Pohod na Snežnik dne 27.7.2008
Vodenje je prevzel Jakin Pavle. Vreme nam ta dan ni bilo ravno naklonjeno. Deževalo je. Nekateri smo
se kljub temu povzpeli na 1.796m visok vrh, kjer smo se v koči okrepčali in ogreli. Dobre volje kot po
navadi ni manjkalo.
Popoldne se je vreme popravilo. S kratkim postankom na Premskem gradu smo zaključili nedeljo.
Vas Prem je gručasta vas nastala na slemenu severovzhodno od Brkinov in ima brkinske arhitekturne
značilnosti. Jedro je stisnjeno v dveh vrstah na sedlu med gradom nas eni in župnijsko cerkvijo Sv.
Helene na drugi strani. Vas se je najprej razvijala blizu gradu nato se je širila proti cerkvi. Zaradi svojih
arhitekturnih umetnostnozgodovinskih in etnoloških značilnosti je vas zaščitena kot kulturni spomenik.
Grad Prem je bil prvič omenjen leta 1213, ko je bil v lasti Devinskih. Po izumrtju le-teh po moškem
rodu so grad in vse imetje leta 1.399 podedovali sorodniki, gospodje iz Walseeja. Walseejevci so posest
prodali cesarju Frederiku III. Tako je nekaj časa Prem postal deželno knežja posest, ki so jo dajali v
najem. Od 17. stoletja se je tu zvrstilo več lastnikov: Ludvik Porcia, Karel Lenassi, Ana Biščak in Bruno
Zuccolini. Med vojno je bil grad delno poškodovan, po vojni pa je ostal prazen. Obnavljajo ga od leta
1970. V letu 2008 je bila v gradu postavljena stalna muzejska zbirka.

Postanek za kavico v Ilirski Bistrici.

Sivo je. Kaj kmalu začne rositi.

Na Sviščakih se pripravljamo na start.

Tudi Nik vztraja.

Siv pogled na sosednje hribovje. V megli se nam kaže koča.

Radost nam je dal pogled na zvončnico in druge rožice.

kjer je napis 1.796. Tako visoko smo.

Še 5 minut hoje in na pragu koče smo,

Brez skupinske slike ne gre, čeprav je v megli.

Blizu koče so se nam nastavljale planike.

Grad Prem.

Slika na vhodu z notranje strani.

Muzejska zbirka z lončevino, ki je bila v rabi od 16. do 18. stol.

Žara z ostanki nakita.

Sv. Marjeti posvečena grajska kapela.

Freska na vhodu v kapelo

