~ Planinsko društvo Ribnica ~

Planinsko društvo Ribnica vas vabi na

PECO (2125 m).
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Kdaj: v soboto, 24. junija 2017.
Odhod: ob 4. uri z glavne avtobusne postaje
pri cerkvi v Ribnici.
Prevoz: organiziran.
Izhodišče poti: Jakobe (1410 m).
Zahtevnosti poti:
o do Doma na Peci se obe skupini
Peca, foto splet
povzpneta po LAHKI poti,
o A skupina se bo od Doma na Peci na vrh povzpela po ZELO ZAHTEVNI, sestopila pa po lahki poti.
o B skupina se bo od Dom na Peci na vrh povzpela po LAHKI poti.
Načrt poti za obe skupini: Jakobe (1410 m)–Dom na Peci (1665 m)–Votlina
kralja Matjaža–Peca (2125 m)–Dom na Peci (1665 m)–Jakobe (1410 m).
Višinska razlika: 715 m.
Čas hoje (okvirno) za obe skupini: 5 ur.
Potrebna oprema in dokumenti: potrebna je vremenu in razmeram primerna
planinska oprema, zložljive pohodniške palice, malica in pijača, osebna
izkaznica, veljavna planinska izkaznica za leto 2017 in varen korak.
Za A skupino še: čelada, plezalni pas in samovarovalni komplet.
Prijave z akontacijo: v torek, 20. junija, ob 19. uri, v pisarni PD Ribnica,
Škrabčev trg 5, Ribnica.
Akontacija 25 EUR se plača ob prijavi.

V bližini Doma pod Peco v

Opis:
votlini spi Kralj Matjaž = kralj
Peca je najvzhodnejši dvatisočak v Sloveniji. Dokaj obsežno goro na južni strani
Matija Korvin – vse dokler se
omejujeta dolini Tople in Meže, na severu pa se dviga nad Podjuno. Peca je druga
ne bo njegova brada 9-krat
najvišja gora severnih Karavank, le 14 m nižja od najvišjega Obirja (Ojstrc/
ovila okrog mize. Kip je delo
Hochobir, 2139 m). Na severu in jugu je zelo strma, na zahodu in vzhodu pa precej
Marjana Keršiča – Belača. Foto
splet
manj. Najvišji vrh je Kordeževa glava (2125 m), drugi Bistriška špica/ Feistritzer
Spitze (2114 m), med njima pa tretji Končníkov vrh (tudi Suhi vrh, Knips/ Knieps,
2109 m). Državna meja med Končnikovim vrhom in Kordeževo glavo prisoja večino gore Avstriji. Nad Črno
in Mežico je vsa prevrtana zaradi rudarjenja. S svincem in cinkom jo je bogato
obdaril vulkan, bližnji Smrekovec.
Razgled: Ker v bližini Pece ni višjih vrhov, je z nje lep razgled: vidijo se bližnja
Uršlja gora, pa Raduha in greben Olševe, najvišji vrhovi Kamniških in Savinjskih
Alp, na severno stran pa avstrijske Alpe, kjer so nam najbližje StubalpePackalpe in Seetaler Alpe.
Previden, varen korak je naše vodilo. Na vrhu smo šele na polovici poti, naš cilj je
varen sestop in povratek domov.
• Vodja pohoda: Marjan Intihar, vodnik PZS (informacije: 031 560 664), ki bo
vodil skupino A. Za B skupino bo vodja določen naknadno.
•

Srečno in varen korak,
PD Ribnica

Dom na Peci, foto splet
Gremo skupaj varno v gore!

Pripravila: Zdenka Mihelič

