
Pot se začne pri osnovni šoli v Breznu in pelje  
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 v smeri Vasi. V 
križišču nad kmetijo Planinšič zavijemo levo 
na makadamsko cesto, kjer je oznaka 
»gozdna pot«. Po cesti se spuščamo 1,2 km 
do križišča, kjer zavijemo desno v smeri 
Štimpaha. Po tej cesti se 2 km  spuščamo ob 
potoku do Stepišnika. Pot nadaljujemo po 
gozdni poti ob potoku, po 500 m pa dosežemo 
glavno cesto, kjer zavijemo levo in se po 
kolesarski poti vrnemo v Brezno. Pri avtobusni 
postaji zavijemo desno in se spustimo do cilja 
pred osnovnošolo.                                    .                                                                                                                                  
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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
Vas
Štimpah, oznaka gozdna pot, makadamska cesta
Štimpah
Pri hiši Stepišnik, gozdna pot
Asfaltna cesta
Po kolesarski poti do Brezna
Spust proti šoli
CILJ: Osnovna šola Brezno

0
0,23
0,24
0,58
4,32
4,75
4,75
6,12
6,12
6,20
7,56
8,76
10,58
10,96
11,06
12,26
12,48

Po Kozjem Vrhu

Občina Podvelka

Občina Podvelka    2363 Podvelka, Podvelka 13    e - Mail: bike@podvelka.com  


	Page 1
	Page 2

