Planinsko društvo POLET te vabi na naslednji izlet:

OJSTRC(Hochobir)-2139 m.n.v (A)
Na obisk k rojakom
Kdaj:

sobota, 03. avgust 2019
 ob 5:15 uri iz Mokronoga,
 ob 5:30 uri izpred Doma kulture v Šentrupertu

Kako:

s posebnim avtobusom

Opis poti: Odpeljali se bomo iz Mokronoga ter Šentruperta in se ustavili še na ostalih točkah po
potrebi. Na Voklem se bomo ustavili za jutranjo kavo ali čaj, nato pa nadaljevali pot proti Železni
kapli. Naš prevoz bomo zapustili na parkirišču na prelazu Šajda, kjer bo izhodišče našega izleta!
Pohod bomo nadaljevali proti severu, v smeri najvišjega vrha pogorja Obir ter se z malce truda
povzpeli na vrh Ojstrca (2139m). Po kratkem oddihu ter skupinskem fotografiranju bomo
nadaljevali pot proti planinskemu domu Kapelška koča (Eisenkappler Hutte). Če nam bo vreme
naklonjeno in bo cesta prevozna, nas bo čakal le še krajši spust do prevoza, v nasprotnem
primeru pa nas bo čakal daljši povratek do sedla Šajda. Zaključek bo v dolini, domov se bomo
vrnili v večernih urah.
To bo tudi priložnost, da se bomo srečali s predstavniki slovenskega planinskega društva iz
Celovca. Dogovorili smo se, da nas bo na pohodu spremljal njihov vodnik Miha Travnik. Vsi
skupaj si želimo, da bi se tega pohoda v naše zamejstvo udeležilo čim več naših članov.
Prepričan sem, da bodo tudi oni sprejeli naše povabilo in nam vrnili obisk!
Vodniki:

Damjan Zupančič
Martin Kumer

Zahtevnost poti:
Predviden čas hoje:
Potrebna oprema:

lahka označena pot
do 7 ur
pohodna, pohodne palice, dobra obutev (gojzarji), gamaše,
vetrovka, dovolj osvežilne pijače, prigrizek iz nahrbtnika,
osebni dokument za prehod meje, izkaznica PZS …

Strošek izleta:

otroci do15 let
člani društva

12,00 €
20,00 €

V strošek so vključeni prevozni stroški.
INFO: Izlet je strokovno voden.
Prijave z vplačilom in - v pisarni društva v sredo od 19. do 20. ure
dodatne informacije
- Bojan Brezovar m.: 041-541-077
- Martin Kumer
m.: 041-896-546
- Daniel Pejović
m.: 031-793-515
- e-mail: info@pdpolet.com
Rok prijave:

do srede, 31. julija 2019
Udeleženci pohoda naj svoja vozila parkirajo pri Domu kulture!

