PLANINSKO DRUŠTVO VELENJE
Prešernova 22/d, tel.št. (03) 587-11-34
http://pd.velenje.si
DATUM IZLETA, čas in
kraj odhoda

Sobota, 10. 05. 2014
ob 8.00 v Velenju (avtobusna postaja), ob 8.10 v Vinski gori

Lisca (948)
ORGANIZACIJSKI VODJA - Franc Maršnjak in mentorice
TEHNIČNI VODJA
VRSTA PREVOZA
PREDVIDENI POVRATEK:
ZAHTEVNOST POTI:
SKUPNA DOLŽINA HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA:
POTREBNI DOKUMENTI:
MALICA IN PIJAČA:
OPIS POTI

posebni avtobus
predvidoma do 15. ure
Lahka, celotnega vzpona okrog 730m, spust enako
3.5
730 m
planinska obutev in oblačila, pohodne palice, pokrivalo, sončna očala, pa tudi
zaščitna krema za sonce ne bo odveč!
Planinski dnevnik , plačana članarina za tekoče leto
iz nahrbtnika

Peljali se bomo do vasi Breg. S parkirišča avtobusov se usmerimo v breg, ki pa ni prestrm, proti Razborju,
ki je bila najlepša hribovska vas v Sloveniji v letu 2008.
To je zelo razgleden kraj, z mogočno cerkvijo sv.Janeza Krstnika.
Skozi Razbor vodi glavna planinska pot na Lisco, imenovana Jurkova pot, po nekdanjem razborskem
učitelju.
Nadaljevali bomo po cestah, travnikih in gozdovih do Tončkovega doma na Lisci (947 m).
Lisca je eden najvišjih vrhov v Posavju. Čeprav ne doseže 1000 metrov nadmorske višine, pa v tem svetu,
ki visokih gora ne premore, vidno izstopa. Že vrsto let je priljubljena planinska, pohodniška in izletniška
točka. Vrh obraščajo prostrani planinski travniki, s katerih se ponujajo eni najlepših razgledov v Sloveniji.
Na samem vrhu se nahaja meteorološka postaja, tik pod njim pa sta planinski postojanki Tončkov dom in
Jurkova koča.
Tončkov dom, ki stoji na razgledni ploščadi na južni strani tik pod vrhom Lisce, je dobil ime po Tončku
Čebularju iz Leskovca pri Krškem, ki je bil po drugi svetovni vojni predsednik Planinskega društva Lisca.
Čebular je vodil izgradnjo tega doma, ki so ga odprli leta 1952. Z vrha Lisce je čudovit razgled na
Posavsko in Zasavsko hribovje z najvišjim Kumom ter na del Dolenjske, kjer se lepo vidijo Gorjanci,
neverjeten je tudi pogled na daljno Notranjsko, kjer nad prostranimi gozdovi izstopa Snežnik, vidi pa se
tudi Nanos. Vračali se bomo po isti poti.
Tako kot lani, tudi letos vabimo na izlete vaše starše, stare starše, prijatelje…Več nas bo, bolj bo prijetno.
Se vidimo!
PRISPEVEK UDELEŽENCA:

7€ (člani PD), 10 € (nečlani) – za prevoz z avtobusom

PRIJAVA IN INFORMACIJE:

Prijavite se mentoricam na šoli do srede 7.5.2014.

OPOZORILO !

Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika ter izbor ture
prilagoditi svojim zdravstvenim in telesnim sposobnostim!

Želimo vam varno hojo in lep planinski dan!

