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Krvavec 
Staroselski razglednik  

N ekoč je živela zala deklica, ki je čudovito lepo pela. Na 
hribu, ki je kasneje dobil ime Krvavec, pa je živel hudoben 
graščak, ki je hotel, da bi pela samo zanj. Ker tega ni hotela, 

jo je zaprl v visok stolp. In ker še vedno ni hotela peti samo zanj, jo je 
vrgel s stolpa. Grad se je podrl, njena kri pa se je spremenila v rdeče 
rože – wulfenov jeglič. 
 In res je bilo na Krvavcu nekdaj spomladi, ko je sneg že čisto 
pobralo, še preden je planjave prekrila trava, vse polno cvetov rdeče 
trobentice – wulfenovega jegliča, poleti pa rdečega sleča.

O deklici, ki je lepo pela

Krvavec, ta jugozahodni “vogal”, ki podpira osrednji del 
Kamniških Alp, ima res vpadljivo ime. Zato ni čudno, 
da ga poskuša razložiti več ljudskih pripovedi. Ena od 
njih pojasnilo išče v času turških vpadov na Slovenskem 
in pravi, da so pretkani domačini v megli in z nekak-
šno pretvezo zvabili turške napadalce v prepadne 
kokrške stene. Seveda je njihova kri tekla v potokih in 
tako gori dala ime. Najbolj znana je verjetno zgodba o 
ajdovskih deklicah, ki si jo lahko preberete pri izletu 
po Komendski Dobravi. Govori o dveh ajdovskih 
deklicah, ki so jima okrutni in divji pesjani ubili očeta, 
ajda, zato sta se zatekli visoko v planine. Prav gor na 
Krvavcu sta sedeli in tako žalovali za njim, da sta točili 
krvave solze. 
Večina zgodb o ajdih sega v 6., 7. in 8. stoletje, v čas, ko 
so naše ozemlje začeli naseljevati Slovani. S staroselci 
so navezali stike in se sčasoma zlili v naše prednike. 
Sledove svojih predhodnikov so si razlagali kot delo 
velikanov, zato imamo v našem izročilu zelo veliko 
zgodb o velikanih, ki gradijo gore ali zidajo cerkve 
(pri čemer si ponavadi podajajo eno kladivo ali brus z 
gore na goro), o ajdovskih deklicah, ki kar v “firtohu” 
prenašajo velike skalne bloke ali pa se kot z drobnimi 

Nadmorska višina: 
1686 m (Dom na Krvavcu), 
1971 m (Veliki Zvoh)
Višina izhodišča: 1410 m 
Višinska razlika: 276 m, 561 m

Vrsta izleta
Izlet. Zaradi hoje po strmih 
pobočjih je primerna 
planinska obutev. 
S planine Jezerca do Doma 
na Gospincu se lahko po cesti 
sprehodimo tudi z otroškim 
vozičkom; ob sončnih dneh ali 
predvsem takrat, ko se doline 
kopajo v megli, višine pa v soncu, 
je to lahko krasen sprehod. 

Najprimernejši čas
Vse leto, razen v zglajenem, 
poledenelem ali nezgaženem 
snegu. Kadar obratujejo 
smučišča, hoja po njih seveda 
ni možna (vzpon na Veliki 
Zvoh takrat odpade, opisani 
krog pa je izvedljiv). 

Nevarnosti
Previdno pri delu poti, kjer 
hodimo po cesti. Poleti 
pustimo krave pri miru, pse 
pa vodimo na vrvici. 
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igračkami igrajo s človečki, ki so jih pobrale pri delu na 
njivi. 
Arheologi so dokazali, da ima ljudska pripoved o 
ajdovskih deklicah na Krvavcu tudi stvarno podlago. 
Na predelu, ki se imenuje Na Bleku, so našli najdbe 
iz obdobja med 9. in 10. stoletjem. V strmino pod 
današnjim Domom na Krvavcu so ljudje v tem obdobju 
postavili več stavb, namenjenih pastirjem, ki so pasli 
ovce in redili prašiče. Naselje so zapustili v 10. stoletju 
in se vanj niso več vrnili. Arheologi so našli ostanke 
preprostega kuharskega posodja, ki potrjujejo, da so 
staroselski pastirji že izdelovali sir. Še preden pa se je 
planina zarasla, so se na njej ponovno naselili, a tokrat 
na drugem, bolj ravnem kraju. Tu so potem pastirjevali 
do 16. stoletja. 
Pasejo pa na Krvavcu še danes. Poleti, ko se po njegovih 
pobočjih ne podijo smučarji, je to še vedno visokogor-
ska planina, kjer svojo živino paseta dve pašni skup-
nosti: Jezerca in Kriška planina. Obe skupaj prepaseta 
približno 350 glav živine; srečanje s pravimi kravami 
naravnih barv pa je za otroke še vedno zanimivo doži-
vetje. Na našem potepu bomo obiskali obe planini. 

Jezerca so ime menda dobila zaradi jezer, ki so bila na 
tem območju. Po ljudskem izročilu naj bi zaradi govedi, 
ki naj bi se utopila, v vodo vrgli živo srebro, zaradi česar 
so jezera presahnila. Vendar je na območju planine še 
vedno nekaj jezerc. 
Zanimivo je tudi ime Kriške planine. Dobila ga je po 
kriških grofih iz vasi Križ pri Komendi, ki so bili njeni 
lastniki, preden je postala last pašne skupnosti. 
Ne gre zamolčati, da se na Krvavcu veliko manj 
posrečeno kot na Veliki planini prepletata gorski svet 
ter sledovi človeškega poseganja vanj. Pozna se, da 
tu ni bilo modre in premišljene roke arhitekta Vlasta 
Kopača, ki je na Veliki planini uspel pravilno usme-
riti povojne načrtovalce prihodnosti. Arhitektura 
krvavških planin je milo rečeno eklektična, pa tudi 
priljubljeno smučišče naravi izstavi svoj račun. Razvoj 
žičničarstva in smučišč se je začel leta 1958, ko je začela 
obratovati prva dvosedežnica iz doline do Gospinca; 
menda je bila precej avanturistična in za današnje stan-
darde nevarna. Na Krvavcu stoji tudi največji in najpo-
membnejši oddajnik pri nas – morda se bo kakšnemu 
tehnično navdušenemu fantiču to zdelo celo zanimivo. 

Dolžina izleta
Planina jezerca–Kriška 
planina 20 min
Kriška planina–Dom na 
Krvavcu 20 min
Dom na Krvavcu–Velik Zvoh 1 h 
Velik Zvoh–Dom na 
Krvavcu 45 min 
Dom na Krvavcu–
izhodišče 40 min
Skupaj (brez vzpona 
na Veliki Zvoh) 2 h 
Skupaj (z vzponom na 
Veliki Zvoh) 3.45 h 

Gostišči in planinska 
koča na poti
Planšarija Pr’ Florjan 
na Kriški planini
Gostišče Dom na Krvavcu
Planinski dom na Gospincu 

Zanimivosti v bližini
Tunjice 
Samostan v Adergasu 

Dodatno branje
Ajdovski deklici
Ajdovski most v Kamniški Bistrici
Divji mož in huda muca
Kako so nastale Kamniške planine
Kamniška ali Slevška roža 
na Kamniškem vrhu
Škratje v Kamniških planinah
Vile na Menini planini

Kljub prepletu gorske narave 
ter človeških posegov vanjo, 
je Krvavec še vedno točka, ki 
ponuja izjemne razglede.

Plečnikova kapela Marije Snežne
na Krvavcu

Na predelu, ki se imenuje Na 
Bleku, so arheologi našli najdbe 
kar dveh naselij; najstarejše sega 
v obdobja med 9. in 10. stoletjem. 
Med zanimivimi najdbami je 
tudi ovčji zvonček – padel je med 
skale in se tako ohranil do danes.
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Kakorkoli že, obisk Krvavca je še vedno vreden našega 
truda. Z malo domišljije si lahko z davnimi staro-
selci planine še vedno delimo prečudovit razgled, ob 
katerem znanilci človeškega “napredka” postanejo 
nepomembni. Še danes je pogled v dolino ob lepem 
vremenu osupljiv in seže daleč, daleč po gorenjski 
ravnini in Ljubljanski kotlini. Zaobjame najvišje vrhove 
Grintovcev, Karavank in Julijcev, se preko Škofjeloškega 
hribovja razprostre proti Nanosu, Učki, Snežniku, celo 
Risnjaku, Kleku, Plješevici nad Bihaćem, Gorjancem, 
Kumu, Medvednici, Boču, Menini ... Na dosegu roke 
imamo Mežaklo, Pokljuko, Jelovico, Šent Jošt, Šmarjeto 
in Šmarno goro ...
Sredi tega božanskega razgleda pa se nam poleg Doma 
na Krvavcu odkrije še en pravi biser, lepo spojen z 
gorsko naravo: to je kamnita kapela Marije Snežne, 
ki so jo leta 1929 zgradili po načrtih arhitekta Jožeta 
Plečnika. 
IZHODIŠČE
Planina Jezerca. Iz Kamnika se na izhodišče pripe-
ljemo čez Tunjiško mlako, kjer zavijemo desno proti 
Lanišam, za Ravnami pa ponovno desno za Ambrož 
pod Krvavcem. 
Iz drugih delov Slovenije pridemo na izhodišče tako, 
da na krožišču v Spodnjem Brniku sledimo oznakam 
za Cerklje na Gorenjskem, v kraju Grad pa oznakam za 
Ambrož pod Krvavcem. Mimo Ambroža se peljemo 
do planine Jezerca, kjer je urejeno večje parkirišče za 
našega jeklenega konjička (21 km iz Kamnika). 
OPIS
Pot lahko opravimo krožno ali pa tudi ne, kakor želimo; 
lahko se je lotimo tudi v obratni smeri od opisane. 
Na koncu parkirišča, kjer se cesta, ki jo zapira rampa, 
obrne levo, na desni poiščemo rdečo planinsko tablo, 
ki nas usmeri na pešpot proti Kriški planini (oznake 
tudi za Vrh Korena, Košutno, Mokrico in Kompotelo). 
Gremo kar naravnost, čez pašnike, markacije so bolj 
redke oziroma slabše vidne. Po prvem kratkem vzponu 
pot zavije levo, sledimo slabšim kolovozom in se ves 
čas držimo spodnjih poti. Po približno 20 minutah smo 
na Kriški planini, kjer prečkamo naselje in desno od 
planšarije Pr’ Florjan poiščemo večjo skalo s spominsko 
ploščo. Nadaljujemo rahlo proti levi navzgor do shojene 
in označene planinske poti, ki iz doline Korošice vodi 

do Doma na Krvavcu. (Nekateri gredo od Kriške 
planine levo ter pod sedežnico do Doma na Krvavcu; 
obe poti vodita na isti cilj.)
Pri domu se naužijemo razgleda in si ogledamo 
Plečnikovo kapelo, nato pa se po pobočju pod domom 

spustimo do predela, ki se mu reče Na Bleku in kjer 
stoji arheološka tabla. Desno poiščemo bolje vidno 
markirano stezo, ki nas v ključih in med srebrnim drev-
jem pripelje do planinskega doma na Gospincu. 
Na izhodišče se lahko vrnemo po cesti, ki vodi levo od 
doma; pri vseh odcepih se držimo osrednje poti, ki nas 
pripelje nazaj na Jezerca. 
Predlagan izlet seveda lahko izpeljemo tudi v obratni 
smeri; kombinacije so poljubne. Na izhodišče se lahko 
pripeljemo tudi s kabinsko žičnico, ki v času poletne in 
zimske sezone obratuje vse dni v tednu. Njena zgornja 
postaja je ob Domu na Gospincu, zato izvedbo prilago-
dimo spremenjenemu izhodišču.  
Če imamo večje otroke, lahko – seveda zunaj smučarske 
sezone – izlet od Doma na Krvavcu podaljšamo tudi 
z vzponom na vrh Krvavca, 1853 m, ali na Veliki Zvoh, 
1971 m. 

S Krvavca se boste ob lepem 
vremenu nagledali hribov vse 
smeri; na posnetku Grintovec in 
Kočna.

Kriška planina je ime dobila po 
kriških grofih iz vasi Križ pri 
Komendi, ki so bili nekoč njeni 
lastniki.

Wulfenov jeglič je dobil ime po 
celovškem naravoslovcu F. K. 
Wulfenu, ki je pred več kot 250 
leti raziskoval rastlinski svet 
na Kranjskem. Pri Sv. Primožu 
nad Kamnikom, na Grintovcu 
in pod Ljubeljem je našel jeglič, 
ki ga je pomotoma imel za 
celolistni jeglič, ki pa pri nas 
ne raste. Tako je našel novo 
vrsto, ki je bila poimenovana po 
njem. Najpogostejša rastišča 
ima v Karavankah in Kamniško-
Savinjskih Alpah. 


