
OBIR/OJSTRC (2139 m)                   25.07.2020 
 

 
 
Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 

Odhod: sobota, 25.julija 2020 ob 6.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 

Vodja izleta: Borut Vukovič – vodnik PZS         

 

    
 

POTEK TURE: Novo mesto – Jezersko – mejni prehod Jezerski Vrh (1218 m) – Železna 
Kapla – Šajda (1069 m) – Eisenkappler Hutte (1553 m) – Ojstrc (2139 m) – Novo mesto 
 
Ojstrc (Hochobir) je najvišji vrh pogorja imenovanega Obir, ki se nahaja v severnem delu 

Karavank na avstrijskem Koroškem. 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 (Kleinobir) in del Dravske doline. Obir je poznan tudi 

po bogatem rastlinstvu, ki ga na gori ne manjka. 

 

TURA: Z avtobusom se bomo po gorenjski avtocesti, z obveznim postankom na Voklem, zapeljali mimo 
Jezerskega do mejnega prehoda Jezerski Vrh in mimo Železne Kaple do Kurnikovega sedla, kjer plačamo 
cestnino in naprej do velikega parkirišča ob koči Eisenkappler Hutte.  
S parkirišča se najprej sprehodimo do bližnje planinske koče, nato pa nadaljujemo po markirani poti v smeri 
vrha Ojstrc / Hochobir. Pot gre kmalu nad kočo v gozd, skozi katerega se nato nekaj časa vzpenja. Višje se 
pot, ob kateri opazimo večje število učno-naravoslovnih tabel položi ter nas iz gozda pripelje v pas rušja. 
Sledi še nekaj minut lahkotne hoje in pot nas pripelje do klopi na razglednem vrhu Kraguljše. 
S Kraguljša, s katerega se nam odpre lep pogled na Ojstrc, se pot najprej malenkostno spusti, nato pa nas 
mimo manjšega napajališča za živali pripelje na prostran greben. Ko stopimo na greben, široka markirana pot 
zavije v levo ter se nato prečno vzpenja proti levi. Po krajšem vzponu prispemo na preval "Kalte Quelle", pot 
pa se nato še nekaj časa prečno vzpenja proti levi. Višje pot zavije desno ter se ob robu manjše dolinice 
povzpne do ruševin nekdanje koče na višini 2040 m (Rainer Schutzhaus). Pot naprej se vzpne na manjše 
sedelce v glavnem grebenu Obirja, kjer se nam z leve priključi pot od sedla Šajda / Zell - Schaida, mi pa 



nadaljujemo desno ter se po in ob vse bolj razglednem grebenu povzpnemo do 2139 m visokega vrha. Z vrha 
bomo sestopili po isti poti nazaj do koče, kjer nas bo čakal avtobus in imeli daljši postanek. Vrnitev domov v 
Novo mesto načrtujemo do 19,00 ure. 
 
                                                                                                                                           

    
 

 

 
 

www.pd-pohodnik.si 
 

V veljavi je sprememba odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi. Ta začasno 

prepoveduje zbiranje več kot deset ljudi. Zbiranje do 50 oseb pa je dovoljeno, če bo organizator vodil 

evidenco udeležencev. Spremembe medtem ne veljajo za število ljudi v gostinskih lokalih ali na avtobusih, v 

teh primerih ni treba zbirati podatkov o strankah. V primeru novih navodil oziroma priporočil Vlade RS 

bomo organizirali nadomestno varijanto s pohodom na Vogar in kopanjem v Bohinjskem jezeru !!! 

SKUPAJ HOJE: 4 ure 

ZAHTEVNOST: lahka markirana pot  

VREDNOST TURE: 14 točk 

HRANA: Malica, pijača iz nahrbtnika ! 

CENA: 20 EUR  

PREVOZ: Mrgole d.o.o. (031 633 922) 

PRIJAVE: do 23. julija 2020 (do 50 oseb) 

Marko: 041 779 205; 031 442 715 

Dokument: osebna izkaznica ali potni list, 

            zaščitna maska    


