
PD Slivnica pri Celju vabi na izlet na

Uršljo goroUršljo goro
(1699 m)

               29. januarja 2011
ODHOD: ob 6:00 (z avtobusne postaje v Gorici)
POVRATEK: v večernih urah
PREVOZ: avtobus
CENA: 12 EUR za člane, 15 EUR za nečlane (na izletu bo možno 

      poravnati tudi članarino za leto 2011)

OPIS: Uršlja gora ali Plešivec (1699m) je razgledna gora med Slovenj Gradcem 
in Črno na Koroškem. Na vrhu oziroma malo pod njim stoji cerkev Svete Uršule, 
ki je najvišje ležeča cerkev v Sloveniji. Na vrhu pa ne stoji samo cerkev ampak 
tudi prijeten planinski dom pred katerim je večje število klopi in miz. Od doma pa 
se  lahko  povzpnemo še  na  manj  kot  pet  minut  oddaljen  vrh  Uršlje  gore  na 
katerem stoji križ in razgledna plošča. Med domom in vrhom pa so postavljeni 
oddajniki,  ki  so vidni skoraj z vseh sosednjih vrhov. Uršlja  gora je  priljubljena 
izletniška točka tudi med kolesarji saj na vrh pripelje za promet zaprta gozdna 
cesta.
POTEK POTI: S pohodom bomo začeli na Slemenu (1066m). Od tu se bomo 
odpravili v smeri severa proti našemu cilju – Uršlji  gori. Po  45 minutah bomo 
prišli  na  jaso  Ciganija  (1100m),  nato  se  bomo  začeli  spuščati  do  Križana 
(1040m),  kjer  je  bilo  nekoč planinsko zavetišče,  sredi  gozdnate pokrajine,  na 
sedlu, ki je vozlišče cest oz. poti. To nam bo vzelo  30 minut.  Od tukaj bomo 
nadaljevali  po  gozdni  poti  strmo  v  hrib  mimo zapuščene  kmetije  Šišernik  po 
zimski poti na rampo vse do vrha Uršlje gore (1699m). Za to bomo potrebovali  
uro  in  pol.  Z  vrha  se  bomo  spustil  v  smeri  zahoda  na  Naravenske  ledine 
(1072m), po uri in pol bomo na cilju, kjer nas bo počakal avtobus. 

ČAS HOJE: 5–6  ur
OPREMA: Obvezni so zimski čevlji, gamaše, primerna topla 
oblačila  in anorak, odvisno od vremenskih razmer tudi cepin in 
dereze. Priporočamo tudi pohodne palice.
ROK PRIJAVE: sreda, 26. 1. 2011
INFORMACIJE IN PRIJAVE: 

Matej Planko, 040 161 352
pdslivnicapricelju  @gmail.com  
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