
 Društvo Kosec, Škofljica 
 

Poročilo s planinskega izleta  
 

Kam:  do Koče pri Triglavskih jezerih, 1685 m  
Kdaj:  v nedeljo, 14. 01. 200; odhod ob 6.00; prihod ob 18.30 
Udeleženci: Boštjan Briški, Miha Briški, Sarah Briški, Miha Brkinjač, Dragica Jurkovič, 
Franci Jurkovič, Katja Škrabec, Mile Višnjič. 
Potek poti:  

• z avtom do izhodišča planinske poti: Škofljica (pred OŠ)–Ljubljana (Trnovo)–Bled–
Bohinjska Bistrica (Bohinj)–Stara Fužina–planina Blato; 

• planinska pot: planina Blato (1147 m)–Planina pri Jezeru (1453 m)–planina Dedno 
polje (1560 m)–planina Ovčarija (1660 m), čez Prode–Koča pri Triglavskih jezerih 
(1685 m)–čez Štapce (1851 m)–planina Ovčarija–planina Viševnik (1615 m); Planina 
pri Jezeru–planina Blato; 

• z avtom proti domu: planina Blato–Bohinjska Bistrica–Bled–Ljubljana–Škofljica. 
Časovni potek planinske poti: 

• 08.00 start s parkirišča na planini Blato (1147 m); 
• 09.00 Planina pri Jezeru (1453 m); 
• 09.30 planina Dedno polje (1560 m); 
• 10.00 planina Ovčarija (1660 m), 30 min odmora; 
• 12.00 Koča pri Triglavskih jezerih (1685 m), 60 min odmora; 
• 14.00 planina Ovčarija; 
• 15.00 planina Viševnik (1615 m), 30 min odmora; 
• 16.00 Planina pri Jezeru; 
• 17.00 planina Blato. 

Skupaj vzpon: 3, 5 h 
Skupaj sestop: 3,5 h 
Izhodišče 1147 m 
Najvišja točka Štapce 1851 m 
Višinska razlika: približno 700 m  
Kratek opis poti: 
Malo pred planino Blato se odcepi kolovoz v levo strmo navzgor. Po desetih minutah pridemo 
na razpotje, kjer gremo levo. Širokemu kolovozu sledimo naprej vse do koče na Planini pri 
Jezeru. Vzpon do Planine je zmeren in pot široka, a zaradi poledenitve povzroča težave. Od 
koče se spustimo nekaj metrov in sledimo smerokazom za Triglavska jezera. Kljub visokim 
temperaturam in majhni količini zapadlega in ostalega snega  je velika večina v nadaljevanju 
opisane poti vodila po snegu in  nevisokih gazeh. Po pol ure hoje po široki poti pridemo na 
planino Dedno polje. Nadaljujemo naravnost proti Koči pri Triglavskih jezerih. Po 30 
minutah pridemo na planino Ovčarijo. Tu je razpotje. Nadaljujemo naravnost čez Prode. 
Kmalu za planino pot zavije močno desno. Prečimo strmo travno pobočje navzdol (ta del 
popolnoma brez snega, čudovit pogled na Komno in dom). Pot se nato vzpenja po gozdu.  
Kmalu se nam priključi pot s Črnega jezera (Komarča, Hotel  Zlatorog). Od tu do koče imamo 
le še 15 minut hoje skoraj po ravnem. Zagledamo jezero in ga obidemo po desni strani. Za 
Dvojnim Triglavskim jezerom (5. in 6.) stoji koča. V tem času je zaprta, ima pa zimski bivak. 
Pri koči je lep razgled. Od koče proti našemu izhodišču se odpravimo mimo jezer, kjer na 
prvem odcepu zavijemo strmo levo. Pot se hitro vzpenja, tako mimo ruševja pridemo na 
melišče, od koder imamo krasen pogled na zaledenela jezera.  Pri vzponu na Štapce nam 
pomaga nekaj varoval in lestev. Odpre se še lepši razgled, v ozadju Krn. Levo se vzpenja 



Tičarica, mi gremo desno proti planini Ovčariji. Pot se rahlo spušča; vije se mimo ruševja 
proti gozdu; uvale prečkamo po brezpotju, zato  bi bilo primerneje obleči še gamaše. Počasi se 
vzpnemo do planine Ovčarija, nato skozi gozd proti planini Viševnik. Tu razgled na Ograde. 
Sicer nezahtevna poti skozi gozd (v snegu in ledu precej naporna) nas pripelje  do Planine pri 
Jezeru. Od tu po zelo ledeni, sicer nezahtevni, zmerno spuščajoči poti skozi gozd do 
parkirišča pred planino Blato. Zaledenele steze navzdol so zakrivile dva padca (brez poškodb) 
na zadnjico. Ves trud poplačan s sladico pri (medvedu) Šmonu na Bledu. 
Vreme: Sončno, jasno, toplo, nevetrovno.  
Prevoz: lasten 
Foto: Boštjan Briški 
Dodatna oprema: Zemljevid Julijske Alpe Vzhodni del (merilo 1:50000). 
 

Za Društvo Kosec K. Š. 
Škofljica, 18. 01. 2007 


