
»PECA PO DOLGEM in POČEZ« 

    Sobota 30.6.2018 

 

V soboto 30. 06. 2018 se bomo zbrali ob 6. 

uri na avtobusni postaji Mežica, ter se z 

organiziranim prevozom odpeljali proti 

Podgori na Avstrijskem-Koroškem. 

Pripeljali se bomo do Veške planine, kjer si 

bomo zavezali čevlje in se podali med 

prelepe pašnike.  

 

 

 

Pot se bo najprej zmerno vzpela, a ob 

čudovitem razgledu bomo pozabili na 

strmino. Spremljali nas bodo konji, ki 

prosto tekajo po neokrnjeni naravi. 

Upajmo, da še niso pojedli vseh cvetočih 

rož - da jih je nekaj ostalo tudi za naše oči.               

 

 

 

 

Naš korak bo prečil pas ruševja in nas vodil 

mimo manjšega lesenega zavetišča, kjer se 

bo začela pot spet nekoliko strmeje 

vzpenjati proti vrhu Veške kope 

(Wackendorfer spitz). Njen vrh bomo 

dosegli v nekaj minutah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z Veške kope bomo nadaljevali po 

razglednem grebenu, po katerem bomo z 

nekaj krajšimi spusti in vzponi prispeli do 

označenega razpotja, kjer se z desne 

priključi pot iz Podpece. Nadaljevali bomo 

naravnost ter se ob prelepih pogledih na 

vzhodne Karavanke in Kamniško Savinjske 

Alpe v dobrih 10 minutah hoje povzpeli na 

vrh Bistriške špice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Bistriške Špice se bomo spustili po 

grebenu do Knepsovega sedla. Tam se bo 

pot zopet začela vzpenjati po pobočju 

proti Kordeževi Glavi. Z vrha se bomo 

spustili do Doma na Peci. Od koče je 

možen spust v dolino. Po predhodnem 

dogovoru pa se lahko organizira prevoz od 

Jakob ali Terčeve (Karavle) v Mežico. 

STROŠEK IZLETA: odvisen od števila prijavljenih 

Čas hoje: 5 – 5,5 ur 
 

Izlet je primeren za kondicijsko pripravljene pohodnike, pot je 
označena kot nezahtevna. 
 
Oprema: osebni dokument, pohodni čevlji, pohodne palice, hrane iz nahrbtnika, 
dovolj tekočine, primerna oblačila. 
 

Zaželene predhodne prijave do 28. 06. 2018 
 

Jure Vogel: 031 436 458 
Suzana Kumer: 031 657 020  
Planinsko društvo Mežica: 02 82 35 378;  
pdmezica@gmail.com 
 
V primeru slabega vremena pohod prestavljen na naslednji lep vikend. 

  



S prijavo na izlet vsak udeleženec potrjuje, da je seznanjen z 
zahtevami izleta, da izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične 
pogoje za varno sodelovanje na izletu, da ima poravnano članarino 
za tekoče leto (v nasprotnem primeru si mora nezgodno 
zavarovanje urediti sam), ter da pristopa k izletu na lastno 
odgovornost.  
 


