
Na Bricnikov vrh

Opis

Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi • 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 4 •  e-Mail: info@sktmradlje.si

Dolžina poti 30 km
Čas vožnje  pribl. 3 ure
Višinski metri 950 m
Težavnost 
Kondicija  
Panorama 
Primerno v obdobju    
Podlaga:  pribl. 30 % asfaltna,
   60 % makadamska cesta in  
   10 % gozdna pot
Znamenitosti:  cerkev Sv. treh kraljev, 
Bricnikov vrh, Župank
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Pot se začne v centru Radelj ob Dravi in poteka prek Hmeli-
ne do Zg. Vižinge. V Zg. Vižingi po dobrem kilometru preide-
mo na makadamsko cesto in že se začnemo vzpenjati. Po 
dobrih treh kilometrih nas cesta pripelje na glavno asfaltno 
cesto, ki pelje iz Sp. Mute na Sv. Primož nad Muto, kjer za-
vijemo desno in nadaljujemo pot v klanec. Čez približno en 
kilometer, takoj za prvo kmetijo, smo pozorni, da zavijemo 
desno. Začetni deli poti nas vodijo malenkost navzdol, ven-
dar se cesta začne hitro znova vzpenjati. Dalje se držimo 
te ceste, ki nas pripelje do Sv. Treh Kraljev oz. na Pernato 
raven, kjer se konča asfalt. Tukaj se lahko odločimo, da pot 
nadaljujemo neposredno proti Bricnikovem vrhu, ali si vmes 
ogledamo še cerkev Sv. treh kraljev.
 
Od Pernatove ravni do začetka vzpona na Bricnikov vrh je 
lep ravninski del makadamske poti, kjer si lahko oddahne-
mo. Kar hitro pa moramo zaviti desno, da se povzpnemo 
proti Bricnikovem vrhu. Vzpon traja dober kilometer in pol 
po makadamski cesti, nato pa pri  drugi, zadnji, kmetiji zavi-
jemo za 180 stopinj zavijemo desno v klanec. Od tam dalje 
nas čaka še kakšen kilometer zelo zahtevnega vzpona na 
Bricnikov vrh. Pot se začne po gozdni vlaki, nato pa preide 
na pešpot, ki za kolesarja  pripravi nekaj zelo tehničnih vz-
ponov s koreninami. Na tem delu bodo imeli manj izkušeni 
kolesarji težave, zato jim bo lažje, če sestopijo s kolesa ter 
ta del poti prehodijo. Ko prispemo na vrh, se pot začne takoj 
spuščati po planinski poti do gozdne vlake, kjer pridemo do 
Kozličevga križa. Tukaj se spustimo po makadamski cesti 

do prve kmetije, kjer zavijemo levo ter pot nadaljujemo v 
smeri mejnega prehoda Radelj. Pot je po večini razgibana z 
manjšimi spusti in ravninami.

Po slabem kilometru in pol spusta v dolino zavijemo levo v 
2-kilometrski klanec. Zatem vidimo na desni strani gozdno 
vlako, po kateri se spustimo do kmetije. Tu zavijemo levo in 
se spustimo, do naslednje kmetije ter nato še do Županka 
in dalje do Radelj ob Dravi.
Krožna trasa se zaključi v centru Radelj ob Dravi.
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Radlje, Sv. Trije Kralji, Bricnikov vrh

km  Informacije (Zelena: Znamenitosti, razgledne točke)

Start/Cilj Pot začnemo na avtobusni postaji v centru kraja 
  Radlje ob Dravi,  kjer pot tudi zaključimo 
0 ▲ START Po glavni cesti v smeri proti Dravogradu
0,83 ▲ Odcep za mejni prehod Radelj 
1,03 ► Križišče pred Hoferjem 
1,61 ► Zg. Vižinga
1,89 ◄ Prvo križišče v Zg. Vižingi 
5,14 ► Prispemo na asfaltno cesto 
6,09 ► Za prvo kmetijo desno v krajši spust 
8,73 ► Pernatova raven
9,03 ◄ Prvi odcep levo v smeri Sv. Trije Kralji 
9,67  Cerkev Sv. treh kraljev (vrnemo se po isti poti) 
10,31 ► Po isti cesti do Pernatove ravni 
10,63 ◄ Pernatova raven, po makadamski cesti! 
11,26 ► Prvi odcep za Pernatovo ravnijo (v klanec) 
12,72 ► Zadnja kmetija (desno po traktorski vlaki) 
12,92 ◄ Razpotje treh poti (sledimo markaciji za Bricnikov vrh) 
13,24 ▲ Sledimo markaciji za Bricnikov vrh 
13,66 ▲ Sledimo markaciji za Bricnikov vrh 
13,89 ► Bricnikov vrh (nadaljujemo desno v spust) 

14,02 ▲ Držimo se iste gozdne poti
14,28 ▲ Križišče štirih gozdnih poti, nadaljujemo po sredinski 
14,91 ◄ Kozličev križ, desno v spust
16,01 ◄ Levo po makadamski cesti, ki vodi do mejnega
  prehoda Radelj
17,31 ► Držimo se desno v smeri mejnega prehoda Radelj
21,71 ► Mejni prehod Radelj, desno v spust po asfaltni cesti
23,31 ◄ V kratek strm asfaltni klanec
24,16 ► Držimo se desne makadamske ceste
25,76 ► Na gozdno vlako v spust proti kmetiji
26,66 ◄ Pri kmetiji levo na makadamsko cesto
26,76 ► Držimo se desne makadamske ceste
27,71 ► Župank, desno na asfaltno cesto
28,48 ◄ Držimo se levo, v spust
29,33 ► Glavna cesta Dravograd–Maribor
29,79  CILJ na avtobusni postaji v Radljah 
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