
PD Slivnica pri Celju vabi na 

 

Sedmera jezera 

 
30.-31. julija 2016 
 
ODHOD: ob 5.00 (z avtobusne postaje v Gorici pri Slivnici) 
 
PREVOZ: kombi ali avtobus 
 
Tokratni potep v Zlatorogovo kraljestvo bo ponujal svojevrstne užitke 
planincem vseh generacij. Poleg opevane doline sedmerih jezer bomo 
užili še lepote bohinjskih planin in pohajkovanja po samotnejših 
poteh(zahtevnejša pot). 
 

Težja varianta ( za tiste z več kondicije ): 
Z izhodišča poti (planina Blato) se bomo podali do planine Dedno polje in 
nato po dolini za Kopico proti Hribaricam. Sledi spust v dolino jezer proti 
koči pri dvojnem jezeru, kjer prenočujemo (7 ur). V primeru manjše 
skupine obstaja možnost prenočevanja na Prehodavcih. Naslednji dan 
se sputimo še do Črnega jezera in po poti, kjer je Jalen pasel svoj Trop 
brez zvoncev, sklenemo krog mimo planin Viševnik in Jezero do planine 
Blato ( 5 ur ). 
 

Lažja varianta (primerno za upokojence): 
Z izhodišča poti (planina Blato) v prilagojenem tempu do planin Jezero, 
Dedno polje in Ovčarija. Po cca štirih urah zmerne hoje sklenemo pot na 
koči pri dvojnem jezeru ( nočitev ). Naslednji dan se vračamo po isti poti. 
V kolikor nam bodo moči to dopuščale pa po dogovoru obiščemo še 
kakšno od fužinskih planin. 
 
OBVEZNA OPREMA: visoki planinski čevlji, pohodne palice (če jih uporabljate),  

topla in rezervna oblačila, dovolj pijače, krema za sončenje, sončna očala, ustrezno 
pokrivalo… 
 

STROŠKI PREVOZA*: 25 EUR člani, 30 EUR nečlani 
 
HRANA IN PRENOČIŠČE: Koča pri Dvojnem jezeru, hrana iz nahrbtnika. 



STROŠEK NOČITVE: člani PZS 13 €, udeleženci brez veljavne izkaznice 

prištejte še 9 €. Cena, ki velja za skupna ležišča je informativna (odvisno od ležišč, ki bodo 

na razpolago).Poravnate jo v koči. Cenik za koče 1. Kategorije je objavljen na spletni strani 
www.pzs.si . Na osnovno ceno imajo člani PD 50% popust. Dodaten strošek predstavlja 
ekološka taksa in nadomestilo za posteljnino. 
 

ZAHTEVNOST POTI: pot v obeh variantah ni tehnično zahtevna. 
 
ROK PRIJAVE: do popolnitve prostih mest (omejitev zaradi vrhunca 
sezone v visokogorju), torek, 26. 7. 2015. 
 
INFORMACIJE IN PRIJAVE: 

Boštjan Rosenstein – 041 613 384 
 
Opozorilo: S prijavo na izlet udeleženec potrjuje, da je seznanjen z zahtevnostjo 
izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na 
izletu, ima plačano letno članarino v PD in urejeno nezgodno zavarovanje, če je izlet 
v tujino. 
 
Udeleženec je dolžan spoštovati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na 
lastno odgovornost. 


