
Društvo Kosec, Škofljica 
 

Poročilo s prvega planinskega izleta 
 

Kam:  na najvišji vrh Pece – Kordeževa glava, 2125 m 
Kdaj:  v nedeljo, 26. 11. 2006; odhod ob 5.00; prihod ob 20.00 
Udeleženci: Boštjan Briški, Mihael Briški, Sarah Briški, Katja Škrabec, Mile Višnjič 
Potek poti:  

• z avtom do izhodišča planinske poti: Škofljica–Kamnik–Gornji Grad–Podvolovjek–
Luče–Solčava–Podolševa–Topla–kmetija Florin; 

• planinska pot: kmetija Florin–votlina kralja Matjaža–Dom na Peci (1665 m)–vrh Pece 
(Kordeževa glava, 2125 m)–spust preko Knipsovega sedla(2012m) mimo rudnika 
svinca v dolini Tople–kmetija Florin; 

• z avtom proti domu: Črna na Koroškem–Šoštanj–Velenje–Celje–Ljubljana–Škofljica. 
Časovni potek planinske poti: 

• 07.45 start pri kmetiji Florin; 
• 09.45 votlina kralja Matjaža; 
• 10.15 Dom na Peci (1665 m); 
• 10.45 odhod na vrh; 
• 12.15 vrh Pece (Kordeževa glava, 2125 m); 
• 13.15 spust v dolino preko sedla in rudnika svinca v Topli; 
• 16.15 prihod na izhodišče pri kmetiji Florin. 

Skupaj vzpon: 2 h + 1,5 h 
Skupaj sestop: 3 h 
Kratek opis poti: 
Kljub oznakam v gorskih vodnikih in na sami poti, da gre za  zahtevno turo, pot navzgor ni 
težavna. V senčnih predelih je ponekod sneg, ki  zahteva pazljivejše korake; na prisojnih delih 
je pot suha. Pot do votline kralja Matjaža in Doma na Peci vodi skozi gozd, zato je potrebno 
paziti na spolzke korenine in odpadle veje, še posebej na snežnih  zaplatah. Na poti je  moč 
videti cele družine gamsov. Votlina kralja Matjaža je zanimiva in njena okolica lepo urejena. 
Dom na Peci je v zimskem času odprt po dogovoru; tokrat je bil zaprt. Dom in njegova terasa  
z okolico lahko sprejme veliko pohodnikov, zato  še bolj nujno potrebuje bolj urejeno zunanje 
stranišče. Pot na vrh nas nato vodi skozi ruševje; odprt teren zna biti ob poletni vročini brez 
vetra zato napornejši kot sicer. Del poti poteka po slovensko-avstrijski državni meji. Na 
samem vrhu je  zelo  pihalo, malo pod njim pa smo si  lahko odpočili v vzdržnem zatišju. 
Razgled na okoliške gore in  griče je v jasnem vremenu čudovit. Začetek spusta proti sedlu  je 
nezahteven; kasneje pa je zaradi strmo in skoraj direktno v dolino izpeljane poti dejansko 
zahteven. Nižje od gozdne meje je potrebna še večja pazljivost, saj je pot prepredena s 
koreninami in posuta z iglicami. Sledi gozdna cesta do rudnika, od tam naprej pa še 2,5 km po 
asfaltni cesti ob Topli do kmetije Florin.     
Vreme: Sončno brez oblačka; v zatišnih predelih zelo vroče; na vrhu hladen in močan veter.  
Prevoz: Lastni 
Foto: Boštjan Briški 
Dodatna oprema: Zemljevid Kamniško-Savinjske Alpe (merilo1:50.000;1996), Atlas 
Slovenije (2006), 111 izletov po slovenskih gorah (2006) 
 

Za Društvo Kosec K. Š. 
Škofljica, 27. 11. 2006 


