Planinsko društvo Mežica
Trg 4. Aprila 4; 2392 Mežica
e-mail: pdmezica@gmail.com
splet: http://www.pdmezica.si

Vabi k sodelovanju

NAJEMNIKA PLANINSKE POSTOJANKE NA PIKOVEM
Če imate izkušnje pri delu in oskrbi planinskih koč ali izkušnje v
gostinstvu, ste prilagodljivi, vestni, urejeni, imate veselje do dela z
ljudmi, ste ljubitelji gora, potem se vsekakor prijavite. Potrebno je
poznavanje pravilnika o higieni živil.
Pisno prijavo z osebno predstavitvijo, opisom dosedanjih izkušenj in
programom za delo na planinski postojanki pošljite na naslov:
PLANINSKO DRUŠTVO MEŽICA
Trg 4. aprila 4
2392 Mežica
ali na spletni naslov: pdmezica@gmail.com
Za več informacij lahko pokličete na GSM: 041 615 212 ali GSM: 051
637 974

Rok prijav: 30.4.2018

Kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje bodo povabljeni na
razgovor.

Koča na Pikovem (992 m)
Koča stoji na razglednem hribčku zraven cerkvice sv. Helene na hribovitem območju, ki se
razprostira vzhodno od Pece do reke Meže. Okolica, kjer stoji koča, ima ime po bližnjem
kmetu Piku, spada pa v območje obsežnega hribovitega naselja Podpeca, ljudsko ime
Helena. PD Mežica je leta 1951 preuredilo v planinsko zavetišče nekdanje gospodarsko
poslopje kmeta Pika zraven cerkvice, ki ga je skupaj z zemljiščem dobilo v last od takratnega
upravljavca Rudnika svinca Mežica, ki je imel v bližini rudni odkop. Postojanko so večkrat
popravljali, temeljito pa so jo obnovili, povečali in posodobili v letih 1985 in 1986; povečano in
obnovljeno kočo so odprli 4. avgusta 1986 ob 60-letnici PD Mežica.
Koča je priljubljen cilj izletnikov iz Zgornje Mežiške doline. Obiskujejo jo pohodniki, kolesarji,
motoristi, do nje pa se lahko obiskovalci pripeljejo tudi z avtom. Odprta je stalno, razen ob
ponedeljkih. V dveh gostinskih prostorih je 50 sedežev, točilni pult; pri mizah pred kočo je
100 sedežev; WC, gostinska prostora ogrevajo s pečjo, tekoča voda, elektrika, telefon.
Prenočišč v koči ni. Za kočo je prostor, primeren za taborjenje.
Koča na Pikovem predstavlja zanimivo izhodišče za obisk nekaterih okoliških vrhov (Pikov
vrh, Veliki vrh, …), Doma na Peci ter votline s kipom Kralja Matjaža (2 h 15')

Razgled:
Na vzhodni strani sega pogled od Uršlje gore prek Slemena do Smrekovca, spredaj je
hribovit svet nad dolino Meže, lepo vidimo ozko dolino Jazbinskega potoka od Žerjava proti
Uršlji gori in delček ozke doline ob Meži med Mušenikom in Žerjavom, na južni strani vidimo
za hribovjem med Toplo, Koprivno in Bistro Smrekovško pogorje s skalnim vrhom Komen v
sredini; na zahodu se dviga mogočna Peca; razgled proti severu zakriva gozd.
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