PD ZZV CELJE VABI NA

OJSTRO (1577 m) - TOPICO
(1649 m)
V NEDELJO, 7. MAJA, 2017 OB 6.00 URI
Vabljeni vsi ljubitelji sredogorja na Koroško, v Avstrijo. Mogočne gmote Pece
ne sestavlja le trojica dvatisočakov, marveč ji dela družbo še vrsta nižjih, a
zanimivih vrhov na obeh straneh državne meje.
Avtobus bo z Glazije v Celju odpeljal ob 06. uri, z ostalih postajališč kot
običajno. Zapeljali se bomo mimo Slovenj Gradca proti Dravogradu, čez mejni
prehod Vič ter nadaljevali proti Železni Kapli. Od tam bomo zavili proti Mikeju,
(1100 m), kjer bomo pričeli naš pohod.
Ojstra je zelo ostra gora pred Peco in nudi krasen razgled po Podjuni in proti celovški kotlini.
Topica je sicer nekaj metrov višja od Ojstre, toda nudi vsem senčno pot skozi gozd do vrha.
Sicer razgled vrh Topice ni posebno dober, toda ob poti vidimo skalnat prepad »Rdečo
steno«.

Na Ojstro se bomo povzpeli preko Prevernikovega sedla, spustili se pa bomo na
Veglovo trato. Za prvo skupino se pri Veglu, (1120 m) pot konča, lahko si pa še
pot podaljšajo do Peršmana. Ostali pa se povzpnejo na Topico (Topitzo),
nadaljujejo proti Čemrovi glavi in do gostišča Riepl; nazaj mimo Peršmana, kjer
je spomenik tragično preminuli Sadovnikovi družini med 2. svetovno vojno.
Za prvi del poti bomo rabili cca 2,30 h; za celotno pot pa cca 5 ur.
Udeleženci pohoda morajo imeti primerno planinsko obutev in oblačila
primerna vremenskim razmeram. Priporočamo pohodne palice. Hrana in pijača
je iz nahrbtnika.
Na avtobusu boste poravnali strošek pohoda 16 € .
Pohod bosta vodila VPZS FRANJA

- 051 320 988, e-mail:
franja.ferk@gmail.com, in JANEZ - 041 494 530,
ki sta vam na razpolago za prijave in dodatne informacije.
Vodniški odsek si glede na trenutne razmere na terenu, pridružuje pravico do določenih
sprememb ali odpovedi pohoda.
LEPO VABLJENI NA KOROŠKA VRHOVA!

