
 

 

Planinsko društvo Mežica 
          Trg 4. Aprila 4; 2392 Mežica 
 

tel:        02 82 35 378 

GSM:    040741013 

e-mail: pdmezica@gmail.com 

splet:   http://www.pdmezica.si 

 

                       26. ZIMSKI  MATJAŽEV  POHOD  NA  PECO 
 
 
Planinsko društvo Mežica prireja v sodelovanju z MDO Koroške in GRS za Koroško,               
26. ZIMSKI POHOD NA PECO, ki bo v soboto 15. februarja 2014, z odhodi od 7 - 8 
ure izpred bivšega hotela LIPA v Mežici. 
 
Zaradi večje količine zapadlega snega se je priporočljivo držati markirane poti, ki je 
uhojena in varna pred snežnimi plazovi. Žled, ki je v minulih dneh povzročal 
nevšečnosti po vsej Sloveniji, nad 1000 metrih drevja ni poškodoval. 
  
Vse informacije in navodila v zvezi na dan pohoda bodo posredovali planinski 
vodniki, ki bodo spremljali posamezne skupine pohodnikov. Za zagotavljanje varnosti 
je potrebno te dosledno upoštevati. 
   
Obvezna je zimska oprema (palice, dereze in drugo).  
 
Dom na Peci bo za udeležence pohoda odprt. Za prenočevanje, hrano in pijačo bo 
poskrbljeno. 
 
Udeleženci pohoda, ki bodo imeli na dan pohoda opravljenih deset (10) pohodov 
bodo prejeli zlato priponko, za sedem (7) srebrno priponko in za štiri (4) pohode 
bronasto priponko kralja Matjaža. 
Za petindvajset (25) pohod bo podeljen kipec kralja Matjaža. 
 
Odhod udeležencev pohoda nazaj v dolino od planinskega doma na Peci je od 13.00 
do 15.00 ure.  
 
Za varno hojo na Peco in za povratek v dolino bodo skrbeli člani GRS za Koroško. 
 
Lep planinski pozdrav ! 
 
 
Informacije :   PD Mežica  (02) 82 35 378  - pdmezica@gmail.com 
                      / ponedeljek, sreda in petek od 17-19 ure / in 
                       http:/www.pdmezica.si 
 
    Burjak Rudi            GSM 040/741 013 
                       Uroš Podovšovnik  GSM 051/637974 
                       Jože Oprešnik        GSM 040/722 342 
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VABI NA 

 

26. ZIMSKI MATJAŽEV 

POHOD NA PECO 
 

 

 

 

 

 

 

Dne 15. 02. 2014 

Od 7
00

 do 8
00

 ure, 

Izpred bivšega hotela  

Lipa v Mežici 
 

 

 

 

 

 

Vse informacije in navodila, ki vam jih bodo posredovali planinski 

vodniki in gorski reševalci, morate dosledno upoštevati. 

 
OBVEZNA JE ZIMSKA OPREMA; ZA HRANO JE  POSKRBLJENO V 

KOČI. 

 

HOJA NA LASTNO ODGOVORNOST! 

VABLJENI! 
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