~ Planinsko društvo Ribnica ~

Planinsko društvo Ribnica vas vabi na

OJSTRNIK (2052 m, Karnijci, Italija).
Kdaj: v soboto, 8. oktobra 2016 (prestavljeno z
junijskih datumov zaradi slabega vremena).
• Odhod: ob 5.30 z glavne avtobusne postaje pri
cerkvi v Ribnici.
• Prevoz: organiziran.
Ojstrnik je izreden razglednik, arhiv splet
• Izhodišče poti: Rifugio Nordio (1210 m).
• Načrt poti:
Rifugio Nordio (1210 m)–Pl. Bistrica/Bistriška planina (koča Oisternig) (1722 m)–Ojstrnik (Osternig, 2052 m)–Rifugio
Nordio (1210 m).
•

•

Zahtevnosti poti: lahka pot.

•

Čas hoje (okvirno): 5–6 ur.

•

Potrebna oprema in dokumenti: potrebna je vremenu in
razmeram primerna planinska oprema, malica in
pijača, osebni dokument, veljavna planinska izkaznica
(plačana članarina za leto 2016) in varen korak.

•

Prijave z akontacijo: v torek, 4. oktobra, ob 19. uri, v
pisarni PD Ribnica, Škrabčev trg 5, Ribnica.
Akontacija 22 EUR se plača ob prijavi.

Bistriška planina z Ojstrnikom v ozadju, arhiv splet

Opis:
Ojstrnik (Osternig) je najbolj vzhodni vrh v Karnijskih Alpah, ki
presega višino 2000 m. Nahaja se na meji med Avstrijo in Italijo v
bližini Trbiža (Tarvisio). Na vzhodnem predvrhu je postavljen križ,
na pravem vrhu pa vpisna skrinjica.
Pot bo krožna, s parkirišča se bomo podali desno ob potoku in
skozi strm gozd do zanimive cerkvice ter preko Bistriške planine
po desni strani na vrh. Sestopii bomo po zahodnem grebenu
mimo opuščene kasarne do planine in nato po direktni poti
mimo nove koče Nordio-Deffar do parkirišča.
Vrh je razmeroma lahko dostopen, saj vzpon in sestop potekata
po grebenu, ali tik pod njim.
RAZGLED: Sam vrh je videti od daleč res kot ostrnica. Je
Nova koča Nordio-Deffar, arhiv splet
osamljen, dovolj visoko nad okolico, zato slovi kot izreden
razglednik. Ob lepem vremenu se vidi Grossglockner, Dolomiti, vzhodni del Karnijskih Alp, Julijske Alpe s Špikom,
Triglavom ..., Karavanke, Dobrač, velik del Koroške in proti severu Visoke Ture.
Previden, varen korak je naše vodilo. Na vrhu smo šele na polovici poti, naš cilj je varen sestop in povratek domov.
• Vodja pohoda: Stane Babič, vodnik PZS, informacije: 041 415 308.
•

Srečno in varen korak,
PD Ribnica
Gremo skupaj varno v gore!

Pripravila: Zdenka Mihelič

