
Turistična vasica Javnik je že več generacij 
daleč naokoli znana po splavarjih – flosarjih, ki 
so nekdaj les, posekan v okoliških hribih, 
prevažali po reki Dravi. Danes po Dravi 
prevažajo turiste, pokažejo jim splavarski 
muzej in zgodbo zaokrožijo s kulinarično 
ponudbo v restavraciji. 
Pot se začne  v Javniku, pri gostilni Šarman. 
Pelje po makadamski cesti ob splavarskem 
muzeju in pristanu do glavne ceste, kje 
zavijemo desno proti Ožbaltu. V središču kraja 
Ožbalt  je križišče ob cerkvi svetega Ožbalta. 
Zavijemo desno in peljemo po asfaltni cesti 
proti Kapli. Vzpenjamo se 1,5 kilometra do 
križišča, kjer zavijemo levo na makadamsko 
cesto proti Kovačnaclu. Po 6 kilometrih 
vzpona po makadamski cesti se držimo ovinka 
v desno in po isti poti nadaljujemo še 1,5 
kilometra proti kmetiji Šranger. Tik pod vrhom 
je odcep za Sršenov vrh. Cesta desno v hrib 
vodi do le 600 m oddaljenega Sršenovega 
vrha. Ta je z 963 m nadmorske višine najvišja 
točka Kaple na Kozjaku. Pot proti Kapli 
nadaljujemo mimo kmetij Stajon, Pokeržnik, 
Pohnik in Pirpam. Po asfaltni cesti se od 
središča Kaple spuščamo 1,3 kilometra do 
križišča, kjer zavijemo desno proti 
Odomovemu jezeru.  

Odomovo jezero je biser narave, ob katerem 
se družijo ribiči, lovci, pohodniki, kolesarji in 
vsi ljubitelji narave. Od jezera se spuščamo 
1,6 kilometra po makadamski cesti. Ob ribniku 
zavijemo desno navzgor v smeri kmetije 
Močivnik. Pri Močivniku zavijemo levo in se po 
cesti, ki poteka ob državni meji, peljemo proti 
Poliču. Tik pred kmetijo Polič zavijemo desno 
in po 400 m z makadamske ceste zavijemo 
desno na pot, ki čez travnike in po gozdu pelje 
proti kmetiji Cigler na Breznem Vrhu. Od 
Ciglerja peljemo 2 kilometra po makadamski 
cesti do križišča pod turistično kmetijo 
Landfried, kjer zavijemo levo navzdol. Sledi 
900 metrov dolg spust do kapele, kjer 
zavijemo desno v smeri Potočnikovega jarka. 
Po makadamski in delno asfaltni cesti, ki 
potekata ob potoku, se spuščamo 4,3 
kilometra do odcepa, kjer zavijemo levo 
navzgor proti zgornjemu Kumpužu. Cesta se 
strmo vzpenja do Harlaka. Nad Harlakom 
zavijemo levo na cesto, ki nas po travniku vodi 
do gozda. Sledi 600 metrov strmega spusta po 
gozdni poti do Časove grabe. Po grabi se 
spuščamo po cesti ob potoku 3 kilometre. V 
križišču z glavno cesto zavijemo levo in se 
vrnemo na cilj pred gostilno Šarman v Javniku. 
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pribl. 20 % asfalta,  
         77 % makadama, 
         3 % poti po travniku in gozdu
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Flosarska pot

Gostilna Šarman
START: makadamska cesta navzdol, ob Dravi
Glavna cesta, smer Ožbalt
Križišče pri cerkvi, smer Kapla
Smer Šrangerov vrh, makadamska cesta
Ovinek v desno
Pri odcepu za Sršenov vrh
Pod kmetijo Šranger
Smer Stajon
Smer Pokeržnik
Makadamska cesta
Makadamska cesta
Smer Pohnik
Smer Pirpam
Asfaltna cesta

Smer Gradišče na Kozjaku
Smer Odomovo jezero
Asfaltna cesta
Odomovo jezero
Ribnik, smer Močivnik

Križišče ob kmetiji Močivnik
Smer kmetija Regent
Smer kmetija Polič
Pred kmetijo Polič
Pot po travniku do kmetije Cigler
Pot po travniku ob gozdu
Kmetija Cigler
Smer sv. Pankracij
Makadamska cesta
Pod turistično kmetijo Landfried
Kapela, smer Potočnikova graba
Makadamska cesta
Odcep zgornji Kumpuž
Zgornji Kumpuž
Harlak, gozdna pot
Časova graba
Asfaltna cesta
Smer Ožbalt, ob glavni cesti
Prečkamo glavno cesto
CILJ: Gostilna Šarman
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Flosarska pot
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