
 
 

 

 
PLANINSKI IZLET NA PECO 2125m 

 
 
V soboto, 21.9.2019, vas vabim na planinski izlet na Peco. Z avtobusom se bomo zapeljali skozi Črno na Koroškem do                    
izhodišča v Topli. Kordeževa glava bolj znana pod imenom Peca je najvišji vrh pogorja Pece. Nahaja se na meji z Avstrijo                     
nad Mežiško dolino na Koroškem. Slovenci Peco poznamo predvsem zaradi pripovedke o kralju Matjažu in njegovi votlini                 
na slovenski strani gore, Avstrijci pa imajo visoko v zgornja pobočja speljane žičnice tako, da jo poznajo ljubitelji smučanja.                   
Ker v bližini Pece ni višjih vrhov je z nje lep razgled. Lepo se vidi bližnja Uršlja gora, Raduha in greben Olševe. Prav tako                        
se vidijo najvišji vrhovi Kamniških in Savinjskih Alp. Na severno stran pa se vidijo avstrijske Alpe, kjer so nam najbližje                    
Stubalpe-Packalpe in Seetaler Alpe. 
 
URNIK: 
7.00 – zberemo se na parkirišču nad osnovno šolo in se z avtobusom odpeljemo na izhodišče vzpona, 
9.30 – prihod do izhodišča, po krajši pripravi, začnemo z vzponom na Peco, 
12.00 – prihod do Doma na Peci, kosilo, počitek, kviz, 
13.00 – vzpon na vrh Pece, 
14.30 – prihod na vrh Pece, 
14.45 – spust do Doma na Peci, 
16.00 -  prihod do Doma na Peci, 
16.30 – spust nazaj do izhodišča izleta, 
18.30 – odhod z avtobusom v Krško, 
21.00 – prihod nazaj v Krško. 
 
OPREMA:  
Planinski čevlji, pohodna oblačila, vetrovka, kapa, rokavice. 
Rezervna oblačila: toplo spodnje perilo, nogavice… 
Priporočam pohodniške palice. 
Ne pozabite na kaj za pod zob in dovolj osvežilnih napitkov. Hrano in pijačo si lahko kupite tudi v planinski koči. 

Pohod je srednje zahteven in je namenjen učencem od 1. – 9. razreda. Na pohod vabim tudi starše. Tokrat bomo 
planinski izlet razdelili v dve težavnostni stopnji. Lahko se boste odločili za lažjo varianto: vzpon do Doma na Peci in 
ogled votline Kralja Matjaža. Ali nadaljevali od Doma na Peci še na vrh Pece.  
V votlino Kralja Matjaža nas pripelje umetno izklesan rov. V votlini, ki je zaprta z ograjo je postavljen bronast kip 
Kralja Matjaža, ki kraljuje v podzemlju Pece. Votlina se nahaja v bližini doma na Peci na njenih vzhodnih pobočjih. 

Na izlet se lahko prijavite do četrtka, 19.09.2019. V primeru zelo slabega vremena bo planinski izlet odpadel. 
Prijavite se pri Antonu Zakšku, na tel. 031 663 319 ali po el. pošti: anton.zaksek@gmail.com.  

Cena prevoza znaša: 10€ 

Vodja planinskega izleta: 
Anton Zakšek 

 
 
PRIJAVNICA ZA IZLET NA PECO 
 
Na izlet se prijavljam:……………………………………………..iz ……………razreda. 
 
Spremljali me bodo starši…………………………………………………………………… 
 
Telefonska številka enega od staršev……………………………………………………… 



 
 

 

 
Podpis staršev:…………………………………………….. 


