
 

  
 

11.5         Pohod  na LISEC (565 m) 
 

Kdaj: v sredo, 16. marca  2022 (POZOR! Izjemoma tretja sreda) 

Opis poti: odhod z osebnimi avtomobili z železniške postaje Trebnje ob 8. uri do Dobrniča. 

Kdor bi bil pripravljen peljati, naj to ob prijavi pove. Šoferjem bo vsak udeleženec prispeval za 

stroške prevoza (cca 5 EUR). 

Za Dobrnič velja, da je tu še nič dobr' 
 

Tako imenovana Dobrniška dolina v svojem objemu skriva številne kraške jame in vrtače, pa 
tudi rodovitna polja, vinograde ter bogato naravno in kulturno dediščino.  
 

Dobrnič, osrednje naselje doline, je bil v pisnih virih prvič omenjen leta 1136, takrat naj bi bilo 
v njem vsega nekaj hiš in cerkev, danes pa jedro tega kraja sestavlja zaokrožen trg, ki ga 
obdajajo stanovanjske hiše, gostilni, kulturni dom ter župnijska cerkev sv. Jurija z župniščem 
in kapelico v križišču. V cerkvi najdemo krstni kamen, pri katerem sta bila krščena Friderik 
Irenej Baraga in nekdanji ljubljanski nadškof in metropolit dr. Alojzij Šuštar. 
 

O izvoru imena Dobrnič se sicer še danes le ugiba, obstaja namreč več teorij. Po eni naj bi bil 
poimenovan po ustanovitelju Doberniku, po drugi, ki jo zagovarjajo tudi jezikoslovci, pa naj bi 
ime izhajalo iz staroslovanske besede dob oziroma hrast, saj naj bi bilo v tukajšnjih krajih veliko 
hrastovih gozdov. 
 

Vinogradniška pobočja nad Dobrničem so na daleč videti prav takšna kot drugod po Dolenjski. 
Pa vendarle v sebi skrivajo nekoliko drugačno zgodbo. Tu je še vedno doma samorodna trta 
šmarnica, ki so jo drugod večinoma posekali. »Ljudje jo imajo radi, ker ne zahteva tako 
intenzivnega škropljenja kot druge trte«.  
 

Lisec je razloženo naselje na obsežnem pobočju istoimenskega hriba, ki se vleče v smeri 
severozahod-jugovzhod. Njivskih površin skoraj ni, osoje ter zgornji in spodnji del prisojnega 
pobočja porašča bukov gozd, osrednji del prisojnega pobočja pa je posejan z vinogradi in 
zidanicami. Na vzhodnem pobočju je cerkev svetega Križa, ki se prvič omenja leta 1526.  

       
Naša peš-pot bo torej potekala s parkirišča nasproti OŠ Dobrnič, najprej malo po asfaltu, nato 

pa po gozdni poti do Svetokriškega brezna in cerkvice. Nadaljevali bomo do vrha Lisca 

(Piramida). Po počitku se bomo mimo zidanice Društva vinogradnikov Lisec vrnili v Dobrnič. 
 

Predvideni čas hoje: cca 3 do 4 ur 

Oprema: volja do hoje, obleka primerna vremenu, dobra obutev, pohodne palice, malo hrane in 

pijače v nahrbtniku, rezervno perilo in obutev. 

Cena:  5 EUR (zavarovanje) 

Prijave:  v pisarni CIK-a do ponedeljka, 14. marca 2022 

Dodatne informacije: tajništvo CIK-a  07 34 82 100  ali: Ivica  041 883 823                                  

Opomba: V primeru posebnih razmer si pridržujemo pravico do delne spremembe programa. 
 

Hodimo za lastno zdravje in zadovoljstvo ter na lastno odgovornost. Hoja naj bo užitek ! 

https://theworldnews.net/si-news/dl-za-dobrnic-velja-da-je-tu-se-nic-dobr

