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OBIR – 2139 m 
sobota 9. JUNIJ 2012 

 
Ob 5.00 se bomo zbrali na ŽP Ptuj, ob 5.45 na parkirišču pred Mercator centrom na Tržaški 

cesti 14 v Mariboru. Sledi vožnja v smeri Dravograda, Železna Kapla do sedla Šajda, kjer 

zapustimo avtobus in se odpravimo na pohod. 

Odpravili se bomo po poti Simona Riegerja s sedla Šajda (1069 m) med Selami in Obirskim, 

ki se vije po zahodnem slemenu vse do pod Kravjega vrha (2024 m), ki že sodi v pogorje 

Obirja; mimo ruševin nekdanje meteorološke postaje (pred tem Rainerjeva koča, ki je bila 

med 2. svetovno vojno požgana), nato se priključimo poti od Kapelske koče (Eisenkappler 

Hütte – 1553 m). Vrh že vidimo pred sabo, katerega dosežemo v nekaj minutah nadaljnje 

hoje. 

 

Z vrha se bomo spustili na preval Mrzla voda (Kalte Quelle), čez Kraguljše in do Kapelske 

koče (1553 m), kjer bo postanek . Po želji si lahko tam privoščimo tudi toplo malico. Od koče 

se bomo spustili do Obirske planine, kjer nas bo čakal avtobus. 

 

V Dravogradu bomo obiskali »planinskega župnika«, ki nam bo razkazal trško cerkev sv.Vida 

– to je ena izmed najstarejših romanskih cerkva z vzhodnim zvonikom (iz leta 1170). 

 

OBIR je gorski masiv v severnem delu Karavank na avstrijskem Koroškem, z najvišjim  

2.139 m visokim Ojstrcem (Hochobir). Poleg glavnega vrha se v masivu nahajajo še Kravji 

vrh (2024 m), Mali Obir (1947 m), Menihovec (1624 m) in Stara gora (1562 m).  

Z  vrha je lep pogled na Visoke Ture na zahodu, na Celovško polje in na Svinjo na severu, na 

Podjuno in na Peco na vzhodu in ostale Karavanke s Kamniško-Savinjskimi Alpami na jugu 

ter  širok, brezmejen pogled na Rož, Podjuno, Ziljo, venec treh dolin… 

Na Obirju so se nekdaj nahajali številni rudniki svinca; najstarejši podatek o rudarjenju sega v 

leto 1696. Ukinjeni so bili sredi 20. stoletja. Nekdanje rudarsko poslopje pod samim vrhom 

Ojstrca so leta 1877 preuredili v planinsko zavetišče - Rainerjevo kočo. Le-ta je bila 

namenjena tudi botanikom in vremenoslovcem, ki so leta 1891 na samem vrhu Ojstrca 

postavili vremensko opazovalnico. 

Po Obirju je poimenovana rastlina obirski grobeljnik. 



 

 
 
 

STROŠKI  IZLETA PO UDELEŽENCU:  22 E 

 

 

Kaj potrebujemo za pohod? 

 

Malico in pijačo iz nahrbtnika, (topla malica in pijača se lahko kupi tudi na Kapelski koči).  

Priporočamo primerno topla oblačila, kapo in rokavice, vetrovko ter rezervno oblačilo, zaščito 

proti dežju, dobro planinsko obutev, zložljive pohodne palice, zaščito pred soncem.  S seboj 

pa naj bo vedno tudi planinska izkaznica s plačano članarino za tekoče leto, zdravstvena 

izkaznica in veljavni osebni dokument. 

 

 

ODHOD: ob 5.00  iz Ptuja – železniška postaja 

                ob 5.45 uri iz Maribora – Mercator center, Tržaška 14 

                 

Hoja:  predvidoma 5- 6 ur 

Težavnost: nezahtevna markirana pot  

Višinska razlika vzpona: 1070 m 

                  

Povratek: v  večernih urah  (cca 20 uri) 

Vodi Franja Ferk s sovodniki Jadranka Furjan, Branko Dokl  

Prijave zbirata:  Jadranka Furjan –  041 257 157  ali 02/ 751 24 91 

             email.: jadranka.furjan@gmail.com 

 in  Franja Ferk 051 320 988 ali mail franja.ferk@gmail.com 

ROK PRIJAVE : ČIMPREJ OZ. DO ZASEDENOSTI AVTOBUSA 
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