
 

PLANINSKI 

DRUŠTVI ŽALEC 

 in GALICIJA 
 

 

vabita na etapo planinske obhodnice 
 

KRIŽEM KRAŽEM PO POSAVSKEM HRIBOVJU 

na 

Lisco (948m) 
v soboto, 13. 4. 2019 

 

Odhod z osebnimi vozili: ob 8.00 izpred pisarne PD Žalec 

Z osebnimi vozili se bomo odpeljali do Sevnice. V Sevnici bomo v krožišču pri pizzeriji Rondo zavili proti 

Planini pri Sevnici. Po približno 4 km pri Vinski kleti Mastnak zavijemo levo do parkirišča, kjer bomo pustili 

naše jeklene konjičke. Vožnje z avtomobilom do parkirišča traja približno 1 uro. S parkirišča se usmerimo po 

markirani poti proti vrhu Lisce. Dvakrat bomo prečili cesto po kateri bomo kratek čas tudi hodili, nato pa se 

bomo usmerili v gozd proti cerkvi Sv. Jošta, kjer bo pot nekoliko strmejša. Pri cerkvi je manjša jasa s 

klopcami, kjer se lahko na kratko odpočijemo, do vrha Lisce, kjer se nahaja Tončkov dom pa nas loči še 

dobrih 20 minut hoje. V planinski koči na Lisci je možen nakup toplega obroka in pijače. Imajo pa tudi 

sladice    

Lisca je razgleden vrh s katerega je lep razgled na Posavsko-Zasavsko hribovje, Dolenjsko s pogledom na 

Gorjance in na Notranjsko, kjer izstopa Snežnik. Ob lepem vremenu pa se vidijo tudi Julijci in Kamniško 

Savinjske Alpe. 

Vračamo se po drugi poti, kjer bomo šli mimo plezalne poti in se mimo vasi Cerje spustimo nazaj do 

parkirišča. 

Čas hoje: približno dobre 3 ure. 

Povratek: v zgodnjih popoldanskih urah 

Hrana in pijača: V planinski koči je možen nakup hrane in pijače. Za ob poti pa priporočam, da imate seboj 

nekaj vode ali druge pijače. Seveda, če kdo želi si lahko hrano prinese seboj. 

Oprema: pohodni čevlji, oblačila še vedno primerna za zimske razmere in aprilsko vreme, pohodne palice, 

ostalo primerno razmeram. 

Prijave do petka, 12.4.2019.  Morebitno odpoved izleta zaradi slabega vremena bomo pravočasno objavili. 

za PD Žalec:  051 351 689  Andrej Češek, e-mail: andrej.cesek@gmail.com 

za PD Galicija:  041 666 465 Igor Senič - vsak dan po 19. uri 

Izlet bo vodil Andrej Češek. 

Vabljeni! 

mailto:andrej.cesek@gmail.com

