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B lizu Komende leži ob vznožju Krvavca sredi gozdov samotna 
vas Dobrava. Blizu nje je dolinica, ki jo ljudje imenujejo Pri 
ajdovskih deklicah. Na bližnjem gričku je nekoč stal pono-

sen grad. Bil je trden, prostran in višji od sedanjih cerkva. V gradu je 
prebival orjaški Ajd in njegovi hčerki. Ajd je bil velikan, da malo takih. 
Tudi njegovi hčerki sta mu bili podobni. Imeli sta lepa obraza in oči 
kakor zvezde, njuni rumeni lasje pa so bili prepleteni z biseri. Vsi so 
bili zelo srečni, dokler ni v deželo prišel sovražnik – kruti pesjan.
 V svoji deželi, ki je ležala za devetimi morji, je pesjan zvedel za lepi 
ajdovski deklici. Šel je z veliko vojsko na pot, da bi ju dobil. Povsod, 
koder je hodila ta drhal, je požigala, plenila in morila. Čudni so bili 
ti ljudje, kajti namesto človeških so imeli pasje glave, kadar pa so se 
bojevali, so po pasje lajali. In ko so čez več let prispeli na Gorenjsko, 
so takoj naskočili Ajdov grad. Ujeli so nesrečnega očeta in ga kruto 
pokončali. 
 Deklici sta se rešili in zbežali visoko v planine, kamor jima pesjani 
niso mogli slediti. To jih je tako razjezilo, da so grad razdejali do 
zadnjega kamna. Dolgo časa sta deklici živeli na planinah. Visoko gori 
na Krvavcu sta sedeli noč in dan in zrli v dolino. Bridko sta jokali in 
točili krvave solze, da je z vrha Krvavca v nižavo pritekel krvav potok 
solza. Od tod ima gora še danes svoje ime.
 Ko sta deklici videli, da pesjanov ni več v deželi, sta prišli nazaj v 
dolino. Nastanili sta se v dolini, ki ji danes rečejo Pri ajdovskih dekli-
cah, v votlini pod sivo pečjo, kjer izvira bister potoček. V votlini sta 
si napravili lepo stanovanje. Tla sta posuli z zlatom in srebrom, ki 
sta ga nakopali visoko v Grintavcih in ki je bilo dostopno le njima. 
Stene sta okrasili z biseri, ki so jima cveteli v laseh. Ljudje so ju radi 
obiskovali, bodisi iz potrebe ali iz radovednosti. Bili sta darežljivi 
in prijazni. Bolnike sta ozdravljali s čudežnimi zelišči, kmetom sta 
svetovali, kdaj naj sejejo ali žanjejo. Vnaprej sta vedeli za vse ujme 
in nadloge ter pred njimi svarili ljudi. Svetovali sta mladeničem in 
deklicam pred poroko in tisti par, ki sta ga onidve povezali, je bil 
gotovo srečen. Tako sta živeli stoletja in stoletja, rod za rodom ju je 
poznal vedno enaki.
 Tako je bilo, dokler so bili ljudje dobri. Ko pa so se pokvarili, sta 
se začeli izogibati ljudi. Tedaj pa so prišli v deželo sveti možje, ki 
so oznanjali vero v enega Boga. Ljudje so radi poslušali svete može, 
spokorili so se in se dali krstiti. Tudi do lepih deklic je prišel glas o 

novi veri, vendar pa o edinem Bogu nista hoteli ničesar slišati. Zato 
ju je Bog kaznoval in morali sta umreti. Umrli sta v najlepšem cvetu. 
Strašen je bil dan njune smrti in pokopa, kajti po gozdovih so bučali 
viharji in vse zverine so hotele priti k njima. Jeleni so jima izkopali 
dve veliki gomili, kamor so živali položile trupli obeh deklic. Volkovi 

in medvedje so nanosili visoko goro prsti. Še danes se vidita v Ajdovi 
dolinici dva gola griča, na katerih ne raste nobena trava.
 Vsakih sto let se ajdovski deklici zbudita in zlezeta iz gomil. 
Sedeta in si začneta česati lase in tedaj padajo biseri kakor toča na 
tla. Srečen tisti človek, ki je brez greha in takrat pride sem: z biseri 
si lahko napolni vse žepe. Nekoč pa je v to dolinico ravno ob pravem 
trenutku zašel lovec. Videl je deklici, ko sta se česali. Od daleč ju je 
opazoval izza drevesa. Bili sta tako veliki, da sta segali nad drevje, 
lepši kot katerokoli gorenjsko dekle, in biseri, prepleteni med kodri, 
so se tako bleščali, da mu je jemalo vid. Bili so debeli kakor drobna 
jabolka in s tako težo so padali na tla, da se je kar treslo in je zvenelo 
kakor v kovačnici, kadar tolče najmanj pet kovačev. Opogumil se je in 
se jima približal, pobral en biser – toda, čudo! V hipu sta se spremenili 
v dve odurni črni babi, lasje v grde dolge kače, iz biserov pa so nastale 
debele uši, ki so lezle proti njemu. Hitro je pobegnil domov in tedaj 
se je spomnil svojih grehov in pripovedi starega očanca, ki je veli-
kokrat rekel, da naj nihče, ki ni brez greha, ne hodi pobirat biserov k 
ajdovskima deklicama.
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Komendska Dobrava 
Čez gmajne z biseri 04

Tokrat se bomo podali na ravninski potep, na katerem 
bomo raziskovali konce, kjer naj bi živeli dobri ajdovski 
deklici. Izbrali sta si prav lep dom! Čeprav nihče točno 
ne ve, kje sta pokopani, nas bo pot vodila čez pokra-
jino, ki uteleša duha naše zgodbe: čez borove gmajne, 
porasle z visoko praprotjo in borovnicami, tekla pa bo 
tudi vzdolž prijaznih potokov, nadvse prijetnih za igro.   
Planinsko društvo Komenda je uredilo in markiralo 
pot, ki vodi od Doma Milana Šinkovca oziroma 
Planinskega doma Komenda na Podborštu (staro 
ledinsko ime je na Selišah) do hiše “pri Lizneku” na 
Komendski Dobravi in naprej proti Šenturški Gori 
ter Krvavcu. Za začetek si bomo privoščili le kratek 
delček te poti: od Komendske Dobrave se bomo vrnili 
do planinskega doma, kjer nas pričaka vse udobje 
civilizacije, vključno z otroškimi igrali. 
Komendska Dobrava in Podboršt ležita ob južnih 
obronkih Grintovcev, sredi gozdov Tunjiškega 
gričevja, logov, zamočvirjenih travnikov, potokov in 
lepih jas. 
Obe naselji sodita v Občino Komenda, ki ima sama po 
sebi izredno bogato in zanimivo preteklost. Kraju so 
dali ime ivanovci, vitezi malteškega reda, ki so že sredi 

13. stoletja tu imeli svojo posest (komêndo), ki so jo 
upravljali t. i. komendatorji. Imeli so tudi postojanko, 
kjer so oskrbovali popotnike in negovali bolnike. Leta 
1698 je dobil Komendo in njihove posesti v zakup 
Maltežan baron Peter Pavel Jakob de Testaferrata, 

domnevni nezakonski oče duhovnika Petra Pavla 
Glavarja (1721–1784). Ta je kljub osupljivi življenjski 
zgodbi postal eden najbolj učenih in razgledanih 
slovenskih ljudi 18. stoletja, pa tudi uspešen gospodar-
stvenik, čebelar in mecen. Prav on je dal v Tunjicah 
postaviti cerkev sv. Ane, ki velja za biser baročne 
arhitekture.  
Komenda in okolica je bila več stoletij znana tudi 
zaradi lončarstva, ki je bilo zelo razvito – v kraju je bilo 
celo več kot sto lončarskih mojstrov. Še do nedavnega 
je lončarstvo najbolj cvetelo v vasi Mlaka, kjer je bil 
lončar skoraj v vsaki hiši, pa v Podborštu, na Gori in 
Gmajnici. Trenutno njihovo izročilo ohranjata samo še 
dva lončarja.
Lončar pa je nekdaj bival tudi na naslovu Podboršt 15, 
ime mu je bilo Ciril Štebe. Danes si je mogoče njegovo 
zapuščino, vključno s staro lončarsko delavnico in 
okroglo pečjo za žganje lončevine, ogledati v zasebnem 
Lončarjevem muzeju, ki je zrasel na njegovi domačiji. 
Zdaj se v stari hiši in štirih lesenih poslopjih nahaja 
zbirka, ki je vsekakor vredna ogleda. Prijazna lastnika 
Janez Lončar in njegov sin Jani imata že več kot 5000 
starih predmetov iz kmečkega življenja, ki jih z veseljem 

Vrsta izleta
Gozdni sprehod. Športna obutev 
in oblačila zadostujejo; v mokrem 
so zelo uporabni tudi gumijasti 
škornji, saj je pot lahko blatna. 
Zaradi bližine vode in prijetnih 
potokov, ob katerih se je lepo 
igrati, priporočamo rezervna 
oblačila in obutev. Ob planinskem 
domu so otroška igrala, ki jih bodo 
otroci zagotovo želeli preizkusiti. 

Najprimernejši čas
Vse leto, spomladi je ob 
potokih vse polno zvončkov. 

Ogled muzeja 
Lončarjev muzej (Podboršt 
15) je odprt po dogovoru. 
Za obisk pokličite prijazne 
lastnike na telefonsko številko 
041/942 052 (Jani Lončar). 

Dolžina izleta
Izhodišče–Planinski dom 
Komenda 40 min   
Vrnitev 40 min
Skupaj 1.30–2 h 

Planinska koča na poti
Planinski dom Komenda

Nadmorska višina: 342 m 
Višina izhodišča: 360 m
Višinska razlika: 18 m

Skozi Komendski boršt
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dokupujeta, obnavljata, pa tudi pokažeta obiskovalcem. 
Otrokom so nenavadni predmeti vedno zanimivi, prav 
tako opazovanje kokoši, tekanje po travi in plezanje na 
pripravno drevo. Fantiče vseh starosti pa redno navdu-
šuje velika zbirka starih traktorjev in motorjev. 

IZHODIŠČE
Peljemo se iz Kamnika do Komende; v središču naselja 
sledimo oznakam za Planinski dom Komenda na 
Podborštu. Mimo doma nadaljujemo do Komendske 
Dobrave. Za vasjo, kjer pri hiši na samem cesta 
ostro zavije levo, poiščemo parkirni prostor (12 km 
iz Kamnika). Na desni vidimo planinske smerokaze 
Komendske planinske poti za Šenturško Goro, Sv. 
Ambroža in Krvavec, vse do Kalškega grebena.
OPIS
S ceste nas planinske markacije usmerijo v gozdiček, po 
katerem se spuščamo do sotočja dveh potokov. Večji je 
Vrtaški potok, manjši pa Rakovšek. Že ime pove, da je 
včasih v njem živelo veliko rakov, menda pa tudi manj-
ših potočnih postrvi. V tem logu raste spomladi toliko 
velikih zvončkov ali kronic, da vse diši po njih. Tod je 
kar nekaj vzpetin, ki z malo domišljije spominjajo na 
veliki gomili, kamor so gozdne živali pokopale ajdovski 
deklici. Čez leseni mostiček prečkamo potok ter nada-
ljujemo skozi zamočvirjeni log. Pot se nato rahlo vzpne, 
postopoma se spremeni tudi gozd, v katerem zaradi 
kislih ilovnatih tal prevladuje združba rdečega bora in 
borovničevja. 

Ko pridemo na gozdno vlako, ki se nam priključi z 
desne, nas markacije usmerijo levo. Nato hodimo 
ves čas bolj ali manj naravnost, praktično po ravnem. 
Preden pridemo do planinskega doma, se z glavne 
poti levo odcepi pot, ki vodi do ostankov partizanske 

bolnišnice. (Obiščemo jo lahko tudi s ceste Podboršt–
Komendska Dobrava). Na koncu nas pričaka planin-
ski dom, pred njim pa je v pokritem votlem drevesu 
skrinjica z vpisno knjigo in žigom Komendske planin-
ske poti. Mali bajer pred domom je vedno poln žab in 
lokvanjev.
Do Lončarjevega muzeja je le še 5 minut hoje; od 
spodnjega parkirišča pod planinskim domom preč-
kamo cesto za Komendsko Dobravo, nato zavijemo na 
prvem odcepu po cesti levo, se nekoliko vzpnemo in se 
priključimo na asfaltno cesto, po kateri gremo desno, in 
že stojimo pred muzejem.
Na izhodišče se vrnemo po isti poti, lahko gremo skozi 
gozd, če pa si zaželimo spremembe, se lahko vrnemo 
tudi po cesti. Ob poti lahko vidimo večji potok Pšata, 
ki je lahko dostopen in zelo prijeten za vodno igro. Na 
desni strani se sredi gozda odpre zamočvirjen travnik z 
veliko jaso in lovsko opazovalnico; domačini mu rečejo 
Pri ajdovskih deklicah. 

Zanimivosti v bližini
Baročna cerkev sv. Petra v 
Komendi in trg pred njo
Glavarjeva lipa ob kapelici 
sv. Petra (stara 750 let)  
Grajski (Glavarjev) vodnjak
Knjižnica Petra Pavla 
Glavarja v beneficijski hiši
Kamnito gotsko znamenje
Plečnikova dela v Komendi 
(cerkveni trg, spomenik žrtvam 
prve svetovne vojne, svetilnik 
v spomin na evharistični 
kongres, tabernakelj v kapeli 
Matere božje, nagrobnik 
družine Dimic in Štebe …)
Stalna razstav kartografa 
Ivana Selana
Mlinčki pod Hosto pri Suhadolah
Ostanki gradu in ribnik 
v Križu pri Komendi 
Čukov bajer pri naselju 
Mlaka pri Komendi

V Komendskem borštu je veliko 
možnosti za pripovedovanje 
pravljic, igro in spoznavanje 
dreves. Tudi z zavezanimi očmi!

Na vodenih pravljičnih poteh 
se radi srečamo z biologom ter 
domačinom Rudijem Ocepkom. 
Srečanja z njim ter živalmi so 
vedno nepozabna. 

Dom Milana Šinkovca oziroma 
Planinski dom Komenda na 
Podborštu 

Dodatno branje
Ajdovski most v Kamniški Bistrici
O deklici, ki je lepo pela
Kako so nastale Kamniške planine
Škratje v Kamniških planinah
Zakleti tolmun 


