DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA
IN OŽILJA ZA MARIBOR IN PODRAVJE

SVETOVNI DAN SRCA 2019

»Bodimo junaki srca«

V počastitev Svetovnega dneva srca prisrčno vabljeni na
enodnevno ekskurzijo,
v soboto, 21. septembra 2019
V počastitev Svetovnega dneva srca bo letošnja strokovna ekskurzija potekala pod sloganom:

»Junaki srca z nami v Logarsko dolino»

PROGRAM

Ob 7. uri odhod avtobusa izpred Jurčičevega spomenika v Mariboru .
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Ob 8. uri si bomo v Rimski nekropoli, V šempetru v Savinjski dolini, ki je muzej na prostem
(skansen), ogledali prečudovite grobnice Rimljanov, ki so delo vrhunskih mojstrov
takratnega časa in sodijo med najpomembnejše in najlepše ohranjene spomenike rimske
dobe v Sloveniji in Srednji Evropi.

Jama Pekel
Ob 9. uri ogled jame PEKEL. Več kot tri milijone stara jama z vso svojo čarobnostjo, polna
zanimivih kapnikov nam, s kančkom domišljije pričara vrsto zanimivih podob. Že ob vstopu
v jamo se nam nad vhodom razkrije podoba hudiča. Jama je ena največjih in najlepših za
turiste urejenih kraških jam na Štajerskem. Izdolbel jo je tok potoka Ponikvica, ki pred jamo
ponikne in iz nje priteče kot Peklenščica. Po jami je urejena 1159 metrov dolga pot. Ogled
jame traja okrog ene ure. Ker je v njej največkrat blato, priporočamo ustrezno obutev in
obleko, saj je temperatura v jami 10 stopinj C.

Mozirski gaj
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Od 10.45 do 12. ure se bomo sprehodili po Mozirskem gaju – parku cvetja in muzeju na
prostem v osrčju Savinjske doline. Park zaobjema površino 7 ha. V njem so negovane
parkovne zelenice, cvetlične grede, okrasne grmovnice in več narodopisnih objektov z
opremo s podeželskega okolja.

Gornji grad
Od 12.30 do 13.15 ure se bomo zadrževali v Gornjem Gradu, ki je stopil v zgodovino leta
1140 z ustanovitvijo Benediktinskega samostana, ki je leta 1461 prišel v roke ljubljanske
škofije in je bil leta 1473 ukinjen. Gornji Grad postane letna rezidenca ljubljanskih škofov z
mogočno cerkvijo sv. Mohorja in Fortunata. Prvotna cerkev je bila manjša kapela, zgrajena
v 12. stoletju in bila večkrat prezidana. Današnjo podobo je dobila med leti 1757 do 1763
za časa škofa Attemsa. Stranske oltarje krasijo slike avstrijskega mojstra Schmidta iz
Kremsa. Kvalitetna sta epitafa škofa Krištofa Rauberja ter avstrijskega generala in
kranjskega deželnega glavarja Ivana Kacijanarja.
Od 13.30 do 14. ure se bomo mudili na Straži pri Radmirju in si ogledali zakladnico sv.
Frančiška Ksaverja. Današnja cerkev je bila postavljena med leti 1721 – 1725 v baročnem
slogu. Cerkev hrani, med drugimi dragocenostmi, zlati kelih, ki ga je darovala cesarica
Marija Terezija in veliko monštranco, dar nadvojvodinje Marije Ane. Tu pa bomo videli tudi
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mašne plašče poljskega kralja iz leta 1759 ter plašč francoskega kralja Ludvika XV. iz leta
1763.
Od 14.15 do 15.45 ure se bomo »okrepčali« s kosilom v gostilni z dolgotrajno tradicijo in
pristnim domačim pridihom PR' LAMPI v centru Luč.

Slap Rinka
Od 16. do 18. ure se bomo podali v Logarsko dolino, ki je ena najlepših ledeniških dolin v
Evropi. Obdaja jo mogočni venec Kamniško-Savinskih Alp. Poimensko je deljena na spodnji
del Log (ilovnato travnati svet), srednji del Plest s slapom Palenk, ki se zlasti po dežju
spušča 78 metrov po slapovih in slapiščih (večina je tu gozdnati svet) ter zgornji del ali Kot
z veličastnim – 90 m visokim slapom – Rinka.
Nekateri se bomo odpravili na ogled slapa (cca 20 minut hoje navkreber), drugi se bodo
morda odločili za počasno, cca 45 minut trajajočo hojo, spet tretji pa bodo uživali v lepotah
doline s pogledom iz avtobusa, s katerim se bodo pripeljali do pohodnikov.

V Maribor se bomo vrnili do 20. ure.

Cena ekskurzije je:
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-

za člane Društva ZA SRCE 39,00 EUR,

-

za nečlane je cena 44,00 EUR.

Prijave z vplačili sprejemamo na sedežu društva, Pobreška cesta 8, 2000 Maribor, (eventualne
dodatne informacije po tel. 02 228 22 63) do zapolnitve prostih mest , in sicer:
-

v ponedeljek, 02. 09. 2019 med 8. in 12. uro ter

-

v sredo, 04. 09. 2019 med 8. in 12. uro ter med 15. in 18. uro.

S seboj prinesite plastenko vode (ali nekaj za
ogrevanje) in veeeliiiko dobre volje!
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