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Uršlja gora
**

V-; V

31

Področje:

Kamniško-Savinjske alpe

Območje:

iz Raven na strmo in razgledno goro nad Mežiško dolino

Izhodišce:

Ravne na Koroškem, naselje Čečovje (394 m n.v.)

Karte:

Kamniške in Savinjske Alpe 1: 50 000; Atlas Slovenije 36, 62, 63,37
Savinjska dolina 1:50 000 (delno)

Dolžina (km):

41

Višinska razlika (m): 1380
Čas vožnje:

4:15

Nošenje kolesa:

0

Zahtevnost vzpona:

do parkirišča pod M. vrhom V 3 – V 4; naprej V 6

Zahtevnost spusta:

z vrha do parkirišča S 3 – S 4; kolovoz pod Ravnjakovim vrhom S 4; drugo
S 2 in S 1; varianta na Naravske ledine zgoraj S 6, niže S 5 in S 4

Zahtevnost skupaj:

V-; V

Značilnosti:

dolga tura s strahovito zahtevnim zaključkom, ki je predvsem
vzdržljivostni problem

Najnižja točka:

384 m n.v.

Najvišja točka:

1695 m n.v.

Višinski diagram:

Uršlja gora
OPIS
▲V Ravnah na Koroškem (394 m n. v. ← [1]) zavijemo v smeri kažipota za Čečovje.V
rahlem vzponu se pripeljemo do konca blokovskega naselja, potem pa nadaljujemo
rahlo navzdol do potoka Suha. Ob njem kolesarimo položno navzgor do križišča (440 m
n. v. ← [2]). Tu zavijemo levo (Desni odcep gre v zaselek Podkraj.) in se peljemo naprej
po slabi asfaltni cesti. Po dobrih dveh kilometrih vožnje pridemo do razcepa (510 m n.
v. ↑ [3]) in na izravnavo. Tu gremo naravnost (Odcep, ki zavije ostro levo, pelje k
Prežihovi domačiji.), iz gozda na piano in po ravni cesti, ki vodi čez široke pašnike. 100
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m naprej je na desni makadamska cesta (510 m n. v. ↑ [4]) h kmetiji Mihev, nato pa
križišče (510 m n. v. ↑ [5]) pri farmi. Tu gremo naravnost (Leva asfaltna cesta pelje v
Kotlje.), mimo cerkvice do konca asfalta in začetka zmernega vzpona po dobri
makadamski cesti. Na križišču (575 m n. v. → [6]) zavijemo desno, v smeri kažipota za
Uršljo goro in Naravske ledine (Levi makadamski odcep drži k Ivarčkem jezeru.). V
malo bolj strmem vzponu se peljemo mimo odcepa ceste (660 m n. v. ↑ [7]), ki zavije
pri hiši desno in nadaljujemo naprej do kmetije Janet (675 m n. v.). Od tod do razcepa
(700 m n. v. ↑ [8]) se vzpenjamo še nekoliko bolj strmo. Tu gremo naravnost (Levo je
odcep ceste, ki gre v smeri oznake za bolnišnico Mirta.) in naprej do smučarske koče
na levi (760 m n. v.). Nadaljujemo bolj strmo do odcepa (780 m n. v. ←← [9]), ki je 200
m naprej od koče. Tu zavijemo ostro levo po bolj zvoženi cesti (Odcep naravnost pelje
h kmetijama Podholnik in Veček.), v smeri oznake za Uršljo goro. Dober kilometer
naprej od omenjenega križišča se peljemo mimo vikenda na levi in ob robu travnikov
do začetka gozda. Malo naprej zavije slaba gozdna cesta levo, mi pa gremo desno in se
zapeljemo v strm klanec (do V 4). Po njem prikolesarimo do velikega križišča (920 m n.
v. → [10]). Tu gremo desno (Leva cesta pelje v smeri kažipota za turistično kmetijo
Ošven in smučišče.). Nadaljujemo mimo odcepa (940 m n. v. ↑ [11]) slabe gozdne
ceste, ki zavije levo. Po slabem kilometru od zadnjega odcepa se vzpon položi. Naprej
kolesarimo skoraj po ravnem. Pridemo na križišče (1020 m n. v. ↑ [12]), kjer gremo
naravnost (Desni odcep pelje v smeri kažipota za Obretanovo.). Sledi položen klanec,
ki pa kmalu postane bolj strm. 600 m naprej od odcepa za Obretanovo je vzpona
konec. Pripeljemo na sedelce in malo naprej do križišča (1090 mn.v.↑ [13]).
▼Tu gremo naravnost in se kratko, rahlo spustimo (Odcep slabe ceste, ki zavije desno
in navzdol, pelje pod Godcev vrh.) do Doma na Naravskih ledinah (1072 mn.v.↑ [14]).
▲Od tod nadaljujemo po slabi, ozki gozdni cesti, ki pelje v srednje strm klanec. Po
dobrih 500 dolžinskih metrih vzpona je izravnava in malo naprej na levi odcep (1145 m
n. v. →[15]) kolovoza, na začetku katerega je manjše parkirišče. To je markirana
pešpot na Uršljo goro. Mi nadaljujemo po cesti. Gremo desno in se naslednji dober
kilometer vozimo po razgibanem terenu, malo dol, malo gor, večji del pa po ravnem.
Na razcepu (1130 m n. v. ← [16]j zavijemo levo na slabo gozdno cesto in v klanec
(Boljša cesta, ki gre desno, pelje navzdol v dolino Suhodol.). Nadaljujemo srednje strm
vzpon, ki nas privede do križišča (1260 m n. v. ↑ [17]) pri Šiserniku. Tu gremo
naravnost in navzgor
(Odcep, ki zavije desno in navzdol, pelje v zaselek Plešivec in k domačiji Vernšek.). V
enakomernem, srednje strmem vzponu se pripeljemo na kratko izravnavo (1360 m n.
v.) pod M. vrhom. Sledi kratek, a precej strm klanec (V 5), po katerem pridemo do
konca ceste in parkirišča (1415 m n. v. → [18]). Pred njim zavijemo desno na strm,
dober kolovoz. Peljemo se skozi zapornico in nadaljujemo izjemno strm, a ves čas
prevozen vzpon do nekoliko položnejšega, a še vedno zelo strmega dela, ki je malo za
prvim levim ovinkom. Takoj za izravnavo se zopet prične dolg, izjemno zahteven
klanec, po katerem se pripeljemo do zadnjih, malo bolj položnih serpentin. Po njih
pridemo do cerkvice in Doma na Uršlji gori (1680 m n. v. ↑ [19]). Celoten odsek od
parkirišča do doma je sicer tehnično nezahteven, a izjemno težaven (V 6). Nadaljujemo
mimo cerkvice in po široki pešpoti na vrh Uršlje gore, kjer je križ (1699 m n. v. ↓[20]).
▼Spust navzdol do parkirišča (S 3 – S 4) in naprej na znano križišče (1260 m n. v. ←←
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[17]) pri Šiserniku poteka po smeri vzpona. Tu zavijemo ostro levo in nadaljujemo
zmeren spust do razcepa (1180 m n. v. →[21]), kjerse držimo desno (Odcep slabše
ceste, ki pelje naravnost, gre pod Plešivško kopo.) in gremo do naslednjega križišča
(1070 m n. v. ← [22]).
▲Tu zavijemo levo (Desni odcep pelje na Plešivec.) in nadaljujemo zmeren vzpon na
izravnavo pri domačiji Vernšek (1110 m n. v.).
▼Od tod se peljemo deloma rahlo navzdol, deloma po ravnem do odcepa (1090 m n. v.
→ [23]) zaraščene gozdne ceste, ki je na levi, slab kilometer naprej od domačije (Tega
odcepa ni na karti in ga zlahka zamenjamo s tistim pod Kozjim hrbtom, kije 500 m
naprej.). Peljemo se naprej po gozdni cesti, ki pod Kozjim hrbtom zavije v levi ovinek.
Tu je odcep (1060 m n. v. ↑[24]) slabe gozdne ceste, ki gre desno (Ta pelje navzdol k
domačiji Lesnik.). Gremo naravnost in rahlo navzdol v travnati dol, od tod pa po
ravnem po vse slabši gozdni cesti, ki pelje prečno čez vzhodna pobočja Plešivca. Ves
čas se vozimo po gozdu. Kmalu je ceste konec. Nadaljujemo po kolovozu.
▲Vzpnemo se po kratkem klancu navzgor do lovske opazovalnice in na sedelce (1030
m n. v. ↑
[25]).
▼Od tod nadaljujemo zahteven spust po kolovozu (S 4), ki pelje pod Ravnjakovim
vrhom do travnika in ceste. Tu (900 m n. v. ← [26]) zavijemo levo (Desna smer pelje k
domačiji Lesnik.) in se v spustu odpeljemo do Poštarskega doma pod Plešivcem (805
n.v.↑ [27]). Nadaljujemo srednje strmo navzdol do križišča (740 m n. v. ←[28]j, kjer
zavijemo levo (Desni odcep pelje k Sv. Roku.).
▲V položnem vzponu se peljemo mimo domačije Završnik na preval (770 m n. v.).
▼Nadaljujemo zmeren spust do odcepa (705 m n. v. → [29]) za domačiji Kozarin in
Toni. Od tod gremo deloma po ravnem, deloma položno navzdol do križišča (640 m n.
v. → → [30]) pri Ivarčkem jezeru. Tu zavijemo ostro desno (Levi odcep drži k domačiji
Ivartnik, kolovoz naravnost pa k jezeru.) in kmalu pridemo na asfaltno cesto. Po njej se
spustimo do Rimskega vrelca. Nadaljujemo skozi Kotlje (444 m n. v. ↑ [31]) in Brdinje
nazaj na izhodišče – v Ravne na Koroškem.
Varianta po markirani pešpoti na Naravske ledine
▼Pristaši strmih spustov jo lahko uberejo z vrha (1699 mn.v.↑ [20]) naravnost in
navzdol po markirani pešpoti. Prvi del je izjemno zahteven (S 6), od klope naprej pa je
lažje (S 5 in S 4). Spodaj se priključimo na že prevoženo cesto (1145 m n. v. →[15]) in
nadaljujemo po njej v dolino ali pa gremo v desno po pešpoti vse do Doma na
Naravskih ledinah, od tod pa po cesti na izhodišče.
KOMENTAR
To je dolga, naporna in razgledna tura z veliko višinsko razliko. Vožnja do parkirišča
pod vrhom ni preveč zahtevna (V 4 in V 3). Od tod do Doma pa se nam ponudi eden od
vzdržljivostno najtežjih vzponov v vodniku. Kdor ga zmore brez predaha je zagotovo v
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vrhunski amaterski kondiciji. Sam sem uspel šele ob drugem obisku gore, pri prvem pa
sem si moral vmes enkrat za nekaj minut oddahniti. Za hud napor smo na vrhu
nagrajeni z izrednim razgledom.
SEZNAM KOLESARSKIH SERVISOV
Gorko d.o.o. trgovina in servis koles
Šmartno 208 a
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Tel./fax.: 02 8838 330
Gsm: 041 682 412
http://www.gorko.si
Trgovina in servis koles POHORC
Celjska cesta 5
2380 Slovenj Gradec
Tel: 02 620 78 47
http://www.pohorc.si
Enduro Trgovina in storitve
Antonija Vastl s.p.Trg 60a
2391 Prevalje
Tel./Fax: +386(0)2 82 31 689
http://www.enduro.si
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