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Dolžina poti 36 km
Čas vožnje  pribl. 3 ure
Višinski metri 950 m
Težavnost 
Kondicija  
Panorama 
Primerno v obdobju    
Podlaga:  pribl. 30 % asfaltna, 
   50 % makadamska cesta in
   20 % gozdna pot
Znamenitosti: Kapunar, cerkev Sv. Pankracija, 
Remšnik in cerkev Sv. Jurija, cerkev Sv. Janeza,
Župank
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Pot se začne v centru Radelj in Dravi in poteka do Kalvarije, 
kjer zavijemo v smeri mejnega prehoda Radelj. Sledi sla-
bih 10 kilometrov dolg vzpon do Kapunarja. Pozorni smo, 
da po dveh kilometrih asfaltnega vzpona zavijemo desno 
na makadam. Po makadamu nadaljujemo pot 3 kilometre 
do kmetije in tam zavijemo ostro levo na gozdno vlako, po 
kateri nadaljujemo, dokler ne prispemo na višje ležečo ma-
kadamsko cesto. Dolžina te gozdne poti je slab kilometer. 
Pot se nadaljuje po urejeni makadamski cesti navzgor proti 
Kapunarju, kjer nas do vrha ločijo slabi 4 kilometri vzpo-
na. Ko prispemo na Kapunar oz. do karavle, smo opravili 
najtežji in najdaljši vzpon.

Pot nadaljujemo po razgibanem terenu ob meji z Avstrijo, 
dokler ne prispemo do cerkve Sv. Pankracija. Za cerkvijo 
nadaljujemo levo po zelo strmem makadamskem klancu do 
prve kmetije, kjer se držimo desno ter se dalje spustimo še 
za slab kilometer in pol, dokler ne pridemo do ceste proti 
Remšniku. Tehnično bolj podkovani kolesarji se lahko pri 
cerkvi Sv. Pankracija odločijo za tehnično zahtevnejši spust 
po planinski poti na koncu travnika na desni strani za cerk-
vijo. Ta planinska pot nas pripelje v križišče, kjer se ces-
ta nadaljuje proti vasi Remšnik. Ko prispemo na Remšnik, 
se je treba za nadaljevanje poti povzpeti nazaj za približno 
kilometer ter v prvem ostrem desnem zaviti levo v spust. 
Pazimo, da na prvem odseku tega spusta, pri kapelici, za-
vijemo desno. Po približno kilometru in pol prispemo do 
križišča, kjer pazimo, da poti ne nadaljujemo dalje navz-
dol, ampak zavijemo desno in se znova vzpnemo. Tukaj 
se lahko odločimo za obisk gostišča Erjavc, kjer se lahko 
okrepčamo. Do gostišča se moramo spustiti približno 3,5 

km. Za nadaljevanje poti se iz gostišča vrnemo do križišča 
(3,5 km).

Pot, ki se do prvih dveh kmetij lepo enakomerno vzpen-
ja, vodi do cerkve Sv. Janeza. Sledi kratek spust in nato 
še slab kilometer vzpona do tretje kmetije, od koder sledi 
ravninski del do cerkve Sv. Janeza. Po ogledu cerkve se vr-
nemo nazaj v križišče in zapeljati desno v klanec. Začne se 
vzpon do prve kmetije in od tam dalje spust do druge in tret-
je, za konec pa še do Županka ter nazaj do Radelj ob Dravi. 
Krožna trasa se zaključi v centru kraja Radlje ob Dravi.
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Radlje, Sv. Pankracij, Remšnik

km  Informacije (Zelena: Znamenitosti, razgledne točke)

Start/Cilj Pot začnemo v centru kraja Radlje ob Dravi, na
  avtobusni postaji, kjer pot tudi zaključimo.
0 ▲ START po Koroški cesti
0,93 ► V smeri mejnega prehoda Radelj
3,23 ► Na makadamsko cesto
5,8 ◄ Ostro levo na gozdno pot
6,72 ► Na makadamsko cesto ter po tej cesti do Kapunarja
9,99 ◄ Kapunar; levo na gozdno pot
11,71 ◄ Kapelica
11,9 ► Po travniku
12,42 ◄ Po gozdni poti in kmalu za tem zopet po travniku
13,46 ► Se držimo desno
13,53 ► Na makadamsko cesto
14,11 ► V klanec
14,26 ◄ Druga gozdna pot v levo po makadamski cesti
14,61 ◄ Cerkev Sv. Pankracij, levo na spust po gozdni poti
14,64 ◄ Držimo se gozdne poti
15,08 ► Na makadamsko cesto, spust
15,91 ► Kapelica, v smeri proti vasi Remšnik
19,72  ◄ Na asfaltno cesto

20,84 ▲ V klanec proti Remšniku
21,3  Remšnik in cerkev Sv. Jurija, vrnemo se po isti   
  poti
21,62 ▲ V klanec, od koder smo prišli
21,9 ◄ Na makadamsko cesto
21,98  ► Kapelica
23,39 ► V klanec ***
25,09 ▲ V spust
28,72  ◄ Proti cerkvi Sv. Janeza (s te točke jo že lahko 
  vidimo)
29,17  Cerkev Sv. Janeza (vrnemo se po isti poti)
29,6   ▲ Križišče štirih poti, nadaljujemo naravnost v klanec
31,11 ▲ Konec vzpona, nadaljujemo v spust
32,54 ◄  Nadaljujemo spust (pribl. 50 m pred kmetijo)
33,59 ►  Župank (prispemo na asfaltno cesto)
34,35 ◄  Držimo se levo po asfaltni cesti
35,2   ►  Glavna cesta Dravograd-Maribor 
35,72  CILJ Na avtobusni postaji v centru Radelj ob Dravi

***   Možnost, da se okrepčamo v gostišču Erjavc. V
tem primeru nadaljujemo pot 3,5 km v spust. Nato se moramo 
vrniti v križišče.
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