POHOD PO SLOMŠKOVI POTI OD LOKE PRI ŽUSMU DO OLIMJA
Kako dober občutek je, ko se zbudiš v lepo sončno jutro in ugotoviš, da je bila
odločitev o prestavitvi pohoda pravilna. Dan res ne bi mogel biti lepši za pohod v
naravo, kot je današnji. Po predvidenem časovnem načrtu smo krenili iz
Trebnjega in do Tržišča pobrali vse udeležence. V nadaljevanju je prišlo do
spremembe na poti, ker je bila cesta Sevnica – Planina zaprta zaradi
obnovitvenih del in smo morali pot podaljšati skozi Radeče in Celje.
Po slikoviti poti smo se peljali mimo predvidenega počivališča za kavico in
biološke potrebe ( skril ga je smetarski kamion ) mimo Slivniškega jezera do
Loke pri Žusmu, kjer je pisec tega prispevka skoraj pozabil svoj nahrbtnik.
Po lepi makadamski poti smo se pričeli vzpenjati in po dobri uri hoje predvsem
navkreber prispeli do hribovske kmetije, na mesto, kjer je pred skoraj
desetletjem prenočeval naš potepin Viki s Tončko. Tu je bil tudi čas in prostor za
počitek, malico in ostale potrebe.

Kraja, kjer smo se ustavili za počitek in malico, se Viki dobro spominja. Foto M.
Vitez

Še vedno pa smo bili v hribih nad Loko pri Žusmu, ki ni bila vidna pod nami, se
je pa lepo videl stolp ljubezni nad njo, ki smo ga obiskali prejšnje leto in nas je
pogled nanj in na ruševine gradu Žusem spremljal še precejšen kos poti.
V nadaljevanju smo se po krajšem spustu ponovno začeli vzpenjati po lepi gozdni
cesti, kjer nas je vso pot do vrha hriba na levi spremljala slikovita Tinska dolina.
Vzpon je bil zelo umirjen in smo ga pohodniki ob klepetu z lahkoto obvladali. Na
vrhu je zopet sledil kratek počitek z osvežitvijo in nato spust proti Olimju. Mimo
verjetno bogate hribovske kmetije smo se spustili do tematskega parka »Dežela
pravljic in domišljije«, ki tiči skrit ob cesti, kjer nas je čakal avtobus, v katerega
smo se prijetno utrujeni in sveže oblečeni namestili ter se odpeljali mimo
samostana Olimje v dolino na kosilo.

Ena od zanimivosti v deželi pravljic in domišljije. Foto M. Vitez
Kosilo smo imeli rezervirano v restavraciji in pivovarni Haler v Olimju. Tam smo
si privoščili izbrane jedi in se polni novih moči odpravili na ogled zanimivosti v
samostanu Olimje.
Najprej smo si ogledali notranjost samostanske cerkve, ki je sestavni del sedaj
minoritskega, nekdaj pa pavlinskega samostana v lasti grofov Attems in je

posebna po črno-zlati kombinaciji poslikav notranjih sten in pa tudi po tem, da je
v njej daroval davnega 26. septembra 1824 novo mašo Anton Martin Slomšek.
Ogledali smo si tudi sedanjo in pa muzejsko lekarno, ki velja za tretjo najstarejšo
lekarno v Evropi.
Po ogledu obeh navedenih znamenitosti smo se nekateri predali uživanju na
toplem pomladanskem soncu, drugi pa so si ogledali in nekateri tudi kupili sladke
razvade, ki jih ponuja samostanska čokoladnica.

Najbolj utrujeni pohodniki med počitkom ob zeliščnem vrtu. Foto M. Vitez
Kmalu je napočil čas za odhod proti domu. Polni nepozabnih vtisov z res
enkratnega pohoda, smo se odpeljali proti domu. Med vožnjo skozi Brestanico
sta Milojka in Ivica obujali spomine na mlada leta, ki sta jih preživeli v tem kraju
ob Savi.
Taki pohodi, s kombinacijo veliko zanimivosti in čudovitega vremena, ti za vedno
ostanejo v spominu.
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