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Ravenska pot je lahka registrirana 
planinska pot na območju Raven 
pri Šoštanju. Planinsko pot smo na 
pobudo domačinov-planincev, leta 
2004 tudi uradno označili; krožna pot 
pa večinoma poteka po kolovozih in 
gozdnih stezah, preko vasi Ravne. 
Najvišja točka je s 710. metri nad-
morske višine  tako imenovani Vrhola-
nov vrh, s katerega se odkriva čudovit 
pogled na celotno Šaleško dolino. 

Točki oddiha: 
Turistična kmetija Apat 
E-pošta: turizemapat@gmail.com   
Telefon: +386 (0)41 776-228

REGISTRACIJA PLANINSKE POTI:  25. junij 2004 
na pobudo Potočnik Srečka in Vačovnik Franca
SKRBNIKI POTI: Planinsko društvo Šoštanj v 
sodelovanju s Športnim društvom Ravne
DOLŽINA POTI:  16 km
ČAS HOJE:  4. ure
TRADICIONALNI POHOD: Dan državnosti - 25. junij
ZAČETEK POTI: Rekreacijsko kulturno središče - 
Igrišče Sp. Ravne

Pri izdelavi zgibanke so 
sodelovali:

Planinsko društvo Šoštanj
Besedilo zgibanke: Franja Vačovnik

Fotografije: Arhiv PD Šoštanj
Pri pripravi zgibanke sta sodelovala: 

Primož Grudnik, 
Media Center

Izdaja: Maj, 2019



Ravenska pot  se prične pri Rekreacijsko kulturnem središču Ravne - 
Igrišče Sp. Ravne, kjer se lahko vpišemo v vpisno knjigo, poleg katere 
je tudi žig. 

Pot  se skozi gozd  vzpenja proti zaselku Pristava. Odpre se nam prečudo-
vit pogled na Šaleško dolino, Uršljo Goro, Golte, Smrekovec, ter vaško 
cerkev Svetega Duha, katere nastanek datira v drugo polovico 16., oziro-
ma 17. stoletja. Mimo mesta, kjer prebivalci Pristave vsako leto na staro-
davni način prikažejo kuhanje oglja, ter opuščenega rudnika svinca, tako 
prispemo do druge vpisne točke, razvalin gradu Forhtenek. Ta se prvič 
omenja v začetku 14. stoletja, leta 1635 pa so ga porušili uporni kmetje. 

Od tu nas pot po gozdu pelje proti novemu vpisnemu mestu Vrholanove-
mu vrhu, ki je s 710 metri nadmorske višine, najvišja točka Ravenske 
poti, s katere se razprostira čudovit pogled na vso Šaleško dolino. Od tod 
dalje, naša pot postane nekoliko bolj raznolika in  razgibana, vije se po 
grebenu, v senci čudovitega bukovega gozda, privede pa nas vse do zad-
njega vpisnega mesta pri domačiji Abidnikovih. Še zadnjič se ozremo po 
dolini, nato pa se po panoramski poti, s pogledom na celotno prehojeno 
pot, napotimo proti izhodišču.
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