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N e vem, koliko let je že od tega, ko je zadela Savinjsko dolino 
huda nesreča. Z velikansko hitrostjo je divjala po dolini 
strašna zver, da se je vse treslo.

 V starih časih so imeli v Motniku polža, priklenjenega na težko 
verigo. Polž pa, ki je bil čisto poseben primerek, se je nekega dne 
utrgal. Zahotelo se mu je prostosti, bil je pa tudi radoveden, kako je 
po svetu. Mogoče pa so se mu Motničani zamerili – kdo bi vedel – 
utrgal se je in ušel. 
 Ko je tako dirjal po državni cesti, se mu je na Vranskem na ovinku 
za trgom zapletla veriga, ki jo je vlekel s seboj. Polž je meni nič, tebi 
nič prepustil Vrančanom to verigo v spomin in dirjal dalje. Dirjal je 
čez Savinjsko dolino, da se je kar veter delal po njej. Če je bila kaka 
hiša preblizu ceste, jo je enostavno odrinil. Tako je pridirjal do Žalca. 
Zakadil se je med hiše in jih razrinil vsaksebi. Nekje v bližini Celja 
so ga le ujeli, polža, ko je bil že precej utrujen, in ga z veliko muko 
spravili nazaj v Motnik.
 Če ne verjamete, pa pridite pogledat! V Žalcu še danes stojijo hiše 
daleč proč od ceste, na Vranskem imajo še tisto verigo – vedno so se 
bali, da bi jim kdo cerkve ne odnesel, pa so verigo napeljali okrog nje 
in si jo tako zavarovali. Še ni dolgo tega, kar sem jo videl, ko sem bil 
tam.
 Motničani pa so morali kupiti drugo, da so priklenili polža spet na 
svoj grb ... 

Križnikove uganke

Motniški polž

Pri nas imamo tako deklico: ko v hišo pride, na vseh oknih ven pogleda.
Kaj je to? - 

Šilo potilo po svetu hodilo, ni pilo ne jedlo, pa vendar živelo.
Kaj je to? - 

Zelen kakor travnik,
grenak kakor pelin,
trd kakor kamen,
sladak kakor med.
Kaj je to? - 

Luč

Sonce

Oreh
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18 Motnik 
Pri velikem pravljičarju 

Čeprav Motnik ni velik kraj, ima veličastno zgodovino. 
Danes je prepreden s sprehajalnimi, pohodnimi in 
kolesarskimi potmi, predvsem pa z zgodbami, ki jih je 
tod zapisal Gašper Križnik, eden najpomembnejših 
zbiralcev slovenskih ljudskih pripovedi iz 19. stoletja. 
Motnik leži v ozki dolini Motnišnice, le streljaj do 
Vranskega in Savinjske doline. Stoletja je predstavljal 
mejo med Štajersko in Kranjsko. Že leta 1423 je kraj 
dobil trške pravice, s tem pa pravico do tedenskih in 
letnih sejmov ter lastnega sodstva. Na te čase spominja 
sramotilni steber ali pranger, ki stoji v zelenem srcu 
trga – v parku pod lipami. Na pranger pa Motničani 
niso privezali samo tatov in goljufov, pač pa tudi 
velikanskega polža iz naše zgodbe. Zato so jim včasih 
zafrkljivo rekli tudi polžarji. Na to temo obstaja precej 
zabavljaških pripovedi, ena od njih recimo pravi, da 
so Motničani svojega polža podkovali. Glede na to, 
da je ravno cesta omogočila kraju razcvet, to tudi ni 
čudno … V srednjem veku glavna cesta kakih 200 let 
ni potekala čez Trojane in skozi Črni graben, pač pa je 
bila za potovanje med Dunajem in Trstom možna le 
pot skozi Tuhinjsko dolino. Zato so se v Motniku zelo 
razvile številne obrti, ki so bile vezane na tovorništvo 

in furmanstvo. Tu so tudi prepregali konje, da so zmogli 
klance čez prelaz Kozjak proti Kamniku. 
In tako so vsi vozili skozi Motnik, le domačini ne, 
ker niso imeli konj. Zato so bili jezni in so se odločili, 
da namesto konja pač podkujejo svojega polža, da bo 

vozil čez Kozjak. Ampak polž je bil pameten, ni hotel 
lesti navkreber … in je menda rajši po ravnem ušel na 
Vransko! 
Kako vemo za vse te zgodbe? Zapisal jih je Gašper 
Križnik. Rodil se je leta 1848 v revni hiši pod razvali-
nami motniškega gradu (ja, Motnik je imel tudi svoj 
grad, o čemer danes pričajo slikovite razvaline!). Sam se 
je naučil brati in pisati, nato pa se je izučil za dobrega 
čevljarja. Imel pa je še eno strast: zbiral je ljudske pesmi, 
pravljice, uganke, pregovore, šege, legende, šale … vse, 
kar se mu je zdelo zanimivo. Ko je dopolnil 30 let, je 
v središču naselja odprl svojo trgovino. Še naprej je 
zapisoval zgodbe, ki so mu jih pripovedovali domačini, 
okoličani, berači, vojaki in drugi obiskovalci kraja. 
Včasih mu je pri zapisovanju pomagal vajenec, Križnik 
pa ga je plačal s poprom. Če je bilo treba, je trgovino kar 
zaprl. Žena se je jezila, da bolj vestno zapisuje pripovedi 
kot svoje dolžnike. 
Zbrano gradivo je pošiljal različnim ustanovam; z obja-
vami pa je bil bolj kot doma uspešen v tujini. Gradivo so 
mu objavljali v Sankt Peterburgu, Zagrebu in nekate-
rih južnoslovanskih časopisih. V samozaložbi je izdal 
knjižico Slovenske pripovedke iz Motnika. Križnik je bil 

Nadmorska višina: 469 m 
Višina izhodišča: 432 m
Višinska razlika: 37 m

Vrsta izleta
Sprehod po urejeni turistični poti. 
Dobro je označena z rumenim 
motniškim polžem ter opremljena 
z informativnimi tablami.  

Najprimernejši čas
Vse leto. Nedvomno pa bo 
ogled Križnikovega rojstnega 
kraja najzanimivejši v času 
Križnikovega pravljičnega 
festivala, ki poteka vsako 
leto, prvi vikend v juniju.  

Ogled muzeja 
Za ogled muzeja pritlikavega 
nosoroga se je treba predhodno 
dogovoriti s Turističnim društvom 
Motnik, tel. 041/411 933 (g. 
Marjan Semprimožnik). 
Organizirane skupine, ki želijo 
izvedeti še več ter spoznati 
gostoljubje domačinov, 
se lahko dogovorijo tudi 
za vodenje po poti. 

Nevarnosti
Previdno pri hoji po cesti in pri 
raziskovanju grajskega griča.

Dolžina izleta
1 h 

Gostišče na poti
Gostilna pri Flegarju 

Zanimivosti v bližini
Krevlov mlin na Beli 
Ekološka kmetija Pri Jernejk 
Cerkev sv. Miklavža v Beli, 
Motnik (stare freske)
Graščina Podgrad v 
Praprečah pri Vranskem
Tabor 
Schwentnerjeva hiša na Vranskem
Plezališče na Vranskem 
Terme Snovik  

Z grajskega hriba so nekoč lahko 
dobro nadzirali pomembno pot 
po dolini. Razgled je enako širok 
še danes. 
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prvi, ki je slovstveno folkloro zapisoval v narečjih, kar 
cenijo šele sodobni znanstveniki. 
V spomin na “ambicioznega čevljarja” se v kraj vsako 
leto junija zgrnejo pripovedovalci in poslušalci pravljic 
iz vse Slovenije. Na Križnikovem pravljičnem festivalu, 

ki nosi naslov Jenkret je biv … pripovedujejo pravljice, 
ki jih je zapisal Gašper Križnik. Pripoveduje se za 
odrasle in otroke, v pisani programski paleti pa se za 
vsakogar nekaj najde. 
V Motniku je skoraj sto let (od 1855 do 1951) deloval tudi 
rudnik rjavega premoga. Največji razcvet je doživel v 
začetku 20. stoletja, ko je zaposloval okoli 100 rudar-
jev. V njem so paleontologi odkrili fosilne ostanke 
prazgodovinskega pritlikavega nosoroga. Živel je v 
obdobju mlajšega oligocena, pred približno 25 milijoni 
let. Dunajski paleontolog dr. O. Abel ga je latinsko 
poimenoval Meninatherium telleri po bližnji Menini 
planini ter po rudarskem uradniku Tellerju, ki je fosile 
prinesel na Dunaj, kjer jih hranijo še danes. V Motniku 
pa so ponosni domačini uredili muzejsko sobo, v kateri 
si lahko ogledate dve skulpturi nosorogov v naravni 
velikosti. 
IZHODIŠČE
Motnik (23 km iz Kamnika). Peljemo se proti Tuhinjski 
dolini, čez prelaz Kozjak, dokler nas smerokazi ne 
usmerijo desno v Motnik. Parkiramo pri gasilskem 
domu ali avtobusni postaji ob parku.  

OPIS
Križnikov rojstni kraj si bomo ogledali po urejeni 
Motniški turistični poti, ki povezuje vse glavne zani-
mivosti kraja in bližnje okolice. Pot začnemo pri parku 
pod lipami, kjer stojijo sramotilni steber, Križnikov 

kip ter mogočne lipe, ki so jih posadili leta 1936 ob 
smrti kralja Aleksandra. Pod eno od njih so menda 
zakopani zlatniki, a se ne ve, pod katero. Po glavni 
cesti skozi naselje se sprehodimo do muzejske sobe 
pritlikavega nosoroga, kjer si ob predhodnem dogo-
voru lahko ogledamo maketi dveh starodavnih živali v 
naravni velikosti. Po ogledu prečkamo cesto in potok 
Motnišnica, kjer je začetek vzpona na grajski grič. Tu 
imamo dve možnosti: lahko ga dosežemo po strmi 
stezici mimo kužnega znamenja ali pa gremo najprej 
po cesti do obeh cerkva: sv. Jurija in sv. Magdalene, ki 
je bila prvotno grajska kapela. Izročilo ve povedati, da 
so najprej sezidali manjšo cerkev, pa je ostalo toliko 
materiala, da so sezidali še veliko. Pri cerkvi lahko 
poiščemo Križnikov grob, nato pa pod njegovo rojstno 
hišo na desni poiščemo stezico, ki vodi na bližnji grajski 
grič. Od gradu, ki je bil zgrajen že v 13. stoletju, so danes 
ostale le razvaline, a tudi prijetno razgledišče in kotiček 
za pripovedovanje pravljic ter igro na prostem. 
Mimo cerkva se vrnemo v naselje; a pred Motnišnico 
zdaj zavijemo desno in gremo po cesti ob vodi. Pri 
ekološki kmetiji Pri Jernejk se ponovno priključimo 

Dodatno branje
Vile na Menini planini
Skopi graščak in 
njegova dobra hči
Z vsem zadovoljen
Zaklad v Tuhinjski dolini

Danes o rudniku premoga pričata 
le še vhod v zgornji rov ter lepo 
ohranjen kamniti obod vhoda v 
spodnji oziroma Prešernov rov.

Motniški grad je bil v 13. stoletju 
sezidan na težko dostopnem 
obrežju Motnišnice. Izročilo 
pravi, da je vanj udarila strela. 
Ko je gorelo, Motničani niso 
hoteli gasiti, saj niso bili podložni 
grajskim, bili so svobodni tržani. 
Danes so slikovite grajske 
razvaline lahko dostopne.  

Gašper Križnik, rojen Motničan, 
velja za enega najpomembnejših 
zbiralcev slovenske slovstvene 
folklore iz druge polovice 19. 
stoletja.

Sramotilni steber ali pranger 
v parku pod lipami, ki so 
jih posadili ob smrti kralja 
Aleksandra. Ljudsko izročilo 
pravi, da so pod  enim od 
drevesom zakopani zlatniki. 
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glavni cesti v naselje; nadaljujemo nekaj metrov po njej, 
na desni pa že vidimo znameniti Vrbanovčev dvojni 
kozolec – toplar, ki je zaradi dobre ohranjenosti zašči-
ten kot objekt kulturne dediščine državnega pomena. 
V časih, ko je bilo razvito furmanstvo, so za živino 

potrebovali veliko sena, zato so bili toplarji v Motniški 
dolini nekaj običajnega; osem jih je še dobro ohranje-
nih. Vrnemo se na križišče Pri Jernejk in jo uberemo 
po cesti navzgor; mimo osnovne šole se sprehodimo 
v klanec, vse dokler ne pridemo do nekdanjega vhoda 
v rudnik. Tudi tu je prebival berkmandeljc, rudniški 
škrat; eno od pripovedi o njem je zapisal tudi Križnik. 
Berkmandeljc je rudarjem lahko pomagal in jim pokazal 
bogata mesta z rudo. Če pa so ga s preklinjanjem ali 
razgrajanjem razjezili, jim je pomoč odrekel. Da bi 
škrate pridobili na svojo stran, so jim rudarji nastavljali 
hrano in obleko. 
Po cesti se vrnemo na izhodišče, v parku pod lipami ali 
v gostišču Pri Flegarju pa si lahko tudi mi privoščimo 
eno škratjo malico. 

Križnikov pravljični festival vsako 
leto privabi številne obiskovalce, 
velike in male.

Motnik ima kar dve cerkvi, 
cerkev sv. Jurija in sv. 
Magdaleno. Izročilo pravi, da so 
najprej sezidali manjšo cerkev, 
pa je ostalo toliko materiala, da 
so sezidali še veliko.

V motniškem rudniku so našli 
ostanke prazgodovinskega 
pritlikavega nosoroga. Danes 
si lahko dve skulpturi v naravni 
velikosti ogledate v muzejski 
sobi v Motniku. 

Str. 140: Vrbanovčev toplar, 
ki so ga postavili leta 1904, 
je zavarovan kot spomenik 
državnega pomena.


