
POROČILO O 

1. MARTINOVEM POHODU1. MARTINOVEM POHODU1. MARTINOVEM POHODU1. MARTINOVEM POHODU    

LISEC-ŠMAVER   

Dne 15.11.2014 je Sekcija za turizem in prireditve, ki od letošnjega leta deluje 

v okviru Društva vinogradnikov »Lisec« Dobrnič, organizirala 1. Martinov 

pohod Lisec-Šmaver. S pohodom smo želeli povezati vinogradniški gorici Lisec 

in Šmaver, kateri ležita na obrobju dobrniške doline. Člani Društva 

vinogradnikov »Lisec«Dobrnič so iz Lisca, Šmavra kot tudi iz ostalih manjših 

goric dobrniškega okoliša.  

Predlog poti ter načrt celotnega pohoda je pripravil član društva Jože Pekolj. 

Prav tako je tudi vodil pohod od starta do cilja. 

Zjutraj ob 8.00 uri smo se zbrali na Liscu na Zagoriški poti. 

  



Vodja pohoda g. Jože Pekolj je pohodnikom predstavil potek pohoda, na kar 

smo krenili proti cilju. 

 

 

 

 

 

 



V Preski pri Dobrniču smo prečkali glavno cesto Dobrnič-Žužemberk ter 
šli po gozdni poti proti Revi. 

 

 

 

V vasi Reva smo imeli prvi postanek, kjer smo se vsak iz svojega nahrbtnika 

malo podkrepili. 

 

 

 



Pot smo nadaljevali proti vasi Korita. V obori nam ni uspelo videti jelenov in 

damjakov, smo si pa od daleč ogledali obnovljen izvir-studenec. 

 

 

 

 

 

 



 

Domačinka ga Ana Murn nam je ob vznožju Cvingerja povedala nekaj zanimivih 

stvari, in sicer: 

»Območje Dobrniča je bilo že zgodaj poseljeno, o čemer pričajo halštatske 

gomile pri Dobrniču, Revi ter Dobravi, zlasti pa sledovi utrjenega gradišča 

Cvinger nad vasjo Korita (tukaj na tem mestu). Naselitev v rimskih časih 

nakazujejo rimski grobovi v Koritih, najdbe rimskih novcev v Dobrniču in na 

Cvingerju ter rimska cesta, ki je vodila iz Trebnjega skozi Dobrnič v Žužemberk. 

Arheološke najdbe tega območja se nahajajo v muzeju na Dunaju.« 

 

 

 

 

 

 



V vasi Korita smo si ogledali obnovljeno vaško središče ter pohod nadaljevali 

mimo cerkve  sv. Petra po poljski poti do vasi Vrbovec. 

 

 



 

Po nekaj metrih asfaltne ceste smo zavili v gozd in hodili po gozdni poti proti 

vasi Svetinje. 

 

 

V tem gozdu je bil krajši počitek ter hkrati tudi priložnost za podkrepitev iz 

nahrbtnika. 

 



 

Za Svetinjami se je pred nami odprl prekrasen pogled na vinograde. 

 

 

V Šmavru sta nas ob »Poti v rajsko dolino«  pozdravila tudi konjička. 

 



Prišli smo do cerkve sv. Mavricija, ki se obnavlja in dobiva prvotno podobo. 

 

Domačini so nam tudi povedali zanimivo zgodbo o življenju ženske, ki je živela v 

tej porušeni hiši. 

 



 

Pri zidanici g. Silvestra Prparja  nas je čakalo presenečenje. Pripravil je golaž za 

vse pohodnike. Bil je zelo dober ter postrežen na pravem kraju in ob pravem 

času. 

 

Pri tej zidanici smo bili deležni tudi dobre kapljice. 

 

 



 

Malo smo še pokramljali in se zahvalili g. Silvestru Prparju za njegovo 

pogostitev. 

 

Še ena gasilska slika. 

 



 

Nadaljevali smo po poteh vinogradniške gorice Šmaver mimo cerkve sv. Ane. 

 

 

 



Na pijačo nas je povabil tudi g. Krmelj, član Društva vinogradnikov Trebnje. Pred 

njegovo zidanico smo nazdravili z njegovo dobro kapljico. 

 

 



 

Končno smo prispeli na cilj – točno ob 12.00 uri. Marija in Jože Pekolj sta 

predhodno že vse pripravila za krst mošta. Pripravljene so bile tudi mize, da 

smo se pohodniki lahko usedli. Pri tem jima je pomagal g. Franc Koncilja in 

sosedje. Župnik gospod Florjan je opravil obred »krsta mošta«. 
Go 

 

 

Tudi v zidanici Marije in Jožeta Pekolj je župnik blagoslovil oziroma krstil mošt, 

ki naj bi na Martinovo postal vino. 
 

 



Sledila je pogostitev pohodnikov, in sicer tako s strani Marije in Jožeta Pekolj 

kot s strani Društva vinogradnikov »Lisec« Dobrnič. Po krstu mošta smo bili 

pohodniki deležni že pravega vina iz kleti Pekoljevih. 

 

Nekateri so dobro kapljico poizkušali tudi v sosednji zidanici. 

 



 

Nekateri pa so iz žerjavice izvlekli pečen krompir, ki je ob dobri kapljici prijal. 

 

Še nekaj časa smo kramljali ob vseh dobrotah, na kar smo se v popoldanskih 

urah razšli vsak na svojo stran. 

 



 Vsa prehojena pot 1. MARTINOVEGA POHODA LISEC-ŠMAVER je dolga 10,5 

km in je bila tudi posneta: 

 

 

Zaključek: 

V imenu Društva vinogradnikov »Lisec« Dobrnič se zahvaljujem 

- Mariji in Jožetu Pekolj za sprejem in za vso pripravo na ta zaključek, 

- Silvestru Prparju za pogostitev z goležem in dobro kapljico, 

- g. Krmelju za pogostitev z dobro kapljico, 

- gospodu župniku za opravljen krst mošta ter 

- vsem ostalim, ki ste kakorkoli pripomogli za izpeljavo uspešnega 1. 

Martinovega pohoda od Lisca do Šmavra. 

Predlog pohodnikov je bil, da se drugo leto pohod zopet organizira in to v 

obratno smer, to je 

2. MARTINOV POHOD OD ŠMAVRA DO LISCA 

 

Pripravila: Anica Maraž, predsednica Društva vinogradnikov »Lisec« Dobrnič 

 


