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Uvod
Spoštovani bralec, pred tabo je informativna mapa s kratko predstavitvijo gore Pece. Namenjena je vsem, ki si poleg gibanja
na svežem gorskem zraku ter čudovitih razgledov želijo tudi nekaj dodatnih informacij o področju, ki so ga obiskali.
Na naslednjih straneh je najprej podan geografski opis področja, sledijo mu opisi razgledov z gore,
njenega rastlinstva in živalstva. Povzet je tudi pomen bogastva, ki ga gora skriva v svojih nedrjih.
V nadaljevanju je predstavljen Dom na Peci. Opisani so dostopi do doma, ture in izleti
ter zgodovina gradnje te postojanke.
Zadnja tri poglavja so namenjena Kralju Matjažu, legendarnemu junaku
slovenskega naroda, ki spi pod goro Peco.
Želimo vam obilo užitkov ob branju ter seveda,
da bi na Peci doživeli čim več lepih in navdihujočih trenutkov.
PD Mežica
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Peca – osamelec na obrobju Alp
Peca spada skupaj z Obirjem med najsevernejše karavanške masive.
V nasprotju z ostalimi gorami Karavank, katerih južna pobočja so lepo
prehodna, največkrat porasla s travo, severna pa skoraj same prepadne
stene, se Peca tudi na južni strani, nad dolino Toplo, ponaša s ponekod
tristo metrov globokimi prepadi. V nasprotju so vzhodna in zahodna
pobočja zložna.
Pogledi s katerega koli izmed treh izrazitih vrhov, Kordeževe glave
(2126 m) , ki je tudi najvišja točka v masivu, Končnikovega vrha
(2110 m), ali Bistriške špice (2114 m), dajejo občutek, da je Peca
pravzaprav ogromna valovita planota iz katere izstopajo zgoraj
omenjeni vrhovi. V dolžino meri okoli 6 kilometrov in tako od daleč,
podobno kot sosednja Raduha in Uršlja gora, zbuja vtis ogromnega
osamelca.
Peca je obmejna gora. Meja z Avstrijo poteka le nekaj korakov proč
od glavnega vrha (2126 m), ki pa je v celoti slovenski.

Pogled na Peco iz Šentanela
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Razgledi
Ker je po višini ne prekaša nobena bližnja gora, se z njenega vrha
odpira bogat pogled na vse konce obzorja. Pred očmi se v vsej lepoti
naslikajo veriga Kamniških in Savinjskih Alp, Olševa, Uršlja gora,
Raduha, Pohorje, Svinška planina in Golica. Ob idealnih vremenskih
pogojih se na severu in severozahodu lesketata beli verigi Nizkih in
Visokih Tur z Grossvenedigerjem in Grossglocknerjem na čelu. Na
zahodu se lepo vidijo vrhovi Julijskih Alp, Plaški Vogel, Kanjavec,
Hribarice, Mišelj Vrh ter Triglav z domom Planika in domom na
Kredarici. Dalje od Triglava je razločiti Razor. Prisojnik in Jalovec sta
skrita za Škrlatico. Za severnimi pobočji Ponc je viden vrh Mangarta,
za njim pa vrhovi zahodnih Julijcev nad Trbižem. Proti jugu in
jugozahodu je možno razpoznati celo primorske gore: Snežnik,
Vremščico, Brkine,…
Tudi pogled proti nižinam ponudi očem zanimive prizore. Od
jugovzhoda se k severovzhodu razteza Mežiška dolina z dobro
vidnima Mežico in Ravnami na Koroškem ter množico kmetij in
majhnih zaselkov, posejanih po obeh bregovih reke Meže. Na severu
se odpirajo ravnine Podjune s Pliberkom in ostalimi manjšimi naselji.
Vidi se Beljak, če pa se sprehodimo naprej po slemenu gore, tja
čez Bistriško špico, lahko oči ugledajo tudi Celovec. Na jugu se pod
gorskimi strminami razlegajo široki travniki doline Tople. Od večjih
mest sta tam na jugovzhodu vidna še Šoštanj s svojimi stebri pare iz
termoelektrarne in Celje.

Razgledi, razgledi, razgledi, …

4

Podzemno bogastvo
Peco tvorijo triasne apnenčaste kamnine, ki so bolj znane pod imenom
wettersteinski dolomiti in apnenci. Gre za približno 1000 do 1200
metrov debelo plast kamnin, katerih spodnji sloj sestavljajo drobljivi,
svetlo sivi ali beli dolomiti, zgornji pa pretežno apnenci, ki so svetle,
sivkasto bele barve z rahlim rjavkastim ali rožnatim odtenkom.
Wettersteinske plasti so imele v tem okolišu največji pomen v
rudarstvu, ki je dolga leta krojilo gospodarski razvoj Mežiške doline.
Nahajališča svinčeve in cinkove rude so bila najpomembnejša. Mežiški
rudnik pod Peco je dočakal več kot tristoletno tradicijo.
Poleg »koristnih« rudnih bogastev skriva gora v svojih nedrjih še
druge, ekonomsko manj zanimive zaklade - čudoviti svet mineralov.
V rudonosnih žilah se pojavljajo pirit, markazit, barit, kalcit, v obliki
oksidnih spojin pa tudi nekateri cinkovi oksidni minerali, železovi
oksidni minerali ter svinčevi oksidni minerali. Med slednjimi so najbolj
cenjeni redki, rumeno oranžni kristali vulfenita ( PbMoO4 ). V Evropi
je mežiški rudnik predstavljal najbogatejše nahajališče tega minerala.
Med drugo svetovno vojno so ga v manjšem obsegu izkoriščali tudi za
pridobivanje molibdena.

Današnje najpomembnejše bogastvo iz podzemlja gore, ki bi ga
bilo pravzaprav potrebno omenjati prednostno, je bazen izjemno
kakovostne pitne vode, iz katerega se napaja okoli 40.000 prebivalcev
na obeh straneh meje. Na slovenski strani privre bistra studenčnica
na površje v dveh močnih izvirih: Šumc nad Mežico in Topla v
istoimenski dolini.
Posebna znamenitost Pece je izvir pitne vode pod Knepsovim sedlom,
na nadmorski višini nad 2000 metrov.
Vulfenit
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Rastlinstvo nad gozdno mejo
Gozdna meja sega s posameznim drevjem do višine okoli 1800 metrov,
z naraščajočo višino pa prehaja v vse nižje, rušnato grmičevje, ki proti
vrhu vztraja le še v posameznih otočkih.
Razgiban površinski relief Pece nad gozdno mejo ponuja življenjski
prostor velikemu številu rastlinskih vrst. Sredi junija so njeni
visokogorski travniki pisani od raznovrstnega cvetja. Med množico
alpskih cvetlic so v višjih legah najbolj razpoznavne: Clusijev svišč
(Gentiana Clusii), trebušasta zvončnica (Campanula cochlearifolia),
avrikelj (Primula auricula), dlakavi sleč (Rhododendron hirsutum),
kamniška murka (N. lithopolitanica), resasta popkokresa (Moehringia
ciliata), brezstebelna lepnica (Silene acaulis subsp. acaulis), kuštravi
oklep (Androsace villosa), dvocvetna vijolica (Viola biflora), alpska
velesa (Dryas octopetala) in druge.
Na gori lahko zasledimo tudi dve endemični vrsti, ki se pojavljata
le v Julijcih, Karavankah ter Kamniških in Savinjskih Alpah in sicer
Zoisovo zvončnico (Campanula zoysii) in skalno smiljko (Cerastium
julicum). Na strminah Pece najdemo tudi nekatere redke vrste, na
primer endemično alpsko zlatico (Ranunculus alpestris), ki pri nas
uspeva le na Peci, Olševi in Uršlji gori, muškatni kamnokreč (Saxifraga
moschata), med travami pa endemita Karavank Peško ovsiko oziroma
Karavanško ovsiko (Helictotrichon petzense), ki je dobila ime po
njenem prvotnem domovanju . Najdemo jo lahko v izpostavljenih
skalnih razpokah subalpinskega in alpinskega pasu.

Brezstebelna lepnica, clusijev svišč in kamniška murka
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Živalstvo
Na gori lahko obiskovalec pogosto sreča gamsa (Rupicapra rupicapra),
če pa mu je sreča naklonjena tudi cel trop teh plašnih živali. Zgodaj
zjutraj se pasejo na tratah vršnega slemena, čez dan pa se umaknejo
v nižje ležeče, strme grape. Previden pogled tja čez je lahko
mnogokrat poplačan s pravim doživetjem.
Na nebu največkrat opazimo planinsko kavko (Pyrrhócorax gráculus),
ki se v iskanju drobtin in drugih dobrot le stežka upre bližnjemu
vpogledu v planinčev nahrbtnik.
Od plašnih in bolj skritih večjih ptic je v mirnih, samotnih gozdovih
Pece svoje domovanje našel divji petelin (Tetrao urogallus), nad
gozdno mejo pa ruševec (Tetrao tetrix) in bélka (Lagopus muta).
Občasno je na gori moč opaziti tudi planinskega orla (Aquila
chrysaetos)
Pri tleh živijo planinski močerad (Salamandra atra), modras (Vipera
ammodytes) in gad (Vipera berus). Slednja dva zaradi obljudenosti
na planinske poti zanese zelo poredko.
Spomladi, ko je gora v soncu in polnem razcvetu, je razveseljiv
tudi pogled na množico čmrljev, ki se v okolici vrha ob marljivem
nabiranju visokogorskega medu spreletavajo med pisanimi cvetovi.

Gams
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Dom na Peci
Planinski dom (1665 m) stoji na jasi tik pod vrhom Male Pece (1731
m). Z njim upravlja Planinsko društvo Mežica. Planincem nudi počitek
in okrepčilo pred vzponom na vrh Pece ali kasneje, ko se z njega že
vračajo. Med 1. junijem in 30. septembrom je odprt neprekinjeno,
izven tega obdobja pa občasno, odvisno od vremenskih razmer.
Informacije o odprtosti koče so na voljo na planinskem društvu, na
spletni strani PZS ali pri samem oskrbniku koče.
V dveh gostinskih prostorih je 80 sedežev in točilni pult. Pri mizah
pred domom je 60 sedežev, v 18 sobah je 81 postelj, na skupnem
ležišču pa 19 ležišč. V domu so stranišča za goste ter dve umivalnici s
toplo in mrzlo vodo. Gostinska prostora sta ogrevana s pečmi na drva,
dom je oskrbljen s tekočo vodo, elektriko in telefonom. Oskrbo doma
zelo olajša tovorna žičnica.
Dom je opremljen tudi z biološko čistilno napravo, ki je pričela z
obratovanjem v avgustu leta 2001.

Dom na Peci
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Dostopi
• Peš iz Mežice; Iz centra mesta sledimo markacijam po Celovški
cesti do kmetije Enci. Nadaljujemo mimo kmetije Grauf do Šteng (1h
15 min). Od tam naprej po zložni cesti do nekdanje karavle Terčevo
(20 min). Za karavlo zavijemo v gozd ter po markirani poti mimo
Ninotove lovske koče dosežemo Dom na Peci (2h).
• Z avtom iz Mežice proti mejnemu prehodu Reht. Pri smerokazu za
Peco zavijemo levo in nadaljujemo po makadamski cesti do nekdanje
karavle Terčevo. Peljemo še sto metrov naprej, nato na razcepu cest
izberemo desni krak, ki pripelje do parkirišča Jakobe (15 km). Od tam
se odpravimo peš po udobnem markiranem kolovozu do Doma na
Peci (45 min).

Razgledi

• Z avtom iz Črne na Koroškem po lokalni asfaltirani cesti v Podpeco
(Heleno) do Helenskega razpotja (4,5 km), od tam nadaljujemo po
gozdni cesti mimo kmetije Mihev na Terčevo in na Jakobe (16 km). Iz
Jakob nadaljujemo peš po udobnem markiranem kolovozu do Doma
na Peci (45 min).

Za boljši razgled se je potrebno od koče spustiti nekaj višinskih
metrov do travnatega roba, kjer stoji kapelica Sv. Cirila in Metoda.
Od tam se od severa proti vzhodu ponuja pogled na Strojno, Golico,
Uršljo Goro in Pohorje. Razgled proti jugu je skrit za Malo Peco, na
zahodu pa ga zapira vzhodno pobočje Pece.

• Z avtom iz Črne na Koroškem po lokalni asfaltirani cesti se
pripeljemo do opuščenega rudnika pod kmetijo Končnik v dolini Topli
(10 km). Od tam nadaljujemo po markirani poti pod južnim ostenjem
gore in čez Malo Peco do Doma na Peci (2h).

Dodatne širjave se odpirajo z bližnjega vrha Male Pece, na katerem je
postavljena razgledna miza z označenimi smermi razgleda. Od tod se
na jugu vidijo Smrekovško pogorje, Raduha in Olševa, na jugozahodu
pa vzhodni del Savinskih Alp z Ojstrico v ospredju.

• Peš iz Črne na Koroškem v Podpeco in nato mimo kmetije Mihev ter
Ninotove lovske koče do Doma na Peci (3h 30 min).

Veličasten panoramski razgled na Raduho, Olševo in Savinjske Alpe se
odpira tudi s travnatega sedla med Malo Peco in Peco.
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Ture in izleti
Dom na Peci predstavlja glavno izhodišče za obisk Kordeževe glave,
najvišjega vrha Pece (2126m). Vrh je možno doseči po zložni,
nezahtevni poti ( 1h 30 min), ali po dobro zavarovani, zahtevni poti,
ki pelje čez začetni del razgibanega južnega pečevja gore (1h 30 min).
Prva pot po uvodnem napornem vzponu skozi rušje nad sedlom
pripelje na blage visokogorske trate, ki segajo prav do vrha Pece.
Druga pot je bolj drzna in na nekaterih mestih izpostavljena, kot
se pač spodobi za poti takega kova. A dobra zavarovanost s klini in
jeklenicami, predvsem pa obilni šopi zgodnje poletnega gorskega
cvetja, ki je tudi tukaj našlo svoje rastišče v razpokah apnenčastih skal,
resnost ovijejo v tančico domačnosti in brezskrbnosti.
Obe poti je najbolje združiti v krožno pot: čez skale navzgor in
naokoli navzdol. Z vrha Kordeževe glave je možno nadaljevati naprej
po širokem, prijaznem slemenu do Bistriške špice (2113m), ki jo,
gledano z najvišjega vrha Pece, kljub drugačnemu občutku za čas
dosežemo v slabi uri.
Priljubljena družinska izletniška točka je tudi votlina, v kateri se
nahaja bronast kip Kralja Matjaža, delo akademskega kiparja Marjana
Keršiča - Belača. Po markirani poti je od koče do votline 15 minut hoje.
Ogleda je vreden tudi desetglavi orjak, razvejana, trideset metrov
visoka smreka z desetimi vrhovi in zajetnim obsegom debla štirih
metrov. Raste le nekaj korakov s poti, ki pelje od Doma na Peci proti
Jakobam. Od koče do tja je 10 minut hoje.

Iz zavarovane poti …

In še nekaj iz zgodovine…
…gradnja prve koce na Peci
Prva koča na Peci je bila na mestu današnje postavljena že med obema
vojnama. Odbor Mežiške podružnice Slovenskega planinskega društva
z imenom »Peca« Mežica –Črna, je skupaj s člani gradbenega odbora
v letu 1926 izbral načrt, ki ga je ponudil tesarski mojster, podjetnik iz
Mežice, Jurij Potočnik. Istega leta so stekla pripravljalna dela, zbiranje
denarja ter gradnja kolovozne ceste iz Podpece na Malo Peco. Le
to so s prostovoljnim delom nadelali planinci, rudarji iz Podpece s
sodelovanjem okoliških kmetov in tudi nečlanov društva. Zemljišče za
kočo je za simbolično najemnino prispeval posestnik Simon Mihev.
Slednji je prispeval tudi veliko stavbnega lesa za gradnjo.
Pri gradnji koče je sodelovalo 157 ljudi, od teh je bilo 104 članov
društva. Opravljeno je bilo 2402 ur prostovoljnega dela. Veliko bero
ur so prispevali Martin Ule, rudarji iz Podpece, uslužbenci Rudnika
Mežica, Ivo Mihev in podjetnik Jure Potočnik. Največji delež potrebnega
denarja je daroval Rudnik Mežica, oziroma podjetje The Central
European Mines Limited (generalni ravnatelj George Bargate in
generalni tajnik Viktor Kordan, oba delničarja).
Koča je bila dograjena in pripravljena na otvoritev 29. junija 1928.
Množica obiskovalcev se je na gori začela zbirati že dan poprej. Najbolj
vneti udeleženci otvoritvene slovesnosti, okrog 50 po številu, so prišli
v Mežico s prvim vlakom že zjutraj. Deževno jutro jih ni odvrnilo od
vzpona proti koči in nato naprej proti vrhu Pece. Okoli enih popoldne,
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ko se je nebo že zvedrilo, so prišli novi gostje. Njim so se od vsepovsod
v velikih množicah pridruževali tudi domačini. Poti, ki so vodile proti
Peci, so bile podobne romarskim potem. Tisti dan se je ob kresovih
prepevalo pozno v noč. Za prešerno voljo sta skrbela Rudniška godba
ter tamburaški klub iz Mežice. Godba, petje, krasna noč, pokanje
topičev in spuščanje raket je gostom dvigalo veselo razpoloženje.
Skupine planincev so na kočo prihajale še celo noč, tako da je bilo tam
ob svitu zbranih preko petsto ljudi.
Na dan otvoritve se je ob osmi uri pričela maša, ki jo je bral vojni kurat
Bonac iz Ljubljane. Takoj po maši je vse navzoče pozdravil predsednik
odbora za izgradnjo koče Martin Ule. V kratkih potezah je očrtal
zgodovino gradnje planinskega doma in se zahvalil vsem dobrotnikom.
Njemu je sledilo še več drugih govornikov, med drugimi tudi dr.
Tominšek. Po končanih govorih je vojni kurat blagoslovil kočo, ki je
dobila ime po njenem »botru« Martinu Uletu, nato pa je godba zaigrala
državno himno. V zrak je poletela raketa v barvah državne trobojnice.
Po uradni otvoritvi se je razvila prijetna domača zabava ob glasbi.
Uletova koča
- na Peci
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…gradnja današnjega
Doma na Peci
Po koncu druge svetovne vojne se je porodila velika želja planincev po
novem domu na Peci, saj vojna vihra prvi koči ni prizanesla. Društvo
je bilo tako »prisiljeno« v povečanje denarno donosne nižinske
turistične ponudbe. Tako je bila leta 1950 ustanovljena planinska
postojanka Pikovo, ki je prebivalcem rudarskega naselja Helena
omogočala kulturno delovanje v kraju ter razvedrilo rudarjem po
napornem delu. V Narodnem domu v Mežici je bil urejen planinski
kotiček. Ustanovljena je bila postojanka Grauf nad Mežico, ki je
smučarjem in pohodnikom na Peco nudila informacije ter okrepčilo.
Odprli so tudi postojanki Škrubej in Helena v Podpeci.

Za uresničitev smelega načrta, ki ni predvideval le skromne koče, pač
pa razkošno zgradbo, »dom za počitek ljubiteljev planin in narave«, je
bilo potrebno zbrati veliko denarja, izrisati načrte, zbrati material, les,
kamen, apno, pesek, … ter najti način, kako vse to spraviti na mesto
gradnje. Najti je bilo potrebno zidarje, gozdarje, tesarske mojstre,
poiskati tiste, ki bodo vso stvar vodili ter tiste, ki bodo v dolini nabirali
sredstva.

Prva leta po vojni je bilo območje Pece, preko katere poteka državna
meja, strogo zastraženo. Leta 1952 pa je Ministrstvo za notranje
zadeve končno le izdalo dolgo let pričakovano dovoljenje za dostop
na Peco ter s tem zeleno luč gradnji novega Doma na Peci. Mežiški
planinci so takoj pričeli z akcijo. Na občnem zboru društva so
naslednje leto izvolili številčno močnejši in strokovno usposobljen
upravni odbor, ki mu je predsedoval Anton Jurhar. Leta 1954 je bil
za Dom na Peci vzidan temeljni kamen s spominsko listino. Gradnja
se je lahko pričela. In s tem obilica dela, odrekanja, ter spopadanja z
mnogimi težavami in ovirami.

Ko so bili načrti za dom izdelani, je sledila priprava temeljev, merjenja
ter nošenje za zidavo potrebnega materiala. Najhujše je bilo spravilo
peska z osli z Rišperga in Najbrževih peči po slabi kolovozni poti
do Tomaževe koče in naprej čez Kajzerco. Pri Tomaževi koči se je
oslom na hrbtih pridružilo še apno. Lokacija koče je bila zaradi
obilice okoliške suhljadi povsem primerna za pripravo in kuhanje
tega zidarskega veziva. Pogoji za delo so bili težki tudi na samem
gradbišču. Elektrike sprva ni bilo. Trpljenje in obup je premagala
človeška vztrajnost - med tednom in tudi ob sobotah najprej delo v
rudniku ali v gozdu, prosti čas pa za prostovoljno delo v planinstvu.
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Ljudje so preprosto hodili delat iz občutka pripadnosti, iz neke obveze
društvu v trdni veri, da njihov trud ne bo zaman. Za svoje delo niso
pričakovali, kaj šele zahtevali zaslužka. Zavedali so se svoje moči in
svojih zmožnosti. Ne Mihev, ne Žačen, ki sta kot lastnika gozdov na
Peci dala osnovni material za gradnjo, nista dobila denarja. Oba sta
delavcem dajala hrano iz lastnih zalog, največkrat kos črnega kruha
in pol klobase. Leto 1956 je potekalo v znamenju naglice, spraviti
objekt pod streho še pred zimo in tako preprečiti škodo, ki bi jo lahko
povzročila preobilica zapadlega snega. V začetku leta 1957 je društvu
v celoti zmanjkalo denarja, a potrebno je bilo še toliko postoriti. Dom
je potreboval zaključna dela, potreboval je okna, vrata, stenske obloge,
tla, strope, pohištvo in ostalo opremo. Nizke cene svinca so v tem času
tudi glavnega donatorja, Rudnik Mežica, prisilile, da je zategnil svojo
mošnjo.
Velika želja tistih dni je bil električni vod, ki bi marsikatero delo precej
olajšal ter tovorna žičnica, ki bi dodobra razbremenila hrbte ljudi in
tovornih živali. Spet so sledile prošnje za kredite in vsakršno pomoč.
Obljube so bile, denarja pa od nikoder. Društvo je še bolj okrepilo
nižinske postojanke in prostovoljno dejavnost.
PZS je društvu naposled le odobrila kredit. Sosednja planinska društva,
celo iz Maribora, so vsako nedeljo na delovišče poslale skupino 10 do
15 prostovoljcev. V letni gradbeni sezoni so ljubitelji planin opravili
več kot 600 ur prostovoljnega dela. Čez zimo 1957-58 so stekla tudi
mizarska dela v rudniški delavnici. Na pomlad 1958 se je gradnja
bližala koncu. Dom je vse bolj pridobival na sedanji podobi in funkciji.
7. september 1958 se je omenjal kot realen datum za otvoritveno slavje.

Gradnja novega Doma na Peci
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Kralj Matjaž
Ustolicenje prvega
Kralja Matjaža na Peci
Zamisel, da se na Peci postavi kip Kralja Matjaža, je vzklila iz ene
izmed pravljic, ki se na Koroškem pripovedujejo iz roda v rod. Po
njenem izročilu naj bi Kralj Matjaž nekje v gori spal svoje stoletno
spanje. Idejo je izrazil ing. Božo Pirkmajer. Za izvedbo pa se je takoj
navdušil odbor Planinskega društva Mežica-Črna. Pirkmajer je povabil
na Peco že takrat znanega akademskega kiparja Nikolaja Pirnata.
Kipar se je vabilu odzval in prevzel izdelavo kipa. Kip naj bi izdelali
iz domačega lesa, zato se je upravni odbor obrnil na kmeta Kordeža,
p.d. Florina v Topli, za odkup lipovega hloda. Les so najprej spravili
v Žerjav v sušilnico, od tam pa naprej k kiparju v Ljubljano, ki se
je takoj lotil dela. Kip je bil kmalu dokončan in poslan v Mežico.
Z rudniškim vlakom so ga najprej prepeljali skozi jamo (rudnik) v
Podpeco, od tam pa s planinsko »dvorno kočijo« do koče. Prostor za
njegovo kraljevanje so mežiški rudarji izklesali v živo skalo med kletjo
in Uletovo kočo.
»Ustoličenje« Kralja Matjaža je bilo določeno na dan 21. avgusta 1932.
Odbor je imel polne roke dela z oglaševanjem dogodka, s pošiljanjem
osebnih vabil, plakatov, itd. Vse te priprave so stale ne samo mnogo
truda in dela, ampak tudi precej denarja, saj menda niti časopisi niso
prizanašali z računi za oglase.

Organizacija prevoza turistov dne 20. avgusta je bila brezhibna. Ker
bi avtobusi ne zmogli prepeljati vseh turistov do Mežice in Črne, je
podružnica dosegla pri ravnateljstvu Rudnika Mežica , da je dovolilo
prevoz obiskovalcev Pece z rudniškim vlakom s Prevalj.
Dan pred »ustoličenjem« so v Mežici v pozdrav obiskovalcem izobesili
trobojnice. Skupine ljudi so prihajale ves dan ter se podajale po poti
naprej na Peco. S popoldanskim vlakom se je pripeljala tudi pihala
godba iz Guštanja, ki je pri slavju na Peci sodelovala brezplačno.
Nekoliko pozneje so prispeli še koroški pevci iz onstran meje.
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Na predvečer so na vrhu Pece zagoreli kresovi. Zaslišali so se zvoki
godbe in ubrana pesem koroških Slovencev. Koča ni zmogla ponuditi
prenočišča vsem obiskovalcem, zato so postavili šotore, a niti to ni
zadoščalo. Na srečo planincev je bila noč topla. Zakurili so si več
ognjev, ob katerih so prenočili vse do jutra.
Naslednji dan okrog šeste ure zjutraj so zabobneli streli topičev, nato
so se čez planino razlegli še zvoki pihalne godbe. Ob osmi uri se je
pričela maša, ki jo je pred votlino Kralja Matjaža daroval prof. dr.
Jakob Aleksič. Po končani maši je v kratkih besedah zbrane pozdravil
načelnik Martin Ule ter nato predal besedo predsedniku odbora za
Matjaževo »ustoličenje« inž Božu Pirkmajerju. Ta je orisal pomen
slavnosti, odkril spomenik ter ga predal v varstvo Slovenskemu
planinskemu društvu. Sledili so govori odposlancev sosednjih društev.
Z mladinskim orkestrom in s pripovedkami o Kralju Matjažu je na
proslavi sodelovala tudi šolska mladina iz Podpece pod vodstvom
učitelja Iva Miheva. V veselo razpoloženje je spravil vse navzoče tudi
pohorski poet Zorzut.
Konec uradnega dela je zaznamovalo zabijanje žebljev v krono Kralja
Matjaža. Tisti, ki so se tega slavja udeležili osebno, so zabili spominske
žeblje sami, za one pa, ki so pooblastili
podružnico, jih je zabijal Martin Ule. Končno se je lahko prijetno
druženje spremenilo v pravo planinsko zabavo okoli koče.

Prvi lesen kip
Kralja Matjaža na Peci
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Ustolicenje drugega
Kralja Matjaža na Peci
Med vojno je enako usodo kot prva koča, doživel tudi lesen Matjažev
kip. Po otvoritvi novega doma na Peci je zato gora klicala še po nečem.
Kralja Matjaža je bilo treba vrniti nazaj na Peco. Zamisel za postavitev
novega kipa sta že leta 1959 predlagala Drago Skok in Anton
Kočan. Na sestanku v planinskem domu na Peci leta 1961 je društvo
ustanovilo odbor za postavitev skulpture v sestavi Anton Kočan,
Mirko Šušel, Drago Vončina in Karl Mastek.
Za lokacijo postavitve je bil izbran zapuščen rudarski rov Večerna
zvezda, oddaljen cca 500 metrov od planinskega doma. Rov so začeli
obnavljati ob prvomajskih praznikih leta 1962. Očistili so ga in izvrtali
večjo votlino. Podjetje Hudournik, ki je takrat reguliralo strugo potoka
Šumc po poplavah leta 1961, je prispevalo delavca in vrtalno kladivo
na bencinski pogon. Glavni strelni mojster je bil Anton Kočan, najtežja
fizična dela pa je opravil rudar in stari planinec Jože Kalan iz Podpece.
Dela so trajala 5 dni.
Kip Kralja Matjaža, ki ga je izdelal akademski kipar in alpinist Marjan
Keršič Belač, v bronu pa odlil akademski kipar Franc Rotar, so julija
1962 prevzeli v Ljubljani in ga naložili v kombi. Med potjo do kmeta
Rudija Miheva v Podpeci so se ustavili v Josipdolu na Pohorju, kjer
so natovorili še granitno mizo. V Podpeci je Mihev kip natovoril na
voz in ga s konjsko vprego odpeljal do spodnje postaje bivše žičnice
Mirjanca. Žičnica je prepeljala kip do Doma na Peci, od tam pa so

ga do votline transportirali po pobočjih Male Pece z garami. Kako
naporno je bilo to opravilo pove podatek o teži kipa, ki je tehtal 300
kilogramov. Podstavek na katerem naj bi počival legendarni Kralj
Matjaž je bil okrašen z mnogimi minerali kalcita in wulfenita.
Ograjo pred votlino, sulice in meče so izdelali v kovaški delavnici
Helena. Otvoritev kipa je bila v nedeljo, 15 julija 1962.

Drugi bronasti kip
Kralja Matjaža na Peci
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Kdo je bil KRALJ MATJAŽ?

Prvi naj bi o Kralju Matjažu poročal furlanski zgodovinar Marcantonio
Nicoletti (†1596), iz čigar zapiskov se da razbrati, da so v njegovem
času na Tolminskem, poleg ostalih pesmi, prepevali tudi pesmi o Kralju
Matjažu. Po njegovem mnenju je šlo najverjetneje za vojaške hvalnice,
ki so jih razširjali preživeli udeleženci zmagovitih bojnih pohodov
ogrskega kralja Matije Korvina.

je prihod turške vojske. Kmečka vojska je štela 3000 ljudi, vodil pa jo je
kmet po imenu Matjaž. Poveljniki slovenske kmečke vojske so za napad
izbrali ozko dolino, da bi Turkom zaprli pot in izboljšali svoj taktični
položaj. Dan pred napadom je prišla vest, da je Turkov kot listja in
trave in da pred njimi ni rešitve. Učinek novice je bil porazen: Od 3000
glave vojske je ostalo le 400 najbolj pogumnih, tem se je pridružilo še
70 rudarjev in 130 kmetov. Kmetje so turško vojsko pričakali v ozkem
delu doline. Prvi napad so junaško odbili, potem pa naj bi izdajalec
pripeljal turško vojsko kmetom za hrbet. Kmečka vojska je bila tako
premagana, v boju so padli vsi kmetje. Turki pa so nato na Koroškem
še tri tedne ropali in morili.

Tudi danes večina tolmačenj mita o Kralju Matjažu navaja, da je
Kralj Matjaž eden izmed likov tega ogrskega kralja, ki je v zgodnjem
srednjem veku (od leta 1458-1490) vladal tudi Koroški. Pomagal naj bi
vsem, ki so ga prosili za pomoč. Dal je kovati zlatnike. Med njegovim
vladanjem so bili na Koroškem dobri časi. A drugi vladarji so se združili
proti njemu. S preživelimi vojaki se je skril v votlino pod Peco, ki se mu
je sama odprla in ga skrila.

Takrat je nastala legenda o Kralju Matjažu in njegovi vojski: Preostali
kmetje niso mogli verjeti, da so padli vsi kmetje in mladeniči.
Prepričevali so se, da je vojsko sprejela, obvarovala in skrila gora. V
votlini je Kralj Matjaž za mizo zaspal. Ko se bo njegova brada devetkrat
ovila okoli kamnite mize, se bo prebudil. Takrat naj bi se na Koroško
spet vrnili dobri časi. Kralj Matjaž bo s svojimi vojaki premagal vse
sovražnike, pregnal krivico s sveta in odrešil Slovence.

Nasprotniki zgornje razlage trdijo, da se je Matija Korvin sicer res boril
proti Turkom, vendar je tudi zasedel Dunaj in pustošil po slovenskih
deželah, zato ne more imeti nobene veze s Kraljem Matjažem. Kot
takega torej Slovenci ne bi hoteli imeti za narodnega junaka, ki je skozi
zgodovino velikokrat vlival upanje slovenskemu narodu.

Kakorkoli, skupna značilnost izročila Kralja Matjaža je izražanje
spoštovanja do kralja, poveličevanje njegove dobrote, pravičnosti ter
prikazovanje idealizirane podobe fevdalnega vladarja, ki je pripravljen
za zaščito podložnikov kaznovati tudi gospodo.

Še danes ni povsem jasno, kdo je bil v resnici Kralj Matjaž. O njegovi
identiteti se še zmeraj krešejo različna mnenja.

Ta različica zgodbe se prične 26. julija 1478, ko je pri vasici Kokovo
blizu Trbiža prišlo do prve velike bitke slovenskih upornih kmetov.
Koroški kmetje so zbirali vojsko za upor proti gospodi, prehitel pa jih

Kralj Matjaž je v slovenskem ljudskem izročilu vse do 16. stoletja
predstavljal glavnega junaka. Njegov lik uporabljajo številne pravljice,
pripovedke, balade ter pesmi in nekatere med njimi so po strukturi in
motiviki v primerjavi z izročilom drugih narodov prav specifične.

Spoštovani obiskovalci
Planinsko društvo Mežica in osebje na koči se trudi, da bi Dom na Peci bil in ostal obiskovalcem in okolju prijazna koča. V ta namen
poskušamo čim bolj vzorno skrbeti za:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vzdrževanje čistoče in reda v vseh prostorih koče,
vzdrževanje čistoče in reda v okolici koče,
vzdrževanje miru in tišine v koči in njeni bližini
čim manjšo porabo električne in toplotne energije,
čim manjšo porabo pitne in sanitarne vode,
uporabo okolju prijaznih čistil,
uporabo izdelkov, ki so namenjeni večkratni uporabi,
zbiranje in ločevanje odpadkov,
varstvo občutljivih ter zaščitenih rastlin in živali tako v neposredni okolici koče, kot tudi na celotnem področju Pece.

Ker lahko zastavljene cilje dosežemo le s sodelovanjem vseh, osebja in obiskovalcev, vas naprošamo, da se zgoraj navedenim
smernicam poskušate približati tudi vi.
Izvajanje zahteva komaj znaten trud. Le kanček dobre volje in nekaj pozornosti je potrebno, da postane posameznikov prispevek
k varovanju prostorov in okolja opazno velik.
V spodnjih vrsticah je podanih nekaj priporočil za vedenje, ki je odlika okolju prijaznega obiskovalca:
•
•
•
•
•
•

Ko zapusti sobo ali drug prostor v koči, za seboj vzorno pospravi.
V okolici koče in na poteh po Peci ne pušča odpadkov, temveč jih odnese s seboj v dolino. Odpadke, ki jih vseeno pusti na koči,
odloži v ustrezne, za to namenjene posode.
V koči, v njeni okolici in na poteh po Peci ne razgraja, saj s tem moti mir drugih obiskovalcev in živali.
V koči za seboj ugaša luči ter zapira vrata in okna ogrevanih prostorov.
V sanitarijah skrbi za čistočo ter ne pušča odprtih pip. V primeru puščanja vode o tem obvesti oskrbnika.
Na gori načeloma ne zapušča uhojenih poti. Če jih že zapusti zaradi iskanja lepših razgledov, skrbno pazi kam stopa, da ne uničuje
občutljivega gorskega cvetja.

Seznanili bi vas radi še s tem da v Domu na Peci skrbimo tudi za:
• zanesljivo in nemoteno delovanje biološke čistilne naprave, s katero je koča opremljena,
• aktualnost evakuacijskega načrta za primer požara, ki je nameščen na ustreznih mestih v koči ter zakonsko predpisano vzdrževanje
naprav za gašenje.
Za podrobnejše informacije o Planinskem domu in gori Peci se lahko obrnete na oskrbnika koče.
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