
 

TOKRAT NE GREMO DALEČ, 

»SPITZEGEL 2119m/nm« 

Za spremembo bomo tokrat ostali skoraj v domačem okolju. 

Razgledno goro nad Hermagorjem, ki nekoliko spominja na našo 

goro Peco, bomo »napadli« v soboto 22.09.2018 s štartom ob 

5:30 izpred avtobusne postaje v Mežici. 

Goro, obdano s strmimi pobočji, katera segajo vse do doline, 

bomo osvajali sprva s severne strani in zaključili po južnem 

grebenu. 

Pot je najprej speljana v prijetnem mešanem gozdiču, kateri nam bo delal senco in bo zavoljo tega 

strmina nekoliko prijetnejša. Dobro uro in pol je pot strma, a dobro uhojena tako, da velja paziti le pri 

sestopu, če bodo korenine mogočnih dreves še vlažne in spolzke. Ob prihodu na greben nas bodo 

zagotovo pozdravili številni gamsi in tudi prelet velikega 

petelina ne bo slučaj. Zadnja tretjina poti je nekoliko bolj 

izpostavljena in zahteva varen korak in predvsem dobro obutev, 

sicer pot ni tehnično zahtevna ali varovana, a od pohodnika 

zahteva zbranost in predvsem varen korak. 

Razgled na vse strani in predvsem na Belo jezero, ki je eden 

največjih vodnih biserov Avstrije, pa nam bo olajšal pot, za 

zadnjo strmino proti vrhu. 

Če primerjam pot s katero od vam poznanih poti, bi lahko rekel, 

da je gozdnati del podoben poti od Mitneka proti domu na Peci, 

zgornji del pa tudi delno proti vrhu Pece.  

Tudi sestava tal je podobna tako, da se bomo 

počutili povsem domače. 

Vožnje do izhodišča imamo 2 uri, nato sledi 

dobre 3 ure vzpona na vrh in nekje 2 uri 

sestopa do  avtomobila. Zavoljo prijetnih 

temperatur in bližine, se bomo sprehodili še ob 

Belem jezeru, če pa boste volje, si lahko jezero 

ogledamo v celoti s pomočjo ladjice. Jezero 



samo in speljana pot sta resnično fenomenalna in kljub 1278 jezer, kolikor jih šteje Avstrija, je Belo 

jezero nekaj posebnega. Zavoljo tega si bomo tudi mi privoščili in se prijetno ohladili v smaragdni, 

pitni-jezerski vodi. 

Izlet je primeren za vse, ki nimate problemov z malo daljšimi vzponi in posledično dihanjem ali srčnim 

utripom. Hkrati pa je potrebno omeniti, da bolečine v kolenih niso priporočljive zaradi enakomernega 

spusta in morebiti spolzkih korenin v senčnem gozdu. Pohodne palice so zelo priporočljive. V 

nahrbtniku ne potrebujete kaj več kot malico in napitek za 5-6 ur, mogoče majico za preobleči in 

toplo jakno. Obuti bodite v lahke, a visoke čevlje z dobro gumo, da ne bodo težave pri kamnitem 

vzponu in z listjem posuta pot ob  spustu. 

Izlet bo navkljub naši bližini fantastičen, konfiguracija poti in sama gora sta nekaj posebnega in 

zaključek na Belem jezeru je posebnost, ki jo morate spoznati, tokrat imate enkratno priložnost, 

zato se do 19.09. prijavite meni osebno na 

GSM 040-41-90-60, se oglasite pri meni v 

pisarni ali v pisarni Planinskega društva v 

Mežici. 

Strošek prevoza znaša 16€, priporočam pa 

tudi vožnjo z ladjico, kar nas bo stalo 

dodatnih 12€! 

 Oba stroška se poravnata na samem izletu, 

prijave pa usklajujemo s kapaciteto prevoza, ki posledično vpliva na strošek posameznika! 

 

Vabljeni v našo družbo, 

 

Vodnik PD Mežica 

Boštjan Lesjak 
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