
Društvo si glede na trenutne razmere na terenu pridružuje pravico do sprememb ali odpovedi pohoda. Udeleženec pohoda s prijavo na pohod 
potrjuje, da je seznanjen z zahtevnostjo pohoda, da izpolnjuje pogoje za varno sodelovanje na njem in ima plačano članarino PZS za tekoče leto. 

Dolžan je ravnati v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev in dosledno upoštevati navodila vodnikov.

Planinsko društvo vitanje 
vabi v soboto, 

 11. februarja 2023
n a

PECO, 2125 m
IzhodIšče:  ob 5:30 izpred Nordung centra Vitanje oz.

start hoje:  ob 7:00 izhodišče Mitnek, 46,4942°N 14,82626°E 

oPis:   
Peca je najvzhodnejši dvatisočak v Sloveniji. Dokaj obsežno goro na južni strani omejujeta dolini  
Tople  in  Meže , na severu pa se dviga nad  Podjuno . Njeno vršno zgradbo sestavlja več vrhov. Najvišji 
vrh, 2126 m visoka Kordeževa glava leži v njenem južnem delu, je planotasta, porasla pretežno s 
travo in nizkim rušjem.
Z izhodišča v Podpeci (Mitnek) se usmerimo proti gozdu, kjer pridemo do oznak za Dom na Peci. 
Skozi gozd se bolj strmo vzpnemo proti lovski koči. Nato sledi še vzpon do Doma na Peci.
Od doma se odpravimo proti vrhu Pece po zmerno strmi poti kjer kmalu dosežemo sedlo, med malo 
Peco in Peco, obenem se nam odpre pogled na okoliške vrhove. Od sedla sledi še nekaj minutna hoja 
do vrha Kordeževe glave-Pece. Sestop naredimo po isti poti.

---  Tura je zelo primerna tudi za začetnike obiskovanja zimskega visokogorja! ---

čAS hoJe:  8 ur s postanki

Potrebna oPrema:  dereze, cepin, lavinski trojček* je zaželjen, prva pomoč; 

    primerna obutev in oblačila, sončna krema in očala.

hrAnA In pIJAčA:  iz nahrbtnika in na koči (glede na zadnje informacije je odprta).

Prevoz:    z osebnimi avtomobili; stroške si udeleženci razdelijo med seboj v
    dogovoru z voznikom osebnimi avtomobili glede na prijave.

Povratek:  okoli 17. ure v vitanje 

zahtevnost:  lahka označena pot (snežne razmere), 

    kondicijsko zahtevna zaradi dolžine in morebitnih snežnih razmer.

vodnik:   Robi Farkaš in sovodniki

inFormaCije in Prijave: Robi Farkaš, 070 390 998, 

      mail: robertino3x@gmail.com 

* - nekaj kosov na voljo za izposojo na društvu
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