
Pot se začne pri osnovni šoli v Breznu in pelje 
po asfaltni cesti v smeri proti glavni cesti. Za 
avtobusno postajo prečkamo glavno cesto in 
se po cesti nad pokopališčem pripeljemo do 
križišča za smer Remšnik. Po tej cesti se 
vzpenjamo ob potoku proti Remšniku. Po 4 km 
poti, pri mostu nad kmetijo Koležnik, zavijemo 
levo proti Remšniku. Po 500 m vzpona 
dosežemo odcep za Svečkov mlin. Idiličen 
prostor za oddih, ki je od ceste oddaljen le 600 
m. Do Remšnika nam preostane še 1 km 
vzpona. V kraju si je vredno ogledati cerkev sv. 
Jurija, v neposredni bližini cerkve sta tudi 
trgovina in gostilna. Pot nadaljujemo proti 
nekdanjemu mejnemu prehodu na Breznem 

Vrhu. V križišču pri kmetiji Hiter zavijemo 
desno na makadamsko cesto ter se 
vzpenjamo 4 km. Ob mejnem prehodu je 
odcep za čudovito razgledno točko ob cerkvi 
sv. Pankracija, ki je oddaljena le 600 m. Pot 
nadaljujemo po pobočju do turistične kmetije 
Landfried. Sledi 1,1 km dolg spust do kapele, 
kjer zavijemo desno v smeri Potočnikove 
grabe. Po makadamski in kasneje asfaltni 
cesti, ki potekata ob potoku, se spuščamo 7 
km. Tik pred križiščem z glavno cesto 
zavijemo levo pod most. Tam se prične 
urejena kolesarska pot, po kateri se vrnemo v 
Brezno. Na začetku vasi zavijemo levo 
navzdol v smeri proti cilju pred osnovno šolo.
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Pot se začne pred osnovno šolo v Breznu
START: asfaltna cesta proti avtobusni postaji
Avtobusna postaja
Cesta nad pokopališčem
Smer Remšnik
Križišče nad Koležnikom
Odcep za Svečkov mlin
Remšnik
Remšnik, cerkev sv. Jurija
Vas
Pri kapeli, mejni prehod
Asfaltna cesta
Kmetija Hiter, makadamska cesta
Makadamska cesta
Odcep za cerkev sv. Pankracija
Proti kmetiji Landfried
Turistična kmetija Landfried
Kapela, smer Potočnikova graba
Ob potoku
Smer Brezno
Asfaltna cesta
Pod most na kolesarsko pot
Smer Brezno
Navzdol do osnovne šole
Spust proti šoli
CILJ: Osnovna šola Brezno

0
0,23
0,24
0,58
4,32
4,75
4,75
6,12
6,12
6,17
7,06
7,33
8,78
11,40
11,40
12,45
13,58
14,61
15,12
16,67
20,72
20,79
22,39
22,74
22,80


	Page 1
	Page 2

