
Ni svobode za enega človeka ..., dokler ni svobodna
zemlja, na kateri se je rodil, dokler niso svobodni
tisti, ob katerih je rasel. Samo en človek ne more

biti svoboden. Svobodni morajo biti vsi.
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14.1 km 354 m ▲1,026 m
SKUPNO VZPONA 965 m

Svet med Vremščico in Brkini je Vremska dolina, kjer reka Reka 
naplavlja rodovitno zemljo predno ponikne v skrivnostni 
podzemeljski svet Škocjanskih jam. Tu se naša pot začne, v eni 
izmed vasic, kjer se je več let kopalo črni premog, eden 
najkvalitetnejših premogov vseh časov. Če bi lahko rudarji, ki so
kopali pod zemljo več ur v temi in v nevarnosti za svoja 
življenja, povedali, kako so želeli ven na sonce, v to čudovito 
krajino, kjer so lahko svobodno zadihali in začutili vso lepoto, ki 
jo je izrazil pisatelj Magajna, rojen v sosednji vasici. Do tam pa 
se vije vremsko polje z njivami in travniki, tako kot je zapisal
Magajna.

Narisala Kaja Franetič, 3. razred OŠ Srečka Kosovela, Sežana
Truma deklic stopa po polju. On – otrok – gre med njimi. 
Metulji križajo v valujočih črtah trepetajoči zrak nad travniki. Z 
lepih, cvetočih grmov se dekletom usipa cvetje na lase. Naložila
so mu rož v naročje. Dekliška grla sipljejo pesmi v naravo. Poje z
njimi. Zdi se mu, da ne nosi cvetja v naročju, ampak v srcu 
samem. To cvetje se praši in ustvarja plodove, ki bodo kalili 
stokrat in stokrat v poznejšem življenju. /Oživeli obrazi,
str. 144/

Mimo domačije bratov Magajna, ki je preurejena v spominsko
sobo, se poldrugo uro vzpenjamo navzgor proti Vremščici, na
Goro, tako ji pravijo domačini, kjer spomladi zacvetijo narcise.
Vse polno je teh cvetlic, ki jih domačini imenujejo urbanščice.
Veliko je tudi drugega cvetja, potonik, lilij, travniških orhidej in 
košutnika. Vse te rožice so zaščitene in se jih ne trga. Na vrhu
pa obzorje in razgled daleč naokoli.

Vi vsi, ki hodite po zasenčenih nižavah, niste še videli sonca,
tega sijajnega in lepega sonca višav; vi, ki polegate po klisurah,
ne veste, da sta naš duh in vrh planine eno in isto. /Oživeli
obrazi, str. 116/

Ko se po grebenu spuščamo v dolino zremo tja proti Tržaškemu
zalivu, ki ob sončnem zatonu zablesti kot škrlatno biserna
preproga. Poldrugo uro sestopanja skozi borov in listnati gozd v
dolino. V dolino, kamor se je pisatelj znova in znova rad vračal
domov iz sivo zaprašene Ljubljane, kjer je najprej študiral nato
pa služboval kot zdravnik psihiater. Rad je imel domače, 
prijatelje in otroke, katerim je napisal več pravljic.



Narisala Eva Volk, 4. razred OŠ dr. Bogomirja Magajne-
podružnične šole v Vremah

Vriskaje stopa med pastirji, ki so kot dečki iz pravljice, po 
gmajni. Zvonci, piščalke, čmrlji, pastirice, dišeče brinje, cvetoče 
resje, ples sončnih žarkov in kačjih pastirjev med modrimi 
plastmi. Petje vročine. Kresni večer. Ogenj gori proti nebu. V 
urnih skokih drve krog njega. Na drugih gričih sto svetlih grmad 
– nad tratami sto belih kresnic in v gozdu sto mladih Rusalk v 
pojočem krogu.Vidi jih bolj kot drugi ljudje in one se ne skrivajo 
pred njim. /Oživeli obrazi, str. 144 in 145/

Magajnova pot je dolga 14 km, je krožna in poteka od Famelj
do vrha Vremščice ter se nadaljuje do izhodišča poti v vas
Famlje, pri športnem centru Vreme. Pot prehodimo v 4.30 ure,
potrebno pa je opraviti nekaj čez 690 m višinske razlike.
Označena je s smernimi tablami, na katerih je upodobljena
pravljična oseba iz Magajnove pravljice Brkonja Čeljustnik.

7.4 km 354 m ▲1,026 m
SKUPNO VZPONA 773 m

 VREMSKI BRITOF • VRH VREMŠČICE1 1 Mimo domačije bratov
Magajna, ki je preurejena
v spominsko sobo, se
poldrugo uro vzpenjamo
navzgor proti Vremščici,
na Goro, tako ji pravijo
domačini, kjer spomladi
zacvetijo narcise. Vse

polno je teh cvetlic, ki jih domačini imenujejo urbanščice. Veliko je tudi drugega cvetja, potonik,
lilij, travniških orhidej in košutnika. Vse te rožice so zaščitene in se jih ne trga. Na vrhu pa
obzorje in razgled daleč naokoli.

6.5 km 358 m ▲983 m
SKUPNO VZPONA 171 m

 VRH VREMŠČICE • VREMSKI BRITOF2 3 Ko se po grebenu
spuščamo v dolino, zremo
tja proti Tržaškemu zalivu,
ki ob sončnem zatonu
zablesti kot škrlatno
biserna preproga.
Poldrugo uro sestopanja
skozi borov in listnati gozd

v dolino. V dolino, kamor se je pisatelj znova in znova rad vračal domov iz sivo zaprašene
Ljubljane, kjer je najprej študiral nato pa služboval kot zdravnik psihiater. Rad je imel domače,
prijatelje in otroke, katerim je napisal več pravljic.
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zemljevid / map: 1
1 155mNAVI točka >  • START
2  • VREMSKA DOLINA • Vremska dolina je največja slovenska slepa 

dolina. Sega od Gornjih Vrem, kjer Reka zapusti fliš, do ponora pred 
Škocjanskimi jamami. Vremsko dolino je na stiku neprepustnih kamnin z 
apnenčasto planoto Krasa oblikovala reka Reka. Ta na svoji poti zbira 
vode iz številnih pritokov in po dobrih 50 kilometrih površinskega toka kot 
največja slovenska ponikalnica odteče v Škocjanske jame. Reka je pred 
vstopom v podzemlje izoblikovala tri kilometre dolgo sotesko, ki se prične 
med Vremskim Britofom in Škofljami. Dolino na SV strani omejuje 
apnenčasto pobočje Vremščice, na JZ pa nižja flišna pobočja Brkinov.☼
3  • ZGODOVINA PREMOGOVNIŠTVA V VREMSKI DOLINI • Ležišča 

črnega premoga v Vremski dolini so bila znana še pred Napoleonovimi 
vojnami. Na Krasu so odkrili in izkoriščali premog že davnega leta 1778, 
ljudje pa so ga poznali že prej – okoli leta 1757. Plasti črnega premoga so 
bile odkrite tudi na več mestih v Vremski dolini. Izkopani premog je bil zelo 
kaloričen in so ga uporabljali predvsem za kurjenje kotlov. Rudnike so 
razširjali in odpirali zlasti v letih med 1894 in 1904. V rudniku Vreme 
rudarjem ni grozila nevarnost eksplozij metana, težave je povzročal vdor 
vode, saj se je kopalo pod nivojem Reke. Tako je leta 1913 prišlo do hude 
rudarske nesreče, v jašek je vdrla voda in zalila 12 rudarjev, ki so se takrat 
nahajali v jašku. Po 9 dnevih reševanja je rudniškim reševalcem uspelo 
rešiti le dva rudarja, ostalih deset je umrlo. Rudnik Timav je dajal kruh 
veliko domačim in tudi priseljenim rudarjem, vendar je zaradi vse večje 
industrializacije premogovništvo na Slovenskem pešalo in tako so tudi 
rudnik v Vremah leta 1964 dokončno zaprli. Stanovanjski blok, kjer so 
včasih stanovali rudarji in njihove družine, je še vedno namenjen 
stanovalcem. V upravni stavbi rudnika je bil najprej obrat Kovinarja iz 
Hrpelj, nato pa manjši tovarniški obrat Liv Postojna. V sedanjem času pa 
služi krajanom kot večnamenska dvorana.☼
1 7.38kmNAVI točka > VREMSKI BRITOF ►VRH VREMŠICE

4  • PODRUŽNIČNA ŠOLA VREME • Stavba, kjer danes deluje 
podružnična šola OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača, ki nosi pisateljevo 
ime, je bila zgrajena okrog leta 1905. V njej je bila po letu 1936 kasarna 
karabinjerjev s pisarnami, zapori in menzo. Septembra 1943. leta, ko je 
Italija kapitulirala, so stavbo zasedli Nemci, po osvoboditvi leta 1945 pa so 
prostori služili za takratno Ljudsko milico. Pouk v njej pa poteka od leta 
1961 dalje. Na pročelju podružnične šole Vreme so prebivalci Vremske 
doline in Podgrada postavili leta 1971 spominsko ploščo v spomin padlim 
borcem in žrtvam fašističnega nasilja iz vremskih vasi.☼
5  • PODRUŽNIČNA CERKEV SV. LOVRENCA • Nekdaj je pri cerkvi sv. 

Lovrenca stal protiturški tabor in ta kraj se še vedno imenuje »na Taboru«. 
Okoli cerkve je bilo tudi pokopališče, po starem britof, in najbrž je po njem 
vas dobila ime Britof (Vremski Britof). • Najstarejša letnica na cerkvi je bila 
na zvonu iz leta 1638. Od nekdanje cerkve, ki se je v 20.st. podrla, je ostal 
samo tristransko zaključen prostor z oltarjem ali prezbiterij. Leta 1970 pa 
so cerkvi prizidali nov prostor, ladjo in zvonik.☼
6  • DOMAČIJA MAKSELNOVIH • V Vremskem Britofu je najbolj 

imenitna hiša, ki ji po domače pravijo pri Makselnovih. Pred tem so hiši 
rekli pri Deklevovih, kakor so se pisali prejšnji gospodarji. Njihovi davni 
predniki so bili menda trije bratje Dekleva, ki so prišli sem iz španskih 
Pirenejev, območja na meji s Francijo, in tukaj ostali. Delali so v rudniku 
premoga in se ukvarjali s kmetovanjem. Kasneje je bila v hiši furmanska 
gostilna, ker so tod mimo vozili furmani z Notranjske v Trst. Vhod vanjo je 
leta 1803 okrasil z izjemnim portalom s kamnito glavo nekdanji gospodar 
Gašper Dekleva (1742–1822). Na ploščo nad njim je dal vklesati okrajšan 
latinski napis, ki se po slovensko glasi: Številka 1. Leta 1803. Gašper 
Dekleva. Tudi za časa Italije je bila tu gostilna in pošta, pozneje tudi 
prenočišča za kramarje, ki so tod mimo hodili v Trst. Nasproti domačije je 
objekt gospodarskega poslopja (nekdanji hlev) s kolonjo s portalom, na 
katerem je vklesana podoba Križanega iz leta 1810, na kateri je še enkrat 
podpisan gospodar Gašper Dekleva.☼



7  • OBJEKT TRGOVINE IN POŠTE V VREMSKEM BRITOFU • Leta 
1978 so po načrtih Vojteha Ravnikarja in njegovih sodelavcev Marka 
Dekleve, Matjaža Garzarollija in Egona Vatovca v Vremskem Britofu 
znotraj kraškega borjača uredili novo pošto in trgovino. Projekt je bil prva 
Ravnikarjeva večja realizacija, a tudi že projekt, s katerim je začrtal ključne 
linije svoje arhitekture in se umestil v kontekst pri nas tedaj še 
neuveljavljenega postmodernističnega pristopa. Hkrati so Ravnikarjevo 
arhitekturo tudi zaradi Vremskega Britofa začeli imenovati koncept zidu. O 
tem projektu, ki je nakazal tudi Ravnikarjevo usmeritev k arhitekturi, ki 
upošteva lokalno okolje, pa je Ravnikar sam povedal: "Hecna stvaritev. 
Naša prva reč, ki je tudi najmanjša, pa vendar sem imel pri njej opravka z 
več dimenzijami kot v vseh drugih svojih projektih."☼
8  • VREMSKA FARA • Na razpotju Magajnove poti, ki preči glavno 

regionalno cesto Divača- Ribnica- Ilirska Bistrica, je na desni ožja cesta, ki 
vodi k župnijski nekdanji romarski cerkvi Marijinega Vnebovzetja (700 m). 
Ob poti se nahaja kamnito znamenje ali pil, steber s kipom svetega Jurija, 
ki je bil upodobljen kot konjenik, ki se bojuje z zmajem. Na tem mestu je 
bilo menda križišče poti že iz rimskih časov. V gospodarski knjigi ali urbarju 
nekdanje bratovščine Device Marije v Vremah piše, da so leta 1778 kupili 
dva stebra s kipoma sv. Jurija in sv. Ivána, pripeljali pa so ju s Trsta. 
Starejši Vremci se še spomnijo, da je bil ta kip nekdaj na mestu, kjer se je 
pot k Fari odcepila od glavne cesta. Tega kipa ni več, steber na katerem je 
stal pa zdaj leži pri cerkvenem obzidju. Tudi sv. Juriju se ni dobro godilo. 
Takoj po drugi svetovni vojni so ga namerno razbili, kasneje ga je po 
nesreči podrl še tovornjak. V the nesrečah sta svetnik in njegov konj 
izgubila glavi, trdoživi zmaj pod njima pa jo ima še sedaj.
9  • LEGENDA O MARIJI DOJILJI - 1 • Če človek odpre le enemu 

človeku vrata, ki vodijo v kraj velikega veselja, ni njegovo življenje 
nepomembno, kajti oni drugi človek bo poklical druge ljudi za seboj.☼

10  • LIBELA • Prijatelji, gledal sem pokrajine, ki jih ne boste videli nikoli in 
če živite kot seleniti še sto let, silo, lepoto, kot reko tekoče življenje, delo 
tisočletij, travnike, ki so nosili večne kamnite cvetlice, rajsko jamo, 
nedostopno popisu in ljudem, orgle, ki so umolknile v večnosti in njihovo 
neslišno pesem.

zemljevid / map: 2
1  • LEGENDA O MARIJI DOJILJI - 2 • Metulj dneva išče sonce, metulj 

mračnjak beži za temo... So ljudje, ki so se odločili za dan, in ljudje, ki jim 
je draga noč. Strašno pa je tistim, ki so ustvarjeni za luč, pa morajo tipati v 
megle.
2  • ROJSTNA HIŠA BRATOV MAGAJNA • Pisatelj dr. Bogomir 

Magajna se je rodil 13. januarja 1904. Magajnovi so bili lastniki srednje 
kmetije, ki jo je po smrti staršev prevzel brat France, nekdanji emigrant v 
Ameriki in tudi pisatelj, publicist in časnikar. Bogomir Magajna je leta 1923 
maturiral na Klasični gimnaziji v Ljubljani in se vpisal na Medicinsko 
fakulteto v Zagrebu. Po končani fakulteti je služboval na psihiatrični kliniki 
na Studencu pri Ljubljani. Vedno se je rad vračal v svoj rojstni kraj, kjer je 
dobival tudi inspiracije za pisanje. Pisal je dela za mladino in odrasle. Umrl 
je 27. marca 1963 v Ljubljani, kjer je tudi pokopan. Na domačiji Oštarijevih 
je bil rojen tudi Bogomirjev starejši brat France Magajna (1895–1971) 
slovenski humoristični pisatelj, sadjar in časnikar. Od leta 1922, ko se je 
vrnil iz Amerike v domovino, je kmetoval v rojstnem kraju, napisal nekaj 
povesti, objavljal prispevke v ameriških izseljenskih ter primorskih in 
ljubljanskih časopisih. Magajnovo domačijo je podedoval njun nečak Ivko 
Spetič Magajna, diplomiran pravnik in publicist, rojen 1931. leta. Piše 
pesmi, kratko prozo in eseje. Domačijo je preuredil v muzejsko zbirko 
pisateljev Magajna.☼
3  • OSVEŠČENJE • Skozi možgane mu je šinil spomin, ko mu je še 

živela mati, ko je bil čisto majhen in mu je mati pripovedovala o angelih 
varuhih. Sedaj že davno ni več verjel v take angele, toda v njem se je 
vzbudilo domotožje kot po pravljici.

4  • OTROŠKO IGRIŠČE »BRKONJA ČELJUSTNIK« • Igrišče se nahaja 
nad vasjo Gornje Vreme, blizu podružnične cerkve sv. Jošta. Igrišče nosi 
ime po pravljičnemu liku najbolj priljubljene Magajnove pravljice Brkonja 
Čeljustnik.☼
5  • CERKEV SV. JOŠTA • Cerkev sv. Jošta je imela po starih zapisih 

dva stranska oltarja sv. Trojice in sv. Lucije. Oltar sv. Trojice je bil 
prenesen iz cerkvice sv. Trojice, katera je nekoč stala na Gornjevremskem 
polju, ki je popolnoma uničena. Na dan sv. Lucije so bili nekdaj pri tej 
podružnični cerkvi veliki shodi a so se v novejšem času opustili. Prezbiterij 
te cerkve je še gotski, datiran z letnico 1536 na kegljastem nastavku, ku je 
stal na slemenu nekdanje skrilnate strehe. Sodeč po letnici 1648 na 
pravokotnem oknu v južni steni prezbiterija, je bil v tistem času prezbiterij 
nekoliko prezidan. V sedanjem času je na cerkvi obnovljena streha, 
medtem ko na obnovo še čaka obzidje.
6  • NIRVANA • Človek mora hoditi naokoli in iskati tisto pokrajino, ki je 

za vsakogar skrita nekje na svetu. Če bo iskal, se mu bo ta odprla kar na 
lepem, sama po sebi in človek potepuh bo zastrmel vanjo kot v izgubljeni 
raj.

7  • MAGAJNOVA POT NAD TUNELI • Južna železnica je 577,2 km 
dolga dvotirna železniška proga na relaciji 
Dunaj–Maribor–Celje–Ljubljana–Sežana–Trst. Načrtovanje železniške 
proge od Dunaja proti Trstu so v Avstriji začeli že leta 1837. Slovesno so 
progo Dunaj–Trst odprli 27. julija 1857. Najpomembnejši potnik na tem 
vlaku pa je bil sam cesar Franc Jožef. Vlak iz Ljubljane v Trst je za pot 
potreboval šest ur in pol. Ob gradnji železnice je bil daleč največji zalogaj 
preboj predorov med Divačo in Pivko. Na razmeroma kratkem odseku je 
šest predorov, na območju občine Divača so trije (Ležeški 360 m, Žebeljski 
536 m in Vremski 445 m). • Za potrebe parnih lokomotiv je bilo potrebno 
velike količine vode, zato je bilo ob progi potrebno zgradili vodne postaje. 
Problem napajanja postaj z vodo so rešili z izgradnjo 40,2 km dolgega 
železniškega vodovoda od Gornjih Ležeč do Nabrežine. Pri kopanju 
predorov med gradnjo železnice so tako graditelji naleteli na številne vodne 
žile in studence. To je omogočilo, da so pri Gornjih Ležečah zgradili dva 
velika vodna zbiralnika, severni tajh – vodni zbiralnik I in južni tajh – vodni 
zbiralnik II. Voda je v zbiralnike dotekala iz okoliških vodotokov.☼
8  • ZILA • Nebo, gore in voz pojejo veličastno pesem. Pojem tudi sam. 

V razigrano omotico se pogrezam. Naliv mi bije v obraz. Oči gorijo in iščejo 
ceste. V doline in klance brzi sij luči. Sam sebe in svojo misel prehitevam. 
Pojem v noč in lovim odmev njenega imena, ki mi ga vračajo previsi. Bom 
dohitel vstajenje?

zemljevid / map: 3
1  • HAFIJA • Sanjavo sem se ozrl čez pokrajino in moja misel je 

pregrnila vse gore, odete v vijoličasto barvo, še z neko tenko, tenko 
kopreno nenavadnega.
2  • MOŽ S STEREOSKOPO • V Ljubljani ne slišiš nikoli, toda na Krasu 

slišiš v razbeljenem ozračju nekak komaj slišni godbi podoben šum. Takim 
godbam sem prisluškoval ves zavzet.



3  • VRH VREMŠČICE 1027 m • Obširni travniki Vremščice ponujajo 
odlične pogoje za pašo. V zadnjem času se tod uveljavlja ovčjereja. 
Severna pobočja so pretežno porasla z bukovim gozdom, južna so v 
glavnem travnata. Na travnatih pobočjih lahko obiskovalci občudujejo 
pisano paleto gorskih cvetlic (narcise, potonike, brstična lilija, perunike, 
šetraj, ruj itd). Vremščici pravijo domačini iz krajev na južni strani tudi Gora, 
vrhu pa Vrbanov vrh po cerkvici sv. Urbana. Pri kamnitem stebru na vrhu je 
skrinjica z vpisno knjigo in kovinski žig. • Desno od kamnitega stebra vodi 
po grebenu pot (10 min) do cerkve na Vremščici, ki je bila posvečena 
papežu Urbanu I., svetniku, ki goduje 19. maja. Sveti Urban je zaščitnik 
vinogradništva, varoval naj bi tudi pred mrazom, hudo uro in strelo. Do 
nedavnega je bilo na mestu cerkve videti samo temelje, med leti 
2005–2009 pa so cerkev obnovili in jo nato 24. maja 2009 tudi blagoslovili. 
Cerkev sv. Urbana z oltarjem se prvič omenja leta 1693. Košanska 
župnijska kronika navaja, da je imela cerkev oltar s podobo sv. Urbana. Ta 
kip iz belega marmorja, visok 53 cm, se je k sreči ohranil in je bil prenesen 
v zdajšnjo obnovljeno cerkev. Legenda pravi, da so bila vrata cerkve vedno 
odprta in je cerkev varovala kača črnica.☼
4  • MARTA - 1 • Nekaj dni pozneje je Tomaž odtaval na vrh Vremščice, 

sedel tam na siv kamen in strmel ure dolgo tja na Tržaški zaliv. Končno je 
zagledal veliko ladjo, ki se je počasi premikala proti obzorju morja. Iz te 
daljave je bila ladja le kot majhna ladjica. Na njej se je peljala Marta v daljni 
svet, kot tisočero in tisočero slovenskih deklet pred njo in za njo.
2 6.53kmNAVI točka > VRH VREMŠICE ►VREMSKI BRITOF
5  • OKREPČEVALNICA • Od poti se odcepi pot k okrepčevalnici (300 

m), ki je bila obnovljena ob sirarni pod vrhom Vremščice. Odprta je ob 
vikendih. Pod vznožjem Vremščice stoji Center za sonaravno rekultiviranje 
(CSR) Vremščica, ki je bil ustanovljen leta 2000 na Veterinarski fakulteti 
Univerze v Ljubljani. Center obsega 386 ha površine. V centru je 
pomembna ovčjereja ter proizvodnja sira in skute.☼

6  • MARTA - 2 • Prisluškoval je šepetu vetra, ki je potoval med vejami. 
Nobena drevesa ne znajo tako šepetati kot bori, kot da so njihove veje živa 
bitja, pribita z bolečimi žeblji na debla. Temu šepetu je prišepetaval tudi 
sam Kosovelove besede : »Bori, bori, v nemi grozi, trudno tiho šepetajo...«

zemljevid / map: 4
1  • ŠPITAL NAD VASJO DOLNJE VREME • Od Magajnove poti se na 

tej točki levo odcepi pot (500 m) do nekdanjega Špitala in obnovljenega 
korita Ješevnik. • Na težke razmere pri gradnji železniške proge med Pivko 
in Divačo nas spominja ime kraja Špital nad vasjo Dolnje Vreme, ki leži 
pod Žebeljskim in Vremskim predorom med grebenoma Jablanški rob in 
Sadeži. Tam je bila bolniška baraka in blizu nje so leta 1853 uredili 
pokopališče za delavce, ki so gradili progo. Med gradnjo železnice so po 
pokrajini razsajale različne bolezni (sušica, tifus, vodenica itd.), zato je 
umrlo veliko graditeljev. Blizu nekdanje barake so uredili pokopališče, kjer 
so pokopavali umrle in v spomin nanje je bil postavljen litoželezni križ. 
Pokopališče so po dograditvi proge opustili. Poleg Špitala je korito 
Ješevnik, kamor priteka voda izpod okoliških vzpetin. Vsako leto ob 
vaškem prazniku poteka na tem mestu sveta maša.☼
2  • MARTA - 3 • Iz roba visoke strmine zagledaš pod seboj košček 

doline, v katerem ni na dnu razen nekaj mlinov nobene hiše. Dolina se mu 
je zdela pod njim kot privid, bolj sanje kot prava resničnost, dosti bolj živa 
in polna lepote kot kdaj prej. Kako lepo bi bilo, če bi mu prišla naproti 
Marta: kot pesem iz daljave bi mu prišla naproti, mu ovila goli roki okrog 
vratu.
3  • KUŽNO ZNAMENJE • Vasi Dolnje Vreme pravijo domačini Špile. 

Ime naj bi nastalo po votlinah – špiljah, ki se nahajajo nad vasjo. V vasi se 
nahajajo tri korita, ki so v preteklosti služila za napajanje živine. Sredi vasi 
ob križišču dveh poti stoji pil – kamniti križ z vklesano letnico 1680. Križ 
spominja na čase, ko je v teh krajih razsajala kuga.☼
4  • MISEL • Ni svobode za enega človeka ..., dokler ni svobodna 

zemlja, na kateri se je rodil, dokler niso svobodni tisti, ob katerih je rasel. 
Samo en človek ne more biti svoboden. Svobodni morajo biti vsi.
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Priprava podatkov in izdelava

TKŠD Urbanščica, Mirjam Frankovič Franetič, Barbara Race, Tjaša 
Race.

Izbor misli: Maja Razboršek, Nadja Mislej Božič, Mirjam Frankovič 
Franetič.
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Dujčeva domačija – Škoflje

APARTMAJI • KUHINJA •  KAMP
Škoflje 33, 6217 Vremski Britof

Park Škocjanske jame
Emilijana Lipovšek

Telefon: +386 5 762 53 05
Gsm: +386 31 786 125, +386 41 597 988

https://goo.gl/Y2xJpg 

Domačija Jankovi – Vremski Britof

APARTMAJI
Vremski Britof 15

6217 Vremski Britof
GSM: +386 31 335 166

https://goo.gl/2USLhU 



Shematski zemljevid SPP je povzet po knjigi Slovenska pisateljska pot,
ki jo je izdalo Društvo slovenskih pisateljev in založila založba Didakta.

Bogomir Magajna je verjetno najbolj poznan kot avtor pravljice 
o divjem možu Brkonji Čeljustniku (1933). Ta je z lahkoto trgal 
čeljusti zverinam, ki so napadale ljudi in živino. Imel je lepe bele
brke, ki so bili tako dolgi, da si jih je trikrat zavihal od tal do 
nosu. V podzemlju je živel skupaj z vilami, škrati, rakom 
Dolgokrakom in zmajem Triglavom.

Morda so na nastanek pravljice „vplivali“ tudi volkovi, k živijo na
področju Vremščice.




