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Področje:

Kamniško-Savinjske alpe

Območje:

planina nad dolino Kokre, na zahodnem vznožju gore Kočne

Izhodišce:

Zgornja Kokra (gostilna Lehajnar) (600 m n.v.)

Karte:

Kamniške in Savinjske Alpe 1: 50 000; Karavanke, osrednji del 1: 50 000;
Atlas Slovenije 84,58,59

Dolžina (km):

34

Višinska razlika (m): 620
Čas vožnje:

3:00

Nošenje kolesa:

0

Zahtevnost vzpona:

do Zg. Jezerskega V 2 – V 3; do odcepa kolovoza za Ovco kočo V 4; po
kolovozu do Ovče koče V 5 – V 6

Zahtevnost spusta:

po kolovozu do ceste S 4; naprej S 3 in S 2

Zahtevnost skupaj:

III+

Značilnosti:

tura po dobrih cestah po pobočjih predvrhov Kočne, s kratkim in težavnim
zaključkom.

Najnižja točka:

605 m n.v.

Najvišja točka:

1321 m n.v.

Višinski diagram:

Ovča koča
OPIS
▲Od gostilne Lehajnar (600 m n. v. ↑ [1]) v Zg. Kokri se peljemo v srednje strmem
vzponu po asfaltni cesti v smeri proti Jezerskem. Kmalu pridemo na izravnavo.
Nadaljujemo mimo table Občina Jezersko in gostilne Kanonir, ki je malo naprej na levi.
Od tod gremo deloma po ravnem, deloma položno navzgor do table Jezersko. Vzpon, ki
sledi, je bolj strm. Kolesarimo po serpentinah, mimo kapelice na levi in do hotela
Jezero na Zg. Jezerskem (880 m n. v. → [2]). Tik pred njim zavijemo desno in se
zapeljemo po ozki asfaltni cesti v smeri gore Kočne. Sprva se kratko spustimo navzdol,
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potem pa zagrizemo v strm klanec (V 4). Kmalu je nekoliko manj strmo. Pripeljemo se
do konca asfalta in križišča pri spodnji postaji (920 m n. v. → [3]) nekdaj delujoče, a
danes zapuščene vlečnice. Tu zavijemo desno (Levi odcep vodi h kmetiji Makek.), v
smeri kažipota za V. Vrh. V mestoma kar strmem vzponu po ne najboljši markirani
gozdni cesti se pripeljemo do zgornje postaje vlečnice (1090 m n. v. ↑ [4]). Od tod
gremo precej bolj strmo navzgor in mimo odcepa markirane poti, ki se odcepi levo in
pelje na V. Vrh. Nadaljujemo po strmih klancih (V 4) na izravnavo na značilnem levem
ovinku (1250 m n. v. ← [5]).
▼Od tod gremo v položnem spustu navzdol in po razgibanem svetu proti Mlinarjevem
sedlu (1195 m n. v.).
▲Nato se dvignemo nekoliko bolj strmo navzgor in se peljemo do značilne razširitve
ceste (1200 m n. v. ← [6]) v peščenem useku. Tu zavijemo levo in navzgor po ozkem,
precej slabem kolovozu. Sledijo kratki in strmi, zelo do izjemno zahtevni klanci (V 5 – V
6) z vmesnimi kratkimi izravnavami. Po njih se pripeljemo do lovske koče (1340
mn.v.↑ [7]) na planini Ovča koča.
▼Spust nazaj na izhodišče, v Zg. Kokro, poteka po smeri vzpona.
KOMENTAR
To je razgibana tura z mestoma lepim razgledom na vrhove Kamniških Alp in
Karavank.
SEZNAM KOLESARSKIH SERVISOV
Kranj, Zevnik, Ljubljanska 21, tel. 064 310 220
Kranj, U Sistem, Prebačevo 51, tel. 064 331 542
Kranj, Valy, C. na Brdo 52, Kokrica, tel. 064 245 007
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