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Skubrov vrh
**

III
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Področje:

Kamniško-Savinjske alpe

Območje:

na slabo malo obiskan hrib nad Zg. Jezerskim

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):

30

Višinska razlika (m): 676
Čas vožnje:

2:00

Nošenje kolesa:

0

Zahtevnost vzpona:

do Zg. Jezerskega V 2 – V 3; srednji del V 3 – V 4; zadnji del V 4 -V5

Zahtevnost spusta:

do začetka gozdne ceste S 3 – S 4; naprej v dolino S 3

Zahtevnost skupaj:

III

Značilnosti:

kratka, a lepa tura na pozabljeni vrh med dolinama Makekove in Ravenske
Kočne.

Najnižja točka:

607 m n.v.

Najvišja točka:

1273 m n.v.

Višinski diagram:

Skubrov vrh
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 Kočne. Sprva se kratko spustimo navzdol,
potem pa zagrizemo v strm klanec (V 4). Kmalu je nekoliko manj strmo. Pripeljemo se
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do konca asfalta in križišča pri spodnji postaji (920 m n. v. ← [3]) nekdaj delujoče, a
danes zapuščene vlečnice. Nadaljujemo levo po makadamski gozdni cesti, ki pelje po
ravnem čez pašnike in naprej do kmetije Makek. Sledi dokaj strm vzpon po slabi cesti,
ki drži do idilične kmetije Makekov marof (1040 mn.v.↑ [4]). Od tod nadaljujemo v
dokaj strmem, a ne pretežavnem vzponu do ovinka serpentine (1110 m n. v.). Malo naprej se ostro desno odcepi slaba gozdna cesta (1160 mn.v.f [5]). Tu gremo naravnost.
Kolesarimo v precej enakomernem vzponu po vse slabši cesti, ki je mestoma močno
načeta, odnesena in vse bolj zaraščena. Kmalu lahko govorimo samo še o kolovozu, ki
se pred končno izravnavo kratko in zelo strmo vzpne (Nekaj metrov moramo peš.).
Nadaljujemo po travnatem, zaraščenem kolovozu, ki gre po ravnem. Skozi gozd se
pripeljemo na manjhno jaso, kjer je poti konec (1276 m n. v. ▽ [6]). Od tod lahko
gremo po stezi levo in navzdol do vpisne skrinjice na razglednem skalnatem stožcu
nad prepa-dnimi stenami (peš, ni za kolo!).
▼Spust nazaj na izhodišče, v Zg. Kokro, poteka po smeri vzpona.
KOMENTAR
Kratka, a slikovita tura na vrh, ki je ob obilici imenitnejših in bolj znanih okoliških gora
zapostavljen, a se nam kljub temu oddolži z izrednim razgledom na dolino Zg.
Jezerskega in okoliške gorske grebene.
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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