OKREŠELJ

Ni nujno, da se v Krajinski park Logarska dolina pripeljemo z avtomobilom. Lahko se odpravimo tudi
peš po številnih planinskih in gozdnih poteh, ki vodijo v park iz Gorenjske, avstrijske Koroške, slovenske
Koroške … Najlepše je, če se na pot odpravimo v planinski opravi, čez visoka sedla. Sedlo v geografiji
pomeni zložnejši prehod čez goro iz ene doline v drugo dolino. Ob tem pa neskončno uživamo v čisti,
neokrnjeni naravi.
Iz smeri Kamniške Bistrice lahko pridemo čez visok preval Kamniško sedlo ali Jermanova vrata. Najvišja
točka sedla je na nadmorski višini 1.903 m. Z vrha sedla se odpira razgled na vse strani. Na vzhodu se
dviga ostenje Planjave, na zahodu Brane. Pred nami pa se razprostre pogled proti severu. Lepo vidimo
slap Rinka ter celotno Logarsko dolino. Zares veličasten pogled.
Na Kamniškem sedlu se bomo okrepčali v planinski postojanki, ki se imenuje Kamniška koča.
Omenimo še zanimivo staro legendo o Kamniškem sedlu iz časa turških vpadov na slovensko ozemlje.
Legenda pravi, da so Turki nameravali opleniti Koroško s Celovcem na čelu. V ta namen so rinili preko
Črnivca. Kmet Jerman iz Kamnika je krščansko vojsko popeljal preko Kamniškega sedla na proti Logarski
dolini, da je ta lahko prehitela sovražnika in pripravila obrambo. V zahvalo kmetu so veliko sedlo
poimenovali po njem. Tako še danes mnogi poimenujejo Kamniško sedlo Jermanova vrata.
http://www.tipk.si/slovenska-ljudska-dediscina/kamnisko-sedlo-ali-jermanova-vrata

Iz smeri Jezerskega se najhitreje povzpnemo čez Ledine proti Jezerskemu sedlu (2.034 m), kratek
sprehod po avstrijski strani nas pripelje na Savinjsko sedlo (2.001 m) in že smo na vrhu prevala, od
koder vstopimo v Krajinski park Logarska dolina.
Z obeh sedel – Kamniškega in Savinjskega, vodijo planinske poti na obsežno gorsko krnico, kjer je
planinska postojanka Frischaufov dom, od tod pa naprej v dolinski del parka Logarska dolina.
Opomba: Opisi so namenjeni v izobraževalne namene, za spoznavanje naravnih vrednot Krajinskega parka
Logarska dolina. Opise bomo dopolnjevali; Občina Solčava, marec 2018

