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Na Vidovec je raziskovalno skupino Megalitska Slovenija v začetku 2016 opozoril Jure 

Sinobad iz Radovljice. V Linhartovih listih je o razgledišču objavil zapis z naslovom Vido-

vec – skala, s katere se daleč vidi. Pri tem si je pomagal z zapisi Kamnogoričana dr. Lovra 

Tomana; po slednjem se Vidovec imenuje tudi Tomanov razglednik (kota 510 na zemlje-

vidu Kamne gorice z okolico). 
 

 
 
 

Vidovec ne bi sodil v Megalitsko Slovenijo, če ne bi seval nadpovprečno dobrodejno, kar je 

vedel že Lovro Toman, radiestezijsko je sevanje megalita leta 2016 potrdil Franc Šturm, 

moja sodelavka J. R. pa je poleti 2021, med zadrževanjem na megalitu, z notranjim čutom 

zaznavala nadpovprečno moč lokacije. 

 

 
Sodelavka J. R. pri skali Vidovec (foto Mitja Fajdiga) 

 
 

Opis poti do Vidovca 

Na Vidovec se najlažje pride iz Kamne gorice, od križišča pri kapelici po cesti naravnost na 

sever; v gozdu na prevoju se na križišču pešpoti zavije desno proti razgledišču Zijavka na 

jugozahodnem robu Vreč; kmalu se levo odcepi pot na Vidovec in med drevjem se že vidi 

vrh griča (glej zemljevida v nadaljevanju in fotki Vidovca s poti do njega).  
 

http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2021/07/LLNV_19_Vidovec.pdf
http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2021/07/LLNV_19_Vidovec.pdf
https://sl.wikipedia.org/wiki/Lovro_Toman
https://sl.wikipedia.org/wiki/Lovro_Toman


2 

 

 
Prikaz poti na Vidovec iz Kamne gorice (obe predlogi iz Atlasa okolja, ARSO) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pogled na Vidovec s poti z zahodne in južne strani 
(foto Jure Sinobad; tudi naslovna fotka je njegova). 

  
 

 
 
Spoznanja o nevidni moči Vidovca 

 Toman je v uvodu svoje pesnitve Vidovec takole opisal skalo, ki ga tudi pesniško 

navdihovala: 
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»Na desnim posavskim okraji, 

na Vreču, Begunšci v obraz, 

se Vidovca vzdigje naras 

na skal treh krepotni podstaji.             

. . . 

Nebeški duh serce prešine, 

se vname v persih mi pogum, 

povzdigne up za boljši čase. 

Pogledu v bivše, zdajne dni 

prihodnost tudi jasna vda se, 

ker njih je njim enaka hči. 
   

Pojasnili na desni sta Sinobadovi, ki v zapisu Vidovec ... ugotavlja pravilnost Tomano-

vih navedb, »da je bil Vidovec zanj poseben, svet kraj – skala, kjer se čas ustavi, kar 

pesniku omogoča duhovni (u)vid. […] Pesnikovo srce je na Vidovcu prešinjal ‘nebeški 

duh’, da je zmogel jasno videti v preteklost, sedanjost in prihodnost. […] Pesnikov 

duhovni uvid o naravi časa je naravnost osupljiv. Danes, stoletje in pol po njegovi 

smrti, Tomanu pritrjujejo dognanja naravoslovnih ved ter moderna filozofija
9
 in psi-

hologija
10

.«  

(Za več o krajinskih svetiščih in njihovem pomenu za sodobnega človeka glej 

Svetišče, kaj je in kaj ni.) 

 O dobrodejnem sevanju Vidovca Sinobad govori tudi iz lastne izkušnje in pridobil je ra-

diestezijsko meritev Franca Šturma: 

»Izročilo o Vidovcu so Lovru Tomanu posredovali njegovi predniki. Gre za zelo 

staro izročilo, najverjetneje povezano s starodavnim znanjem in obredi. Na Vidovcu 

sem tudi sam občutil neko posebno energijo in spokojnost, zato sem za oceno biopolja 

te lokacije zaprosil radiestezista Franca Šturma. Po opravljeni meritvi sem prejel nje-

gov odgovor: »Tale vaš Vidovc je gotovo sveto mesto. Sega čez veliko število avričnih 

teles, regulira energijo in nima nobene slabe energije, ter ima lastnosti, ki omogočajo 

zdravljenje ljudi. Tega ali gre za naravne ali umetno postavljene kamne, pa ne bi mogel 

reči, vendar to ni pomembno, ker so za vas, ki imate to naravno bogastvo, pomembne le 

lastnosti Vidovca.
21

« 

 Osebno ne premorem tako izostrene notranje zaznave, zato si pomagam s pozornim 

opazovanjem narave. Drevesa okrog vrha Vidovca so nadpovprečno debela, kar ne 

more biti posledica tamkajšnje površinske vodnatosti, saj gre za grič, torej je zaslužno 

nadpovprečno naravno sevanje, ki spodbuja rast (in tudi navdihujoče vpliva na človeka, 

ko se zadržuje na skali).  

 O Vidovcu je izčrpna pojasnila zbral že Sinobad, med drugim tudi natančne izmere To-

manove skale in zemljepisne koordinate lokacije. Kogar zanimajo podatki, naj si prebere 

odstavek Izmera na zadnji strani sestavka v Linhartovih listih. Za obče razumevanje Vi-

dovca glej v nadaljevanju preslikavo Sinobadove skice tlorisa kamnite mize in njegove 

izjemne ugotovitve o podstavku Tomanovega razglednika. 

http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2021/07/LLNV_19_Vidovec.pdf
http://megalitskaslovenija.si/2016/06/16/kaj-je-svetisce-in-kaj-ni/
https://radiestezija-sturm.si/
http://megalitskaslovenija.si/wp-content/uploads/2021/07/LLNV_19_Vidovec.pdf
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»Če se ponižno sklonimo prav do tal in pogledamo proti stičišču skal, na katerih leži 

kamnita miza, zagledamo osupljiv prizor. Kamni se tu ne stikajo popolnoma, v smeri 

od severa proti jugu je vrzel, sredi katere je mogoče videti na drugo stran, proti Stolu. 

Še več, sredi stičišča zagledamo podolgovato skalo, ki ima v preseku falično (!) obli-

ko.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrzel med kamni ob vznožju Vidovca (foto J. Sinobad) 
 

S falično obliko kamnitega vložka je nekdo nedvomno nakazal nevidno vodno moč Vi-

dovca, ki lajša navezovanje stika z duhovnim svetom. Vodno moč Vidovca jača tudi 

geološka kakovost skale, ki je sprimek iz rečnega proda (debelozrnata sedimentna 

kamnina, ki nastane s sprijetjem proda pod velikim pritiskom; konglomerat).  

Njena lega na vrhu griča dodatno nakazuje, da gre za delo človeških rok in da je 

megalit Vidovec krajinsko svetišče, ki je preko zemeljskega meridijana S–J verjetno 

povezano tudi z mestom, kjer stoji krajevna cerkev (glej uvodni zemljevid). 
 

 To pa še ni vse. V odstavku Zemljeslovje je še mednarodni dodatek o takih krajinskih 

svetiščih, ki je prispevek Staneta Adama: »Vidovcu podobne kamnite tvorbe poznajo 

tudi v nemško govorečih deželah, kjer jim pravijo die Schalensteine. V Nemčiji, Av-

striji in Švici so o njih opravili obsežne raziskave in v večini primerov ugotovili, da gre 
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za kultne kraje oz. mesta moči (die Kraftorte)
19

. […] Vidovec je bil za naše prednike 

brez dvoma poseben, svet kraj, kar dokazuje tudi istoimenska pesnitev Lovra Tomana. 

Na začetku 20. stoletja so ljudje še poznali njegov pomen, danes pa večina domačinov 

o njem ne ve ničesar. ...« 

 

 
Namesto zaključka 

Upam, da bo sestavek doprinesel k uresničitvi Sinobadovega predloga, da se Vidovec za-

čne obravnavati kot prvovrsten naravni in kulturni spomenik.  

Morda še napotek obiskovalcu Vidovca, če ne bo mogel sam ugotoviti najmočnejše 

točke na Vidovcu. Govorim o geomantičnem središču megalita, kjer je njegovo dobrodejno 

sevanje najmočnejše. Prikazujem ga s fotko J. R. (spodaj), stoječe na megalitu, in z ozna-

ko na Sinobadovi skici kamnite mize. 
 
 
 

 

Rakek, 18. mali srpan (julij) 2021  
 
 

Mitja Fajdiga, urednik 
 

*  *  * 
 
 
 
 

http://megalitskaslovenija.si/2020/04/14/mesta-nadpovprecne-naravne-moci-so-povsod/

