
Uvod 

V začetku oktobra 2020 mi je gospod Jože Kozamernik e-sporočil sledeče: "S ceste iz Cola nekaj 

sto metrov proti Kovku in Otlici je na desni nad široko travnato kotanjo, že med drevjem 

skalnata gmota iz dveh delov, ki me spominja na egipčansko sfingo. Dolžina spodnjega dela 

je več kot štiri metre. Domišljija mi pravi, da skala, ki predstavlja glavo ne more biti kar tam 

od nekdaj, ker je na privzdignjeno nad okolico. Je morda to tudi delo ljudi ali igra narave? 

Kakorkoli, zanimiva 'skulptura'."  
Jože K. je upokojeni učitelj fizike iz Zg. Kašlja, ljubiteljski fotograf in radovednež v naravi. 

Zahvaljujem se mu za namig, ki se je obrestoval večkratno! 
Z urednico FB-spletnice Megalitske strukture Irmo Dolinar in JR smo sredi oktobra raziskali 

sfingi podoben megalit nad Colom. Gospod Kozamernik mi je poslal posnetek območja iz zraka in 
na njem označil ožje območje megalita (spodaj). 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/groups/735078963540062/?multi_permalinks=1215789945468959&notif_id=1603623178894806&notif_t=group_activity&ref=notif
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Ob prihodu smo na pašniku pod Žagoličem srečali domačina Ivana Tratnika. Povedali smo, da bi 
si radi ogledali skalno sfingo od blizu in takoj je razumel, o čem govorim, torej je naziv Sfinga kar 
pravi. 
 

 
Pogled z zahoda, s ceste na Žagolič (foto Mitja Fajdiga) 

 
 

Sfinga in grič s konico za večjo plodnost krajine 

Gospod Tratnik nas je pospremil čez travnik, mimo prosto pasočega se goveda s kapitalnim 
bikom na čelu, ki je bil presenetljivo miroljuben. Prav možno je, da dobrodejno sevanje Sfinge 
vpliva pomirjujoče tudi na živali. 
 

 

 Sfinga sestoji iz ogromne, približno 4 m dolge in okrog 8 ton težke enovite skale ('trupa'), ter nanjo 

položene samostojne skale ('glave'), ki tehta dodatno tono in je očitno namensko položena na svoje 

mesto. (foto MF) 
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Sfinga stoji na stebrastem podstavku v pobočju kamnitega grička, ki ga obdajajo vrtače in dol z 
ravnim dnom; zadevne ledine so zelo primerne za kmetijsko obdelavo, kar je potrdil tudi domačin 
Ivan T. Strnjeni gozdni rob delno že zarašča vrtačo in dol ob gozdu, zato za boljšo predstavo spo-
daj dodajam tudi reliefni prikaz območja. 

Na lidarskem posnetku je Sfinga označena z rumenim ovalom. Bližnje vrtače in dol na JV imajo vsi 

ravno dno z obilico zemlje, torej so primerni za obdelovanje – podrobnost, ki že razkriva možno 

vlogo grička s Sfingo. (iz Atlasa okolja, ARSO, http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso) 

 

Še nekaj fotk Sfinge in skalnatega grička od blizu. 
 

 

Pogled s severa; skala, ki predstavlja Sfingino »glavo«, čepi na njenem zahodnem ramenu, ne na 

sredi; verjetno je tam glavna geomantična točka, ki jo Sfinga jača.  Izziv za raziskovalce z izjemnimi 

zaznavnimi sposobnostmi. (foto MF) 

 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
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Pogled z vzhoda; pred Sfingo s podstavkom stoji domačin Ivan Tratnik. (foto MF) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med Sfinginim trupom in podstavkom je zračni 

pretin brez koščka drobirja (zgoraj), torej ne 

gre za dve geološko nastali plasti kamnin. 

Enako velja za glavo Sfinge, kar nesporno 

dokazuje, da je megalit namensko postavljen 

tja, … seveda ne z močjo mišic. (foto MF) 
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Na sredi grička stoji nenavadno simetrično oblikovana špičasta skala, podobna stisnjeni piramidi, 

ki verjetno zbira in jača nebesno (ognjeno) moč. (foto MF) 
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Irma je dorekla pomen Sfinge na podlagi poznavanja svete geometrije, ugotovljene v Planini pri 
Sevnici, morda pa tudi nagonsko. V krajini južnega Žagoliča Sfinga uravnava obe pramoči. 

Vodne (rastne) moči nisva niti iskala v Sfingini okolici. Blago jo sevajo vse vrtače in dol na 
JV strani grička (glej lidarski posnetek zgoraj, na tretji strani).  
 
Lahko pa jo po širšem območju seva tudi pokonci stoječe skalovje v dolu nad vasjo, kjer so doma-
čini v starih časih skladiščili led, da so v vročih sezonah lahko v Trst vozili prodajat hitro kvarljiva 
živila; glej spodnjo fotko.  
 

 

Skalovje v dolu nad naseljem, kjer se je nekdaj skladiščil led (med skalami, kjer na fotki stoji kuža 

Ori); to bi lahko bilo osrednje mesto z vodno močjo za celotno naselje in okolico. Izziv za razisko-

valce. (foto MF) 
 
Nadaljujem z žagoliško Sfingo. Postavljena je na mestu, ki naravno uravnava obe pramoči; izme-
nično seva nekaj časa navzdolnjo in nekaj časa navzgornjo moč, torej seva utripajočo (astralno) 
moč. In ni del griča, pač pa stoji v njegovem pobočju na samostojnem stebru.  

Vlogo obeh megalitov v krajini pomaga razložiti tudi poznavanje vloge levje Sfinge pri egip-
čanskih piramidah v Gizi pri Kairu. Piramide zbirajo in sevajo nebesno (ognjeno) moč, reka Nil in 
podzemni tokovi rastno (vodno) moč, medtem ko levja Sfinga uravnava obe moči. To spoznanje 
se mi je porodilo ob zagoliški Sfingi, kjer imajo vlogo piramid grič s piramidasto konico na sredi in 
druge, navpično stoječe skale v bližnji in daljni okolici. 
 
 

Megalitski grič z dvojico vrhov in trikotna stena 

Domačin Ivan T. nas je po ogledu Sfinge odpeljal še na severni konec Žagoliča, do brezimnega  
grička sredi senožeti (glej spodnji posnetek kraja iz zraka). Ker zanj domačini nimajo ledinskega 
imena, naj bo Dvoglavi megalit nad Žagoličem. 

 
 

http://megalitskaslovenija.si/2020/02/13/sveta-geometrija-v-planini-pri-sevnici/
http://megalitskaslovenija.si/2020/02/13/sveta-geometrija-v-planini-pri-sevnici/
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Na posnetku Žagoliča iz zraka sta označena dvojni megalitski grič, ki nam ga je pokazal gospod 

Ivan T. in trikotna stena (predloga iz Atlasa okolja, ARSO) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvojni grič zgodaj 

spomladi 2021 (foto 

MF) 



8 

 

 
 
 
 
 
 
 

Levi vrh griča je bolj špičast in umetno dodan, na 

kar me je opozoril Ivan T.; da sploh stoji na svojem 

mestu, je podložen z zagozdo. (foto MF) 
 
 

 

Za boljšo predstavo o megalitu sem združil dve fotki; levo je ustvarila Irma D., desno pa spodaj 

podpisani. Na desni glavi stojita JR in Irma Dolinar, ki z nihalom meri moč tamkajšnjega naravne-

ga sevanja; je močnejše kot na Sfingi. 

 
Nismo z gotovostjo ugotovili, kakšno vlogo ima dvoglavi megalit v krajini. Morda izmenično seva 
obe pramoči, torej ognjeno in vodno; če je to res, potem dvoglavi megalit uravnava obe prasili v 
bližnji krajini.  
 

* * 
 
Na severni strani Žagoliča pa stoji skalni gre-
ben, ki gotovo seva ognjeno moč (je podoben 
ozki piramidi, podobna miniaturni konici, ki stoji 
na sredini grička s Sfingo); stena je veličastna 
(glej fotki).  
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Približno 10 m visoka trikotna stena leži v smeri V – Z. Skora gotovo je naraven geološki pojav.  

Zaradi svoje piramidaste oblike zbira moč neba, torej v okolico seva ognjeno moč. Obenem je tudi 

naravna pregrada, ki del naselja varuje pred severnim vetrom. (foto MF) 

 
 
Zaključek 

 Nismo z gotovostjo dorekli, čemu točno služi Dvoglavi megalit nad naseljem, nedvomno pa jača 
tam prisotno, nadpovprečno naravno sevanje, ki je močnejše od tistega pri Sfingi; tako je izmerila 
Irma na kopasti glavi dvojnega megalita. Njegova dvoglava oblika sicer nakazuje, da morda urav-
nava obe moči v krajini:  
- špičasti, višji vrh bi lahko predstavljal nebesno (ognjeno oziroma moško) moč 

- kopasti, nižji vrh pa Zemljino (vodno oziroma žensko) moč 

 V bližnji in daljni okolici 10-metrske trikotne stene je še nekaj ogromnih, pokonci stoječih skal, ki 
so morda naravnega porekla, lahko pa so umetno postavljene. Vzgib za ponoven obisk in izziv za 
druge raziskovalce. 

 Upoštevajoč obravnavano trojico megalitov se lahko trdi, da s svojim sevanjem (avro) preseva-
jo večji del naselja, če ne kar celotnega in še zajeten kos krajine na njegovi južni in severni strani. 
Morda je Žagoliču kot novonastalemu naselju (1989), poleg ugodne sončne lege in spremembe 
občinskega prostorskega načrta, botrovalo tudi nadvse ugodno naravno vzdušje, ki ga tam ustvar-
jajo megaliti. Skupaj z naravnimi tudi vsaj dva umetno dodelana megalita – Sfinga in Dvoglavi 
megalit. Menim, da zgornje potrjuje tudi zelo miroljubno (!) govedo, s postavnim bikom na čelu, na 
pašniku pod Sfingo. 

 Znova ugotavljam, da so naši prednamci zelo dobro zaznavali nevidne moči narave in jih spret-
no koristili za svoje boljše počutje in večjo plodnost krajine. To so med drugim dosegali z jačanjem 
obeh prasil v okolju – nebesne oziroma ognjene (moške) moči in Zemljine oziroma vodne (žen-
ske) moči. Pri tem se nikakor ne sme zanemarjati uravnavanja obeh prasil, kajti šele njuno približ-
no ravnovesje nudi najugodnejše pogoje za bitje in žitje. Vse našteto je moč prepoznati in zazna-
vati v Žagoliču nad Colom. 

https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/1290
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 Zahvaljujem se domačinu Ivanu Tratniku za vodenje po megalitskih mestih okoli Žagoliča! Brez 
njega bi se gotovo omejili le na Sfingo z okolico. (Mimogrede, običajno se sodelovanje z domačini 
obrestuje; le redkokdaj se zgodi, da naletiš na začuden pogled, ko poveš, kaj raziskuješ. Podeže-
lani so bolj povezani z naravo …) 

 Hvala tudi moji spremljevalki JR in soraziskovalki Irmi Dolinar. Skupaj z Ivanom T. smo bili 
ubrana raziskovalna četverica: dve ženski in dva moška 

 

 

 

 Nenazadnje je tudi kuža Ori z mirnim obnašanjem, brez enega samega laježa nemo pritrjeval, 
da je raziskovanje žagoliških megalitov prijetno. 
 
 
Rakek, 27. vinotok (oktober) 2020 
 
 

Mitja Fajdiga, urednik 

* * * 


