
Pot se začne pri kulturnem domu v Podvelki in 
pelje po asfaltni cesti v smeri proti Ribnici na 
Pohorju. Po kilometru in pol poti, pri žagi Čas, 
zavijemo levo na makadamsko cesto proti 
Glančniku. Cesta se vzpenja proti vrhu 
Rdečega Brega. Na osmem kilometru poti se v 
levem ovinku držimo makadamske ceste proti 
Glančniku. Na devetem kilometru poti, v 
križišču za Lovrenc na Pohorju in kmetijo 
Dobnik, zavijemo desno navzgor proti 
Glančniku. Na desetem kilometru poti 
dosežemo vrh Rdečega Brega. Na levo je 
odcep za kočo na Glančniku, kjer je lepa 
razgledna točka. Zavijemo desno v smeri proti 
Lehnu na Pohorju in cerkvi svetega Ignacija. 
Pot nadaljujemo po vrhu in čez 400 metrov 
pripeljemo do križišča za cerkev svetega 
Ignacija in Hlebov vodnjak. Zavijemo levo in 
se spuščamo 6 kilometrov do Lehna na 
Pohorju, kjer je cesta asfaltirana. V križišču z 
glavno cesto zavijemo levo v smeri Lovrenca 
na Pohorju. Sledi vzpon na Hrastnikov vrh, 
kjer zavijemo desno v smeri proti Urbančevi 
koči. Pot se še naprej vzpenja po asfaltni in 
pozneje makadamski cesti v smeri Lavtrovega 
vrha. Na 24. kilometru poti zavijemo levo v 
smeri proti Urbančevi koči. Odcep za kočo 
dosežemo kilometer in pol kasneje. Naša pot 
pelje naravnost proti Ribniškemu Pohorju. Pot 
se še vedno vzpenja do križišča na 28. 

kilometru poti, kjer se držimo levo, pri oznaki 
»dovoljeno za gospodarjenje z gozdovi«. 
Cesta se še vzpenja približno kilometer in pol 
do nadmorske višine 1200 metrov in kasneje 
spušča mimo kmetij Kop in Pohornik do 
turistične vasi Ribnica na Pohorju. V središču 
vasi je cesta asfaltirana. V križišču z glavno 
cesto zavijemo levo proti Vuhredu. Po tej cesti 
se spuščamo kilometer in zavijemo desno na 
asfaltirano cesto po Janževskem Vrhu. Po tej 
panoramski cesti se peljemo 5,6 kilometra  do 
križišča, kjer zavijemo desno navzdol na cesto 
za Lehen na Pohorju. Cesta naravnost vodi do 
cerkve na Janževskem Vrhu. Ob cerkvi so 
energijske točke. Peljemo v smeri proti Lehnu 
in se spuščamo dva kilometra po asfaltni cesti 
do odcepa za kmetijo Urnaut. Pri odcepu 
zavijemo levo na makadamsko cesto in se 
mimo kmetije Urnaut peljemo v gozd. Po 
gozdni poti se držimo levo, kasneje se cesta 
združi z makadamsko cesto. Pod kmetijo 
Rutavt zavijemo desno navzdol in se po 
makadamski cesti spuščamo tri kilometre do 
križišča z asfaltno cesto. V križišču zavijemo 
desno v smeri proti Podvelki. Cesta nas po 
enem kilometru pripelje do mosta čez Velko, 
kjer je križišče z glavno cesto za Ribnico na 
Pohorju. Zavijemo levo in po 200 metrih 
prispemo na cilj pri kulturnem domu v Podvelki.     
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Pot se začne pred kulturnim domom v Podvelki
START: glavna cesta v smeri Ribnice na Pohorju
Pri žagi  Čas, makadamska cesta smer Glančnik
Ovinek v levo
Glančnik
Odcep za kočo na Glančniku
Cerkev sv. Ignacija, Lehen
Odcep za cerkev sv. Ignacija in Hlebov vodnjak
Lehen na Pohorju
Smer Lovrenc na Pohorju
Urbančeva koča, pomnik NOB
Makadamska cesta
Lavtrov Vrh, pomnik NOB
Urbančeva koča, pomnik NOB
Odcep za Urbančevo kočo 
Makadamska cesta
Oznaka »dovoljeno za gospodarjenje z gozdovi«
Makadamska cesta navzdol
Makadamska cesta navzdol
Ribnica

Ribnica, Kop, Lesjak
Ribnica, Pohornik, Lešnik
Ribnica
Križišče Ribnica, Ribniška koča
Vas Ribnica na Pohorju, asfaltna cesta
Središče Ribnice
Smer Vuhred
Orlica, Janževski Vrh
Odcep za cerkev svetega Janeza, 
energijske točke
Lehen na Pohorju
Odcep Urnaut, makadamska cesta
Kmetija Urnaut, gozdna pot
Na desno oznaka Lehen!
Gozdna pot navzgor
Makadamska cesta
Pod kmetijo Rutavt, navzdol
Smer Podvelka, asfaltna cesta
Križišče z glavno cesto, Podvelka
CILJ: kulturni dom Podvelka
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Znamenitosti

TEŽKA

55 km

pribl. 4,5 ure

1720 m

pribl. 27 % asfalta,  
         70 % makadama, 
         3 % gozdne poti

cerkev sv. Ignacija, Hlebov vodnjak, 
Urbančeva koča, cerkev sv. Janeza
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Okoli Velke
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