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Konec in Lepi kamen        
Ukletnikov peskovnik 09

N ekoč je bil divji lovec iz Luč, to je s štajerske strani 
kamniških planin, od koder so hodili v Bistrico na divji lov. 
Nekega dne je v gozdu zagledal gamse in srne, ki so tekli 

in opazil je, da imajo zlate parklje. Sledil je stopinjam, ko je naenkrat 
zagledal nekaj, česar ni opazil še nikoli. “Kaj pa je to?” je presenečeno 
pomislil. 
 Tam je bila votlina. Lovec je šel, da vidi, kaj je notri. Zagleda, da s 
stropa visijo velike zlate krogle. So bile težke, prave bunke!
 Pa si je rekel: “Ali bi jih vzel?” Ker pa je tisti dan deževalo, se je odlo-
čil: “Ah, kaj bom danes to jemal, bom prišel drugi dan!”
 Res je prišel drugi dan, pa ni bilo nič, ni našel zlata, saj se je votlina 
že zaprla. Ko bi takoj vzel, bi imel, tako pa je lahko samo praznih rok 
odšel domov. 
 Divji lovec je o svojem doživetju še večkrat pripovedoval ljudem 
in drugim lovcev. Vsi so ga spraševali: “Le zakaj si pustil zlato, zakaj 
ga nisi odnesel?” “Ja,” je rekel, “če pa nisem vedel, da bo drugi dan 
zaprto!”
 Od takrat so ljudje pogosto iskali votlino, a je niso mogli več najti. 
Pravijo, da se je po tistem zaprla. Če pa jo boste iskali, iščite v Koncu, 
zgoraj, kakšnih osem metrov visoko … 

Votlina z zlatom

Konec z veliko začetnico, kakor so domačini posre-
čeno poimenovali zatrep doline Kamniške Bistrice, je 
zagotovo eden najčarobnejših pravljičnih kotičkov v 
tej knjigi. Poleg tega, da se “osem metrov visoko” nad 
dolino skriva votlina z zakladom, je tudi gosto posejan 
z balvani, skalami vseh velikosti in oblik, ki so nadvse 
priročne za plezanje. (Brez skrbi, obstajajo skale za vse 
otroške velikosti in spretnosti.) Pot nas bo peljala prek 
idilične gozdne jase, s katere lahko tudi mali zrejo v 
ostenja visokih gora ter začutijo njihovo veličino. 
Balvane v Koncu bi prav lahko nanosil skupaj veli-
kan Ukletnik, ki naj bi po ljudskem izročilu ustvaril 
Kamniške planine. A tudi stvarnejša razlaga ni nič manj 
mikavna: dolina Kamniške Bistrice je ledeniška dolina. 
Skale različnih velikosti so odlomi z bližnjih gorskih 
sten, ki so bile v davnini podvržene močnemu prepere-
vanju. Padle so na ledenik, ta pa jih je dobesedno odpe-
ljal ter prej ali slej odložil. Ko so se ledeniške gmote 
stalile, kar je bilo pred približno 8 do 10 tisoč leti, so se 
skale spustile na dno doline, nekatere pa so se obdržale 
tudi na pobočjih. Takšne balvane najdemo povsod tam, 
kjer so delovali ledeniki, a menda jih nikjer pri nas ni 
toliko kot v Kamniški Bistrici! 

Nadmorska višina: 888 m 
Višina izhodišča: 600 m 
Višinska razlika: 288 m 

Vrsta izleta
Sprehod, ki vodi izmenično 
po nezahtevnih označenih 
in neoznačenih poteh. 

Najprimernejši čas
Vse leto, razen v globokem snegu. 

Nevarnosti
Plezanje po balvanih je zabavno, a 
lahko tudi nevarno. Zato naj imajo 
otroci ves čas ob sebi odraslega 
spremljevalca! Če je ograja 
na Lepem kamnu odklenjena 
in se lahko povzpnemo na 
vrh balvana, naj starši pazijo 
na vsak otrokov korak, še 
posebej pri vzponu na prežo. 
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Domačini tem balvanom rečejo “griča” ali “peč”, pose-
bej znani pa so Lepi kamen, Žagana peč ter Sivnica. 
Prvi je svoje neznačilno ime dobil iz nemščine – lovci, 
ki so v 19. stoletju na njem postavili kočico, so mu 
rekli Zauberštajn (nem. Sauberstein). Do pravljične 

koče še danes vodijo stopnice z vrati, ki pa so občasno 
zaklenjena. Žagana peč, mimo katere se bomo vračali, 
je slikovito prežagana na pol. Sivnica, ki je sicer odmak-
njena z naše poti, pa velja za enega največjih balvanov 
na celotnem jugovzhodnem obrobju Alp. 
IZHODIŠČE
Dom v Kamniški Bistrici, 13 kilometrov iz Kamnika. 
Z večjimi otroki lahko pot začnemo pri domu, z 
majhnimi, ki še ne zmorejo veliko hoditi, pa se lahko 
nekoliko više pripeljemo tudi z avtom. V tem primeru 
se peljemo naprej od planinskega doma po gozdni cesti, 
ki vodi do tovorne žičnice na Kokrsko sedlo. Peljemo 
mimo prvega odcepa desno (za spodnjo postajo žičnice 
na Kamniško sedlo) vse do drugega odcepa desno (za 
Jermanco). Parkiramo lahko takoj za odcepom, pot pa 
se začne levo, le nekaj deset metrov naprej.
OPIS
Od Doma v Kamniški Bistrici sledimo markacijam za 
Kokrsko sedlo. Sprva hodimo po cesti, nato se nekaj 
časa vzpenjamo po gozdni poti. Kmalu pridemo spet na 
cesto, sledimo ji naravnost (desno je odcep za žičnico 
na Kamniško sedlo), čez kakšnih 400 metrov pridemo 

do naslednjega odcepa; kažipot usmerja naravnost proti 
Kokrskemu sedlu. 
Na levi strani manjšega parkirišča se odcepi slabša 
cesta, vlaka, po kateri v 15 minutah pridemo do Lepega 
kamna. Balvan je razklan na tri dele, povezuje ga tudi 

mostiček. Če imamo srečo, je ograja odklenjena in 
lahko se povzpnemo na vrh, do lovske koče in preže. 
Sicer je tudi okolica zelo zanimiva za igro, saj Lepi 
kamen leži na robu zadnje ledeniške morene, zato je 
okrog veliko balvanov najrazličnejših oblik in velikosti.
V bližini je velika jasa z lovsko prežo in krmiščem za 
divjad. Tu se odpre čudovit razgled na Kogel, Skuto in 
Tursko goro. Ljudsko izročilo pravi, da so prav na Podih 
pod Skuto lovci in pastirji srečevali belega gamsa z 
zlatimi parklji … 
Pot nadaljujemo tako, da pred krmiščem zavijemo z 
jase levo v gozd; po slabše vidni vlaki gremo kar narav-
nost, skoraj vodoravno do roba. Prečkamo suho strugo 
Proseka in gremo levo navzgor na cesto, ki vodi nazaj v 
Kamniško Bistrico. Po njej gremo levo mimo spodnje 
postaje tovorne žičnice do Žagane peči, ki kraljuje ob 
poti. 
Po cesti nadaljujemo navzdol do križišča, nato pa po isti 
poti na izhodišče. 

Dolžina izleta
Kamniška Bistrica–Lepi 
kamen 45 min–1 h
(višje izhodišče–Lepi 
kamen 15 min) 
Lepi kamen–Kamniška 
Bistrica 45 min 
(Lepi kamen–višje 
izhodišče 30 min) 
Skupaj 2–3 h 

Lovska koča na Lepem kamnu

Kaj je “prežagalo” Žagano peč 
na dva dela? Neenakomerna tla, 
na katera se je skala usedla po 
umiku ledenika.

Žagana peč stoji tik ob cesti iz 
Kamniške Bistrice v Konec.

“Vhodna vrata” na Lepi kamen 
so nekaj posebnega!

Planinska koča na poti
Dom v Kamniški Bistrici

Zanimivosti v bližini
Izvir Kamniške Bistrice
Mali izvirek
Predaselj
Rokovnjaške luknje
Lovski dvorec
Spominski park

Dodatno branje
Ukletnik 
Kako je Nande rešil berača 
Al’ bo treba al’ ne bo treba? 
Škratje v Kamniških planinah
Zaklad v Tuhinjski dolini
Divji mož in huda muca
Gams z zlatimi parklji pri Zijalki


