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Mali in Stari grad 
Razgledna grajska brata 01

Mali grad na strmi skali sredi mesta, kjer so skriti 
zakladi skopuške grofice Veronike, je zagotovo eden 
najlepših in večno privlačnih kotičkov Kamnika. Če 
ste v mestu prvič, ga morate obiskati, če ste tu doma, 
ga zaužijte čim večkrat. Ljudsko izročilo pravi, da je na 
tem mestu že davno pred gradom in kapelo stal tempelj 
enookega poganskega božanstva, h kateremu so romali 
ljudje od blizu in daleč. 
V 12. stoletju, morda že konec 11., so Mali grad pozidali 
grofje Andeški, mogočna bavarska plemiška družina. 
Kamnik je bil središče njihovih posesti, tako rekoč 
prestolnica Kranjske. Sredi 15. stoletja je bilo grajsko 
poslopje že zapuščeno; grad je bil uničen v velikem 
požaru, in to do take mere, da ga nikoli več niso obno-
vili. Kasneje so sicer zgradili malo utrdbo, zato je tudi 
dobil ime Mali grad. 
Danes od nekdanjega grajskega poslopja vidimo samo 
obnovljen stražni stolp, nekaj slikovitega zidovja in graj-
sko kapelo. So pa arheologi našli veliko stvari, ki pričajo 
o grajskem življenju in nekatere si lahko ogledate v 
Medobčinskem muzeju Kamnik. 
Še vedno pa je lepo ohranjena grajska kapela z roman-
skim portalom in tremi nadstropji. 

Ravno tronadstropnost kapele je menda velika redkost: 
zgornja kapela je služila grajskemu gospodu in njegovi 
družini, spodnja pa ostalim prebivalcem gradu; v prit-
ličju je kripta, v kateri so prvotno shranjevali relikvije. 
Ena od zgodb o grofični Veroniki celo razlaga to arhi-
tekturno redkost. Pravi, da je bila kapela zgrajena za tri 
brate, mlade duhovnike. Meščani, ki so jih imeli zelo 
radi, so jim želeli zgraditi kapelo, da bi lahko skupaj peli 
prvo sveto mašo. Za kredit so prosili grofico Veroniko, 
a ta ni znala krotiti svoje jeze, kar je vodilo k zaključku 
zgodbe, ki jo že poznamo …  
Nad spodnjim gradom je nekoč na Bergantovi gori 
stal še en grad, ki je varoval mesto z nasprotnega brega 
Kamniške Bistrice. Oba gradova se v pisnih virih prvič 
omenjata leta 1202 kot duo castella de Staine. Ljudsko 
izročilo pa pravi, da sta bila nekoč “bratska gradova” 
povezana s hribom, ki je kot pregrada zapiral veliko 
jezero proti Nevljam. Valvasor zatrjuje, da so se na 
Malem gradu še videli železni obroči, na katere so ljudje 
privezovali svoje ladje. Nekoč pa se je utrgal oblak, bila 
je strašna ujma, ki je goro prelomila na dvoje ter tako 
ločila oba gradova. 
Tudi Stari grad so zgradili Andeški grofje, potem pa 
so na njem gospodovali Gallenbergi, Celjski grofje in 
Turjačani. Po ljudskem izročilu naj bi na njem živel tudi 
vitez Vitovec, ki je razsajal, požigal in ropal naokoli. Je že 
moralo biti hudo, saj so ga preklele kar tri duše umrlih 
grajskih zapornikov, četrta pa ga je potem ubila ... 
Za grad je bilo usodno leto 1511, ko ga je, tako kot 
večino kranjskih gradov, poškodoval strahovit potres, 

Vrsta izleta
Tehnično nezahtevna pot; 
kratka, a strma. Na nekaterih 
mestih moramo nekoliko 
popaziti na najmlajše, da ne 
zdrsnejo po gozdnem pobočju.

Najprimernejši čas
Izlet je primeren čez vse 
leto, tudi kot popoldanski 
sprehod. Če je pozimi ledeno, 
se nanj ne odpravljajmo.

Nevarnosti
Na vseh ruševinah (Mali in Stari 
grad), ki tako mamljivo vabijo k 
plezanju in preizkušanju lastnih 
moči, bodimo posebej pozorni 
na otroke. V mokrem je pot na 
Stari grad lahko precej spolzka. 

Dolžina izleta
Izhodišče–Stari grad 
30–45 min
Vrnitev 30 min
Skupaj 1.30–2 h 

Nadmorska višina: 585 m
Višina izhodišča: 380 m 
Višinska razlika: 200 m

Ni ga obiskovalca, ki ne bi 
potisnil svoje pesti v luknjo, 
ki naj bi jo z udarcem naredila 
Veronika, tik preden se je 
spremenila v kačo. Po ljudskem 
izročilu obstajata (vsaj) dve 
različici, katera vdolbina je “ta 
prava”.

Na Malem gradu so imeli 
Andeški grofje nekdaj kovnico 
denarja.
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vendar so ga popravili. Petinšestdeset let kasneje je vanj 
udarila strela, ki je ubila hčer graščaka Ahacija Thurna. 
Grad se je očetu tako zameril, da se je izselil, poslopje 
pa prepustil propadanju. Danes je na razglednem vrhu 
samo nekaj kamnitih razvalin. O veliki vinski kleti, 

kopalnici z bakrenimi kadmi, grajski kapeli, ječi ter 
veliki viteški dvorani, o katerih so pisale stare listine, 
ni več ne duha ne sluha. Imamo pa grofovski razgled 
na vrhove južno od Ljubljane, Polhograjske Dolomite, 
Julijske Alpe, predvsem pa drugačen pogled na staro-
davno srednjeveško mesto z okolico ter na venec gora, ki 
nosijo njegovo ime. 
IZHODIŠČE
Kamnik. Če se pripeljemo z avtomobilom, parkiramo 
na parkirišču za frančiškansko cerkvijo ali na Trgu 
prijateljstva.  
OPIS
Najprej si lahko ogledamo Mali grad, do katerega vodi 
stezica iz starega mestnega središča. Steza na grad se 
začne z obeh strani Samčevega predora, ki je zanimivo 
povezan z Veroniko. Menda se je včasih, preden so ga 
izkopali, da bi omilili klanec, zakleta grofica tod veli-
kokrat prikazovala. Ponoči je ležala na vrhu klanca in se 
zagnala v vsakega pijanega človeka, ki se je majal mimo. 
Od leta 1882, ko so klanec prekopali in lepo uredili 
stopnice na hrib, se ne prikazuje več. 
Po ogledu Malega gradu gremo mimo avtobusne 
postaje, čez Maistrov most, mimo mostu čez Nevljico 

in nasproti igrišč za odbojko previdno prečkamo glavno 
cesto proti Tuhinju. Na desni opazimo začetek poti; po 
zložni stezi se začnemo vzpenjati po severnem gozdna-
tem pobočju Starega gradu, po t. i. Prašnikarjevi poti. 
Malo pod vrhom zavijemo ostro desno (naravnost se 

gre na Špico) in se tik pod vrhom priključimo na cesto. 
Čez nekaj deset metrov stopimo na vršni plato. 
Vrnemo se lahko po drugi, južni strani hriba. Najprej 
gremo skozi razvaline starodavnih grajskih vrat ter 
mimo manjšega travnika, nato pa ponovno v gozd. Pot 
se serpentinasto spušča vse do “mlinčkovega gaja”, 
kjer bo ob številnih lesenih mlinčkih, ki jih voda igrivo 
poganja ob izviru studenčka, zagotovo zahtevan posta-
nek. Pot se izteče ob glavni cesti (pri manjši planinski 
tabli z napisom Stari grad in večji tabli, ki označuje 
potek Naravoslovne učne poti na Stari grad).
Gremo levo, previdno prečkamo cesto na prehodu 
za pešce in nadaljujemo čez Usnjarski most. Po 
starodavnih mestnih ulicah poiščemo pot do parki-
rišča – v malih mestih je prijetno in nič narobe, če se 
včasih malo “izgubljamo” po ulicah. Ker je možnosti 
več, vam prepuščamo, da poiščete svojo. Mali grad 
lahko obiščemo tudi po vrnitvi s Starega. Obisk obeh 
gradov pa seveda lahko tudi ločimo oziroma poljubno 
kombiniramo. 

Gostišča ob poti
Kavarne in gostišča v mestu 
Gostišče na Starem gradu
 
Zanimivosti v bližini
Grad Zaprice z muzejem
Seydlova hiša z znamenitimi 
gotskimi reliefi podoknic 
(Glavni trg 25)
Lectarjeva hiša s črno kuhinjo in 
Plečnikovo sobo (Glavni trg 16)
Staro mestno jedro 
Rojstna hiša Rudolfa Maistra
Galerija Miha Maleš 
Plečnikova dela v Kamniku 
(železniška postaja Kamnik – 
mesto, kapela Božjega groba 
v frančiškanskem samostanu, 
most čez Nevljico)
Keršmančev park 
Budnarjeva muzejska hiša 
v Zgornjih Palovčah

Budnarjeva hiša v Zg. Palovčah 
je živi muzej, ki s svojo več sto 
let staro podobo ohranja izročilo 
starih kmečkih hiš in preprostega 
načina življenja na vasi. 

Z vstopom na območje 
nekdanjega Starega gradu smo 
tudi mi postali grajski!

Večerni pogled s Starega gradu 
proti Tunjicam in pogorju 
Triglava v ozadju

Mitično Kamniško jezero naj bi 
odteklo tja, kjer je danes Šutna. 
V srednjem veku je bila Šutna 
predmestje Kamnika, čeprav sta 
cerkev na Šutni in sirotišnica 
(špital) nastala že z ustanovitvijo 
mesta.

Dodatno branje
Kako so nastale Kamniške planine
Škratje v Kamniških planinah
Kamniško jezero
Kamniška ali Slevška roža 
na Kamniškem vrhu
Ima toliko do naju kot 
midva do njega
Divji mož in huda muca


