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ВОДИЧ ИЗЛЕТА И ПОХОДА ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ БОРИВОЈЕ ВЕЉКОВИЋ М.Б.020

ИЗВЕШТАЈ СА ПЛАНИНАРСКЕ АКЦИЈЕ од 29.09/02.10.2011.
Севница, Боштањ, Гора над Храстником и успон на ЛИСЦУ 947м
Датум:---------------------------------------------------------------------------------29.09/02.10. 2011.године
Време проведено на стази:-------------------------------01.10. од 10:00 до 16:00 часова = 6 часа
Планина:------------------------------------------------------------------------------------------------------ЛИСЦА
Назив акције:--------------------------------------------------Завршни сусрет учесника покретног табора Бугарска 2011
Учесници: ------------------------------------------------------------ПД „ЛИСЦА“ СЕВНИЦА, Словенија - 40, Поштар НС 1
Организатор акције:--------------------------------------- ПД „ЛИСЦА“ СЕВНИЦА, Словенија и ПСД „ Поштар“ Н.Сад
Водич излета: ----------------------------------------------------------- Јанез Левстик ПД „ЛИСЦА“ СЕВНИЦА, Словенија

Освојен врх: ----------------------------------------------------------------------------------Лисца врх 947 м
Висинска разлика успона:----------------------------- исходиште асфалтни пут 200м, вр = 747м
Висинска разлика силаска:-------------------------------- силазак асфалтни пут 200м, вр = 747м
Опис акције и списак учесника: Први део, 29/30.09.2011. Позив за свечани сусрет
учесника покретног табора „БОЛГАРИА 2011“ у планинарском Дому в Горах (762 m) над
Храстником, 30.09.2011. добио сам 16.
Септембра: На пут сам кренуо, 29.09.
вечерњим
ауробусом
за
Руму
па
међународним возом из Руме за Севницу. У
Севницу стижем 30.09. у 06:15 часова. На
станици Олга и Јанез Левстик, моји
домаћини. Срдачан дочек и поздрав. Први
моменти су наговестили изванредан
боравак код Левстикових у Боштању,
Севници у Дому в Горах, на Лисци. Јанез и
ја одлазимо у њихову кућу, а Олга на
посаоу „ Лисцу “. Возимо се преко моста на
Сави. Сада је то акумулационо језеро за
хидроцентралу које се користи и за
спортски риболов. Преко је Боштањ. Сместио сам се. Разменили смо поздраве успомене и пресвукли за излет у брдо изнад куће. Тако је то у Словенији. Идемо да
скупљамо јестиви дивљи кестен и обиђемо шумске стазе. Стигли смо на гребен, па до
њихове викендице и пчелињака. Успут сам видео срну. По силаску са гребена у, сада,
сувој поточној долини видели смо трагове дивљих свиња. Терен је изрован био. Мој
доживљај је потпун. Покошена ливада , ограђен забран у коме пасу краве са
електришном жичаном оградом. Стрм успон из дворишта ка гребену, а затим блажи
силазак са паузом за чашу борвничке, кекс и цвичек. Силазимо до куће у подножју
планине. Провели смо у шетњи око 2 сата. Иза куће један ред винограда. Деда Јанез
Левстик ( 97 година ) бере грожђе. Поздравили смо се. Срдачан поздрав, стисак руке,
благосмех и веселе очи. Био је изненађен мојим доласком није очекивао госта из Србије.
Идемо у Севницу да упознам градић. Одлазимо на брдо изнад града на коме доминира
стари град дворац. Враћамо се у центар на кафу и пиво. Дочекали смо Олгу. Заједно се

враћамо у Боштањ. Спремамо се за презентацију дванаестодневног боравка на
планинама и Црном мору у Бугарској, а у Србији посетили су Бабушницу, Авалу и
Београд. Узимамо лаптоп, видео бим и платно и на обали савског језера чекамо аутобус.
Нико осим мојих домаћина није знао да ја долазим. Аутобус стаје на станицу. Већ видим
позната и раздрагана лица. Отварају се врата, а Тоне истрчава са бутељком домаће
ракије и чашицом за добродошлицу. Испијамо здравицу на екс и настављамо путовање
долином Саве преко Зиданог Моста и Храстника до Дому в Горах (762 m). Испред дома
су они који су дошли својим колима.
Planinsko društvo LISCA SEVNICA in MDO
Tabor Bolgarija 2011

Vabilo
Vse udeleženke in udeležence letošnjega tabora Bolgarija 2011
prisrčno vabim na zaključek tabora, ki bo v petek, dne 30.09.2011 ob 17. uri
v planinskem domu v GORAH ( nad Hrastnikom).
izhodišče za avto dostop je Marno-Turje
(med Hrastnikom in Rimskimi toplicami)
Za osvežitev spomina si bomo ogledali del posnetkov z našega
letošnjega potovanja in podano bo finančno poročilo. Upam, da nam bo
uspelo izdati tudi brošuro o potovanju.
Dogovoriti se moramo za možne destinacije za naslednje leto in tudi
locirati termin. Ne pozabite predlogov!
Večerja ob cca 19h
Iz Sevnice je možen skupni prevoz (avtobus za 20 oseb 100€),
da ne bomo vozili vsak s svojim vozilom- odhod ob 16.15 uri iz avtobusne postaje Sevnica.
Če ste za skupni prevoz javite takoj.
Če se slučajno kdo ne bo mogel udeležiti zaključka,
kar ni zaželjeno, vseeno prosim, da mi to sporočite takoj.
Nasvidenje in lep pozdrav!
Boštanj, dne 16. september 2011

Janez Levstik

Zahvala sponzorjem: Silvi Velkavrh za majice, Janji
Kolar za kape, Lisci Babušnica za kosilo, Marku za
glasbo in veselo razpoloženje, vsem, ki ste
prispevali domače dobrote, okrepčila, vino, sadje,
Romani Ivačič za pripravo spletnega, in tekstualnega,
potovalnega dnevnika in Dragu za obetajoči tisk.
Zahvala Ivanu za prijetno vožnjo in mu želimo
skorajšnje popolno okrevanje, Borivoju in Marijani
za vodenje in organizacijo in vsem, ki ste pripomogli
k uspehu potovanja.
Срдачан поздрав свих учесника, а посебно
изненађење било је када су угледали и мене
који је из иностранства дошао на завршни сусрет и коначну анализу проживљеног у
Бугарској и Србији. Окупљамо се у сали где је Јанез припемио видео бим. Поздравна реч.
Пажљиво гледамо презентацију која је, како су сви закључили, била детаљна,
документарна са пажљиво изабраним фотографијама и видео клиповима, да би истакао
сваки детаљ програма на планинама, у градовима, археолошким локалитетима,
туристичким - етно дестинацијама и на мору. Велику помоћ Јанезу, на сачињавању
извештаја пружила је Романа која је текстуално и стиховима обрадила ово трекинг-

туристичко путовање. Овакав извештај сви су добили за успомену. Уследили су коментари
присутних и предлог, да се за следећу годину припреми програм по планинама Румуније.
Домаћа ракија, вечера, цвичек и Марко са својом хармоником. Певали смо словеначке,
староградске и народне песме. Обележили смо и рођендан Маркове супруге. Напунила је
50 година. Торта, шампањац и песма за срећан рођендан, дирнули су је до суза. Био је то
јединствен програм за крај овог свечаног сусрета.
Други део, 01/02.10.2011. Субота,01.10.2011.
Прохладно је и сунчно јутро. Доручак и одлазимо
колима ка селу Брег и даље до информационе
табле, десно поред асфалтног пута, на паркингу је
исходишна тачка „Јуркове поти на Лисцо“. Прво
блага, па све стрмија стаза кроз шуму ка селу
Разбор. Обилазимо сеоску цркву и настављамо
даље ка Тончковом дому на Лисци. Асфалтним
путем може колима да се дође до Дома. Изашли
смо из села и застали на крају ливаде пред улазак
у шуму да се окрепимо. Стаза је све стрмија.
Поред нас пролазе планинари и узбрдо и низбрдо.
Стижемо до црквице у планини. Одмарамо на клупи испред. После три сата хода стижемо
до Тончковог дома и Јуркове куће које се налазе испод самог врха. Посећујемо објекте и
продужавамо на врх 947 м. Европско првенство радио-аматера одржава се у Словенији
овде је једна контролна тачка. Шетамо се по ливадама на врху и одлазимо у Дом на ручак.
Док обедујемо, на тераси Дома, уживамо у лету параглајдериста високо изнад планине.
Узлетиште параглајдериста је у близини Тончковог дома. Повратак у подножлје уследио је
после ручка око 16 часова стижемо до аутомобила на почетку стазе. Возимо се до Севнице
левом обалом Саве. Посећујемо Стари град и враћамо се до Заветишћа под Св. Роком. То
је Дом и место састајања планинара ПД „Лисца“. Дан завршавамо у Боштању уз претходни
обилазак доњег Боштања и реке Мирне. Вече проводимо уз гледање видео записа и
фотографија са излета. Починак до сутрашњег одласка за Нови Сад. Недеља је 02.10.
Из Севнице, око 9 часова, креће воз за Београд. Домаћини ме испраћају уз срдачне
поздраве за срећан пут. Хвала вам, било је за незаборав.
Препешачено Км: ----------------------------------------------------------------------------------------- 10 Км,
Број учесника на излету: Олга, Јанез и Бора------------------------------------------- 3 учесника,
1.Вељковић Боривоје..........Поштар Н.Сад.......................ЛИСЦА врх 947 м, вру=747 м,

Јуркова стаза на Лисци

Топографска карта Јуркове стазе на Лисци

На врху Лисце у позадини је Јуркова кућа
Kotni I raygledni stub na vrhu Lisce

На тераси Тончковог дома на Лисци

Јеребика у пуном плоду на врху Лисце

Шетња ливадама на врху Лисце ка Тончковом дому

Заветишће под Св. Роком, Дом ПД „Лисца“ у Севници

