
6. planinski izlet: Ješivc (934 m) 
(sobota, 12. 3. 2022) 

 
Ješivc stoji vzhodno od Lisce in je le dobrih 10 m nižji, pa vendar Sevničanom manj znan ter redkeje obiskan 
hrib. Izmed vseh udeležencev so ga to sončno soboto vsi osvojili prvič. Postali smo prav lušna pohodna 
skupina. Vzdušje je prijetno in sproščeno, otroci pa so med seboj spletli planinske vezi. 
 

             
 
Zbrali smo se pri vodnem zajetju na Cirju pod Lisco. Začetek poti vodi po Sončni poti, ki gre tudi na Lisco. 
Hodimo po širokem in položnem kolovozu. Najprej mimo dveh stez; Čez skalco na Lisco in po Pastirčkovi 
poti na Lisco, mi pa gremo naravnost naprej in  vseskozi rahlo navzgor. Po približno pol ure pridemo do zelo 
ostrega ovinka v desno. Ta vodi proti Lisci, zato Sončno pot tu zapustimo in nadaljujemo ravno poroti 
Ješivcu. Med hojo smo se držali stroge diete - samo sladkarije!!! Iz gozda smo pokukali na travnik in se 
razgledali proti Polani pa vse do Kamniško-Savinjskih Alp.  
 

 
 
Obrnemo desno proti Ješivcu. Ob lovski opazovalnici najdemo nekaj zaplat snega, ravno dovolj za kepanje. 
 

                   
 



Vsak naslednji korak je bil težji, saj je do vrha hud naklon, ki je kljuboval predvsem staršem. Zadihani smo 
se pridružili otrokom, ki so nam smehljaje mahali s klopce. Sladkarije so zamenjali sendviči. Posedli smo se 
in skupaj poiskali Lisco, V. Kozje in Kum ... Pa dolgo nismo bili pri miru. Otroci so tekali, se igrali skrivalnice, 
kotalili so se po bregu ter se drli na ves glas.  
              

     
 
Vrnili smo se po isti poti, in ker nam je ostalo še veliko energije, smo prvi del kar pretekli. Ob 12.00 smo se 
vrnili na izhodišče. Na svežem zraku in soncu smo migali 3 ure. Ni slabo! 
 
Čaka nas še en zaključni izlet v mesecu aprilu. Vljudno vabljeni vsi ljubitelji narave in gora! 
 
 

Zapisala Anja Radovič 


