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» DOBIMO SE OB POLNI LUNI « 
 

PECA – 2125 m 
 

Naše druženje okoli polne lune bo tokrat 

potekalo na gori Kralja Matjaža – Peci. 

Slučajno naša tura s tečajem sovpada s 

prireditvijo »Gradovi kralja Matjaža«, kar 

bomo izkoristili tudi za ogled ledenih gradov 

in skulptur, ki nastanejo na planoti Mitnek 

(naselje Podpeca) pod Peco. Soboto bomo 

izkoristili za vzpon do Doma pod Peco (1665 

m) in nato za nočni pohod na najvišji vrh 

Pece Kordežovo glavo (2125 m), nedelja pa 

bo rezervirana za ogled ledenih gradov. 

Obenem nas čaka tudi nabiranje novega 

znanja ter izkušenj, tokrat se bomo posvetili orientaciji v gorah in uporabi opreme za iskanje 

zasutih v snežnem plazu. Ne bomo pozabili na uporabo derez in cepina, saj je v zimskem času 

to osnova varnega zahajanja v gorski svet. Seveda bo vikend potekal ob prijetnem druženju in 

tudi kakšnemu kulinaričnemu užitku ter v iskanju novih ciljev. Tura je primerna tudi za 

neizkušene pohodnike kar se tiče zimskih razmer v gorah. 

 

Program: 

 

SOBOTA, 31.1.2015 

 

10.00 – Zbor udeležencev v Mežici pri TUŠ Marketu (Mariborska cesta 10, Mežica); po kavi 

in ko smo zbrani vsi, se odpravimo naprej proti Podpeci in do izhodišča, kjer bomo parkirali 

avtomobile.  

12.30 – Dom pod Peco (1665 m) 

13.30 – Predavanje in praktični prikaz – ORIENTACIJA V GORAH; spoznavali bomo 

osnovne pripomočke za orientacijo, njihovo uporabo, praktične napotke, spoznali pa bomo 

tudi naprave za satelitsko navigacijo (GPS) in njihovo uporabo. 

15.00 – 16.00 – Odmor in čas za kulinariko – pred turo bomo okusili slastne »kločeve 

nudelne«. 

16.30 – Odhod na turo; najprej se odpravimo do Male Pece 

(1731 m), kjer bomo občudovali sončni zahod (sonce zaide 

kmalu po 17. uri) in obenem lunin vzhod, nato pa nadaljevali 

pot proti vrhu Pece. V soju lune, zvezd ali pa tudi čelnih svetilk 

se bomo povzpeli do najvišjega vrha Pece – Kordeževe glave 

(2125 m), nato pa sestopili do Doma pod Peco. 

21.00 – Večerja in druženje 
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NEDELJA, 1.2.2015 

 

7.30 – Zajtrk na koči 

8.30 – Oprema za reševanje izpod plazov – predstavitev in praktične vaje iskanja zasutih pod 

plazom 

10.00 – Odhod proti dolini oziroma izhodišču, nato ogled ledenih gradov in skulptur v 

Podpeci 

15.00 – Zaključek ture in odhod proti domu 

 
Opomba: Program se lahko zaradi vremenskih in snežnih razmer tudi nekoliko spremeni oziroma 

prilagodi. Ob zares slabi vremenski napovedi se tura prestavi za en teden. 

 

Potrebna oprema: 

- primerna oblačila in obutev za zimske ture 

- dereze, cepin, pohodne palice 

- čelna svetilka 

za lažje delo se: 

- priporoča oprema za orientacijo (planinska karta Karavanke, kompas, višinomer, GPS) 

- priporoča plazovna oprema – plazovna žolna, sonda in lopata 

 

Tura je primerna za vse gornike, ki so primerno kondicijsko pripravljeni za približno pet-urne 

ture. Stroški ture in tečaja znašajo 45 eurov, v kar je vštet polpenzion na koči (večerja, spanje, 

zajtrk), malica pred turo (»kulinarična iskrica«), stroški inštruktorja, vodnika in 

spremljevalcev. Pri prijavi se plača 25 eurov na TRR društva s pripisom »Polna luna – Peca«, 

ostalo na zbornem mestu. 

 

Vodja ture/tečaja je Boris Strmšek (tel. 030 666 900), alpinistični inštruktor in planinski 

vodnik. 

 

Prijave najkasneje do četrtka, 29.1.2015. 

 

 

 


