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Predaselj 
Ob gorski reki 11

V elikani ajdi so bili tako spretni zidarski mojstri, da so znali 
graditi celo mostove. Po ljudski veri je bila gradnja mostov 
že sama po sebi tako težko delo, da so ga zmogla le bitja z 

nadnaravno močjo. Velikani so bili za tako delo dovolj veliki in močni.
 V dolini Kamniške Bistrice pri Predoslju je nad globokim kanjo-
nom, ki ga je voda vsekala med navpične skale, naravni most. To je 
ogromna skala oziroma plošča, široka kake tri metre in debela kak 
meter. Domačini so gradnjo tega mostu pripisali velikanom – ajdom. 
Legenda pravi, da so velikani čez vodo položili veliko skalo in čeznjo 
hodili na drugi breg reke.
 V resnici pa je most v Predoslju zgradil bistriški ledenik. V davni 
geološki dobi je nad kanjon Bistrice odložil ogromno skalo in tam je 
ostala do današnjega dne.

Ajdovski most v Kamniški Bistrici

Prav nenavadno je, da v zvezi s Prédasljem (tudi 
Prédosljem) – koriti, ki jih Kamniška Bistrica ustvarja 
komaj kilometer od svojega izvira, ni nastala nobena 
ljudska pripoved o hudiču. To bajno bitje je namreč v 
ljudskem izročilu najpogosteje povezano s podobnimi 
skalnimi predeli. Hudič je tisti, ki po nekem nerodnem 
naključju podira hribe, ustvarja naravna okna, soteske, 
korita in brezna. Čeznje nadvse rad zida mostove, a za 
svoje usluge zahteva prvo dušo, ki pride čez most.
Kamniška Bistrica je gorska reka, ki ima vsaj tri izvire. 
Glavni privre na dan prav v bližini Doma v Kamniški 
Bistrici, na pobočju Rigeljca, 1306 m, in Črnega vrha, 
1470 m. Voda se za kratek čas umiri v umetnem jezeru, 
nato pa nadaljuje svojo pot. V glavno strugo se tik pred 
vhodom v sotesko Predaslja izlije še voda iz drugega, 
Malega izvirka. Ta ni tako izrazit, a je vendarle zanimiv 
– voda izvira sredi gozda, kjer so vse skale poraščene z 
mahom. Tu je lepo, odmaknjeno od poletnega trušča 
planinskega doma, pa še prijazen prostor za igro ob vodi 
je. Tretji izvir je v pobočju Mokrice; predel od Predaslja 
do jase pred gostiščem Pri Jurju se imenuje V studencih.  
V Sloveniji je največ sotesk oziroma korit v Julijcih, v 
Kamniško-Savinjskih pa so največja in najslikovitejša 

Nadmorska višina: 
579 m (Predaselj, betonski most) 
Višina izhodišča: 
594 m (Dom v Kamniški Bistrici)
544 m (parkirišče pri nihalki)
Višinska razlika: 54 m, 92 m

Vrsta izleta
Sprehod, a obujmo vseeno 
planinske čevlje. 

Najprimernejši čas
Hoja ob reki je zanimiva; pozimi je 
lahko nevarno, če je poledenelo, 
posebej še ob Predaslju in 
okoli izvira Kamniške Bistrice. 
Najprijetneje je zagotovo v poletni 
vročini. Voda je namreč tudi 
poleti tako mrzla, da nas ohladi že 
samo pogled nanjo, poleg tega je 
ob strugi veliko prijetnih kotičkov 
za igro s kamni, vodo, peskom …
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ravno korita v Predaslju v Kamniški Bistrici. Tu je 
tok gorske reke ujet med visoke skalnate stene, ki 
so ponekod razmaknjene samo 2–3 metre. Korita so 
pravzaprav dvoja: Veliki Predaselj ima višja in daljša 
korita od Malega. Simpatično pa je, da imata oba 

svoj naravni most – dve skali, ki ju je v pradavnini tu 
odložil kamniški ledenik. Čez naravni most v Velikem 
Predaslju vodi markirana steza, z Malim Predasljem 
pa je povezana zanimiva zgodba. V 19. stoletju so po 
Kamniški Bistrici plavili les; lahko si mislimo, da je 
bil najtežavnejši del tega opravila spraviti tovor skozi 
obe koriti. Pa se je zgodilo, da so se pod skalo v Malem 
Predaslju zataknili hlodi in z nanošenim materialom 
je počasi nastala pregrada, čez katero je padal 12-metr-
ski slap, v dolini med obema soteskama pa je nastalo 
jezerce. Slap je postal ena od naravnih znamenitosti 
doline in ljudje so si ga hodili ogledovat vse do leta 1953 
(po drugih podatkih leto manj), ko je pregrada naenkrat 
popustila in “naravna” znamenitost je izginila, spet pa 
se je prikazal naravni most. 
Zgodovina pripoveduje še več zanimivih zgodb. Ena 
od njih pravi, da je globoka soteska Predaslja leta 1793 
služila kot učni poligon grofu Francu Hohenwartu, 
znanemu naravoslovcu in ustanovitelju kranjskega 
deželnega muzeja. Domača lovca sta ga menda prav 
tu odvadila vrtoglavice. Hohenwart, ki ga je Valentin 
Vodnik vodil tudi po Triglavskem pogorju, je tako 
postal prvi turist, ki je stopil na vrh Planjave. 

Druga zgodba pripoveduje, da je na začetku 19. stoletja 
nekje v bližini Velikega Predaslja stala “knežja miza”, ki 
jo omenja že Janez Vajkard Valvasor v Slavi Vojvodine 
Kranjske. Ob njej so obedovali visoki lovski gostje, ki 
so lovili divjad v bistriških gozdovih. Zaradi objave v 

časopisu, ki je opevala to zgodovinsko znamenitost, 
so v dolino začeli prihajati obiskovalci. To pa ni bilo 
povšeči rokovnjačem in flehtarjem, ki so se v teh odroč-
nih gozdovih skrivali pred oblastjo. Da bi se znebili 
nezaželenih radovednežev, so menda leta 1826 Sivi Jur, 
Rjavi Martin in še nekateri drvarji, ki so na tem mestu 
kopali šac, vrgli znamenito kamnito ploščo v bistriško 
vodo. Kdo ve, kje danes leži!
Če je bilo rokovnjačem prav ali ne, so prvi turisti, 
kakor so domačini imenovali obiskovalce planin, 
prihajali in ni se jih dalo ustaviti. Da bi lahko osvajali 
želene vrhove, so morali najprej priti peš iz Kamnika v 
Kamniško Bistrico. Si danes takšno zagrizenost sploh 
lahko predstavljamo? Kljub temu da je bila v tridesetih 
letih prejšnjega stoletja do Kamniške Bistrice zgrajena 
cesta, so v sedemdesetih označili starodavno pot iz 
Kamnika do Kamniške Bistrice. Poimenovali so jo po 
Maksu Koželju, znanem kamniškem planincu, pred-
sedniku Planinskega društva Kamnik, vodji gorske 
reševalne službe ter slikarju gora. S Koželjeve poti se 
ponujajo zanimivi pogledi na reko in njeno okolico, saj 
se pot od struge nikoli ne oddalji več kot 100 metrov. 
Veliko je lepih kotičkov za igro in malico. 

Nevarnosti
Stezice ob soteski so 
izpostavljene, zato se že pred 
začetkom izleta dogovorimo, da 
smo vodje izleta starši. Na mostu 
in brvi v Predaslju moramo biti 
previdni, saj so zaradi bližine 
vode steze lahko bolj vlažne in 
zato nevarnejše za zdrs. Otroke 
moramo imeti ves čas na očeh! 
Tako kot vedno, kadar smo v 
bližini vode, imejmo s seboj 
rezervna oblačila in obutev.  

Dolžina izleta
Izhodišče 1  – Predaselj 20 min 
Predaselj–izhodišče 1 30 min 
Skupaj 1–1.30 h

Izhodišče 2 – Predaselj 45 min
Predaselj–Kamniška 
Bistrica 30 min
Vrnitev 1.30 h
Skupaj 3–3.30 h 

Planinska koča in 
gostišči ob poti
Dom v Kamniški Bistrici
Okrepčevalnica pri žičnici
International Piknik Center 
Pri Jurju 

Zanimivosti v bližini
Rokovnjaške luknje
Lovski dvorec kralja Aleksandra
Spominski park
Lepi kamen, Žagana peč 
Dolina Kamniške Bele 
in slap Orglice

Dodatno branje
Ajdovski deklici 
Kako so nastale Kamniške planine 
Škratje v Kamniških planinah
Divji mož in huda muca
Al’ bo treba al’ ne bo treba? 
Kako je Nande je rešil berača 

Slikovit kamniti most, pod 
katerim Bistrica zapusti svoje 
izvirno nedrje. 

Mali izvirk je drugi največji izvir 
Bistrice. 

Divja moč sinje vode v koritih 
Predaslja.
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Za raziskovanje reke predlagamo dve različici izleta: 
prva, krajša in krožna, vodi mimo izvirov Kamniške 
Bistrice do soteske Predaslja ter se po drugi strani 
struge vrača na izhodišče. Z večjimi otroki lahko preho-
dimo tudi zgornji del Koželjeve poti, ki vodi od spodnje 
postaje žičnice na Veliko planino do Doma v Kamniški 
Bistrici. Obe poti sta speljani ob soteski Predaslja.
IZHODIŠČE
1. Izhodišče za krajši sprehod: Dom v Kamniški 
Bistrici, 13 km iz Kamnika. Najprej si ogledamo izvir 
Bistrice, po stezici se lahko sprehodimo tudi okoli 
jezerca. Nato gremo po cesti za Kamnik nazaj čez most 
in pri parkirišču za avtobuse poiščemo oznake za Mali 
izvirk in sotesko Predaselj. 
2. Izhodišče za zgornji del Koželjeve poti: parkirišče 
pri spodnji postaji gondolske žičnice za Veliko planino, 
10 km iz Kamnika. Spustimo se po cesti do bližnjega 
mostu čez Bistrico pri Ribji peči; na drugi strani se 
desno odcepi naša markirana pot. Sprehod nas ne bo 
pripeljal nazaj na izhodišče, zato si moramo priskrbeti 
prevoz ali pa se vrniti po isti poti. Lahko se vrnemo 
tudi po “zgornji” Koželjevi poti – po gozdni cesti čez 
Brsnike, od koder je eden najlepših pogledov na gore. 

OPIS
1. Stezica nas popelje v razgiban gozd in nas med 
spuščanjem hitro privede do kolovoza; prečkamo ga 
ter si najprej ogledamo Mali izvirk. Tu je lep prostor za 
poletno igro. (Če gremo ob potoku naprej, pridemo po 
dobrih 100 metrih do sotočja s Kamniško Bistrico, a se 
moramo vrniti.) Po ogledu izvira se vrnemo na kolovoz, 
gremo desno in se dvignemo nad Mali izvirk ali pa pri 
njem poiščemo strmo stezico, ki preseka pot in nas 
prav tako pripelje na kolovoz. Ko pridemo do glavne 
ceste za Kamniško Bistrico, ne gremo po njej, ampak 
takoj zavijemo desno nazaj v gozd in kmalu zaslišimo 
bučanje vode v soteski Velikega Predaslja. Njegova 
korita najprej občudujemo z betonskega mostu. Ozka 
in temačna soteska ter hrumenje vode ustvarjajo prav 
divja občutja. Če se želimo sprehoditi čez naravni most, 
ki ga omenja naša zgodba, levo poiščemo novo stezico, 
ki nas pripelje na mostiček, zgrajen nad naravnim 
mostom; tu prečkamo sotesko. Če se želimo spustiti k 
vodi, se takoj za mostičem levo odcepi strma stezica, po 
kateri se previdno spustimo na prodišče in pokukamo v 
tesen od spodaj. Sicer gre desno za mostičkom marki-
rana pot, ki nas pripelje do ceste: zavijemo desno ter 

Koželjeva pot od Kamnika do 
Kamniške Bistrice se imenuje po 
slikarju in gorniku Maksu Koželju 
(1883–1956). Ker je pogosto 
upodabljal motive iz Kamnika 
in Kamniško-Savinjskih Alp, mu 
pravimo tudi slikar gora. 

Ob Kamniški Bistrici
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se vrnemo do mostu. Če ne želimo čez naravni most, z 
betonskega mostu nadaljujemo desno po opisu. 
Na izhodišče se vrnemo po isti poti ali po drugi strani 
Kamniške Bistrice, mimo njenega tretjega izvira – 
Studencev, do travnikov Pri Jurju, in tako sklenemo 

krog. Pot gre sprva po kolovozu, preide v stezo in se 
priključi Koželjevi markirani poti. Pripelje nas na 
lepe jase Pri Jurju, posejane s skalami in balvani, zelo 
prijetne in primerne za igro. Tu naj bi bil staroverski 
kamniti krog, ki ga tvori 9 kamnov (2 velika na jasi, 7 v 
gozdu). Po neizraziti poti gremo po desnem robu jase 
do ceste ter desno po njej na izhodišče. (V tem predelu 
je veliko lepih kotičkov ob vodi, kjer se otroci zelo radi 
zadržujejo in igrajo. Priporočeno in preizkušeno!)
2. Spodnja Koželjeva pot teče čisto ob reki, zato je ta 
del še posebej zanimiv. Gremo tudi mimo Jerebove 
griče, večjega balvana, kjer je lep prostor za piknik, 
počitek, pravljico ali igro. Pot nas kmalu pripelje do 
soteske Malega Predaslja, kjer se steza dvigne na skalni 
rob, da obkrožimo majhno razširitev soteske. Gremo na 
desno in čez lesen mostiček, ki je zgrajen nad naravnim 
mostom čez Veliki Predaselj. Po drugem bregu nas nato 
steza pripelje do gozdne ceste in betonskega mostu čez 
sotesko. Z mostu gremo lahko do Doma v Kamniški 
Bistrici mimo Malega izvirka (steza desno od mostu) 
ali pa na levi strani mostu sledimo oznakam, ki vodijo 
proti gostišču Pri Jurju ter nazaj na izhodišče (glej opis 
pri krajši različici izleta). 

Igrala ob Domu v Kamniški 
Bistrici

Stene v koritih Predaslja so 
visoke do 35 metrov in ponekod 
razmaknjene samo 2–3 metre.


