Občina Podvelka

Po Janevskem Vrhu
Dolžina poti
Čas vožnje
Višinski metri
Težavnost
Kondicija
Panorama
Primerno v
obdobju
Podlaga

Trasa

32 km
pribl. 3 ure
860 m

9

SREDNJA

Dec

pribl. 47 % asfalta,
49 % makadama,
4 % gozdne poti

Znamenitosti
cerkev svetega Janeza, energijske točke,
panoramska cesta

Opis
Pot se začne pri kulturnem domu v Podvelki in
pelje po asfaltni cesti v smeri proti mostu čez
potok Velka. Most prečkamo in nadaljujemo
pot v smeri Vuhreda. Pri hidroelektrarni
Vuhred je cesta makadamska v dolžini 600
metrov. Nadaljujemo po tej cesti mimo žage
Robnik do križišča, kjer zavijemo levo na
makadamsko cesto in se vzpenjamo 7
kilometrov do kmetije Kajžer. Pod kmetijo
zavijemo levo in se spuščamo po panoramski
cesti, ki ponuja čudovite razglede na Ribniško
Pohorje. Makadamsko cesto zamenja asfaltna
in nas pripelje do križišča pri kapeli sv. Jožefa.
Zavijemo levo po pobočju Janževskega Vrha.
Tudi ta cesta ponudi čudovite razglede. Po tej
panoramski cesti se peljemo 3 kilometre do
križišča, kjer zavijemo desno navzdol na cesto

za Lehen na Pohorju. Cesta naravnost vodi do
cerkve na Janževskem Vrhu. Ob cerkvi so
energijske točke. Peljemo v smeri proti Lehnu
in se spuščamo dva kilometra po asfaltni cesti
do odcepa za kmetijo Urnaut. Pri odcepu
zavijemo levo na makadamsko cesto in se
mimo kmetije Urnaut peljemo v gozd. Po
gozdni poti se držimo levo, kasneje se cesta
združi z makadamsko cesto. Pod kmetijo
Rutavt zavijemo desno navzdol in se po
makadamski cesti spuščamo tri kilometre do
križišča z asfaltno cesto. V križišču zavijemo
desno v smeri proti Podvelki. Cesta nas po
enem kilometru pripelje do mosta čez Velko,
kjer je križišče z glavno cesto za Ribnico na
Pohorju. Zavijemo levo in prispemo na cilj pri
kulturnem domu v Podvelki.
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Pot se začne pred kulturnim domom v Podvelki
START: glavna cesta v smeri Ribnice na Pohorju
Most čez Velko, smer Vuhred
Pri Hidroelektrarni Vuhred
Makadamska cesta
Asfaltna cesta
Makadamska cesta, smer Kajžer
Makadamska cesta
Vzpon do Kajžera
Pod kmetijo Kajžer
Asfaltna cesta
Pri kapeli, smer cerkev sv. Janeza
Odcep za cerkev svetega Janeza, energijske točke
Lehen na Pohorju
Odcep Urnaut, makadamska cesta
Kmetija Urnaut, gozdna pot
Na desno oznaka Lehen!
Gozdna pot navzgor
Makadamska cesta
Pod kmetijo Rutavt, navzdol
Smer Podvelka, asfaltna cesta
Križišče z glavno cesto, Podvelka
CILJ: kulturni dom Podvelka
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