
 

 
 
Cicibani planinci iz vrtca Kidričevo, smo se na sončno nedeljo, 28. maja zjutraj zbrali pred 
vrtcem. Udobno smo se namestili na avtobus, ter se odpeljali do Meranovega, kjer je bilo 
izhodišče naše planinske poti. 
Med vožnjo smo opazovali okolico, malo poklepetali, naš planinski vodnik Ivan pa nam 
je predstavil plan našega pohoda. 

Po prihodu na izhodišče in izstopu iz 
avtobusa smo se najprej malo 
razgibali, se zaščitili pred soncem, 
oprtali nahrbtnike, ter se odpravili na 
pot. Hodili smo po cesti do lesenega 
kažipota za Pečke in številne druge 
cilje. Na spodnji strani ceste se je bočil 
velik travnik, dokler nismo prispeli v 
gozd.  
 
 

Ob poti na jasi smo se ustavili ob 
Andrejevem čebelnjaku, ter si 
privoščili malico.  
Po kratkem oddihu smo pot 
nadaljevali po poti v senci 
Pohorskih gozdov, katera se je 
vzpenjala in spuščala, ter nas 
vodila po obronkih hriba in nam 
nudila najboljše – rekreacijo in 
sprostitev. Med potjo smo 
srečali močerada, katerega so se 
razveselili otroci. Kmalu za tem 
pa smo že slišali šumenje potoka in prispeli do njega. Le ta izvira pod Glažuto, voda v 
njem pa je pitna. Ob potočku smo se ustavili, ga občudovali, ter si vzeli čas za malico.  

Le ta v naravi in še posebej iz 
nahrbtnika vedno tekne. Po oddihu 
smo prečkali potok po brvi, se vzpeli 
do makadamske ceste in pot 
nadaljevali po gozdu. Čez čas smo 
prispeli do jase in zagledali cilj –dom 
na Pečkah. Tukaj smo imeli čas za 
daljši počitek in okrepčilo. 
Otroci so izpolnili planinski dnevnik, 
odtisnili žig in narisali svoja 
doživetja prehojene poti. 



Za tem smo se prepustili igri in 
zabavi. 
Po nas se je pripeljal avtobus. 
Pospravili smo nahrbtnike, se 
udobno namestili na sedežih in se 
odpeljali proti domu. Med potjo je 
nekaj najmlajših planincev 
premagala utrujenost in so sladko 
zaspali. Varno smo se pripeljali nazaj 
do vrtca in se poslovili z obljubo, da 
se vidimo na naslednjem izletu. 
Planinskemu vodniku Ivanu Kojcu iz 

PD občine Kidričevo, pa se zahvaljujemo za vodenje in druženje z nami. 
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