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 IZLET V DOLINO KAMNIŠKE BISTRICE 

 12. 6. 2021 

 

MDO PD Ljubljana in PD LPP sta organizirala izlet v dolino Kamniške Bistrice. Ta dolina 

ima veliko naravnih znamenitosti. 

 

Pred približno 25.000 leti je tej dolini kraljeval mogočen ledenik, ki naj bi segal od vrhov 

Grintovcev do Kraljevega hriba nasproti nihalke na Veliko planino. Ko se je ledenik topil, je 

alpska reka, današnja Kamniške Bistrica, oblikovala to dolino. Pri tem je s seboj nosila skale 

različnih velikosti. Številne je zdrobila oziroma obrusila. Tako je nastala ledeniška morena, za 

seboj pa pustila tudi večje, neobdelane skale, ki se imenujejo ledeniški balvani. Naš izlet je bil 

namenjen predvsem ogledu največjih treh balvanov. 

 

Najprej so se podali na ogled balvana Sivnica. Ta je skrit med drevjem. V višino meri 40 m, 

premer pa je 50 m. Brez dvoma je največji balvan v tem predelu, nekateri pravijo, da je 

največji na vsem območju jugovzhodnih Alp. Veličastna je predvsem njegova previsna stena. 

Neizkušen pohodnik ga hitro zamenja za steno kake večje gore. Na njem so si alpinisti uredili 

plezališče. 

 

Naslednji balvan, ki so si ga ogledali, je kar 14 krat manjši od Sivnice, a še vedno veličasten, 

je Lepi kamen. Ima izrazito razpoko, a to ni njegova največja posebnost. Na njem se na eni 

strani nahaja lovska preža, na drugi pa koča. Oboje je povezano s prijetnim lesenim mostičem. 

Z vrha Lepega kamna se odpre čudovit razgled na okoliške hribe. 

 

Nazadnje so si ogledali še Žagano peč, enega najzanimivejših balvanov v slovenskem 

prostoru. Nahaja se ob poti na Kokrsko sedlo oziroma v zgornjem delu doline Kamniška 

Bistrica, ki mu pravijo Konec. Zaradi pravilno oblikovanih stranic je poseben že na prvi 

pogled, še bolj pa preseneti pogled s strani. Balvan je po vsej dolžini preklan kot bi ga nekdo 

prežagal na dva dela. Zaradi neenako trdne in neravne podlage se je balvan prelomil na dva 

dela, pri čemer je nastala ravna in navpična 20 cm široka razpoka. Tudi ta balvan uporabljajo 

alpinisti za vaje začetnikov. 

 

Ob povratku so obiskali še spominski park in si ogledali Plečnikov dvorec. Nato so še 

posedeli pred Domom v Kamniški Bistrici in ugotavljali, da je bil izlet zelo dobro izbran in, 

da bi bilo takih izletov z naravovarstveno vsebino lahko več. Škoda le, da je bila udeležba 

skromna, moteče je bilo tudi to, da se nekateri odjavijo tik pred odhodom brez pravega 

tehtnega razloga. MDO PD Ljubljana je v celoti plačal prevozne stroške s posebnim malim 

avtobusom. Predlagali so še, da bi v oktobru - če bodo to omogočale epidemiološke razmere - 

izvedli izlet na Tržaški Kras. 

 

Izlet je pripravila in vodila Marinka Koželj Stepic, vodnica PZS in predsednica MDO PD 

Ljubljana. 

 

            Marinka Koželj Stepic 

 

 

 

 

 

 

https://www.gore-ljudje.si/arhiv/lepi-kamen
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Figure 1 - Lepi kamen 
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Figure 2 - Sivnica 

 

Figure 3 - Žagana peč 


