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Korošaški slapovi 
K zlatim vodam 15

Zaplata z najvišjim vrhom Cjanovco, 1817 m, je gora 
med Storžičem in Kokrško dolino, ki je ni težko prepo-
znati: na sredini strmega travnatega pobočja ima veliko 
pravokotno liso. To je zavarovan gozd, ki ima na svojem 
robu vodni izvir. Naša zgodba mu pravi Škratov gozd, 
sicer pa je danes bolj uveljavljeno ime Hudičev boršt. 
No, to tudi ni čudno, saj sta škrat in hudič v ljudskem 
izročilu včasih eno in isto. Podzemni svet, ki je domo-
vanje škratov, je po ljudski domišljiji tudi pekel, kjer naj 
bi vladali vragi. Zato ni nič nenavadnega, da je s priho-
dom krščanstva tovrstna bajna bitja pogosto nadome-
stil hudič. Pravljičnega vodnika si pa tudi ne moremo 
predstavljati brez enega samega škrata! 
Tokrat nas pot ne bo vodila na Zaplato, pač pa bomo 
obiskali Korošaške slapove. Čeprav se natančnega 
mesta ne da določiti, obstaja v ljudskem izročilu kar 
nekaj zgodb, ki govorijo o zlatih studencih v kamniških 
planinah. K njim hodijo pit gamsi in srnjaki, ki jim 
voda pozlati parkeljce. Ena od zgodb pripoveduje, da 
je k zlatonosnemu studencu pod Mokrico nekoč hodil 
Lah; vsako leto je prišel, podstavil steklenico, da je 
voda tekla vanjo, zlato pa se je usedalo na dno … Ob 
letu je samo prišel in zamenjal steklenico. Lah iz druge 

zgodbe pa je natakal zlato na Okrešlju, na drugi strani 
Kamniškega sedla oziroma v zatrepu Logarske doline. 
Skrivnost o zlatem viru je na smrtni postelji zaupal 
sinovoma, a ta studenca nista našla; domačini pa niso 
bili nič uspešnejši ... Nekje v kamniških hribih obstaja 

tudi “presihajoči” čudežni studenec, ki priteče samo 
na božično noč, točno opolnoči. A gorje, če zamudimo 
pravi čas: zlato teče samo eno minuto, eno minuto pa 
srebro ... Za vse zainteresirane iskalce: tako so govorili 
na Županjih Njivah. 
Zgodba pravi, da so se škrateljni morali “umakniti z 
lepih ravnin v visoke hribe, kamor ne zaide človeška 
noga”. Tudi Korošaški slapovi so skriti v samotni grapi 
ter manj obiskani od bližnjega Kamniškega vrha. 
Korošak je potok z več izviri, ki priteče izpod Kržišča 
pod Krvavcem. S potokom Blatnica tvorita rečico 
Bistričica, ki se izliva v Kamniško Bistrico. Na svoji 
poti ustvarja najmanj devet slapov in kaskad, pa tudi 
krajšo sotesko, skorajda korita, ki so težko prehodna 
in se jim bomo z najmlajšimi rajši izognili. Cilj našega 
potepa bo najizrazitejši Koštarjev slap, ki meri 15 
metrov in je najlaže dostopen. Ima sicer tudi zgornjo 
stopnjo, ki je navadnim smrtnikom nedosegljiva, saj 
je dostop prezahteven. Slapovi so najslikovitejši ob 
dolgotrajnih deževjih, medtem ko v hudi suši voda 
polzi preko sten v tankih curkih. So pa zato tolmuni in 
hladne grape v vročih poletnih dneh najvabljivejši za 
ohladitev in igro!

Nadmorska višina: 810 m 
Višina izhodišča: 600 m 
Višinska razlika: 210 m

Vrsta izleta
Izlet, za katerega obujmo 
planinske čevlje.
Pot, ki obide sotesko, sicer 
ni označena, a niti zahtevna. 
Prehod skozi sotesko pa 
družinam odsvetujemo. 

Najprimernejši čas
V vseh letnih časih, razen 
pozimi, ker je takrat hoja 
lahko nevarna zaradi ledu. 
Najprijetneje je v poletnem 
času, saj nas ves čas spremlja 
voda; tudi tolmunov je veliko. 

Nevarnosti
Zaradi mestoma strmega in 
razdrapanega sveta je potrebna 
dobra planinska obutev. 
Tako kot vedno, kadar smo v 
bližini vode, je priporočljivo 
imeti s seboj vsa rezervna 
oblačila, vključno z obutvijo! 

Dolžina izleta
Izhodišče–Koštarjev 
slap 35–40 min
Vrnitev 30 min
Skupaj 1.30–2 h 

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

Dodatno branje
Kako so nastale Kamniške planine
Gams z zlatimi parklji pri Zijavki
Votlina z zlatom 
Kamniška ali Slevška roža 
na Kamniškem vrhu

Čeprav se natančnega mesta ne 
da določiti, obstaja v ljudskem 
izročilu kar nekaj zgodb, ki 
govorijo o zlatih studencih v 
kamniških planinah.
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Ves konec je svojevrsten in nenavaden: zaradi krušljive 
dolomitne podlage je svet močno razdrapan in daje 
videz divjega visokogorja, čeprav smo le 800 metrov 
nad morjem. To pa je za otroke, ki prav visoko še ne 
(z)morejo, lahko izredno zanimivo doživetje. 

IZHODIŠČE
V Stahovici zavijemo levo za Županje Njive, sledimo 
oznakam za Bistričico. Parkiramo pri obračališču avto-
busa v Klemenčevem, 7 kilometrov iz Kamnika. 
OPIS
Pri mini parkirišču gremo po kolovozu do vode, 
prečkamo dva potoka, Blatnico in potem še Korošak, 
nato pa se začnemo vzpenjati po kolovozu. Na prvem 
razcepu jo uberemo levo, prav tako pri naslednjem. 
Hodimo po robu, spodaj pa vidimo strugo Korošaka. 
Ponovno prečkamo potok; steza nekaj časa vodi 
ob njem navzgor, nato pa se naenkrat znajdemo na 
kolovozu. Prečkamo ga ter sledimo stezici ob levem 

Pod Koštarejevim slapom, ki je 
najlaže dostopen otrokom.

(orografsko desnem) bregu potoka. Kmalu smo pri 
vstopu v sotesko, ki je težko prehodna in za otroke 
neprimerna. Prečkamo potok ter nadaljujemo po 
stezi, po kateri bomo po desni obšli  sotesko. Najprej 
se zapodimo v gruščnati breg. Za majhnim sedelcem 

je razpotje, kjer izberemo levo stezo, ki se vrne k vodi 
in nas pripelje do Koštarjevega slapu, ki je s 15 metri 
najvišji stalni slap na Korošaku. 
Tu se bomo z otroki verjetno dolgo zadržali in se 
poigrali. Vrnemo se po isti poti. 


