PD ZZV CELJE
VAS VABI NA

V NEDELJO, 3. AVGUSTA OB 5.00 URI NA GLAZIJI!
Poseben avtobus pelje iz Slovenskih Konjic ob 4.15 uri mimo Vojnika, Spodnje
Hudinje, Nove vasi in je na Glaziji ob 5.00 uri in v Žalcu ob 5.10 uri. Peljemo
se čez mejni prehod Holmec proti Železni Kapli in na sedlo Šajda (1069 m).
S sedla se bomo napotili po Simon Reigerjevi poti, ki nas bo po 3 urah hoje
pripeljala naravnost na vrh. Z vrha se bomo spustili do Kapelske koče
(Eisenkappler Hütte, 1553 m) na planini Na jezercah. Po postanku v koči pa se
bomo vračali čez Obirsko planino pod južnim grebenom in nazaj na sedlo
Šajda.
Ojstrc (Hochobir) je najvišji vrh manjšega pogorja imenovanega Obir. Nahaja se zahodno od
Železne Kaple (Eisenkappel) na avstrijski strani Karavank. Z razglednega vrha, na katerem je
postavljen križ in meteorološka postaja, je lep razgled na severna ostenja Košute, del
Kamniških in Savinjskih Alp, proti severu pa se vidi Mali Obir in del Dravske doline. Obir je
poznan tudi po bogatem rastlinstvu, ki ga na gori ne manjka.
Gora skriva kar precej zanimivosti iz preteklosti. Nekoč so tu kopali svinčeno rudo in je iz
bivšega rudarskega zavetišča že l. 1878 pod vrhom nastala Rainerjeva planinska koča – prva
planinska postojanka v Karavankah, ki pa je v razvalinah. Tudi Hannove koče z meteorološko
postajo na Ojstrcu ni več. Nanjo spominja velika betonska ploščad. Do vrha so nekdaj zgradili
tudi telefonsko napeljavo, s pomočjo katere so v Železno Kaplo pošiljali vremenska poročila.
Na gori je tudi velik brambovski križ, ki so ga postavili » zvesti branilci domovine« na
slovenski gori. Na vrhu Ojstrca pa nam preostane ob lepem vremenu le globoko zajeti sapo in
s pogledom objeti širno obzorje vse naokrog.

Pot je nezahtevna in označena.
Višinska razlika do vrha: 1070 m
Čas hoje: 6 ur
Potrebna je ustrezna pohodna oprema in planinska obutev glede na vremenske razmere. S
sabo morate imeti veljaven osebni dokument, zdravstveno ter člansko izkaznico s plačano
članarino za tekoče leto.
Pridržujemo pa si pravico spremembe smeri ture glede na razmere.

Prispevek za prevoz: 18,00 €
Pohod vodita PV PD ZZV Celje FRANJA FERK in SLAVKO KLANJŠEK
Prijave in informacije na tel.št.:
051 320 988 - FRANJA; email: franja.ferk@gmail.com ali
031 654 760 - SLAVKO;email: slavko.klanjsek@gmail.com
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