
Trasa poti nas vodi po Ožbaltski in Čermeniški 
grabi ter ob Odomovem jezeru proti 
Potočnikovi grabi. Povezujejo jih čudovite 
panoramske poti, tudi po sosednji Avstriji, ki se 
zaključijo v središču Kaple na Kozjaku. Pot se 
začne pri osnovni šoli na Kapli in pelje mimo 
kmetije Štrablek proti Kočunku. Na asfaltno 
cesto se priključimo pri Klemenu, kjer 
zavijemo desno. Cesta se vzpenja mimo 
kmetije Huber do odcepa levo v smeri 
Gradišnika. Po makadamski cesti peljemo do 
garaže nad kmetijo Gradišnik, kjer zavijemo 
levo na gozdno pot proti Drulku. Pod Drulkom 
je v gozdu Partizanska bolnišnica Tevakin. Na 
asfaltno cesto se priključimo v Gradišču na 
Kozjaku in zavijemo levo do osnovne šole. Za 
avtobusno postajo, pred osnovno šolo, 
zavijemo desno proti Čeklu. Pri Čeklu 
prečkamo mejo z Avstrijo in peljemo po 
asfaltni cesti v smeri Turistične kmetije 
Tertinjek (Seršen). Od Seršena se pot vzpenja    

800 m do križišča, kjer zavijemo desno 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 nas vodi asfaltna cesta. 
Odomovo jezero je čudovit naravni biser, 
idiličen kraj za oddih v naravi. Pot nadaljujemo 
po makadamski cesti 2,5 km do odcepa, kjer 
zavijemo levo proti Čevnikovi kajši. Pot se 600 
m strmo vzpenja mimo Čevnikove kajše. 
Makadamska cesta nas vodi mimo kmetij 
Spodnji Čebasnik, Pohnik in Pirpam v središče 
Kaple. Po asfaltni cesti med župniščem in 
igriščem se pripeljemo na cilj pred osnovno 
šolo Kapla.  
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Pot se začne pred osnovno šolo na Kapli 
START: asfaltna cesta proti Ožbaltu
Kmetija Štrablek
Makadamska cesta navzdol
Pri kapeli, travniška pot Kočunk
Asfaltna cesta Huber
Makadamska cesta Gradišnik
Kmetija Gradišnik
Gozdna pot  Drulek
Makadamska cesta
V gozdu Partizanska bolnišnica Tevakin
Čermeniška graba
Križišče z glavno cesto
Avtobusna postaja pred šolo
Asfaltna cesta Čekl
Kmetija Čekl, prečkamo državno mejo
Asfaltna cesta navzdol
Vzpon proti kmetiji Seršen

Turistična kmetija Seršen (Tertinjek)
Smer Arnfels (Arnež)
Pot po travniku, oznaki Kapla, 
St. Pongratzen (Sv. Pankracij), Slovenija
Navzdol  proti gozdu
Cesta v gozd
Makadamska cesta, Švarc
Gozdna cesta
Gozdna cesta
Mejni prehod Kapla, makadamska cesta
Proti Odomovemu jezeru, asfaltna cesta
Odomovo jezero
Makadamska cesta Potočnikova graba
Vzpon proti Čevnikovi kajši
Asfaltna cesta
Do pokopališča
Cesta nad igriščem
CILJ: osnovna šola Kapla
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