PLANINSKO DRUŠTVO SEMIČ ORGANIZIRA
IZLET NA LISCO, KI BO 15 JUNIJA 2019
Prijave v društveni pisarni v Semiču13. 06. 2019 od 20h do 21h
Zaradi avtobusnega prevoza se Izlet izpelje, če bo najmanj 30 prijav v primeru
premalo prijav se izlet ne izpelje.
Odhod ob 6h izpred gasilskega doma v Semiču povratek v večernih urah.
Hrana in pijača iz lasnega nahrbtnika ali na sami prireditvi na Lisci
VSE DODATNE INFORMACIJE DOBITE OB PRIJAVI
Program druženja:
Dan slovenskih planinskih doživetij 2019 na Lisci
Društva | Planinska organizacija | Splošno |
Vodniška komisija | Komisija za turno kolesarstvo | Komisija za varstvo gorske
narave | Mladinska komisija | Odbor za založništvo in informiranje | Komisija
za planinske poti |
Planinsko društvo Lisca Sevnica |
Objavil(a): Manca Čujež
Celodnevno planinsko dogajanje na Lisci, doživetja za mlade
planince, družine in odrasle, vodeni planinski in
turnokolesarski izleti, plezanje na plezalnem stolpu,
predstavitev gorskega reševanja, osrednja prireditev s
sprevodom praporščakov planinskih društev in še več je dobrih
razlogov, da se nam v soboto, 15. junija 2019, pridružite na
Lisci. Prisrčno vabljeni!
DAN SLOVENSKIH PLANINSKIH DOŽIVETIJ
Lisca, 15. junij 2019
od 7.00 PLANINSKI POHODI IN TURNOKOLESARSKI IZLETI z različnih
izhodišč na Lisco
10.00 DOŽIVETJA ZA MLADE PLANINCE, DRUŽINE IN ODRASLE
(ustvarjalne delavnice, Jurkova učna pot, varstvo narave, plezanje, predstavitev
gorskega reševanja, animacije in gibalne aktivnosti ...)
13.00 ZBOR PRAPORŠČAKOV PLANINSKIH DRUŠTEV

14.30 OSREDNJA PRIREDITEV s SPREVODOM PRAPORŠČAKOV
PLANINSKIH DRUŠTEV
15.15 PLANINSKA ZABAVA Z NARODNO-ZABAVNIM ANSAMBLOM
FANTJE IZPOD LISCE
Prireditev bo v vsakem vremenu, zagotovljen bo velik šotor na prireditvenem
prostoru.
Dan slovenskih planinskih doživetij 2019 sovpada tudi s srečanjem planincev
MDO PD Zasavja, srečanjem mladih planincev MDO PD Zasavja in dnem
Zasavske planinske poti.

Vse planinske poti bodo 15. junija 2019 vodile na - Lisco (foto Vinko Šeško)
PLANINSKI POHODI
(nosilec: PD Lisca Sevnica v sodelovanju z MDO PD Zasavja)
Udeležba na vodenih izletih in delavnicah je brezplačna. Poti so nezahtevne in
označene, razen plezalne poti na Lisco, ki je zelo zahtevna.
IZ SEVNICE PREK ZAJČJE GORE NA LISCO
Izhodišče: železniška postaja Sevnica
Ura odhoda: 7.30 in 8.30
Čas hoje: 3 ure
Višinska razlika: 766 m
Potek: železniška postaja Sevnica (181 m)–Zajčja Gora (398 m)–Zleteče (515
m)–Sv. Jošt (780 m)–Lisca (947 m)
Z BREGA NA LISCO
Izhodišče: železniška postaja Breg
Ura odhoda: 8.30
Čas hoje: 2 uri 15 min
Višinska razlika: 757 m
Potek: železniška postaja Breg (190 m)–Razbor (486 m)–Sv. Jošt (780 m)–
Lisca (947 m)
IZ LOKE PRI ZIDANEM MOSTU IN LOVRENCA NA LISCO
Izhodišče: železniška postaja Loka pri Zidanem Mostu
Ura odhoda: 7.15
Čas hoje: 3 ure

Višinska razlika: 754 m
Potek: železniška postaja Loka (193 m)–Lovrenc (721 m)–Sv. Jošt (780 m)–
Lisca (947 m)
IZ KRAKOVEGA NA LISCO
Izhodišče: Krakovo (Vinska klet Mastnak)
Ura odhoda: 8.00
Čas hoje: 1 ura 30 min
Višinska razlika: 700 m
Potek: Krakovo (247 m)–Cerje (615 m)–Lisca (947 m)
Prihod v Posavje priporočamo z vlakom, izhodišče številnih vodenih izletov na
Lisco bodo železniške postaje (foto Vinko Šeško)
IZ CERJA PO PLEZALNI POTI NA LISCO*
Izhodišče: Cerje
Ura odhoda: 9.00
Čas hoje: 1 ura (zelo zahtevna »plezalna« planinska pot)
Višinska razlika: 333 m
Potek: Cerje (615 m)–Lisca (947 m)
*Opozorilo: Zaradi zelo zahtevne planinske poti je obvezna samovarovalna
oprema (čelada, samovarovalni komplet, plezalni pas).
IZ PODGORJA NA LISCO
Izhodišče: Podgorje – Kurja vas (pri nekdanjem baru Pipan ob glavni cesti
Sevnica–Planina)
Ura odhoda: 8.00
Čas hoje: 2 uri 30 min
Višinska razlika: 612 m
Potek: Podgorje (335 m)–Ivce (780 m)–Ješivec (931 m)–Lisca (947 m)
IZ ZIDANEGA MOSTA PREK VELIKEGA KOZJA IN LOVRENCA NA
LISCO
Izhodišče: železniška postaja Zidani Most
Ura odhoda: 7.15
Čas hoje: 3 ure 30 min
Višinska razlika: 743 m
Potek: železniška postaja Zidani Most (204 m)–Veliko Kozje (993 m)–Lovrenc
(721 m)–Sv. Jošt (780 m)–Lisca (947 m)
S PLANINE NA LISCO
Izhodišče: avtobusna postaja Planina pri Sevnici

Ura odhoda: 7.30
Čas hoje: 3 ure 30 min
Višinska razlika: 415 m
Potek: Planina (532 m)–Rudenik (900 m)–Ješivec (931 m)–Lisca (947 m)
>>> Zaželene so prijave na pohode do vključno 12. 6. 2019. Kontakt za
prijave: pdlisca@siol.net, 041 481 697 (Darinka).
TURNOKOLESARSKI IZLETI
(nosilec: Kolesarsko društvo Sevnica, poti so zelo zahtevne in niso označene, so
makadamske in asfaltirane, primerne izključno za gorska kolesa, vozilo se bo v
skupinah z vodniki; cestni, treking in ostali kolesarji se vzpnejo na Lisco
individualno)
IZ PLANINE PRI SEVNICI NA LISCO
(se izvede v primeru dovolj velikega interesa – nad 12 oseb)
Izhodišče: Planina pri Sevnici – bencinski servis Petrol
Ura odhoda: 9.30
Čas vožnje in zahtevnost: 2 uri 30 min, 22 km, 900 viš. m.
Potek: Planina pri Sevnici–Orešje–(združitev s traso in kolesarji iz Sevnice)–
Podgorje–Cerje–sončna pot–Lisca
IZ LOKE PRI ZIDANEM MOSTU NA LISCO
Izhodišče: Loka pri Zidanem Mostu – Trubarjev hram
Ura odhoda: 8.40
Čas vožnje in zahtevnost: 4 ure, 21 km, 1100 viš. m.
Potek: Loka pri Zidanem Mostu–Radež–Lovrenc–Polana–Lisce–Cerje–sončna
pot–Lisca
IZ SEVNICE NA LISCO
Izhodišče: železniška postaja Sevnica
Ura odhoda: 8.00
Čas vožnje in zahtevnost: 4–5 ur, 35 km, 1500 viš. m.
Potek: Sevnica–grad Sevnica–Vranje (Ajdovski gradec)–Zabukovje–Orešje–
Podgorje–Cerje–sončna pot–Lisca
>>> Zaželene so prijave do
prijave: kdsevnica@gmail.com.
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Doživetja za mlade planince, družine in odrasle bodo od 10. ure, delavnice od
11. ure.
JURKOVA UČNA POT
Krožni pohod za vse generacije, predvsem družine z otroki. Celotna trasa
zajema 2,5-kilometrsko krožno pot po vrhu Lisce, ki izpostavlja vse rastlinske
in živalske posebnosti, tradicijo Lisce in zgodovine njenih objektov, druge
posebnosti in razne dogodke.
Izhodišče: Lisca – info točka
Ura odhoda: 10.00
Čas hoje: 1,5–2 uri
Potek: info točka – okolica Lisce – info točka
(izvajalec: KŠTM Sevnica)
MINI KRALJESTVO
Animacija in gibalne aktivnosti za otroke.
(izvajalec: Mini kraljestvo)
RAZBOR SE PREDSTAVI
Predstavitev najlepše hribovske vasice leta 2008 s pestrim kulturnim
dogajanjem, likom Blaža Jurka, folklorno skupino …
(izvajalec: KŠTD Blaž Jurko Razbor pod Lisco)
JADRALNO PADALSTVO (odvisno od vremena)
Predstavitev jadralnega padalstva, opreme, panoramski poleti, možnost skoka v
tandemu …
(izvajalec: Rok Vegelj s. p.)
RAZSTAVA FOTOGRAFIJ NATEČAJA ZASAVSKA PLANINSKA POT
Predstavitev izbranih fotografij natečaja Zasavska planinska pot, druge
najstarejše obhodnice v Sloveniji.
(izvajalec: MDO PD Zasavja)
KOLESARNICA
Predstavitev turnokolesarske opreme in koles, možnost izposoje električnih
koles, konferenčno kolo …
(izvajalec: Kolesarski center Sevnica-Krško)
PLEZANJE NA PLEZALNI STENI
Varovano plezanje na mobilni plezalni steni PZS. #SlovenijaPleza
(izvajalca: PZS in ŠPO Aranea PD Lisca Sevnica)

RDEČI OBROČEK, BELO OKO
... te varno pripelje gor na goro. Učenje risanja markacij in spoznavanje dela
markacistov, ki skrbijo za več kot deset tisoč kilometrov planinskih poti po vsej
Sloveniji.
(izvajalec: Komisija za planinske poti PZS)
VESELA PLANINSKA ŠOLA
Predstavitev varstva gorske narave za vse generacije – delavnice za otroke in
odrasle: planinska pokrivanka, skrivanka, planinske sestavljanke, pobarvanke,
planinski kviz, anketa, dvojna križanka, planinska košarka, met gojzarja na
markacijo.
(izvajalca: Komisija za varstvo gorske narave in Mladinska komisija PZS)
NARAVA GORSKEGA SVETA – VČERAJ, DANES, JUTRI
Razstava na temo spreminjanja in ogroženosti narave v gorskem svetu ter
srečanje inštruktorjev varuhov gorske narave.
(izvajalec: Komisija za varstvo gorske narave PZS)
PREDSTAVITEV GORSKIH REŠEVALCEV
Društvo Gorska reševalna služba Celje bo prikazalo svoje delo in opremo za
reševanje v gorah.
(izvajalec: Društvo GRS Celje)
Teden vseživljenjskega učenja (TVU)
TVU je vseslovenska prireditev, ki povezuje raznovrstne izvajalce
izobraževanja in učenja ter udeležence vseh generacij, s tem pa omogoča
uveljavljanje kulture vseživljenjskega učenja v naši družbi. Od 10. maja do
konca junija bo moči združilo nad 1.500 prirediteljev, ki bodo s skupnimi
močmi po vsej Sloveniji izpeljali okrog 10.000 izobraževalnih, informativnosvetovalnih, družabnih, kulturnih, športnih in slovesnih prireditev. Dogodki
bodo uglašeni na devet skupnih akcij TVU, med njimi je akcija Planinstvo kot
način življenja – za vključujočo družbo, kjer PZS nastopa kot tematski
koordinator za promocijo učenja v vrstah planinskih navdušencev. Več
informacij: tvu.acs.si.
>>>
KAKO NA LISCO?
Lokacija: Tončkov dom na Lisci (947 m), Podgorica 36, 8290 Sevnica.

Prihod v Posavje priporočamo z vlakom, izhodišče številnih vodenih izletov
bodo železniške postaje. Sicer pa bo dostop do Lisce mogoč z osebnimi
avtomobili in avtobusi planinskih društev, ob prizorišču bodo urejena
parkirišča, za parkirni red bodo skrbeli redarji. Glavni prireditveni prostor bo na
vrhu Lisce pod Tončkovim domom.
Vodene planinske ture z izhodišči v dolini
Na Lisco pod vodstvom vodnikov PZS (MDO PD Zasavja) – po nezahtevnih
označenih poteh iz Zidanega Mosta, Loke pri Zidanem Mostu, Brega, Sevnice,
Krakovega in Planine pri Sevnici, in zelo zahtevni planinski poti iz Cerja.
Vodeni turnokolesarski izleti iz doline
Zahtevne ture iz Planine pri Sevnici, Loke pri Zidanem Mostu in Sevnice pod
vodstvom turnokolesarskih vodnikov PZS.
Cena planinske malice je 5 evrov (golaž, čevapčiči, vratovina na žaru, ričet brez
mesa). Ostala ponudba hrane: odojek na žaru, piščančja nabodala, pleskavice,
pomfri, Jurkov praženjak.

