1972

50 let Planinskega društva PREBOLD

2022

Planinsko društvo PREBOLD

1972

50 let Planinskega doma pod Reško planino

2022

v torek, 14. JUNIJA 2022 ob 07.00 uri se zberemo pred OŠ Prebold

Na robu slovenskega gorskega sveta se ponosno postavlja naš dinarski velikan Snežnik. Kraljuje nad prostranimi
notranjskimi gozdovi med Ilirsko Bistrico in Cerknico. V njih najde zatočišče različna divjad, tudi medved, ki ga je hodil
v te kraje loviti celo presvetli cesar Franc Jožef. Širše območje Snežnika je gozdni rezervat, ki je vpisan v seznam
UNESCOVE svetovne dediščine. Bukov gozd sega tod do 1760 m n. v., kar je posebnost, kajti bukev navadno raste le
do 1400 oz. 1500 m n. v.. Velikan je nastal z dvigom sedimentnih usedlin iz morja. Od tod izvira tudi 60 m dolg jambor,
ki so ga dobili iz drevesa v Rakitni.
Iz avtoceste, ki jo zapustimo v Uncu, se skozi Cerknico, Lož, Stari Trg, Pudob in Kozarišče, pripeljemo do gradu
Snežniki, ki si ga ogledamo. Ogled bo voden, traja slabo uro in stane 3,5 (upokojenci) do 6 evrov (ostali) po osebi. Grad
je edinstven muzej bivalne kulture 19. stoletja in se ponaša z originalno opremo. Njegov nastanek sega v čase oglejskih
patriarhov, prvih znanih lastnikov med 10. in 11. stoletjem. Zgrajen je z namenom zavarovanja pomembne trgovske poti,
ki je tiste čase povezovala deželo Kranjsko z Istro in Kvarnerjem. Njegovo ime se prvič pojavi v letu 1269, ko so bili
oskrbniki gradu gospoda Snežniški. Renesančni izgled je dobil v 16. stoletju in današnjo podobo z dozidavami v drugi
polovici 19. stoletja, ko so bili zadnji lastniki saški knezi.
Naša pot se začne v tem gradu in konča v planinskem domu na Sviščakih. Od gradu zapeljemo v smeri proti Mašunu
in Leskovi dolini, kjer zavijemo ostro levo in nadaljujemo po lepi gozdni cesti do obračališča in zapornice, kjer zapustimo
avtobus in sledimo markacijam do koče Draga Karolina na Velikem Snežniku, 1790 m, 1.15 ure. Koča bo za nas odprto
in mogoče bo dobiti pijačo, čaj in kaj kratkega. Po postanku nadaljujemo spust do planinskega doma na Sviščakih, 1242
m,1.30 ure, kjer nas čaka avtobus in zaključek naše poti. Koča bo spet odprta samo za nas in prijazna oskrbnica nam
bo pripravila joto s ali brez klobase. Po okrepčilu nadaljujemo vožnjo skozi Ilirsko Bistrico do uvoza na avtocesto pri
Postojni.

POHOD: lahka in delno zahtevna planinska pot ČAS POHODA: cca 3,5 ur (brez postankov)
OPREMA: Potrebna je vremenu in razmeram primerna osebna planinska oprema, pohodni
čevlji, pohodne palice, ……
PREVOZ: Organiziran, od udeležencev pohoda pričakujemo, do bodo z donacijami oz.
prostovoljnimi prispevki pokrili strošek prevoza.

HRANA: Iz nahrbtnika ali v koči
INFORMACIJE IN PRIJAVE:Dušan VEDENIK (031 487 895) ali na dusan.vedenik@gmail.com
prijave sprejemamo do petka 10.06.2022 oz. do zapolnitve mest (20)

V primeru slabega vremena se pohod odpove in prestavi na naslednji lepi torek.
Udeležba pohoda je na lastno odgovornost.

