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V vas Podgorje blizu Kamnika je nekoč prišel neznan človek. 
Precej star je bil in žalost srca se mu je že na obrazu brala. 
Ljudje so ga spraševali, kdo je in od kod prihaja. A tega niko-

mur ni hotel povedati. 
 Neki oče, ki je imel samo enega sina, pa se ga je usmilil ter ga vzel k 
sebi. A zgodilo se je, da je oče umrl, sin pa je bil še zelo majhen. Zato 
je tisti neznanec prevzel skrb zanj. Po očetovsko ga je o vsem podučil, 
in ker je bil fantič zelo bister, se je hitro učil. Posebno rad je lovil ribe, 
to je lahko počel cele dneve, za vse bližnje vode in jezera je vedel, vse 
ribe je poznal. Le zakletega tolmuna ni poznal, čeprav je veliko slišal 
o njem. Ljudje so pravili, da mladenič, ki na bregu sedi, vsakogar, ki 
se tolmunu približa, že od daleč svari: “K vodi, k vodi – sem ne hodi!” 
Pravili so tudi, da bi ta, ki bi se vode v tolmunu dotaknil, takoj okam-
nel. Toda fant vsemu temu ni verjel. “Kaj meni mar za tolmun, če je 
zaklet,” si je mislil, “saj v njem tako ali tako ni nič rib.”
 Sicer pa je deček tujca ljubil kot svojega očeta. Stregel mu je, kakor 
je mogel, da bi mu odgnal žalost, ki ga je tlačila. Pa vse zastonj. Nekoč 
pa ga deček vendarle vpraša: “Oče, kaj vam je, da ste zmeraj žalostni, 
saj vam nič žalega ne storim?” Tujec pa je rekel: “Ne, krivda ni tvoja! 
Vzrok moje žalosti je drugje. Ker vem, da me ljubiš, ti bom razodel, 
kar še nikomur nisem. Poslušaj! Moja domovina je tuja dežela. Imel 
sem ljubeznivo ženo pa sina, ki se je za vsako reč tako hitro ujezil, da 
je v jezi vse pokončal, kar mu je prišlo nasproti. Tudi če bi bila to oče 
in mati. Šla je enkrat žena svoje starše obiskat. Sin jo je spremil. Pa ne 
žene ne sina nisem več videl. Vse sem obhodil, a ju nikjer nisem našel. 
Zato sem žalosten. V domovini nisem imel več obstanka, zato sem 
jo zapustil. Pot me je v to vas pripeljala. Prijetna se mi je zdela, tudi 
nekaj skrivnega, sam ne vem, kaj me je na to vas vezalo. Ostal sem 
tukaj. Tvoj oče me je sprejel. Kaj se je zgodilo potem, pa sam veš.”
 Tako je tujec govoril, deček pa ga je poslušal. Od takrat si je še bolj 
prizadeval, da bi s svojo ljubeznijo in ubogljivostjo zmanjšal njegovo 
žalost. 
 Nekega dne pa si je tujec zaželel, da bi pred smrtjo še enkrat 
obiskal svoj dom. Poslovil se je od dečka in šel. Po njegovem odhodu 
je hodil deček kakor prej vsak dan ribe lovit. Zgodilo se je, da je prišel 
tudi v bližino zakletega tolmuna.
 “K vodi, k vodi – sem ne hodi,” se oglasi ne daleč od njega. Deček 
ostrmi, saj vidi, da so zgodbe, ki jih je slišal, resnične. Stopi bliže k 
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tolmunu. “Kdo si?” vpraša mladeniča, ki je na bregu sedel in rekel tiste 
besede. “S svojo materjo sem se enkrat na pot podal,” je spregovoril 
mladenič. “Zaradi mojega nespametnega vedenja me je večkrat ostro 
posvarila. Pa nič nisem maral. Z nekim pastirjem sem se spustil v 
pretep in ga ubil. Mati me je silno kregala, pa sem se razjezil še nad 
njo. Bila sva ravno pri tem tolmunu. Pahnil sem jo vanj, in od takrat je 
tolmun zaklet. Jaz pa moram tako dolgo ob njem žalovati in jokati, da 
pride oče rešit mene in mater. Kdaj pride, ne vem, morda nikoli. Vode 
tega tolmuna se sme dotakniti le moj oče, vsak drugi okamni.”
 Zadnjih besed deček ni prav dosti slišal, saj je v tolmunu zagledal 
veliko lepih rib. Tekel je domov po trnek. Kmalu pride nazaj in stopi 
na breg. Zastonj ga mladenič svari, a deček vrže trnek.
 Takrat pa začne voda grgrati, vreti in se vzdigovati. Bregove pres-
topi in s strašno silo se udere po hribu. Kmalu je cela velika dolina 
v vodi, le hiše se še iz povodnji vidijo. Ali valovi še zmeraj naraščajo. 
Počasi se tudi hiše skrijejo in drevesa in ves dol ima podobo velikega 
jezera. Ko deček to vidi, se smrtno prestraši. Hoče zbežati, ampak 
tisti trenutek okamni na bregu.
 Medtem pa tisti tujec pride nazaj v vas. Njegovo prvo vprašanje je, 
kje je deček. Povedo mu, kako in kaj. On pa reče: “Bolje je, da še jaz 
okamnim, kakor da bi naprej živel brez njega!”
 Gre k zakletemu tolmunu. “K vodi, k vodi – sem ne hodi!” sliši 
govoriti mladeniča. A tujec se ne zmeni za besede, dotakne se vode in 
glej, ne okamni. Zajame v roko vode, naredi se iz nje prstan – prstan 
njegove žene. Začudi se in zopet vode zajame. Naredi se zdaj svetinja, 
ki jo je njegov sin navadno nosil okrog vratu. Še enkrat zajame – voda 
postane list, na katerem so zapisane te besede: “Ta mladenič, ki ga 
vidiš, je tvoj sin. Objemi ga trikrat, tako boš rešil njega in mene.”
 Tujec sam ne ve, kaj bi storil. Pa vendar se mladeniču približa in ga 
prvič in drugič objame. Ko hoče to storiti še tretjič, pa se mladenič 
spremeni v grozno žival. Ampak tujec ga vseeno pogumno objame.
 Tisti trenutek ga obstopijo sin, žena in deček, vsi trije v pravi 
podobi in se mu zahvalijo za rešitev. Voda, ki je zalila dolino, pa je pri 
priči usahnila.
 Le kamenje, ki ga je s hribov odnesla, je ostalo. Ker je ta dolina 
kamnita, pa tudi dosti trnja na njej raste, jo ljudje imenujejo Drnovo 
ali Trnovo.

Vas zanima, kje bi lahko našli zakleti tolmun iz 
pravljice, ki jo je zapisal Janez Trdina? Težko vam ga 
narišemo na zemljevid, a lahko vas povabimo na ogled 
koralnega grebena v Podgorju. Ne, ta ne nastopa v 
kakšni pravljici in zanj ne boste potrebovali potapljaške 
opreme. A vendarle: v Podgorju so ohranjeni ostanki 
koralnega grebena izpred 30 milijonov let, iz geološkega 
obdobja, ki mu rečemo oligocen.  
Takrat je morje, imenovano Centralna Paratetida 
(včasih smo mu rekli Panonsko morje, a oznaka ni 
pravilna) vdrlo v naše kraje. Njegove starodavne vode 
so bile še povezane z okoliškimi morji, na primer z 
Atlantikom in Indijskim oceanom, in prav iz slednjega 
so v naše kraje pritekali topli oceanski tokovi, ki so 
omogočili rast številnih koralnih grebenov. Raziskovalci 
so v Podgorju pri Kamniku našli osupljive apnence, v 
katerih so ujete sledi življenja na nekdanjem koralnem 
grebenu. 
Zdaj pa zavrtimo kolo časa z nezemeljsko hitrostjo in se 
spomnimo na bajeslovno Kamniško jezero, o katerem je 
poročal polihistor Janez Vajkard Valvasor v 17. stoletju. 
To naj bi stalo prav tam, kjer je danes mesto Kamnik. 
Takrat sta Mali in Stari grad še stala na enem hribu. Ob 

Vrsta izleta
Gozdni sprehod, posebej 
primeren za najmlajše, ki še 
ne zmorejo veliko hoje; lahko 
pa se odpravimo tudi na 
popoldanski potep. Pot večinoma 
poteka po ravnem; sicer ni 
označena, a je zelo obiskana 
in orientacijsko nezahtevna. 
Lahko pa je precej blatna. 
Seveda si lahko kdaj privoščimo 
samo sprehod ali samo obisk 
muzeja; kombinacije so poljubne. 

Najprimernejši čas
Pot je “odprta” v vseh letnih 
časih; muzej pa je zaprt 
le ob redkih praznikih. 

Nadmorska višina: 
435 m, 395 m (Zaprice)
Višina izhodišča: 388 m 
Višinska razlika: 60 m
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strahovitem nalivu pa se je utrgal oblak, nevihta je hrib 
razcepila na dvoje in voda je iz jezera odtekla tam, kjer 
je danes Šutna. Preplavila je Mengeško polje, odnesla 
samostan med Mengšem in Homcem ter posejala polje 
s kupi kamenja. 
Danes je vas Podgorje ena najdaljših slovenskih vasi, 
razteza se kar na 3 kilometrih, od Križa do Kamnika. 
Na gričku (no, na nekdanjem koralnem grebenu!) stoji 
cerkev sv. Nikolaja, enega najljubših otroških zave-
tnikov. Prvič je omenjena že konec 14. stoletja, a so 
jo kasneje sezidali na novo v baročnem slogu; krasi jo 
Križev pot, delo kamniškega slikarja Matije Koželja. 
Ob vznožju Tunjiškega gričevja se bomo iz Podgorja 
sprehodili do veličastne Zapriške graščine, ki leži na 
majhni vzpetini. Z nje se nam odpre širok razgled 
na Kamnik, na nekdanje predmestje Šutna in na 
Bergantovo goro z razvalinami Starega in Malega gradu. 
Na mestu današnjih Zapric je stal že v 14. stoletju 
grajski stolp, ki je bil sprva last ministerialov Andeških, 
vitezov Zapriških, pozneje pa je bil v lasti kamniških 
meščanov. Za pozidavo novega, renesančnega dvorca 
je leta 1550 poskrbel grof Jurij Lamberg. Zaradi turške 

nevarnosti so ga morali utrditi s stolpoma in z obzid-
jem. Grad je imel tudi grajsko kapelo, v kateri so se v 
času protestantizma zbirali protestantje. V 2. polovici 
18. stoletja je dobil današnjo baročno podobo. V gradu 
so nekoč živeli plemiči, danes pa so jih zamenjali 
muzejski kustosi; na Zapricah namreč že več kot pol 
stoletja domuje Medobčinski muzej Kamnik. V njem 
so shranjeni zanimivi in skrivnostni muzejski predmeti, 
pa tudi njihove zgodbe, ki pomagajo spoznavati ter 
razumeti preteklost in s tem tudi našo sedanjost. 
Izvrstna stalna razstava Odsevi kamniških tisočletij ter 
druge razstave so postavljene z občutkom za otroke, 
zato boste imeli tu kaj početi. To ni zaprašen muzej, 
kjer se ničesar ne smemo dotakniti, pač pa zbirke na 
igriv in sodoben način omogočajo otrokom doživeti 
preteklost. Na razstavi lahko tipamo predmete, pobo-
žamo mamuta, preizkusimo prazgodovinsko sekiro, 
tkemo na statve, se igramo rimske igre, kujemo srednje-
veški denar, poslušamo kamniške ljudske pripovedi ter 
skrivni rokovnjaški jezik, se izmerimo z metrom iz 16. 
stoletja in še kaj. Če muzej raziskujemo s knjižico Moj 
muzej, pa je doživetje lahko še zabavnejše. 

Na koralnem grebenu v Podgorju 
so pogoste možganske oblike 
koral. Koralne grebene najdemo 
tudi v okolici Bohinja, Podnarta, v 
Kamniški Bistrici, Podvolovljeku, 
v okolici Gornjega Grada in Nove 
Štifte. 

Na vzpetini, kjer stoji baročni 
grad Zaprice, sta v preteklosti že 
stala dva starejša gradova. 

Ogled muzeja 
Zimski čas (november – februar):
torek–petek 8–15 h
sobota, nedelja, prazniki  10–13 h
Muzej je odprt ob vseh praznikih, 
razen 1. 1., 1. 11. in 25. 12.
Poletni čas (marec–oktober):
Torek–petek 8–14 h in 16–18 h
Sobota 10–13 h in 16–18 h
Nedelja, prazniki 10–13 h
Ob ponedeljkih je muzej zaprt.

Spletna stran muzeja
www.muzej-kamnik-on.net
Za najavljene skupine nad 10 
oseb je muzej odprt tudi po 
dogovoru izven odpiralnega časa.

Dolžina izleta
Izhodišče–Zaprice 30–40 min 
Vrnitev 30–40 min
Skupaj 1–1.30 h 
(brez ogleda muzeja)
Čas ogleda muzeja je odvisen 
od naše radovednosti. 

Lapidarij je zbirka kamnite 
kulturne dediščine, ki predstavlja 
skoraj dve tisočletji dolgo 
preteklost Kamnika in okolice.

Na ohranjenem delu rimske 
grobnice je upodobljen grifon, 
krilato mistično bitje. Grifoni so 
bitja z levjih trupom ali trupom 
morske pošasti in s krili. Glava 
je levja, kozja, ptičja ali drugih 
oblik. Odganjali so zle sile in 
varovali pepel pokojnikov pred 
oskrunitvijo.
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IZHODIŠČE
Parkiramo v bližini cerkve sv. Nikolaja v Podgorju, ki 
je 2 kilometra oddaljena od Kamnika v smeri Most 
oziroma Kranja. Z glavne ceste nas oznake usmerijo v 
Podgorje, kjer cerkve ne moremo zgrešiti.  

OPIS
Od cerkve je lep razgled na naš izletniški cilj – grad 
Zaprice. Po asfaltni cesti gremo naravnost in za 
hišo Podgorje 10 zavijemo desno. Po makadamskem 
kolovozu nadaljujemo ob gozdu nad vasjo (poti se 
večkrat odcepijo k hišam, a mi se držimo levo). Rahlo 
se vzpenjamo skozi gozd in kmalu za kovinskim križem 
dosežemo preval, kjer je križišče več poti; mi izberemo 
desno. Zdaj hodimo po gozdni stezi, po grebenčku; 
na desni vidimo žičnato ograjo, ki nas bo bolj ali manj 
spremljala vse do Zapric. Kmalu se steza razcepi. Tu 
imamo dve možnosti: lahko izberemo spodnji kolovoz, 
ki je bliže ograji, ali pa gremo nekoliko više, po vzpore-
dnem (in morda lepšem). Oba nas lagodno pripeljeta na 
Zaprice. 
Vrnemo se po isti poti ali pa si priskrbimo prevoz. 

Zanimivosti v bližini
Staro mestno jedro Kamnika 
s Šutno in Malim gradom 
Rojstna hiša Rudolfa Maistra
Galerija Miha Maleš
Plečnikova dela v Kamniku 
(železniška postaja Kamnik – 
mesto, kapela Božjega groba 
v frančiškanskem samostanu, 
most čez Nevljico)  
Stari grad
Križev pot na Kalvarijo
Stara lipa ob glavnem 
vhodu na Žalah

Dodatno branje
Kamniško jezero
Veronika z Malega gradu 
O fantu, ki je šel v pekel po cegelc

V muzeju na prostem si lahko 
ogledamo kašče iz Tuhinjske 
doline, ki pričajo o podeželski 
arhitekturi v 18. in 19. stoletju.

Na stalni razstavi se lahko 
igramo tudi pastirsko igro 
nebeškanje ter poskušamo 
zatrobiti v rog, ki so ga 
uporabljali pastirji na Veliki 
planini.  

Str. 41: Podgorje pri Kamniku 
s cerkvijo sv. Nikolaja stoji na 
gričku, ki je pravzaprav ostanek 
koralnega grebena izpred 30 
milijonov let.


