
Kraj Ožbalt leži v dolini ob reki Dravi in že 
stoletja predstavlja pomembno križišče cest. 
Po ozkih grabah so speljane ceste ob štirih 
potokih, ki z dolino povezujejo sosednje 
hribovske vasi. Rdečo nit kolesarske poti izda 
že njeno ime. Trasa poti povezuje nekdanje 
mejne prehode Duh na Ostrem Vrhu, Gradišče 
na Kozjaku in Kapla. Pot vodi po obmejnih 
poteh, ki so v preteklosti služile za 
tihotapljenje – »švercanje«. 
Pot se začne v središču kraja, pred osnovno 
šolo. Zavijemo levo, na glavno cesto v smeri 
Maribora. Po glavni cesti peljemo 500 metrov 
in zavijemo levo v smeri Gradišča na Kozjaku. 
Asfaltna cesta po Čermeniški grabi se vzpenja 
6 kilometrov do odcepa, kjer zavijemo desno 
na  cesto proti Sv. Duhu na Ostrem vrhu. Po 
makadamski cesti se vzpenjamo 4,5 kilometra 
do križišča z asfaltno cesto, kjer zavijemo levo 
in nadaljujemo pot proti Duhu. Po 2 kilometrih 
vzpona pripeljemo v središče vasi Sveti Duh 
na Ostrem Vrhu. V vasi je romarska cerkev 
Svetega Duha. Skozi vas se spuščamo do 
nekdanjega mejnega prehoda. Tam prečkamo 
mejo in se po asfaltni cesti strmo spuščamo 
6,5 kilometra v smeri Schlossberga (Gradišča). 
Tik ob cesti, na levi strani, se nahaja znameniti 
mlin (Spitzmühle), ki je urejen kot muzej na 
prostem. V križišču pri mlinu zavijemo levo, v 
smeri turistične kmetije Dobaj (Postl). Do 
kmetije se po asfaltni cesti vzpenjamo 2 
kilometra. Sledi spust do nekdanjega mejnega 
prehoda v Gradišču na Kozjaku, kjer se 
vrnemo v Slovenijo. V prvem križišču, ki 300 
metrov oddaljeno od meje, ob kapelici 
zavijemo desno do kmetije Holant. Od kmetije 
vodi 800 metrov poti po travniku in gozdu, do 

kmetije Čanka v Avstriji. Pod kmetijo se 
priključimo na asfaltno cesto in se spuščamo 
400 metrov. Nad desnim ovinkom zavijemo 
levo, na cesto ki vodi skozi gozd, do kmetije 
Čekl. Pod kmetijo Čekl zavijemo levo in se 
vzpenjamo 1,5 kilometra proti kmetiji Sršen. 
Turistična kmetija Seršen nudi odlične 
možnost za oddih in okrepčilo. Od Seršena se 
vzpenjamo 900 metrov do križišča, kjer 
zavijemo levo, v smeri Arnfelsa (Arneža). Po 
tej cesti peljemo 500 m in zavijemo levo na pot 
po travniku, kjer je oznaka za Kaplo in St. 
Pongratzen (Sv. Pankracij). Pot vodi tik ob 
meji po Sloveniji, ob kmetiji Švarc. Pod 
Švarcom zavijemo desno, na gozdno cesto. ki 
nas vodi tik ob državni meji, vse do 
nekdanjega mejnega prehoda Kapla. Sledi 
spust do križišča asfaltnih cest, kjer zavijemo 
desno v smeri Odomovega jezera. Do jezera 
se spuščamo 900 metrov. Odomovo jezero je 
biser narave, ob katerem se družijo ribiči, lovci, 
pohodniki, kolesarji in vsi ljubitelji narave. 
Okoli jezera peljemo po gozdni poti do kmetije 
Vetrih. Od tam nas makadamska cesta mimo 
kmetije Žumer pripelje v središče Kaple. V 
križišču nad pokopališčem zavijemo desno 
navzdol po makadamski cesti proti kmetijam 
Pirpam, Pohnik, Pokeržnik in Stajon. Pod 
kmetijo Šranger zavijemo proti Kovačnaclu. 
Cesta levo v hrib vodi do le 600 m 
oddaljenega Sršenovega vrha. Ta je z 963 m 
nadmorske višine najvišja točka Kaple na 
Kozjaku. Od kmetije Kovačnacel se spuščamo 
do križišča z asfaltno cesto, kjer zavijemo 
desno v smeri Ožbalta. Sledi še 1,6 kilometra 
spusta do cilja pred osnovno šolo v Ožbaltu ob 
Dravi. 
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Pot se začne pred Osnovno šolo v Ožbaltu
START: glavna cesta v smeri Maribora
Smer Kapla, Gradišče
Smer Sv. Duh, makadamska cesta
Smer Sv. Duh, asfaltna cesta
Sv. Duh, cerkev
Navzdol do mejnega prehoda
Mejni prehod, smer Schlossberg (Gradišče) 
Mlin (Sptizmühle)
Smer Dobaj, Slovenija
Turistična kmetija Dobaj - Postl
Mejni prehod Gradišče
Kapela, makadamska cesta
Smer Holant
Kmetija Holant, cesta po travniku
Kmetija Čanka, asfaltna cesta navzdol
V desnem ovinku, cesta v gozd
Kmetija Čekl, asfaltna cesta
Vzpon proti kmetiji Seršen
Turistična kmetija Seršen (Tertinjek)
Smer Arnfels (Arnež)
Pot po travniku, oznaka Kapla, 
St. Pongratzen (Sv. Pankracij), Slovenija
Navzdol  proti gozdu

Makadamska cesta, Švarc
Gozdna cesta
Gozdna cesta
Mejni prehod Kapla, makadamska cesta
Smer Odomovo jezero, asfaltna cesta
Odomovo jezero
Gozdna cesta okoli jezera, smer Vetrih
Makadamska cesta, Žumer
Pod kmetijo Žumer
Pod igriščem, asfaltna cesta
Središče Kaple, cerkev sv. Katarine
Križišče nad pokopališčem
Makadamska cesta navzdol, Pirpam
Makadamska cesta navzgor, 
Makadamska cesta, Pokeržnik
Pokeržnik, v smeri kmetije Stajon
Smer kmetija Šranger
Pod kmetijo Šranger
Levo odcep za Sršenov vrh
Smer Kovačnacel
Ovinek v levo
Smer Ožbalt, asfaltna cesta
CILJ: Osnovna šola Ožbalt
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Znamenitosti

TEŽKA

49 km

pribl. 4 ure

1300 m

pribl. 50 % asfalta,  
         47 % makadama, 
         3 % gozdne poti

cerkev Sv. Duha, mlin (Spitzmühle), 
Odomovo jezero, cerkev Sv. Katarine na Kapli
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Po švercarskih poteh
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