Občina Podvelka

Na Fabjanov vrh
Dolžina poti
Čas vožnje
Višinski metri
Težavnost
Kondicija
Panorama
Primerno v
obdobju
Podlaga

Trasa

9 km
pribl. 1 ura
290 m

1

LAHKA

Dec

pribl. 30% asfalta,
45% makadama, 25% gozdne poti

Znamenitosti
Pogačnikova vila, turistična kmetija Fabjan

Opis
Pot se začne pri osnovni šoli v Lehnu na
Pohorju in pelje po asfaltni cesti v smeri proti
Lovrencu na Pohorju. Na drugem kilometru
poti sledi vzpon na Hrastnikov vrh, kjer
zavijemo desno v smeri proti Urbančevi koči.
Pot se še naprej vzpenja po asfaltni in pozneje
makadamski cesti. Po 5 kilometrih zavijemo
desno na označen odcep za kmetijo Ožbolt.
Makadamska cesta se spušča do križišča pod
kmetijo Vogrinc. Na križišču pri prvem odcepu
zavijemo desno navzdol ob pašniku v gozd.
Po gozdni cesti se spuščamo proti

Pogačnikovi vili. Od tam nadaljujemo po
makadamski cesti 300 metrov do kapele, kjer
zavijemo desno mimo Trjenka proti turistični
kmetiji Fabjan. Možnost oddiha ob pogledu na
divjad, ki se pase v ogradi tik ob kmetiji. Po isti
poti se vrnemo 200 metrov in pred klancem
zavijemo levo navzdol v gozd. Po gozdni poti
se spuščamo 1,3 kilometra. V središču kraja
Lehen se vrnemo na asfaltirano glavno cesto
in zavijemo desno proti osnovni šoli. Pot
nadaljujemo po glavni cesti in čez 300 metrov
dosežemo cilj pri osnovni šoli.
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Pot se začne pred osnovno šolo v Lehnu na Pohorju
START: glavna cesta v smeri Lovrenca na Pohorju
Urbančeva koča, pomnik NOB
Makadamska cesta
Desni ovinek preko mosta
Kmetija Ožbolt
Križišče pod kmetijo Vogrinc,
prvi odcep ob pašniku v gozd
Na levi Pogačnikova vila
Pri kapeli do kmetije Fabjan
Turistična kmetija Fabjan
Vrnemo se po isti poti
V gozd proti središču Lehna
Spust po gozdni cesti,
držimo se desno
Glavna cesta
CILJ: osnovna šola Lehen na Pohorju
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