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Pot brez meja

Občina Podvelka

Gefordert durch das Land 
Steiermark im Rahmen 

des GRENZ - FREI Fonds

Opis

Dolžina poti  pribl. 53,4 km
Čas vožnje  pribl. 4 ure
Višinski metri pribl. 1450 m
Težavnost 
Kondicija  
Panorama 
Primerno v obdobju    
Podlaga: pribl. 24% asfalt, 61% makadamska 
cesta in 15% gozdne poti
Znamenitosti: Kapunar, cerkev Sv. Pankracija, 
Kapla in cerkev Sv. Katarine, Remšnik in cerkev 
Sv. Jurija, cerkev Sv. Janeza ter Župank

TEŽKA
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Pot se začne v centru mesta Radlje ob Dravi in poteka do 
Kalvarije, kjer zavijemo desno proti mejnemu prehodu Ra-
delj. Sledi vzpon v dolžini slabih 10 km do Kapunarja.
Pozorni smo, da po 2 km asfaltnega vzpona zavijemo des-
no na makadamsko cesto. Pot nadaljujemo po makadamski 
cesti (3 km) do kmetije Janez, kjer zavijemo ostro levo na 
gozdno vlako, ki nas po 1 km pripelje na višje ležečo ma-
kadamsko cesto. Pot se nadaljuje po urejeni makadamski 
cesti navzgor proti Kapunarju. Od vrha nas loči slabe 4 km 
vzpona. Ko prispemo na Kapunar, smo opravili najtežji in 
najdaljši vzpon. 
Pot nadaljujemo po razgibanem terenu ob meji z Avstrijo, 
dokler ne prispemo do cerkve sv. Pankracija. Za cerkvijo 
zavijemo levo in pot nadaljujemo po zelo strmem maka-
damskem spustu do prve kmetije, kjer se držimo desno in 
se spustimo še za 1,5 km, dokler ne prispemo do ceste, ki 
vodi proti Kapli. Za bolj izkušene kolesarje obstaja pri cerk-
vi Sv. Pankracija tehnično zahtevnejši spust. Planinsko pot 
najdemo na koncu travnika na desni strani za cerkvijo. Ta 
planinska pot nas pripelje do križišča, smer Kapla.
Po nadaljnjem 1 km spusta prispemo na mejni prehod Brez-
ni Vrh, od tam pa pot nadaljujemo po asfaltni cesti. Po 1 km 
smo pozorni, da zavijemo desno v klanec. Po 1 km vzpona 
se pripeljemo do vikend hiške, od koder nadaljujemo pot 
v gozd. Sledi tehnično zahtevnejši del proge po gozdnih 
poteh (večinoma spusti) do prve kmetije. Pri kmetiji zavije-
mo desno v strm klanec, ki poteka ob travniku. Za tem sledi 
razgiban teren po makadamski cesti, dokler ne prispemo na 
asfaltno cesto pri kmetiji, s katere imamo na levi strani zelo 
lep razgled na Avstrijo. Asfaltna cesta se vzpenja približno 
1,5 km mimo dveh kmetij in na koncu preide na makadams-
ko cesto, kjer se začne spust. Od tam je razgled na cerkev 

na Kapli. Po približno 2 km spusta prispemo na glavno ces-
to, ki vodi na Kaplo. Po ogledu cerkve na Kapli, se spustimo 
po isti cesti mimo lovske koče do Odomovega jezera. Sledi 
3 km spusta po makadamski cesti, nato v križišču zavijemo 
desno. Sledi vzpon, pri katerem se ves čas držimo glavne 
ceste dokler ne pridemo ponovno do mejnega prehoda na 
Breznem Vrhu.
Od tukaj sledi makadamska pot proti Remšniku, ki zadnja 2 
km poteka po asfaltni cesti. Na poti že lahko vidimo cerkev 
na Remšniku. Iz Remšnika se je potrebno za nadaljevan-
je poti vzpeti nazaj za približno 1 km ter na prvem ostrem 
desnem ovinku zaviti levo v spust. Pazimo, da na prvem od-
seku tega spusta, pri kapelici zavijemo desno. Po približno 
1,5 km prispemo do križišča kjer pazimo, da poti ne nadal-
jujemo dalje navzdol, ampak zavijemo desno in se ponovno 
vzpenjamo. Pot vodi do cerkve Sv. Janeza in se do prvih 
dveh kmetij lepo enakomerno vzpenja. Sledi kratek spust in 
nato še slab 1 km vzpona do tretje kmetije, od koder sledi  
ravninski del do cerkve sv. Janeza. Po ogledu cerkve se 
vrnemo na križišče treh cest, kjer zavijemo desno v klanec. 
Začne se vzpon do kmetije Oblak, od tam pa spust do kme-
tij Janez in Ižek ter do Županka in nazaj do Radelj ob Dravi.
Trasa se zaključi v centru mesta Radelje ob Dravi tako, da 
zaključimo krog poti, katero smo prevozili.
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Radlje, Kapunar, Kapla, Remšnik

Občina Podvelka

Gefordert durch das Land 
Steiermark im Rahmen 

des GRENZ - FREI Fonds

km  Informacije (Zelena: Znamenitosti, razgledne točke)

Start/Cilj Pot začnemo v centru mesta Radlje ob Dravi, na   
                   avtobusni postaji, kjer je tudi cilj naše poti
0 ▲ START po Koroški cesti
0,93 ► V smeri mejnega prehoda Radelj
3,23 ► Na makadamsko cesto
5,8 ◄ Ostro levo na gozdno pot
6,72 ► Na makadamsko cesto ter po tej cesti do Kapunarja
9,99 ◄ Kapunar; levo na gozdno pot
11,71 ◄ Kapelica
11,9 ► Po travniku
12,42 ◄ Po gozdni poti in kmalu za tem zopet po travniku
13,46 ► Se držimo desno
13,53 ► Na makadamsko cesto
14,11 ► V klanec
14,26 ◄ Druga gozdna pot v levo po makadamski cesti
14,61 ◄ Cerkev Sv. Pankracij; levo na spust po gozdni poti
14,64 ◄ Se držimo gozdne poti
15,08 ► Na makadamsko cesto; spust
15,91 ◄ Kapelica; tik za njo zavijemo levo na gozdno pot!
16,55 ◄ Na asfaltno cesto 
17,11 ►  V vzpon
17,84 ▲ Na gozdno pot 
18,63 ► V vzpon ob travniku 
18,83 ► Se držimo desno 
19,3 ◄ Ozka pot z veliko koreninami 
19,33 ► Na makadamsko cesto 
19,88 ▲ Naravnost v kratki spust 

21,3 ▲ Preidemo na asfaltno cesto 
21,98 ► Na makadamsko cesto 
22,56 ► Mimo kmetije 
22,79 ► V smeri proti Kapli 
23,12 ▲ V klanec po asflatni cesti 
24,38  Kapla in cerkev Sv. Katarine; po isti poti nazaj 
25,51 ◄ V spust proti Odomovem jezeru  
29,94 ► V smeri proti Breznemu vrhu
31,44 ► Desno v klanec
33,59 ▲ Kapelica; v smeri proti Remšniku
37,4  ◄ Na asfaltno cesto
38,52 ▲ V klanec proti Remšniku
38,98  Remšnik in cerkev Sv. Jurija; po isti poti nazaj
39,33 ▲ V klanec od koder smo prišli
39,58 ◄ Na makadamsko cesto
39,66 ► Kapelica
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41,07 ► V klanec
42,77 ▲ V spust
46,4  ◄ Proti cerkvi Sv. Janez (s te točke jo že lahko vidimo)
46,85  Cerkev Sv. Janeza (vrnemo se po isti poti)
47,28 ▲ Križišče štirih poti; nadaljujemo naravnost v klanec!
48,79  ▲ Konec vzpona; nadaljujemo v spust
50,22 ◄  Nadaljujemo spust (pribl. 50 m pred kmetijo)
51,27 ►  Župank (prispemo na asfaltno cesto)
52,03 ◄  Držimo se levo po asfaltni cesti
52,88 ►  Glavna cesta Dravograd-Maribor 
53,4  CILJ v centru Radelj ob Dravi, na avtobusni postaji


