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DRUŠTVENI IZLET V ZGORNJESAVINJSKO DOLINO
V četrtek 15. septembra 2011 smo se odpravili na društveni izlet po Zgornjesavinjski dolini.
Gospa Marjeta Gašperlin je Izlet odlično organizirala, izbrala je res ogleda vredne kraje,
tudi kulinarični del je bil hvalevreden.
Iz Kamnika smo preko Črnivca, Kranjskega Raka, Podvolovljeka in Luč prispeli v Solčavo,
od tu pa proti Podolševi na Solčavsko panoramsko cesto. Ogledali smo si cerkvico
Svetega duha, na višini 1.232 metrov. Za čudovite razglede, ki se tu ponujajo, pa smo bili
zaradi oblakov prikrajšani.

Po tem ogledu se je že prilegla malica na ekološki turistični kmetiji Žibovt, 1.100 m
visoko. Postregli so nam z odlično telečjo obaro in ajdovimi žganci, poskusili smo tudi
domače kislo mleko z medom in druge dobrote.
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Zanimivost na tej poti je izvir kisle železne vode, ki je edini tovrstni izvir v Sloveniji.
Poskusili smo jo, res je precej nenavadnega okusa.

Pot smo nadaljevali v Logarsko dolino, eno izmed najlepših ledeniških dolin v Evropi.
Večina se nas je podala k slapu Rinka, ki je slap Savinje in pada v ozkem pramenu čez
ledeniški prag 90 m globoko.
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Naš naslednji cilj je bilo Radmirje z imenitno zakladnico mašnih plaščev iz 18. in 19.
stoletja. S prijaznim vodstvom šegavega radmirskega župnika smo si ogledali tudi
obnovljeno cerkev.
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Dobro kosilo smo imeli v Šport centru Prodnik v Juvanju. Od tu smo se vračali proti
Kamniku. Zadnji cilj ogledov je bil Gornji grad, nekdanja letna rezidenca ljubljanskih
škofov s slovito katedralo svetega Mohorja in Fortunata, ki je praznovala 250 letnico
izgradnje. Katedralo krasijo imenitne slike Kremser Schmidta in slovenskega slikarja
Layerja; po prostornini je to največja cerkev v Sloveniji in ima tudi najvišjo kupolo. Ogledali
smo si še gornjegrajske muzejske zbirke (etnološka, stare razglednice, podobice).

V najinem imenu in gotovo tudi vseh udeležencev se prav lepo zahvaljujeva za zelo lep,
zanimiv in odlično organiziran izlet.
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