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DATUM  IZLETA in odhoda 12.11.2016, ob 8. uri 

ZBORNO MESTO Avtobusna postaja Velenje 
 

RAVENSKA POT 
 

PRIJAVE  pri mentorici Petri Oder Čevnik do  srede, 9.11.2016 

VRSTA PREVOZA avtobusni  

PREDVIDENI POVRATEK do 14. ure 

ZAHTEVNOST POTI lahka, nezahtevna 

SKUPNA DOLŽINA TURE od 3 do 4 ure 

STROŠKI IZLETA plačilo avtobusa preko položnic 

OPREMA primerna planinska obutev in obleka ( kapa, rokavice, 

vetrovka) 

OBVEZNI DOKUMENTI  planinski dnevnik, plačana planinska članarina za 

tekoče leto  

MALICA IN PIJAČA iz nahrbtnika 

 

 
OPIS POTI: 
Ravenska pot se začne pri kulturno-rekreacijskem središču v Spodnjih Ravnah, kjer je na lesenem 
kozolčku vpisna knjiga, ob njej pa najdemo tudi kartonček za žige. Označena pot se za stavbo 
pridruži kolovozu, ki se skozi gozd vzpne do skupine hiš. Poslej hodimo večinoma po cesti, ob 
kateri so hiše, sadno drevje in travniki. Ko prispemo do konca asfaltne ceste, nadaljujemo po 
kolovozu, s katerega čez nekaj minut zagledamo ruševine gradu Forhtenek, kjer je druga kontrolna 
točka. Grad so verjetno postavili ob koncu 13. stoletja, leta 1635 pa so ga močno poškodovali 
kmečki uporniki.   
Pot nadaljujemo po senčni strani gozdnatega hribovja nad potokom Velunja in se povzpnemo na 
Vrholanov vrh (710m). Od tu je lep razgled proti jugu, kjer je na bližnji vzpetini podružnična cerkev 
Svetega Duha. Zadaj kipijo v nebo dimniki in hladilni stolpi šoštanjske termoelektrarne, levo od njih  
je Gora Oljka, povsem v ozadju pa se riše Posavsko hribovje. 
Z vrha se po stezi spustimo do ceste, ki pa jo že čez nekaj deset metrov zapustimo in se vzpnemo 
na Podvelanški vrh (692 m). Z njega nadaljujemo po grebenu proti zahodu. Pot se prevesi navzdol 
in počasi spusti do gozdne ceste. Pri lovski preži zavijemo s ceste na kolovozno pot, ki se ob njivi 
prevali v gozd. Kmalu prečkamo še en travnik z lovsko prežo, potem se vzpnemo do kmetije 
Abidnik (700 m), kjer odtisnemo še zadnji žig in se spustimo v dolino. 
 
Prisrčno vabljeni! 
  


