
VOGAR (1054 m)                            14.03.2020 
 

 
 

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 
Odhod: sobota, 14.marca 2020 ob 6.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 
Vodja izleta: Marko Rems – vodnik PZS         
 

          
 

POTEK TURE:  Novo mesto – Bohinjsko Jezero – Stara Fužina (600 m) – Kosijev dom na 

Vogarju (1054 m) –  Stara Fužina – Novo mesto 

 

Vogar je najbolj vzhodni vrh grebena nad severno obalo Bohinjskega jezera. Ta je zaradi 

planinskega doma in lepega razgleda priljubljena izletniška točka, radi pa ga imajo tudi 

jadralni padalci, ki z njega skačejo proti travnikom ob jezeru. Na Vogar vodi markirana pot iz 

Stare Fužine. Pri spomeniku železničarjem se razprostira lep pogled na Bohinjsko dolino z 

Bohinjskim jezerom. Proti vzhodu vidimo prostrano planoto Pokljuko, na južni strani se nad 

Bohinjsko dolino vzpne venec Spodnjih Bohinjskih gora.  

 
TURA: Z avtobusom se bomo zapeljali do Stare Fužine, kjer bomo ob cesti parkirali in pričeli s hojo sprva po  

asfaltirani cesti, ki se nadaljuje proti planini Blato, planini Vogar in dolini Voje. Sprva razmeroma strma cesta 

se hitro položi, nato pa nas pripelje do znamenja, ob katerem je označeno razpotje. 

Pri znamenju zapustimo asfaltno cesto in pot nadaljujemo levo v smeri Vogarja in Pršivca. V nadaljevanju se 

najprej prečno vzpnemo čez razgleden pašnik, nato pa pot preide v gozd, skozi katerega se vzpenja po 

kamnitem kolovozu. V nekaj dolgih serpentinah se vzpnemo stopnjo višje, kjer se pot nekoliko položi. Le malo 

naprej, pa opazimo oznake za spomenik NOB, ki se nahaja ob lepem razgledišču ter vzletišču jadralnih 

padalcev, s katerega se nam odpre lep pogled na Bohinjsko jezero, Rudnico in Spodnje Bohinjske gore. 

Od razgledišča se vrnemo na markirano pot, le ta pa nas hitro pripelje na vzhodni rob planine Spodnji Vogar. 

Pot naprej se večinoma zložno vzpenja čez travnike, mi pa ob poti opazimo večje število nekdanjih pastirskih 

koč, ki so danes v glavnem preurejene v vikende. Tej poti, ki se še naprej zložno vzpenja, sledimo do 



Kosijevega doma na Vogarju, le tega pa dosežemo po nekaj minutah nadaljnje hoje. 

Od doma se lahko v 5 minutah sprehodimo še do bližnje razgledne točke, s katere se nam odpre lep pogled na 

Bohinjsko jezero in Spodnje Bohinjske gore. V Kosijevem domu na Vogarju bomo imeli daljši postanek.  Nato 

pa sledi samo še sestop po isti poti v dolino, kjer nas bo čakal avtobus. Vrnitev v Novo mesto načrtujemo do 

18.ure. 

 
 

                                                                                                                                           

 
 

 
 

 

www.pd-pohodnik.si      

 

     

 

                

SKUPAJ HOJE: 3 ure 
ZAHTEVNOST: lahka markirana pot  
VREDNOST TURE: 13 točk 
HRANA: Malica, pijača iz nahrbtnika ! 

Možnost toplega obroka v planinski koči ! 

CENA: 15 EUR  
PREVOZ: Mrgole d.o.o. (031 633 922) 
PRIJAVE: do 12. marca 2020: 
Marko Rems: 041 779 205; 031 442 715 
Članarino PZS za leto 2020 lahko poravnate vsak 
ponedeljek, od 17-18. ure v Leseni žlici 
 


