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Draga planinka, dragi planinec!
V nedeljo, 21. 10. 2018, vabimo vse ljubitelje hribov in narave, da se nam pridružite na
jesenskem pohodu na Uršljo goro, ki je namenjen »100 Urškam« na Uršljo goro. Oskrbnica
doma na Uršlji gori pa bo podelila vsem Urškam spominske majice.
Kratek opis Uršlje gore: Uršlja gora ali Plešivec je razgledna gora med Slovenj Gradcem in
Črno na Koroškem. Na vrhu oz. malo pod njim stoji cerkev sv. Uršule, ki je najvišja ležeča
cerkev v Sloveniji. Na vrhu pa ne stoji samo cerkev, ampak tudi prijeten planinski dom. Od
doma pa se lahko povzpnemo na 5 min oddaljen vrh Uršlje gore, na katerem stoji križ in
razgledna ploščad. Med domom in vrhom pa je postavljen oddajnik, ki je viden iz vseh sosednjih
vrhov.
Opis poti: Najprej se zapeljemo proti Šoštanju od koder se odcepimo v smeri Zavodnje in
Črne na Koroškem. Pot nas vodi vse do prelaza Spodnje Sleme (1081 m). Od tu naprej pa
nadaljujemo pot proti Črni na Koroškem. Malo pred spustom se odcepimo desno proti
Naravskim ledinam vse do izhodišča za Ciganijo in pri križu zapustimo avtobus. Od tu
nadaljujemo v smeri Uršlje gore, ki se prične vznožno vzpenjati skozi gozd. Pot nadaljujemo od
Križana čez razgledni pašnik. Po prispetju na zgornji rob pašnika, kjer je na levi strani ruševina
nekdanje kmetije Šišernik na desni pa zidana kapelica, od tu nadaljujemo pot po levi strani
kapelice, kjer prečimo pašno ograjo ter dve makedamski cesti. Zgornja vodi od Naravskih ledin.
Nad cesto se pot začne strmo vzpenjati skozi gozd. Sledi približno 30 min strmega vzpona, nato
prispemo do ceste, ki vodi na Uršljo goro. Po markirani poti nadaljujemo vse do travnatega
pobočja Uršlje gore. Sledi še kratek vzpon in prispemo do cerkve svete Uršule in bližnjega
planinskega doma. Smer povratka je po isti poti nazaj do izhodišča. Hrana in pijača iz
nahrbtnika, možnost tudi v domu na Uršlji gori.

Oprema:
Pohodni čevlji, pohodne palice (kdor jih potrebuje), vetrovka, kapa, rokavice (na višini 1700 m
ob vetru je lahko hitro mrzlo).

Odhod: 21. 10. 2018 ob 7.00 URI IZPRED BRUNARICE V ŠMARTNEM OB PAKI.

Prijave zbirata: Urška Zacirkovnik (041 498 982) – vodja izleta
Franc Zacirkovnik (041 490 771)
Zoran Predolnik (041 776 398)
ali na sedežu društva

Prijave se zbirajo najkasneje do petka, 19. 10. 2018
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Prispevek: cca 10 €
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