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Ravne senožeti in Kamniški vrh 
V zmajevem domovanju 

Č e gremo iz Stahovice po dolini Bistričice proti Krvavcu, 
vidimo na desni mogočen kamnit plaz, ki se spušča s 
Kamniškega vrha proti dolini. Razbrazdano pobočje, 

prekrito z velikimi skalami, je vidno daleč naokoli in nosi več imen: 
Kamniška ali Slevška roža pa tudi Monštranca. Gorjani si nastanek 
plazu razlagajo takole:
 V starih časih so bili nekakšni lintverni. Tam nekje je lintvern ven 
skočil. Vedeli so, da bo nekje skočil, so ga slišali, ko je bil notri, da je 
žvižgal ali kaj, ne vem. Na eno stran bo prišel ven: na ono stran, na 
Korošico, ali bo pa tukaj, na kamniško, ven prišel. To so vedeli, da bo 
prišel nekje ven, niso pa vedeli kje.
 Potem je pa na kamniško stran prišel ven. Včasih so rekli, da ko je 
ven skočil, je vse za njim drlo toliko časa, da ga je zasulo.
Na ta način je Slevška roža nastala. 

Kamniška ali Slevška roža
na Kamniškem vrhu

lintvern: 
zmaj

Tokrat si bomo ogledali Slevško ali Kamniško rožo, 
kamnito grapo, ki se je zasekala v strma pobočja 
Kamniškega vrha, 1259 m, in sosednje Planjave, 1243 m. 
Nenavadna bela lisa, ki je od daleč videti kot šopek rož, 
je od nekdaj burila ljudsko domišljijo. Ljudje so ji rekli 
Roža, uporablja pa se tudi ime Slevška ali Kamniška 
roža. 
Zmaj, tudi lintver ali lintvern, ki naj bi jo naredil, je 
bajno bitje s potezami ptiča, kače in kuščarja. Zelo 
pogosto ga srečamo v gorskih pripovedkah. Največkrat 
se izvali iz jajca, ki ga znese sedemletni petelin. Jajce je 
tako trdo in težko, da zleze v zemljo, iz njega pa se izvali 
zmaj. Na splošno to bitje s svojim premikanjem v vodi, 
pod zemljo oziroma v notranjosti gore ustvarja različne 
nesreče: plazove, povodnji in potrese. Če pa zleze 
iz gore, povzroči velike naravne spremembe, kot so 
denimo podori in kot naj bi nastala naša Roža. Po enem 
od Valvasorjevih zapisov naj bi se zmaj zakotil tudi v 
Kamniškem jezeru, ki se je raztezalo od današnjega 
mesta do okoliških gora. Zmaj se je v vodi tako zelo 
premikal, da je razbil razvotljeno goro, ki je zadrževala 
jezero in to se je razlilo po polju. Nesrečno bitje, ki mu 
je zmanjkalo vode, pa je na polju poginilo. 

Nadmorska višina: 
850 m (Ravne senožeti), 
1259 m (vrh)
Višina izhodišča: 600 m 
Višinska razlika: 260 m, 659 m

Vrsta izleta
Planinski izlet, za katerega 
potrebujemo primerno obutev. 
Pot do Ravnih senožeti je 
primerna za vsakogar, tudi za 
najmlajše. Vzpon na vrh pa je 
samo za izurjene in planinsko 
izkušene družine z večjimi 
(vsaj šoloobveznimi) otroki. Ne 
pozabimo, da nam sestop lahko 
povzroči več težav kot vzpon. 
To je vsekakor najstrmejši izlet 
v knjigi. Pot od Ravnih senožeti 
do sedelca med Kamniškim 
vrhom in Planjavo ni markirana, 
prav tako ne odsek od Roševe 
šije do Ravnih senožeti.

Najprimernejši čas
Pomlad, jesen in kopni zimski 
dnevi; v poletni vročini je zaradi 
južne lege po navadi zelo vroče, 
v snegu pa izlet odsvetujemo. 
Do Ravnih senožeti je primerno 
tudi pozimi, naprej pa ne.
Kamniški vrh je bogato rastišče 
alpskega cvetja, zato je zanimiv 
zlasti spomladi in poleti. 
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Pogoste so zgodbe, v katerih zmaj zahteva žrtve, mlada 
dekleta ali živino, da poteši svojo lakoto; premaga ga 
lahko samo pretkan mladenič. Takšnega vsiljivca so 
imeli recimo v Logarski dolini. Zmaji imajo lahko tudi 
prijaznejšo vlogo čuvarjev zakladov, ki se skrivajo v 
notranjosti gora. 
Zato ne preseneča dejstvo, da se izročila o zmaju v 
Kamniškem vrhu drži tudi nekaj pozlate. Stari ljudje 
so govorili, da so prav pod Rožo, Ravnimi senožetmi 
ali pod Slatno (po domače Zwatna, Swatna) kopali 
zlato. Mnenja o količini nakopanega zlata so različna: 
nekateri pravijo, da ga je bilo samo toliko, kot ga 
ima monštranca v stranjski cerkvi, spet drugi, da so 
iz najdenega zlata zgradili kar sedem samostanov. 
Rudarji so ga kar z žličko zajemali. Dokler se ni zgodila 
nesreča, v kateri je zasulo rudarje in za naslednjih 100 
let so prepovedali na tem mestu kopati. Menda je v 
zemlji zakopanega še za sedem voz zlata ... 

Kamniški vrh je imeniten razglednik, saj mu lega v 
predgorju Grintovcev omogoča enkratne poglede proti 
Ljubljanski kotlini z okolico. Njegova južna pobočja 
so travnata in zelo strma, severna stran, ki se spušča 
proti dolini Korošice, pa je gozdnata (seveda, ko pa tam 
ni prišel zmaj ven!). Danes si težko predstavljamo, da 
so vsa ta strma pobočja okoli Slevške rože še sredi 20. 
stoletja kosili, seno pa v rjuhah nosili ali pa s sankami 
vlačili v dolino. Zaradi hude strmine so imeli kosci 
na nogah krampižarje, nekakšne dereze. Senožetim 
nad vasjo Slevo domačini rečejo Ta ravne senožeti, za 
razliko od Ta strmih, ki so na pobočjih. Tem rečejo tudi 
Brine (Brinje), saj so tam rasli tudi brinovi grmi. Danes 
je košnja po teh osupljivih strminah opuščena.
Za doživetje zmajskega domovanja ni potrebno, da se 
z najmlajšimi povzpnemo na sam Kamniški vrh; tega 
mirno prihranimo za kasnejša leta. Posebno doživetje je 
že vzpon do vznožja strmih pobočij, izlet pa končamo 

Nevarnosti
Strmi travniki v zgornjem delu 
so nevarni za zdrs, zato je 
potrebna velika previdnost. 
Če bomo na poti srečali krave 
na paši, jih pustimo pri miru; 
na prošnjo domačinov (pa tudi 
sicer!) se držimo označenih poti.  

Dolžina izleta
Izhodišče–Ravne senožeti 30 min
Ravne senožeti–vrh 45 min–1 h 
Vrh–izhodišče 1 h 
Skupaj 2.30–3 h 

Zanimivosti v bližini
Korošaški slapovi
Kapelica s čudežnim kipom 
Marije Brezmadežne 
na Županjih Njivah
Soteska Korošice
Zanimivosti ob Kamniški Bistrici 

Dodatno branje
Kamniško jezero 
Gams z zlatimi parklji pri Zijavki
Kako so nastale Kamniške planine
Škratje v Kamniških planinah 
Ima toliko do naju kot 
midva do njega
O deklici, ki je lepo pela
Divji mož in huda muca

Travnata pobočja Kamniškega 
vrha veljajo za botanično 
zakladnico, kjer uspeva več kot 
750 rastlinskih vrst.
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kolovozu v desno, tu markacij ni. Mimo ostankov 
manjše lesene bajte se vzpenjamo levo od Rože po slabi 
in mestoma zelo izpostavljeni stezici, ki se dviga v klju-
čih, zato previdnost ni odveč. Ko pridemo na sedelce, 
kjer se levo odcepi pot za Planjavo, zavijemo desno 

in se vzpnemo na vrh. Tam se lahko vpišemo v vpisno 
knjigo.
Vrnemo se po isti poti. Lahko pa s sedelca med 
Planjavo in Kamniškim vrhom nad Pajkovim grabnom 
zavijemo levo po označeni poti, ki vodi povprek čez 
pobočja Kamniškega vrha do Roševe šije. Označena 
pot vodi še naprej levo do Županjih Njiv, mi gremo pa 
navzdol in nato desno po travnatem pobočju, skozi 
gozdiček in Rožo na Ravne senožeti.

na Ravnih senožetih. Trud bo nagrajen s širokim razgle-
dom in občutkom, da kraljujemo na vrhu sveta. 
IZHODIŠČE
Peljemo se iz Kamnika do Stahovice, kjer zavijemo levo 
v smeri Županjih Njiv. Pri znani Marijini kapelici gremo 

levo za Bistričico in vozimo naprej po prednostni cesti, 
ki večkrat prečka potok Bistričica. V Klemenčevem pri 
drugem mostu zavijemo desno proti vasi Slevo (bodite 
pozorni na rdeče planinske smerokaze). Za mostom je 
prva možnost parkiranja. Lahko pa peljemo skozi vas 
(v vasi ne parkiramo!), mimo spomenika NOB ter po 
slabi cesti do manjšega peskokopa na levi, kjer pustimo 
vozilo (8 km iz Kamnika). 
OPIS
Od peskokopa sledimo markacijam po cesti, ki nas 
takoj usmerijo levo. Držimo se kolovoza oziroma 
označenih poti, po katerih se dvigamo čez pašnike. Že 
od spodaj se Slevška roža zelo lepo vidi – ker jo bomo 
kasneje slabše videli, je že na začetku pravi trenutek, da 
otrokom povemo zgodbo in jim pokažemo grapo. 
Po razmeroma kratkem, a strmem vzponu pridemo na 
Ravne senožeti, kjer se za zelo majhne otroke sprehod 
lahko konča. Tu imamo ob jasnem vremenu čudovit 
razgled, saj nam dolina leži kot na dlani, grbinast svet 
tamkajšnjih pašnikov pa ponuja nešteto možnosti za 
igro. 
Če smo izkušeni planinci, lahko z večjimi otroki pot 
nadaljujemo proti strmemu vrhu. Nadaljujemo po 

Slevška roža, iz katere naj 
bi prišel zmaj, se vsako leto 
nekoliko poveča, saj erozija na 
travnatih pobočjih Kamniškega 
vrha nikoli ne počiva.

“Soba” z najlepšim razgledom


