
Od jezera do jezera po Fužinskih planinah 

Pohod Korenine- 09.09.2017 

Kratek opis poti: iz Planine Blato nad Staro Fužino se bomo povzpeli do prvega jezera na 

Planini Jezero ( 1453 m/n ), pot nas bo vodila mimo tipične Fužinske planšarije na Planini 

Viševnik ( 1624 m/n ) naprej proti Črnemu jezeru (1319m/n ), najnižjemu od sedmerih 

Triglavskih jezer. Ob povratku bomo » skočili » še na balkon Bohinja 1761 m visoki Pršivec in 

se naužili razgleda še na tretje in največje Bohinjsko jezero. 

Opis ture: Zbirališče pohodnikov ob 7,00 uri pred Gostiščem Tulipan v Lescah, od tam se 

bomo odpeljali proti Bohinjski Bistrici in Stari Fužini do parkirišča na Planini Blato.  Tam se 

začne naš vzpon proti prvi Fužinski planini Jezero, ki nosi ime po temno zelenem jezeru  

obdanem s smrekovimi gozdovi. Po krajšem postanku bomo nadaljevali pot proti naslednji 

idilični planini Viševnik s številnimi stanovi in Bregarjevim zavetiščem na travnatem prevalu, 

od koder se odpira prelep pogled na vrhove : Studorski Orliči, Vrtec in Grivo, od klopce nad 

zavetiščem pa tudi na očaka Triglava. Prijetno Zavetišče je preurejeno iz opuščene sirarne , 

kjer si bomo pri prijaznih oskrbnikih »privezali dušo« . 

 

 

Sledi spust po dolini Dol pod Stadorjem do približno uro hoda oddaljenega Črnega jezera, ki 

se skriva v skalni kotanji tik za robom strme Komarče. To je zadnje, najnižje Triglavsko jezero,  

ki napaja slap Savico in se izliva v Bohinjsko jezero. V njem si bomo lahko ohladili pregrete 



podplate in se vrnili nazaj na Planino Viševnik. Utrujeni bodo lahko izpustili vzpon na Pršivec 

in počakali v  Bregarjevem zavetišču. 

S planine nas bo vodila atraktivna pot do najvišje točke našega pohoda 1761 m visoke 

razgledne gore Pršivec nad Bohinjskim jezero. S travnatega vrha bomo imeli čudovit razgled 

na Bohinjsko dolino in Triglavsko pogorje. 

Vračali se bomo po isti poti in si v Koči pri Planini Jezero privoščili tolpo malico in daljši 

počitek. Čaka nas samo še spust do parkirišča na Planini Blato. Obeta se nam dobrih 6 ur dolg 

pohod , vendar je pot nezahtevna in prav prijetna za hojo, pravi užitek za planince. 

 

 

 

Držim pesti za lep vreme! 

Silva 


