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Tunjice
Na zlati hrib

Pravljica, v kateri nastopajo duhovniki, jabolka, roparji 
in čudežna odrešitev, je kot naročena za obisk Tunjic. 
Zapisal jo je dr. France Stele, znameniti Tunjičan in 
umetnostni zgodovinar. Še kot gimnazijcu mu je zgodbe 
pripovedoval predvsem njegov stari oče Tomaž, nekaj 
pa jih je slišal tudi od drugih sorodnikov; fant je bil tako 
pameten, da jih je zapisal, in zato jih poznamo še danes.   
Tudi mi bomo zakotalili svoje jabolko in se odpravili v 
Tunjiško gričevje na obisk znamenite baročne lepotice, 
cerkve sv. Ane, h kateri že stoletja vodijo romarske poti. 
Šli bomo po pravi romarski poti, no, po neznatnem 
delčku Jakobove poti. El Camino de Santiago je skupno 
ime za evropske romarske poti, ki od vsepovsod vodijo 
k cerkvi svetega Jakoba, zavetnika romarjev in popotni-
kov, v galicijski Composteli na severozahodu Španije. 
Zaradi kulturne pomembnosti je unesco leta 1985 pot 
uvrstil med svetovno dediščino. Simbol poti je školjka, 
ki je v srednjem veku predstavljala opravljeno romanje v 
Compostelo in jo bomo videli tudi na našem sprehodu. 
Na enem od gričev, nekoč slikovito imenovanem 
Bukov grič, je že v 16. stoletju stala manjša cerkev z 
visokim obzidjem, ki je služila kakor taborska utrdba 
za obrambo pred Turki. Med romarji je bila zelo 

priljubljena. Ko so jo podrli, je dal komendski župnik 
Peter Pavel Glavar leta 1762 na njeno mesto zgraditi 
novo cerkev, ki naj bi bila narejena po vzoru sv. Neže v 
Rimu. Peter Pavel Glavar je človek z izjemno življenj-
sko zgodbo. Njegova nikoli poznana mati ga je po 

rojstvu položila pred komendsko graščino, kjer je živel 
baron Peter Jakob de Testaferrata, član malteškega 
viteškega reda. Njena gesta je nakazovala, kdo je otro-
kov oče. Fantka so dali v rejo, kasneje pa se je izkazalo, 
da je zelo nadarjen, zato so ga šolali. S posredovanjem 
svojega domnevnega očeta (ki ga sicer nikoli ni priznal, 
a mu je trdno stal ob strani) je dosegel, da so mu spre-
gledali nezakonito rojstvo in je lahko postal duhovnik. 
Bil je izjemno izobražen in razgledan človek, posedoval 
je imenitno knjižnico, ki je še danes ohranjena, ustano-
vil je šolo, ki je nadarjenim kmečkih otrokom odpirala 
vrata k izobrazbi, bil je tudi izjemen gospodar in prvi 
učitelj čebelarstva pri nas. 
Verjetno ni čudno, da je ta mož, ki je iz najdenčka 
postal velik človek, podprl gradnjo nove cerkve sv. Ane, 
zavetnice vseh mater in deklet. 
Mogočna cerkev z dvema zvonikoma in veliko kupolo 
je imenitno umeščena med drobne tunjiške griče in 
mogočne kamniške gore v ozadju. Zanjo pravijo, da je 
čisto zmagoslavje baroka. Brez dvoma sodi med naše 
najboljše stvaritve tistega obdobja. Le vzemite si čas za 
njeno raziskovanje! 

Vrsta izleta
Razgiban izlet gori doli naokoli; 
nekaj je tudi hoje po cesti. 
Morda ni ravno najprimernejši 
za manjše predšolske otroke. 
Z njimi se lahko k cerkvi sv. 
Ane tudi pripeljemo in se 
nato sprehodimo po okolici, 
na Štulo ali do Naravnega 
zdravilnega gaja Tunjice. 

Najprimernejši čas
Vse leto, razen v visokem snegu. 

Ogled razstave
Razstavo Fosili iz Kamniško-
Savinjskih Alp in okolice Kamnika 
si lahko ogledamo v avli OŠ 
Frana Albrehta v Kamniku, 
Šolska ulica 1, po predhodnem 
dogovoru s šolo oziroma v 
času obratovanja šole.     

Ključ cerkve 
Za ključ potrkamo v župnišču 
poleg cerkve ali pa predhodno 
pokličemo na telefonsko številko 
Župnije Tunjice: 01/839 24 01.   

Nadmorska višina: 471 m 
Višina izhodišča: 380 m 
Višinska razlika: 200 m 
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Mehkoba Tunjiškega gričevja

Ob cerkvi sv. Ane je kip njenega 
graditelja, župnika Petra Pavla 
Glavarja, s pomenljivim citatom: 
“Gledam grdo, a srce imam 
toplo.” Na fotografiji je njegov 
kip, ki stoji na komendskem 
cerkvenem trgu pred župniščem. 

Nevarnosti
Previdno, ko hodimo po cesti.  

Dolžina izleta
Izhodišče–Sv. Ana 1 h 
Vrnitev 1 h
Skupaj 2–3 h 
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Blizu cerkve so leta 1842 našli rimske zlatnike iz 5. stole-
tja, zato ni čudno, da v tamkajšnjem ljudskem izročilu 
obstaja veliko zgodb o zlatem hribu, kjer je zakopan 
zaklad. Nekoč je šel nekdo v travo obrisat čevlje, pa je 
tako trdo potegnil, da se je prikazal pisker zlatnikov; z 
njimi je lahko omožil tri hčere! Včasih so ljudje videli, 
da pri šacu – zakladu – luč gori; če ga nisi vzel takoj, se je 
lonec spremenil v pisker črnega oglja … 
Tunjiški zaklad pa je od nekdaj bilo tudi sadje, ki je 
zaslovelo že pred drugo vojno. Ljudska pesem poje: 
“Tunčana vsak pozna. / Hruško v rokah ima.” Dobro so 
uspevale še tunjiške kumare, ki so jih dekleta in žene v 
polnih koših nosile na kamniško tržnico. Znani pa so 
bili tudi po domačem žganju – sadjevcu, ki so mu dodali 
še eno posebno začimbo – močerada! V domačem 
zdravilstvu je prekuhani močerad deloval kot narkotik. 
Žganje, prepojeno z močeradovim strupom, so dali 
piti ponesrečencu, da ga je omamilo in da so mu potem 
lahko opravili kak boleč poseg. Tunjiškega žganja se je 
šaljivo oprijelo ime močeradovec. 
Ljudski spomin ve povedati, da so se tudi v Tunjicah 
skrivali rokovnjači, fantje, ki so se v 18. in 19. stoletju 
skušali izogniti dolgoletni vojaščini. Svoj tabor so 
imeli v Žerjavovem grabnu, pod cerkvijo, kjer so imeli 
v zemljo izkopano skrivališče. Njihov vodja je imel 
zlovešče ime – Črni Jurka. V Žerjavovem grabnu menda 
raste tudi visoka bukev (vsaj v tistih rokovnjaških časih 
je), od koder se vidi kupola cerkve. Pod to bukvijo 
so rokovnjači zakopali šac. Pravijo, da so ga že mnogi 
poskušali najti, a niso bili uspešni … 
So bili pa zato veliko uspešnejši geologi: Jure Žalohar, 
Tomaž Hitij in Matija Križnar, ki so ime Tunjic in 
Tunjiškega gričevja dobesedno ponesli v svet. Tu so našli 
najstarejše fosile morskih konjičkov na svetu ter najsta-
rejše in prve znane fosile pritlikavih šilastih konjičkov 
in morskih zmajev. K nam jih je prinesel topel oceanski 
tok z območja Avstralije in Indonezije. Morski konjički 
nas s svojo ljubkostjo že dolgo navdušujejo, upodo-
bljeni so celo na rimskih mozaikih, a kdo bi si mislil, 
da so se začeli razvijati že pred več kot 12,5 milijoni let! 
Kamniški kot je bil v obdobju miocena zaliv morja, ki 
se je zajedalo v nastajajoče Kamniške Alpe. Morje se je 
umaknilo in naposled “odteklo”, v usedlinah pa so se 
ohranili živalski in rastlinski ostanki. Pravih fosilnih 

Tunjice imajo prav poseben 
sadjevec, močeradovec. Včasih 
so v ljudskem zdravilstvu kot 
narkotik uporabljali žganje z 
močeradovim strupom.

Str. 47: Cerkev sv. Ane, baročna 
lepotica v idiličnem okolju. Ko so 
na mestu starejše cerkve začeli 
zidati novo, so morali hribček, 
ki so mu včasih rekli Bukov grič, 
znižati za 3 metre.
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in izumrlih vrst morskih konjičkov doslej niso odkrili 
še nikjer, razen v Tunjicah. Pripadajo dvema vrstama, 
Hippocampus sarmaticus in Hippocampus slovenicus. 
Leta 2014 so bili s strani mednarodnega inštituta za 
raziskave vrst (International Institute for Species 
Exploration – IISE) uvrščeni na seznam 100 najbolj 
fascinantnih novih vrst našega planeta, odkritih po letu 
2000.
Poleg morskih konjičkov so geologi v Tunjiškem 
gričevju našli še ostanke mahovnjakov, polžev, školjk, 
rib, celo ostanke meduz, med najpogostejšimi pa so 
fosilne žuželke. Njihovo nahajališče v Tunjicah je doslej 
najbogatejše pri nas. Geologi so našli več sto primerkov, 
ki pripadajo kačjim pastirjem, hroščem, kobilicam, 
dvokrilcem (muhe in komarji) ter kožekrilcem (ose, 
čebele, mravlje). Med najzanimivejšimi je prvi fosilni 
kačji pastir, najden na ozemlju Slovenije. 
Vsem geološkim navdušencem svetujemo, da si poleg 
Tunjic ogledajo tudi razstavo Fosili iz Kamniško-
Savinjskih Alp in okolice Kamnika. Včasih je bila na 
ogled v Naravnem zdravilnem gaju Tunjice, sedaj pa 
gostuje v avli OŠ Frana Albrehta v Kamniku. 
IZHODIŠČE
Frančiškanski samostan v Kamniku. Parkiramo na 
velikem parkirišču ob samostanu. 
OPIS
S parkirišča začnemo kar po cesti proti Žalam, nato 
kmalu zavijemo levo in sledimo oznakam za pešpot. Ob 
glavnem vhodu na pokopališče si mimogrede ogledamo 
starodavno lipo s številnimi vrhovi. Nadaljujemo po 
cesti ob pokopališču, mimo Kalvarije s štirimi kape-
licami in kapelo svetega Križa. Križev pot je posli-
kal kamniški slikar Matija Koželj. Kapelice so bile 
postavljene sredi 19. stoletja in kasneje prenovljene. 
Na tem območju je bil včasih tudi grad, znan kot 
gradič na Turnu, od katerega niso ostali niti ostanki. 
Na desni se odpre lep razgled na mekinjski samostan. 
Vidimo tudi cerkev sv. Jurija ob jezeru v Nevljah – pod 
nami se razgrne celotno območje, kjer naj bi bilo 
mitično Kamniško jezero. Ko pridemo iz gozda, lahko 
s travnika pred naseljem Žale vidimo vsaj 12 cerkva! 
Poskušajmo jih najti in prešteti!
Po cesti gremo skozi Žale; pri razpelu izberemo levo 
pot, ki nas pripelje mimo gostilne Mili vrh (tu je žig 

Komendske planinske poti!). Nadaljujemo do konca 
naselja, kjer se neha asfaltna cesta. Tu se prvič pojavijo 
tudi rumene puščice, ki označujejo Jakobovo pot in nas 
levo usmerijo na makadam, po katerem se začnemo 
spuščati v gozd. Kmalu se cesta spremeni v gozdno pot, 
ki prijetno vodi gor in dol po gričevnatem grebenu. Po 
približno 15 minutah hoje po gozdu pridemo na manjše 
razpotje; planinske markacije in rumene puščice nas 
usmerijo desno. Strmo se spustimo do hiš in do asfaltne 
ceste, po kateri nadaljujejo levo skozi Tunjiško mlako 
in sledimo oznakam za Naravni zdravilni gaj Tunjice 
oziroma za cerkev sv. Ane. Na desni se nam odpre lep 
razgled na cerkev sv. Primoža ter Kamniški vrh. 
Ko na desni zagledamo kapelico oziroma Žerjavovo 
znamenje, smo že skoraj na cilju. Prav na poti od 
znamenja do cerkve so našli veliko fosilov. Na levi 
kmalu opazimo veliko parkirišče za obiskovalce 
cerkve, tu pa se desno odcepi pešpot, po kateri se lahko 
izognemo zadnjemu odseku ceste ter se povzpnemo 
do našega cilja. Izpred cerkve je lep razgled po okolici, 
vse do Kranja, Homca, Domžal in Bergantove gore s 
Starim gradom. Tudi pri cerkvi si lahko odtisnete žig 
Komendske planinske poti. Najlepši pogled na sv. Ano 
pa je z bližnjega razglednega griča Štula, kamor se je 
zagotovo vredno povzpeti in si morda na njem privo-
ščiti pravljico. 
Vrnemo se po isti poti; če imamo možnost, si lahko 
zagotovimo tudi prevoz nazaj na izhodišče. 

Zanimivosti v bližini
Stara lipa ob glavnem 
vhodu na Žalah 
Razgledni griček Štula
Naravni zdravilni gaj Tunjice
Staro mestno jedro Kamnika 
s Šutno in Malim gradom 
Galerija Miha Maleš
Plečnikova dela v Kamniku 
(stranska vrata v cerkvi sv. Ane, 
železniška postaja Kamnik – 
mesto, kapela Božjega groba 
v frančiškanskem samostanu, 
most čez Nevljico)  

Dodatno branje
Kamniška ali Slevška roža 
na Kamniškem vrhu
Ima toliko do naju kot 
midva do njega
Ajdovski deklici
Kamniško jezero 
Veronika s kamniškega 
Malega gradu
Škratje v Kamniških planinah
Zakleti tolmun 

Rekonstrukcija najslavnejšega 
slovenskega fosila – najstarejši 
morski konjiček na svetu 
(Hippocampus sarmaticus). 
Velikost fosila je približno 5 cm, 
v dolžino pa so ti konjički zrasli 
do 9 cm.

Hippotropiscis frenki, najstarejši 
in edini fosil pritlikavega 
šilastega konjička na Zemlji, je 
velik samo 4 cm. To je evolucijski 
vmesni člen med morskimi šili in 
morskimi konjički.


