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Nedelja, 8 januar, 2012… Sončno jutro!  

 Čaka me še nekaj malega dela, ki nama ukrade nekaj časa in posledično eno daljšo pot po lepi 

domovini. Vmes premišljujem kam? 

Sv. Lovrenc nad Bašljem ali pa pod Storţičem, kakor vam drago.  

 In zakaj tja? Ker je blizu, ker avto pustiš v vasi in je pot do “balkona s krasnim razgledom” in slikovito 

cerkvico dolga le med 20 minut in pol ure, odvisno, kje pustimo avto. Tudi zato, ker je to prekratek potep 

za pravi potep in lahko potem naredimo še kar nekaj lepih ta malih potepov. 

Pa zato, ker je tam planinska koča, v kateri te kot grofa postreţejo, prijazno in zelo dobro… 

 O, pa še za kaj… 

Bomo videli med potjo. Tisti, ki imate starejše ljudi ali majhne otroke, je to za vas prava pot.  

 Gori od parkirišča pelje kar nekaj poti. Take prave planinske, strme, poloţne in celo cesta, po kateri se 

pelje skrbnik koče, ko gori dovaţa sestavine za potem tiste tako dobre hrane. 

 Vsak si tako zase najde pravo pot. 



Sv. Lovrenc 

Storţič 

Kriška gora  

Tolsti vrh 

Preddvor 

Smer prihoda - Kranj, Preddvor, levo za smer Zgornja Bela in tam desno za Bašelj. Opazujte table za GAMSOV RAJ.   



Avto sva pustila tule, malo nad strnjeno vasjo v Bašlju. Je pa tudi lepo parkirišče kakih 200 m naprej skozi vas in po desnem ovinku 

do izteka na ravno. Od tu sem lahko pozdravil naš Triglav! 



Dobro jutro Storţič!  Nič nisi bel v januarju. Le malo siv, tako kot jaz…  



Ne skrbite, vse poti vodijo v Rim in k sv. Lovrencu tudi! Med potjo se je  gozd malo odprl in videl sem iz kakšne 

 ţalostne doline se dvigava v raj pod Storţičem. 



Ne trgam roţ ob poti. Do doma ovenejo! Telohe so oni, ki ne marajo narave - pokradli, le sem in tja sem našel kakšnega  

pod listjem v ilegali. Resja pa je bilo dovolj. Pa vam poklanjam tale šopek namesto ledenih roţ v januarju - prosincu. 



GREH  

 

Sem teloh utrgal 

 na sončni livadi, 

da bi imel še doma 

 malo ţive pomladi 

 in en list zelen, 

ki je kukal iz snega, 

naj bo šopek na mizi 

 lep, kar se da… 

 

Zdaj venita oba… 

 

…in cvet ni bil cvet, 

še malo ne lep, 

kot tisti beli cvetovi, 

ki tam na bregovih  

pozdravljajo sonce  

in jutro, večer  

in veter, ki boţa  

mehak ţamet bel… 

 

Je usahnil, še preden je sploh vzcvetel! 

Zakaj, le zakaj sem ga s sabo vzel…?! 



Pozdravljen, sv. Lovrenc. Lepotec med lepotci. Kot majhen sinek se skrivaš v ovalnem naročju  mogočnega Storţiča. 



In ko se obrneš, potepin, si nagrajen za ta zal pogled s tega ta malega balkona. Kot pogled z letala… 



Krvavec je na levi. Temu pogledu bi ţe malo prisodil kak marec. Ne pa januarja. Še dobro, da imajo tam na vrhu Zvoha tisto ta 

veliko vedrico z vodo, ki jo potem pršijo ponoči po tratah, da se vije bela cesta med rjavimi tratami od Zvoha do Gospinca. 

Pred Krvavcem pa kraljujeta Potoška gora in sv. Jakob nad Preddvorom. Ampak o tem enkrat drugič. 



Preddvor. Hotel ob jezeru Črnava, sprehajališče okrog jezera, race, labodi, picerija, graščina z gostilno,  

drevored za novoporočene… Ampak, deluje! Midva z našo sva ga takrat prehodila tja in nazaj in še vedno sva skupaj po… 

 O, madonca, emšo… Čez 35 let  jih je zagotovo…!  

Moram pogledati na “garancijski list”. Pametni pišejo… 



Polja, gozdovi, njive, kozolci, slikovite poti, ki vodijo v srečo in nesrečo. Pravzaprav si vsak sam od nas izbira smer, mar ne…? 



Za zvedave je napisano vse tu na tej tabli! 



Teţko je ob teh cerkvicah, ki so prislonjene na griče najti tako, kjer ne bi bilo na steni zavetnika  

vseh potepinov sv. Krištofa. Upodobljen je s Kristusom na rami, v roki ima ta pravo palico in brede vodo.  

Več stoletij so bile te freske premazane z beleţem in so sedaj zaščitene, restavrirane in jih lahko vidimo. 

 In pa zanimiva je ta zunanja priţnica za maše na prostem, če je veliko romarjev. 



Opa…oni tam v beli Ljubljani se imajo res belo! Šmarna gora malo izstopa nad,  letos vse prepogosto belino… 



Bravo, sonček, Kranjčanom si pravkar stresel na dvorišča malo svetlega ţivljenja.  



ZIMSKO JUTRO 

 

Mraz,  

ki reţe do kosti, 

zrak,  

ki dihati ne da  

in te duši,  

ivje, 

bel, kot čipka stkan okras, 

sneg, 

 ki kakor sladkor 

 škriplje pod podplati, 

luč, 

nekje v daljavi 

se svetlobni snop zazna, 

upanje, 

da bo odšla megla… 

 

Da dan bo dan, 

kot naj bi bil, 

od sonca darovan! 

 



“Halooo, ne me hecat…!” Nad glavo modro nebo, iz neba pa bele pikice, sneţinke. Tam nad Krvavcem se nekaj napleta skupaj. Naj 

bo kar tam. Smučarjem pride zdaj prav vsaka sneţinka. Kar spokajte tja nazaj !Mi smo tu zaradi sonca! 



Zavijem v gozdiček nad cerkvijo. Nikamor se ne vidi. Najdem pa tole:  

DREVO SE NA DREVO NASLANJA, ČLOVEK NA ČLOVEKA… 

  



Leto in kak dan je mimo, ko sem našel tu v gozdu tega “tipa s čepico”. Zanimivo, letos je to brez snega le brezobličen štor. 



Hmmm… Tale cerkvica je kot mlada zala deklina. S kjer koli jo pogledaš, je lepa…! 



Nekaj oblakov pa po dolini riše sonce in sence. Tistih sedemnajst izgubljenih sneţink išče Krvavec, pa ga ne najde… 

Od daleč se zdijo njive kot kakšna šahovnica.  



Kozolci, seniki, obdelane njive med zimskim počitkom. Pridni ljudje ţive tod! 



Dim in smog napolnjujeta veliko kranjsko polje vse tja do Škofje Loke. Od tam naprej je malo bolje  



O, če začnemo v naravi iskati take male sreče, ki so v drobnih stvareh, jih je brez števila. Na vsakem koraku vsaj ducat.  



SREČA JE V MAJHNIH STVAREH 

 

 SREČO  

iskati v bogastvu 

 je greh. 

 Je posel za nore, 

zapravljanje časa  

in prazno iskanje… 

 

Sreča  

domuje v majhnih stvareh! 

 

 



Tukaj se je pisalo 3. januar 2003. Pa tarnamo, kakšno zimo imamo letos. 



Letos, devet let pozneje ima vsaj Storţič belo čepico… Ja, zime… Lani pa sva ga  tu, 

ob tem času gazila do kolen. No, jaz, ki skoraj nikoli ne hodim po poti. Pot je tu vedno 

shojena, ne skrbite. 



Ko sva prihajala h koči, je na tabli pisalo: domač bob, jota, ričet…, pa sva se ţe tam pred cerkvijo, kjer sva se 

martinčkala na soncu dogovorila, da poskusiva bob. Ričete in in jote ţe poznava. Pa pogledava malo bolje in vidiva, 

da je bob - krof. Pa nič zato. Krof sva nazadnje, danes pa si privoščiva ričet. 

 Povejte mi, kje ste ţe jedli boljši ričet, kot ga kuhajo tu gori? 



Vstopiva, koča je polna, naročiva in greva ven na sonček. V kot  terase. Tu sva bliţje toplemu soncu. 



Vračava se po ta široki poti. Slikal sem jo v dokaz, da vidite, da sem lahko pride vsakdo, ki pravzaprav hoče.  



Široka je, poloţna, posuta z listjem in še prehodi za pešce - zebre, so narisani, ampak le ob sončnih dneh. 



Z gornjega parkirišča je do raja le 20 minut. Nagrada pa - razgled od Krvavca, Kuma, Šmarne gore, Krima, Sneţnika, 

do Pokljuke. Le Triglav se skriva tam zadaj s platoja pred cerkvijo na desni za krošnjami. 



Bašelj… Tole hiško imam poslikano prvič pred več kot tridesetimi leti, pa še vmes nekajkrat. Vsakič jo je manj. Bo ob naslednjem 

obisku tu stala ena škatlasta novogradnja brez slovenske duše, za katero sploh ne veš, kje je spredaj in kje zadaj? 



Januar, 2003. Stara ţenica nekaj grabi pod orehi in zapleteva se v pogovor. Vraga… nočem slikati ljudi, pa mi je zdaj ţal.  

 Ţenico je s seboj vzel večni čas… Prosil sem jo, če lahko poslikam na ganjku  stare komate, pa orodje, kljuke na vratih… 

 Poševne stopnice, svinjak pod vhodom v veţo, pasjo uto pod stopnicami… Dovolila je. Danes sem lahko brez dovoljenja slikal vse…  



No, skoraj vse. Ena tretjina hiše je podrta, perilo se ţe dolgo več ne suši na ganjku, komate je nekdo vzel s seboj… 

Drevesa so padla, namesto trave po dvorišču bo tu kmalu asfalt, … In ta biser kmečke arhitekture bo nekoč pod se 

zagrabila roka bagra in bo v kaki uri izginil za vedno… Kakor ţe desettisoče njenih sester…Da, nekoč je bil dom… 



Pa ne dom samo za ljudi, tudi za ţivali, ki so jim pomagale preţiveti in delati. 



Pa ni vse za obupat. Tu, v Bašlju, je nekdo dobil dobro idejo in je skoraj na vseh hišah v glino vţgano domače hišno ime.  

Posnemanja vredna ideja. Dobre ideje krasti ni NIKOLI prepovedano! 



Senca je malo čez dvanajsto. Za domov prekmalu. Pod vasjo zavijem nekaj sto metrov v levo. Za ta posnetek! 

Sem ga videl z vrha od cerkvice na levi. 



Zapeljal sem se sto metrov naprej, da obrnem in tam spet nov drugačen prizor… 

Pot v raj… 



POZDRAV 

  

Ga ni, ki ti ne bi vsaj  

DOBER DAN voščil, 

ga ni, ki ti ne bi nasmeha privoščil, 

ga ni, ki ne bi sreče zaţêlel  

na poti na vrh  in nazaj… 

 

 

Tako je na gori, v hribih, planini 

 in je drugače, popolnoma tu  

v tej čudni in nori dolini. 

 

Tu smo vsi nemi in slepi, 

gluhi in topi, 

slabše kot psi, 

ki se vsaj povohajo na skupni poti… 

 

In se ti čudno vprašanje zastavi, 

KAJ NISMO TO ENI IN ISTI LJUDJE, 

tu v mestu,  

tam v gorah  

in v naravi…? 



Potem nadaljujeva nazaj, pa pod vasjo Bašelj levo za Mače in Preddvor.  

Ej, tu pa najdem na stotih metrih sto motivov za prste obliznit. 



Kako lepa je ta slovenska zemlja. Slikovita za tiste, ki vidijo in zanimiva za tiste, ki znajo brati stvari ob poti. 

Sam Bog ve, kaj se je nekoč zgodilo tu na tem mestu z nekom.  Se je prevrnil voz, je v nekoga sredi polja v nevihti  

treščila strela, so podivjali konji, je po nesreči počila puška, je nekdo dal nekje daleč, da če se vrne domov obljubo,  

da postavi znamenje v zahvalo za srečno vrnitev? Vsako znamenje ob poti je svoja zgodba.  

In takih zanimivih starih  zgodb je v naši lepi deţeli neprešteto… Veste vi za kakšno? 



Mače… lepa vasica s še lepšo cerkvijo sv. Miklavţa, v kateri so čudovite freske. Če bi bilo to poleti, bi zavila še tja.  

 Greva k jezeru Črnjava v Preddvor. 



Te lahko prosim za srečo na najini poti…? Pa za srečo na vseh poteh potepinov, ki so šli danes od doma po tvojem  

kraljestvu tu na zemlji. Ne vzemi nas prehitro v gornji raj. Veš, vsaj meni je tu na zemlji, v naši Sloveniji - nebeško lepo! Hvala ti! 



Še nekaj let in teh dveh lepotcev ne bo več. Le vrbe se bodo še na pomlad  bahale s svojo oranţno čipkasto obleko.  



Obiščite ta raj pod Storţičem, tu ob jezeru Črnjava v Preddvoru. Pa vseeno ob katerem letnem času. 

 No, saj zdaj ţe skoraj ni več razlik…  



Poleti se da to jezero prečiti s čolnom, pozimi peš in z drsalkami… letos bi potreboval še plavute in masko… 



Hudičev boršt ali Zaplata na pobočju Cjanovce nad sv. Jakobom… Od daleč pravi kvadratek na košeninah. 



Saj res. Ker boste to brali po vsem svetu, vam bo zanimiva legenda o tem 

nenavadnem kvadratnem gozdičku z imenom ZAPLATA na sredi košenin in bregov Cjanovce.  

 

 Pred davnimi časi sta malo niţe v vasi Breg, ţivela dva brata, ki sta se prepirala 

 za ta gozdiček. In je en brat nekoč zabrusil drugemu:  

“ Če ta gozd ne bo moj, naj ga vzame hudič…!” 

 Nevihta se je razbohotila naslednjo noč in v tistem ropotu in kravalu 

 je še hudič prišel po gozd. Naloţil si ga je na rame in ga hotel prenesti na drugo stran gore. 

 Strma Cjanovca mu je dala vetra. Omagoval je, potem pa… 

 V cerkvi na Sv. Jakobu je zvonilo novemu dnevu. 

 In hudič je izgubil moč, pobral se je in izginil brez gozda. Ta Zaplata pa nam je ostala na naši strani. In 

zdaj krasi mogočno Cjanovco s svojim kvadratnim gozdom.  

 Spodaj v zavetju gozda je majhna hiška, lovska koča, kjer se lahko na poti usedemo in se malo 

odpočijemo. 

Le pozimi je ta stmal nevarna. Po visoki travi se tako radi zapeljejo sneţni plazovi in odnesejo s seboj vse 

na poti. Vse, razen Zaplate. 

 

 

Hmmm, kako lepo nama je bilo kako leto nazaj, ko sva se potepala nad sv. Jakobom. Tam je eno lepo 

razgledišče, urejeno, da je le kaj. Klopca, ograja in mir.  Sediva tam in prisedejo k nama še domačini. 

Beseda je dala besedo in gospod nama je začel praviti, kako so v njegovi mladosti s krampeţi na čevljih, 

to je tako kot zdaj dereze, najprej pokosili ves breg, potem pa na vejah ali v velikih balah speljali seno v 

dolino. Voda za pitje je bila v potočku malo pod gozdom… danes pa… Umolknil je… Po svoje hvala Bogu, 

da ni več potrebno kositi po tej poševni rebri. Le kdo bi to še danes delal, ko pa še tiste njive marsikje v 

naših ravnih dolinah ostajajo neobdelane in travniki nepokošeni. 

 

 O, nam gre še zelo dobro, da raje hrano uvaţamo, kot da bi jo sami pridelovali…  

 



Potok Bistrica tik pred iztekom v jezero Črnava 



Mir je doma tu. In skoraj vedno mu je v gosteh še lepota. In ko sta oba skupaj, nam videno ostane za vedno v duši. 



Kako lepo je bilo sredi nedeljskega popoldneva sedeti na terasi hotela in nad mirno jezersko gladino  

počasi srebati dobro kavo in opazovati kotičke v daljavi, kjer nama je bilo danes lepo….  

Kako malo je včasih potrebno, da  te SREČA kot mama vzame v svoje naročje in te zaziba v lep san… 



Čez dan se je na sneţnih planjavah še videlo kako majceno človeško bitje, ki je po grebenu osvojilo Storţič.  

Zdaj pa je kriţ na vrhu sameval…  Sence postajajo daljše in rišejo ostre poteze v obraz  starega očaka… 



Pot naju vodi domov.  V Velesovem zavijem levo in vse skozi se peljeva ob vznoţju lepih gora.  

 Slikovita Trata se nastavlja zadnjim sončnim ţarkom in nič manj ni sonca deleţna v zavetje poloţena vasica Adergas. 



Le malo naprej naju pozdravi lepo negovan grad  Strmol.  

Eden redkih, ki niso bili po neumnosti in iz objestnosti poţgani med zadnjo vojno.  

  



Cerklje na Gorenjskem. Potepinom in smučarjem še kako znana lepa vasica ob vznoţju Krvavca.  Le od kje mu to zanimivo ime…? 



Od nekje se mi je v misel prikradla narodna : 

” Kadar boš na rajţo šel, pridi mi povedat, da ti bom pomagala punkeljček zavezat…”  

 In misel poveţe novo misel. Slovenci smo narod potepinov, gornikov, planincev. Nedolgo nazaj so nam na TV Slovenija 

ukradli oddajo- GORE IN LJUDJE. 

 Ne razumem zakaj, pa je bila tako naša in zelo gledana.  

 Slovenci smo narod pevcev in če se skupaj dobijo trije, je ţe pevski zbor. Pa so nam na TV Slovenija ukradli prejšnji 

teden oddajo, ki jo je vodil Boris Kopitar  

- GLASBENI SPOMINI… 

 Kaj smo res take šleve in maze, da ni nikogar, ki bi si upal tam v tistem cirkusu, ki nosi ime TV Slovenija, udariti po mizi 

in UKAZATI- Takoj nam vrnite NAŠE  nazaj…?! 

 Bomo namesto naših slovenskih oddaj res kmalu gledali same limonade in sranje, ki na trgu ne stanejo skoraj nič? No, 

saj so tudi toliko vredne. Štedijo… Ma , vraga štedijo. Če bi, ne bi denar zapravljali za posnetke meglene oblasti iz 

parlamenta, ki seje, seje, seje in nikoli ne ţanje! 

 

 Dobro jutro SLOVENCI, dobro jutro izgubljeni Marko Filli, Vanja Vardjan in Janez Lombergar, ki 

skrbite, da bo z zaslonov izginilo še tisto, kar je NAŠE, SLOVENSKO! 

 Imamo pa osebo, ki skrbi za varstvo pravic gledalcev. Piše se MIŠA MOLK.  

 Madona, da se prav piše!!! 
 

Besedilo in fotografije…. Janez Medvešek 

 

 Pesmi so izbrane iz mojih knjig SANJE in NI VSAKOMUR DANO 

 Glasba je delo gospe Cite Galič in studijskega ansambla 

Šumijo gozdovi domači - Ciril Vertačnik 

 

Narejeno in v ves svet na več tisoč naslovov poslano v petek, 13. januarja 2012     

 

 

 

 

janez.medvesek@gmail.com 


