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Vabilo k vključitvi v dejavnosti društva
Planinsko društvo Lisca Sevnica deluje že od leta 1905 in trenutno šteje okoli 500 članic in
članov. Znotraj društva delujejo različni klubi in skupine, ki dajejo poseben pečat identiteti
društva. Člane društva odlikujejo vrednote medsebojne pomoči, solidarnosti, prostovoljnosti,
dobrosrčnosti, preprostosti ter čut do sočloveka in spoštovanje narave. Vsi člani društva
delujemo prostovoljno in za svoje delo ne prejemamo nobenega plačila. Mladinski odsek PD
Lisca vsako šolsko leto organizira vsakomesečne planinske izlete za osnovnošolce ter v
poletnem času osnovnošolski planinski tabor. Športnoplezalni odsek Aranea skrbi za varno
osvajanje plezalnih veščin in spretnosti. Klub vodnikov skrbi za izobraževanja in
usposabljanja vodnikov in članov ter za nakup in vzdrževanje tehnične opreme. Za vse člane
društva imamo več kompletov tehnične planinske opreme, ki smo jo v letošnjem letu še
dopolnili. Člani društva lahko koristijo tudi popuste v številnih prodajalnah planinske opreme.
Vrsta usposobljenih planinskih vodnikov in mentorjev nas tako zna varno popeljati po
planinskih poteh in na splošno v Naravo, do katere imamo še poseben čut odgovornosti.
Znotraj društva tako deluje tudi Klub za varstvo narave, ki vsako leto v času cvetenja poskrbi
za zaščito Encijana na Lovrencu ter organizira naravovarstvene izlete. Samostojni planinski
skupini sta tudi v Krmelju in na Planini. Naše planinske skupine se vodeno podajajo v hribe
vsak ponedeljek, sredo in četrtek. Imamo vandrovce, ki gredo z avtobusom po Sloveniji in
tujini. Tradicionalno se podamo v okoliške hribe vsako tretjo nedeljo. Vsaka druga sobota v
mesecu je tudi planinska. Tudi ob polni luni se radi podamo v noč in hribe. Kar tri skupine
imamo. Poleti organiziramo številne tabore in izlete po Sloveniji in tudi v tujini. Na srečanjih
in ob posebnih priložnostih nas pogosto razveseli naša Planinska pevska skupina Encijan, ki
prireja tudi samostojne koncerte in izlete.
Skrbimo tudi za planinske domove in poti, ki jih vzdržujemo in obnavljamo. V lasti imamo
Planinsko zavetišče pod Sv. Rokom, Jurkovo kočo ter Tončkov dom na Lisci, ki ga uspešno
vodi Franc Krašovec s. p., upravljamo pa tudi s Planinskim zavetiščem Slatna nad Ratečami
(pri Planici), ki nudi primerne pogoje za bivanje tudi večjih skupin in je odlično izhodišče za
planinske pohode in izlete.
Poseben poudarek dajemo na razvoj dejavnosti na Lisci in delu z mladimi. Radi se družimo in
pohodi so naša stalnica. Vabimo vas, da se vključite v dejavnosti našega planinskega društva.
Več informacij o društvu si lahko pogledate na naši spletni strani www.pd-lisca.si ali pa nam
pišete na e-pošto: pdlisca@gmail.com, lahko pa nas tudi pokličete na 051 680 289.
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