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Sveti Primož 
Kamniti zaklad 

V časih so lovci lovili gamse po pobočjih Velike planine. Na 
določene praznične dneve v cerkvenem letu se ni smelo 
loviti. Eden od takšnih dni je bil dan mrtvih, vsi sveti. 

 Ravno na ta dan sta šla dva lovca na lov na gamse na Veliko planino. 
Šla sta mimo Svetega Primoža. 
 No, možakarja lovita gamse nad Svetim Primožem. Lov je bil uspe-
šen. Eden od lovcev je bil pobožen, drugi pa malo manj. Ravno sta si 
naredila malico in začela malicati, pa je začelo pri Svetem Primožu 
skupaj zvoniti. Tako se reče, kadar k maši zvoni. Pa pravi bolj pobo-
žen lovec: “To, greva dol k Svetemu Primožu k maši, zvoni k maši.” 
Drugi lovec mu odgovori: “Pa ne bova dol hodila k maši, saj ima sveti 
Primož ravno toliko do naju kot midva do njega.” 
 Zaradi tega ju je doletela kazen božja. Lovca sta okamenela. In še 
zdaj sta gor okamenela kipa. Tako je bilo po pripovedovanjih starih 
ljudi.

Ima toliko do naju kot midva do njega

V našem gorskem, pa tudi kraškem svetu pogosto 
naletimo na skale, čeri, griče, roglje, skalne samotarje 
in druge kamnite podobe, ki so zaradi izstopajočih 
oblik od nekdaj burile ljudsko domišljijo in botrovale 
nastanku številnih pripovedk. V nekaterih skalnih 
podobah so ljudje prepoznali podobe iz vsakdanjega 
življenja, v drugih pa kaznovana človeška bitja, ki so 
jim poleg imen pripisali tudi nadvse zanimivo osebno 
zgodovino. Neljuba osebnostna sprememba se ti lahko 
zgodi, če recimo preklinjaš sonce, če žališ ali zavrneš 
boga, svetnike, Marijo. Hudo je, če skruniš nedeljo ali 
kak drug sveti dan. Tudi če si resnično neusmiljen in 
trdega srca, se ti – vsaj v pravljičnem svetu – slabo piše. 
V pobočju Ravnega hriba, 1204 m, nad Svetim 
Primožem, 826 m, je več skalnih osamelcev, od katerih 
imata dva zanimivo ime in sta s svojimi oblikami poro-
dila nekaj sočnih ljudskih razlag: to sta Okamneli lovec 
in Okamneli Turek. Zakaj je lovec okamnel, obstaja 
več različic zgodbe. Že Valvasor je zapisal pripovedko 
o okamnelem lovcu, ki naj bi bil kaznovan zato, ker je 
zmerjal svetnika, češ da bi mu lahko pomagal loviti. Šlo 
je za nekega grofa, ki je na prepovedano kvatrno nedeljo 
šel na lov. Pa je zavpil ljudem, ki so bili v cerkvi pri maši: 

Nadmorska višina: 826 m 
Višina izhodišča: 440 m 
Višinska razlika: 390 m 

Vrsta izleta
Planinski izlet. Pot je označena, 
široka in udobna, predvsem 
pa dobro obiskana. Če imamo 
slabšo obutev, lahko vse do 
zadnjega odcepa hodimo po 
cesti, namesto po bližnjicah, 
ki cesto sekajo skozi gozd. 

Najprimernejši čas
Primerno v vseh letnih časih. 
Pozimi je pot običajno zgažena 
takoj po prvem sneženju. 

Nevarnosti
V mokrem je pot skozi gozd 
lahko blatna in spolzka. Na 
strmih travnatih pobočjih pod 
cerkvama pazimo na otroke. 

Dolžina izleta
Izhodišče–Sv. Primož 1–1.30 h 
Vrnitev 50 min–1 h
Skupaj 2.30–3 h 

Gostišče na poti
Okrepčevalnica na Sv. Primožu 
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“Sveti Primož, ti daj meni lovce, rabim lovce, ne pa 
svetnike!” Ko je tretjič zavpil, je okamnel. 
Zgodb o Turkih, ki so hoteli oskruniti in oropati 
znamenito romarsko cerkev, je več. Skalni osamelec s 
tem imenom naj bi bil nek še posebej “grozovit Turek”, 
ki je proti cerkvi jahal, da bi jo razdejal, a je pri priči 
okamnel. Po drugi različici naj bi bilo teh okamnelih 
Turkov več, kar vse bele skale, raztresene nad cerkvijo. 
Zgodbe tudi pripovedujejo, da je takrat, ko so Turki 
osvajali hrib, nastala taka megla, da so mislili, da gredo 
naprej, a so šli v resnici nazaj. Po drugem izročilu pa so 
takrat, ko so bili že čisto blizu cerkve, zagledali Marijo. 
Takoj so pričeli streljati nanjo, toda krogle so se kar 
odbile od nje. Nenadoma pa je Marija izginila. Turki 
so se nato plazili čez plaz proti cerkvi. Ko so bili že vsi 
vojaki na plazu, se je ta s strašnim truščem utrgal in 
pokopal pod seboj vse Turke. Še danes se mestu reče 
Turški plaz. 
Cilj našega izleta pa vendarle ne bosta skalna osamelca, 
pač pa dve znameniti gotski cerkvi, posvečeni kar trem 
svetnikom: spodnja in večja sv. Primožu in Felicijanu 

ter manjša sv. Petru. Ob jasnem vremenu ju lahko že od 
daleč vidimo na prisojnih pobočjih Ravnega hriba pod 
Veliko planino. 
Kraj je od nekdaj privlačil ljudi; tu je bila že utrjena 
poznoantična naselbina, pribežališče staroselcev v času 
preseljevanja ljudstev. Na njenem območju so okoli leta 
1000 postavili cerkev, ki je hitro postala cilj številnih 
romarjev. Kasneje so na mestu predhodnice pozidali 
cerkev sv. Primoža in Felicijana, ki je danes znamenita 
zaradi fresk iz 16. stoletja, za katere pravijo, da sodijo 
med največje dosežke našega starejšega slikarstva. 
Posebej zanimiva je velika freska o pohodu in poklonu 
svetih treh kraljev. Skrivnosten in zanimiv pa je tudi 
relikviarij pod oltarjem, v katerem so hranjene relikvije, 
sveti ostanki starokrščanskih mučencev sv. Primoža in 
sv. Felicijana, ki naj bi jih sem prinesli že v 13. stoletju. 
Če želite, lahko ob strani oltarja poiščete posebno 
odprtino ter se jih dotaknete z roko. 
Kakih 50 metrov više je cerkev sv. Petra z znamenitim 
lesenim in poslikanim stropom, ki pa ga žal ne moremo 
videti, saj je cerkev vedno zaprta. Zato pa si lahko 

Zanimivosti v bližini
Dolina Kamniške Bistrice
Kapelica s čudežnim kipom 
Marije Brezmadežne 
na Županjih Njivah
Cerkev sv. Benedikta v Zgornjih 
Stranjah, ki jo je prenovil Plečnik 
Predaselj 

Dodatno branje
O fantu, ki je šel v pekel po cegelc
Kamniško jezero
Kako so nastale Kamniške planine
Škratje v Kamniških planinah
Kamniška ali Slevška roža 
na Kamniškem vrhu
Divji mož in huda muca

Zavetrna in prisojna lega 
Sv. Primoža je tudi krasno 
razgledišče. 
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naprej, na velikem parkirišču severno od tovarne Calcit, 
5 kilometrov in pol iz Kamnika. Obiskovalci, ki si želijo 
pot nekoliko skrajšati, se z avtom zapeljejo po strmi 
cesti mimo doma krajevne skupnosti Kamniška Bistrica 
in parkirajo nekje ob cesti oziroma najkasneje pri leseni 
tabli “Pse na vrvice”. Sem pripelje z desne stara pot s 
Stahovice, po kateri so nekdaj gonili živino. Po njej se 
je mogoče izogniti strmemu asfaltiranemu klancu do 
doma krajevne skupnosti. Cesti se lahko izognemo tudi 
po stezi, ki jo poiščemo desno od odcepa asfaltne ceste 
in ji sledimo mimo spomenika Juriju Libniku do doma 
krajevne skupnosti Kamniška Bistrica. 
OPIS
Pri “pasji tabli” zavijemo s ceste levo na gozdno stezo 
ter se s strmim vzponom izognemo hoji po cesti. 
Namesto po koreninah lahko nekaj časa hodimo po 
vlaki. Ko spet stopimo na cesto, nadaljujemo po njej 
do naselja Zgornje Prapretno z nekaj hišami (na hišnih 
številkah sicer piše Črna nad Kamnikom). Za njimi pot 
kmalu zavije desno v gozd, saj ponovno sekamo cesto. 
Na naslednjem ovinku dokončno zapustimo cesto ter 
desno sledimo oznakam za Veliko planino in Sv. Primož. 
Pot se vije široko, saj je bila to od nekdaj romarska pot, 
s postanki pri znamenjih. Pri veliki kapelici – to je prej 
omenjeno Novo ali Veliko znamenje, kjer so pastirji 
nekoč puščali smrekove in brinove vejice – ljudje še 
danes puščajo različne malenkosti, recimo iz vejic 
spletene križe. Malo za kapelico prekoračimo Turški 
plaz, kjer naj bi plaz odnesel Turke, ki so hoteli napasti 
cerkev. Pot se položi in kmalu v daljavi zagledamo obe 
cerkvi z značilno panoramo. Pot je speljana mimo 
grape, v kateri je pogosto voda; v bližini je Umivalnik, 
korito za napajanje živine. Sledi rahel vzpon mimo 
Turškega ali Starega znamenja, ki naj bi označevalo 
mesto, do katerega je uspelo priti Turkom. Malo za njim 
se levo odcepi pot za Veliko planino, mi pa gremo desno 
in v kratkem pridemo do cerkve. 
Vrnemo se po isti poti. 

postrežemo vsaj z zgodbo o zakladu: nekoč je cerkov-
nik s Sv. Primoža ponoči slučajno slišal pogovor dveh 
popotnikov, ki sta se menila, da bosta izkopala zaklad, 
zakopan pod srednjim oknom sv. Petra. Cerkovnik ju je 
prehitel in še isto noč izkopal poln lonec srebrnikov. Od 

takrat je bil bogat, a miru in varnosti ni občutil nikoli 
več. 
Velika verjetnost pa je, da bomo mir občutili mi, ko 
se bomo povzpeli na to priljubljeno razgledno točko. 
Okoli cerkve je veliko prijetnih kotičkov tako za igro 
kot za počitek. Izlet je prijeten zlasti v tistih dneh od 
jeseni do pomladi, ko si želimo toplih sončnih žarkov. 
V zavetrni legi si lahko privoščimo “martinčkanje” na 
soncu in “sobo z razgledom”. V nekdanji mežnariji, kjer 
je ohranjena črna kuhinja, je danes okrepčevalnica, kar 
vedno prav pride.  
Mimo Sv. Primoža vodi tudi starodavna pot, po kateri 
so pastirji stoletja gnali krave na Veliko planino in z 
nje. Na poti so imeli navado, da so se ustavili pri enem 
od znamenj na romarski poti, ki se imenuje Novo ali 
Veliko znamenje; vanj so za srečen prihod na planino 
metali smrekove in brinove vejice. Ob povratku pa so te 
vejice zažigali in s tem darovali dim in ogenj za srečno 
vrnitev domov. 
IZHODIŠČE
Stahovica. V Stahovici sledimo oznakam za Veliko 
planino; približno 100 metrov za križiščem je oznaka 
desno za Prapretno in Sv. Primož. Parkiramo nekoliko 

Ugodna lega je vse od pozne 
antike privabljala ljudi, da so 
naseljevali pobočja Ravnega 
hriba.

Poklon svetih treh kraljev je 
znana freska v cerkvi sv. Primoža 
in Felicijana. 


