
Start in cilj:

Parkirišče pred upravno enotu v Slovenj Gradcu. Start je ob 
10.00 uri, udeleženci pa se morajo v cilj pripeljati do 16.00 ure

Kdaj? 13. september 2014

Nagrade:

Med udeležence akcije bomo razdelili praktične nagrade. 
Glavna nagrada je gorsko kolo v vrednosti 500 EUR trgov-
ine Gorko, ter ostale drobne kolesarske nagrade v vrednosti 
1000 EUR.
Vsak udeleženec akcije bo prejel športno majico in malico.

Sponzorji:

MESTNA OBČINA
SLOVENJ GRADEC

Generalni pokrovitelj:

S KOLESOM OKOLI
 URŠLJE GORE

27. SEPTEMBER 2014

Javni zavod za turizem in šport 
Spotur Slovenj Gradec

Ivarčko jezeroOdcep za Ošven

Koča na Ledinah

Šisernikovi travniki

•  mlajši od 8 let se lahko kolesarjenja udeležijo le v 
spremstvu polnoletne osebe, mlajši od 14 let pa se 
morajo izkazati s kolesarskim izpitom
•  za udeležence do 14 let je obvezna kolesarska 
čelada, priporočamo pa jo tudi ostalim 
udeležencem
•  udeleženci kolesarjenja so dolžni upoštevati in se 
ravnati v skladu s cestnoprometnimi predpisi
•  žrebanje nagrad bo izvedeno v skladu s pravili , ki 
jih boste prejeli na startu
•  STARTNINA 12 EUR, za imetnike olimpijske 
kartice 10 EUR, za osnovnošolsko mladino pa 6 EUR

Splošna določila:

Parkirišče pred Hostlom v Slovenj Gradcu ( Ozare ). Start je ob 
10.00 uri, udeleženci pa se morajo v cilj pripeljati do 16.00 ure.

Križan

VSAK UDELEŽENEC SODELUJE NA LASTNO 
ODGOVORNOST



Zemljevid in profil poti okoli Uršlje gore

Progi sta dve - težja, ki vodi okoli Uršlje gore ...

... je speljana po lokalnih in gozdnih cestah. Celotna 
pot je dolga 46 km. Višinska razlika od najnižje do 
najvišje točke je 799 m. Zahtevnejša vzpona sta 

dva. Od Ivarčkega jezera v 
dolžini 8 km do Šisernika, 
kjer je potrebno premagati 
višinsko razliko 600 m, 
od Raduš do Poštarskega 
doma pa na razdalji 7 
km višinsko razliko 340 
m. Pot ves čas vodi po 
makadamskih lokalnih in 

gozdnih cestah, le od starta pred upravno enoto  
v Slovenj Gradcu do Raduš in od Sp. Razborja, 
Podgorja do Slovenj Gradca je cca 12 km asfaltirane 
ceste.
 
... in lažja
Manj zmogljivi se lahko 
podate na kolesarsko turo 
po mestni občini Slovenj 
Gradec, ki je speljana 
po kolesarskih stezah 
ter lokalnih asfaltnih in makadamskih cestah. 
Iz Slovenj Gradca tako vodi pot po kolesarski 
transverzali Dravograd – Mislinja mimo Šmartna 
do Turiške vasi, kjer prečka glavno cesto Slovenj 

Gradec – Velenje. Nato 
mimo slovenjegraškega 
letališča, Mislinjske 
Dobrave, do Šmiklavža in 
Podgorja. Po 20 km se krog 
sklene ponovno v Slovenj 
Gradcu pred Hostlom, kjer 
je tudi cilj.

Opis poti

Prireditev je rekreativnega značaja. Ob 
lahkotnem kolesarjenju vas  bo prevzela 
lepota narave, ki nas obkroža, a je v hitrem 
tempu življenja ne opazimo.

Odcep za poštarski dom

Plešivec

Smučarska koča


