1972

50 let Planinskega društva PREBOLD

2022

Planinsko društvo PREBOLD

1972

50 let Planinskega doma pod Reško planino

2022

v torek, 10. MAJA 2022 ob 06.00 uri se zberemo pred OŠ Prebold

Šebrelje je majhna planota, dvignjena nad vijugasto dolino reke Idrijce. Na njej je ravno dovolj prostora za vas, nekaj njiv,
travnikov in za cerkvi svetega Ivana (Janeza Krstnika) in Jurija. Vas sestavljajo štirje zaselki (Dolenja, Srednja in Gorenja vas
ter Kurji vrh). Kraj je postal znan po najdbi stegnenice mladega jamskega medveda v jami Divje babe pod planoto z dvema
luknjicama, kar naj bi predstavljalo najstarejši znani glasbeni instrument, neandertalčevo piščal, ki naj bi bila stara okrog
55.000 let ali več. Neandertalci, ki naj bi izumrli ali se pomešali s kromanjonci, neposrednimi predniki današnjega človeka, so
v naših krajih živeli še približno 10.000 let po izdelavi te piščali. Živeli so v naravnih votlinah in se hranili s sadeži in ujetimi
živalmi. V jami so našli skoraj 2,5 ton medvedjih kosti.
Iz avtoceste, ki jo zapustimo v Logatcu, se po Keltiki, skozi Idrijo in Spodnjo Idrijo v smeri proti Tolminu, pripeljemo do
izhodišča poti v kraju Reka, 253 m. Naša pot je krožne oblike in se začne in konča v tem kraju. V kraju zapeljemo po mostu čez
Idrijco, kjer je urejeno parkirišče in informativne table za Arheološki park Divje babe.
Od tam sledimo markacijam po lepo urejeni mulatjeri do cerkve svetega Ivana na Šebreljah, 573 m. Cerkev stoji na mestu, kjer
je bil v davnih časih pogansko svetišče sončnemu bogu. Cerkev je bila zgrajena leta 1595 in leta 1763 po ukazu nadškofa
Attemsa porušena. Ponovno je bila zgrajena leta 1870. V cerkvi vidimo poslikave Jurija Tavčarja, žal ne oltarja, ki ga
prenavljajo in je delo Jožefa Štrausa, in zvonove, ki so bili leta 1928 pripeljani iz Padove. Cerkev je postavljena na mestu z zelo
močno naravno energijo in velja za najmočnejšo slovensko energijsko točko. Posamezne energijske točke so označena s
prodniki. Ljudje so se zaradi izredno močnih energij tu vedno dobro počutili, se zdravili in iskali stik z božanstvi ali bogom.
Pod cerkvijo so tudi ostanki vojaških rovov iz časov I. svetovne vojne. Okrepčamo in oddahnemo se v Bifeju
Pr 'sv. Ivanu na travniku pred cerkvijo. Tu je mogoče, po predhodnem naročilu, kupiti znameniti Šebreljski želodec, ki je
zaščiten slovenski proizvod z geografsko označbo, pečat mu je priznala tudi Evropska komisija.
Potem se po označeni poti spustimo do jame Divje babe in si jo ogledamo. Ogled traja 45 minut, je voden in stane 12 evrov po
osebi.
Zatem nadaljujemo pot skozi vas Šebrelje (štirje zaselki) in se mimo cerkve Sv Jurija, ki so jo začeli graditi leta 1485 in jo po
ukazu nadškofa Attemsa dogradili v letih 1762 in 1765. Cerkev je dvakrat pogorela in sicer leta 1766 in 1944. V cerkvi so stare
freske in tudi novejše, ki so delo mojstra Čemažarja.
Našo pot zaključimo na parkirišču v kraju Reka.
Če bo čas in bomo dobre volje, v kar ni dvomiti, si na poti proti Logatcu ogledamo še Divje jezero. Od urejenega parkirišča, ki
je 600 m od magistralke Idrija Logatec. Do jezera hodimo 5 minut.

POHOD: lahka in delno zahtevna planinska pot ČAS POHODA: cca 4-5 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 / bife / v gostilni
INFORMACIJE IN PRIJAVE:Dušan VEDENIK (031 487 895) ali na dusan.vedenik@gmail.com
prijave sprejemamo do petka 06.05.2022 oz. do zapolnitve mest (20)

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

