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Pot nad dravsko dolino

Občina Podvelka

Gefordert durch das Land 
Steiermark im Rahmen 

des GRENZ - FREI Fonds

Opis

Dolžina poti  50,8 km
Čas vožnje  pribl. 4 ure 30 min
Višinski metri 1550 m
Težavnost
Kondicija  
Panorama 
Primerno v obdobju   
Podlaga: pribl. 15% asfalt, 20% gozdna pot, 
65% makadamska cesta
Znamenitosti: Cerkev Sv. Treh Kraljev, Bricni-
kov vrh, Kapunar, cerkev Sv. Urban, Remšnik in 
cerkev Sv. Jurij, cerkev Sv. Janez, Župank
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Pot se začne v centru mesta Radlje ob Dravi, na avtobus-
ni postaji, in poteka po glavni cesti do Zg. Vižinge. V Zg. 
Vižingi, po slabih dveh kilometrih, preidemo na makadams-
ko cesto, kjer se začne vzpon. Po treh kilometrih nas ma-
kadamska cesta pripelje na glavno asfaltno cesto, ki pelje 
iz Sp. Mute na Sv. Primož nad Muto, kjer zavijemo desno 
in nadaljujemo pot v klanec. Čez en kilometer, takoj za prvo 
kmetijo, bodimo pozorni, da zavijemo desno. Začetni deli te 
poti nas vodijo malenkost navzdol, vendar se cesta začne 
ponovno hitro vzpenjati. V nadaljevanju se držimo le te ces-
te, ki nas pripelje na Pernato ravno, kjer se konča asfalt. Na 
tem mestu se lahko odločimo, ali pot nadaljujemo direktno 
proti Bricnikovemu vrhu, ali pa si vmes ogledamo še cerkev 
Sv. Treh Kraljev.
Od Pernatove ravne do začetka vzpona na Bricnikov vrh je 
vmes lep ravninski del makadamske poti, na kateri si lahko 
oddahnemo. Hitro za tem pa moramo zaviti desno in že se 
vzpenjamo proti Bricnikovemu vrhu. Vzpon traja dober kilo-
meter in pol po makadamski cesti nato pa pri zadnji, drugi 
kmetiji, zavijemo strmo desno za 180 stopinj. Od tam dal-
je nas čaka še kakšen kilometer zelo težkega vzpona na 
Bricnikov vrh. Pot poteka na začetku po gozdni vlaki nato 
pa preide na pešpot, ki ima vmes nekaj tehničnih vzponov, 
poraslih s koreninami. Na tem delu bodo imeli manj izkušeni 
kolesarji težave zato svetujemo, da sestopijo s kolesa ter ta 
del poti prehodijo. Ko prispemo na vrh, se pot začne takoj 
spuščati po planinski poti do gozdne vlake, kjer nato pri-
demo do Kozličevga križa. Od tam nadaljujemo naravnost 
proti domačiji Odernik, kjer se lahko ustavimo in okrepčamo 
ter si tako priskrbimo dodatnih moči za nadaljevanje poti.
Pot vodi od Odernika po gozdnih poteh preko meje v 
avstrijsko vas St. Lorenzen. Ko prispemo v vas, se podamo 
na spust po glavni asfaltni cesti do konca prvega travnika 

ter ob njegovem robu zavijemo desno. Najprej se peljemo 
po travnatem spustu, nato pa spust postane zahtevnejši ter 
nas pelje po planinski poti do nižje ležeče ceste, ki vodi do 
gozdne ter nato do glavne makadamske ceste, ki vodi do 
mejnega prehoda Radelj.
Po slabem kilometru in pol spusta proti dolini zavijemo levo 
v klanec na pot, ki vodi na Kapunar. Od te točke imamo 
še približno šest kilometrov vzpona do Kapunarja po ma-
kadamski cesti. Od Kapunarja dalje se držimo desnih poti 
oziroma vselej ostanemo na enaki gozdni poti, brez da bi 
kam zavijali. Naj nas stranske poti ne zmedejo. Po približno 
dveh kilometrih nas gozdna pot pripelje na makadamsko 
cesto, kjer je cerkev Sv. Urbana. Sledi makadamski spust 
proti Remšniku, ki zadnja dva kilometra poteka po asfaltni 
cesti. Iz tega mesta se vidi cerkev na Remšniku. Ko prispe-
mo na Remšnik, se je potrebno za nadaljevanje poti vzpeti 
nazaj za približno kilometer ter na prvem ostrem desnem 
ovinku zaviti levo v spust na makadamsko cesto. Pazimo, 
da na prvem odseku tega spusta pri kapelici zavijemo des-
no. Po približno kilometru in pol prispemo do križišča kjer 
zelo pazimo, da poti ne nadaljujemo dalje navzdol, ampak 
zavijemo desno in se ponovno vzpenjamo. Pot vodi dalje 
do Sv. Janeza in se do prvih dveh kmetij lepo enakomerno 
vzpenja. Sledi kratek spust in nato še slab kilometer vzpona 
do tretje kmetije, od koder sledi ravninski del do cerkve Sv. 
Janeza. Po ogledu cerkve se vrnemo na križišče štirih cest 
in nadaljujemo naravnost v klanec. Začne se vzpon do nas-
lednje kmetije in malo za njo nas čaka spust, ki vodi v do-
lino. Na tem spustu smo pozorni na to, da približno petde-
set metrov pred naslednjo kmetijo zavijemo levo. Trasa se 
zaključi v centru mesta Radlje ob Dravi tako, da zaključimo 
krog poti, ki smo jo prevozili.
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Radlje, Bricnikov vrh, Kapunar
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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 v smeri proti Dravogradu po glavni cesti
0,83 ▲ Odcep za mejni prehod Radelj
1,03 ► Križišče pred Hoferjem
1,61 ► Zg. Vižinga
1,89 ◄ Prvo križišče v Zg. Vižingi
5,14 ► Prispemo na asfaltno cesto
6,09 ► Za prvo kmetijo desno na krajši spust
8,73 ► Pernatova ravna
9,03 ◄ Prvi odcep levo v smeri Sv. Trije Kralji
9,67  Cerkev Sv. Treh Kraljev (vrnemo se po isti poti)
10,31 ► Po isti cesti do Pernatove ravne
10,63 ◄ Pernatova ravna, po makadamski cesti!
11,26 ► Prvi odcep za Pernatovo ravno (v klanec)
12,72 ► Zadnja kmetija (desno po traktorski vlaki)
12,92 ◄ Razpotje treh poti (sledimo markaciji Bricnikov vrh)
13,24 ▲ Sledimo markaciji za Bricnikov vrh
13,66 ▲ Sledimo markaciji za Bricnikov vrh
13,89 ► Bricnikov vrh (nadaljujemo desno na spust)
14,02 ▲ Držimo se iste gozdne poti
14,28 ▲ Križišče štirih gozdnih poti; nadaljujemo po sredinski
14,91 ◄ Kozličev križ; kapelica
16,37 ◄ Turistična kmetija Odernik; za njo zavijemo levo
16,56 ► Kapelica
16,66 ► Držimo se desne poti
17,07 ◄ Iz gozdne poti prispemo na asfaltno križišče 
  in nadaljujemo v vzpon
17,34 ► St. Lorenzen; prispemo na glavno cesto
17,96 ► Na koncu travnika desno po planinski poti
18,24 ▲ Držimo se gozdne ceste
18,53 ▲ Iz gozdne ceste na planinsko pot; po gozdni poti!

18,94 ► Izberemo desno planinsko pot
19,01 ► Po asfaltni cesti
19,17 ► Prvi odcep desno na gozdno cesto, ob kapelici
19,32 ► Razpotje planinske poti in gozdne ceste
19,36◄  Po makadamski cesti
22,82 ► Mejni prehod Radelj
24,32 ◄ Pri vikendih na desni strani zavijemo levo v klanec
25,33 ► Desno na krajši spust
27,95 ▲ Se držimo iste makadamske ceste
28,75 ◄ Se držimo leve in nadaljujemo v vzpon
30 ◄ Kapunar
31,72 ► Majhna kapelica
31,92 ▲ Makadamska cesta, 50 m za tem cerkev Sv. Urban
34,72 ▲ Prispemo na asfaltno cesto
35,62 ◄ Ovinek za slabih 180 stopinj na tej cesti 
35,86 ▲ V klanec proti vasi Remšnik
36,26  Remšnik in cerkev Sv. Jurij (po isti cesti nazaj) 
36,66 ▲ V klanec od koder smo pred tem prišli  
36,91 ◄ Pri prvi hiši levo na makadamsko cesto 
36,99 ► Kapelica 
38,42 ► Majhen zeleni most; desno v klanec 
40,04 ► Držimo se desno v klanec 
40,1  ▲ Konec vzpona, nadaljujemo po položnejšem spustu 
43,9 ◄ Proti cerkvi Sv. Janez (s te točke jo že lahko vidimo) 
44,3  Cerkev Sv. Janeza (vrnemo se po isti poti) 
44,7 ▲ Križišče štirih poti; nadaljujemo naravnost v klanec! 
46,2 ▲ Konec vzpona; nadaljujemo v spust 
47,6 ◄ Nadaljujemo spust (pribl. 50 m pred kmetijo) 
48,66 ► Župank (prispemo na asfaltno cesto)  
49,46 ◄ Držimo se levo po asfaltni cesti 
50,26 ► Glavna cesta Dravograd-Maribor 
50,81  CILJ v Radljah ob Dravi, na avtobusni postaji 
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