Mala avantura čez
Peco
SOBOTA 27. maj 2017
V soboto, 27. 05. 2017 se ob 6. uri zberemo na avtobusni postaji Mežica, ter se
z organiziranim prevozom odpeljemo do Koprivne.
Od tam pot nadaljujemo peš, mimo
planšarske koče, do osrednjega dela
planine Luže.

Pot se začne postopoma vzpenjati in
nas pripelje do pobočja poraslega z
rušjem. Vzpenjajoča steza vodi do
glavnega grebena, kjer se na razpotju
usmerimo proti Bistriški Špici in
Kordeževi Glavi.

Pot nadaljujemo po kolovozni cesti,
ki nas s svojim vzponi hitro pripelje
do smrekovega gozda, po katerem
nadaljujemo pot.
Naša pot vodi po makadamski cesti
vse do planine Zgornja Luža

Z Bistriške Špice se začnemo
spuščati po grebenu do pobočja
ruševja, kjer se pot zopet začne
vzpenjati po pobočju proti
Kordeževi Glavi.

Od koče je možen spust v dolino. Po
predhodnem dogovoru pa se lahko
organizira prevoz od Jakob ali
Terčeve (Karavle) v Mežico.
Iz vrha se spustimo do Koče na Peci,
kjer bo možen topel obrok in
ohlajena pijača. (lastna režija)

STROŠEK IZLETA: 5€
Čas hoje: 5 – 5,5 ur
Izlet je primeren za kondicijsko pripravljene pohodnike, pot je označena kot
nezahtevna.
Oprema: pohodni čevlji, pohodne palice, nekaj hrane, dovolj tekočine, primerna
oblačila.

Zaželene predhodne prijave do 25. 05. 2017
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. V slučaju neugodnih vremenskih razmer ali
drugih nepredvidljivih okoliščin so možne spremembe ali odpoved izleta.

