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Udeleženci izleta bomo ravnali odgovorno in v skladu s Častnim kodeksom Planinske zveze Slovenije. 
PD ISKRA Ljubljana, Stegne 21, 1000 Ljubljana, http://www.pd-iskra-lj.si/ 

 Planinska tura na OJSTRICO, 2350  m 
Čas in kraj odhoda 
 
Odhod v nedeljo, 15. 8. 2021 ob 5.30 uri pod Halo Tivoli.  Prevoz z osebnimi avtomobili. Prosim voznike, da se 
javijo za prevoz. V primeru več prijav do četrtka bomo organizirali prevoz z malim avtobusom.      
 
Vodnica 
 
Alenka Sakelšek z vodnico pripravnico Špelo Manfreda 
 

Potek izleta: 
 
Pot pričnemo na parkirišču pod Planino Podvežak v smeri Korošice, na sedlu krenemo  do Male Ojstrice in na 
vrh  Ojstrice. Sestopimo na planino Korošico. Filip nam nudi pijačo in prebranec ali joto (z ali brez kobase). Pri 
prijavi napišite, če boste jedli. Po pavzi sestopimo v smeri Vodotočnega jezera do Planine Podvežak.  

 
Značaj izleta 
 
Zahtevnost poti: tehnično in kondicijsko zahtevna označena pot, skupno 7 ur hoje in postanki. Pri prijavi 
upoštevajte, da bomo hodili  s tempom 300 višinskih metrov na uro.   
.        
Oprema 
 
Potrebujete: čelado, udobno planinsko obutev, oblačila glede na napoved vremena. Vedno je priporočljivo 
imeti: kapo s šiltom, sončna očala, kremo proti soncu, tanka majica ali srajca z dolgimi rokavi, funkcijske majice 
s kratkimi rokavi, tanek flis, pohodne palice, če jih uporabljate, mala prva pomoč.   Dovolj tekočine, energetske 
ploščice, suho sadje  ali kar navadno jeste na planinskih poteh. Hrane in pijače ne vzemite preveč, ker jo lahko 
kupimo na planini Korošica.  
 
Glede na situacijo s korona virusom vzemite s seboj tudi zaščitno masko, spoštovali bomo predpise PZS in 
NIZJ.  
 
Strošek 
Strošek prevoza bo definiran glede na število udeležencev. Nečlani našega društva prispevajo 2 E več.   

Prijave 
 
Prijave na spletni strani našega društva na spletni strani društva, do petka, do 20. ure. V primeru slabega 
vremena si pridržujem pravico do spremembe poti oz. odpoved izleta. Informacije spremljajte na spletu. 
 
Dodatne informacije  
 
Alenka Sakelšek, 041 231 977 
 

 

https://users2.smartgb.com/g/g.php?a=s&i=g25-51900-0c

