
EDINSTVENA 
 

Letos bo potekalo 16. evropsko prvenstvo na Veliko planino, na 
katerem bo sodelovalo veliko tekačev in tekačic iz drugih evropskih 
držav. Trasa teka članov je tudi planinska pot, po kateri so pastirji včasih, 
pa tudi še danes gonijo živino na pašo na Veliko planino. Ker sem tudi 
sama gorska tekačica, sem se z očetom odpravila na ogled proge. Malo 
sva tekla, malo hodila, vmes pa sem se spomnila zanimivih pripovedk, ki 
smo jih spoznali v literarni delavnici.  

Na vrhu Primoža se nama je pridružil še en tekač. Pri okamenelem 
lovcu sem jima na hitro povedala tole pripovedko. Na poti na Veliko 
planino pri Lipji griči na konju sedi okameneli mož obdan z zajci in psi. Bil 
je grof, ki si je privoščil lov na god sv. Primoža. Ker pa se je svetniku še 
posmehoval, je za kazen okamenel.  

Na Pasjih pečinah smo se malo ustavili, najhujši del proge je za 
nami. Iskala sem okamenelo graščakinja in njenih dvanajst psov, ki so 
tudi okameneli. Vsa v domišljijskem svetu pripovedk sem se usedla na 
skalo, da se malo spočijem. Od utrujenosti se mi je zdelo, da vidim belo 
deklico. Imela je modre lase in oči, oblečena pa je bila v belo. Nabirala je 
zdravilna zelišča in zelo lepo pela. Ker sem se že tako dovolj zamudila, 
sem se z neprijetnim občutkom strahu odpravila naprej.  

Prišli smo na Malo planino in nato na Veliko planino. Spomnila sem 
se na dovje može in jima pripovedovala o njih. Radi so oprezovali za 
ženskami, a teh je zmanjkalo, so zato tudi izumrli. Pastirji so se jih bali, 
ker so jarcem metali kamenje, se smejali pastirjem, jih lovili in včasih 
koga ubili. Zato so tudi koče na Veliki planini postavljene tako blizu druga 
druge!  

Očetu se je zdelo posebno zanimivo, kako je planina sploh prišla v 
naše roke. Med domačimi ledinskimi imeni na Veliki planini srečamo tudi 
nenavadno ime Vambergarca. Pripovedovali so, da sta se na planini 
spopadla Pegam in Lambergar. Ker so kmetje pomagali Lambergerju, so 
dobili planino v dar. To lepo planino, ki je edinstvena.  

Pred sabo vidim cilj na Gradišču. Sem utrujena, a občutek je 
fenomenalen, splača se potruditi. Čeprav bodo obstajali ljudje, ki bodo 
rekli, da ne zmoreš, ti ni treba biti eden izmed njih. Če padeš, je važno, 
da se vsaj poskušaš pobrati … Čim večkrat obiščite to našo edinstveno 
planino in spoznajte ostanke preteklosti, ki so še vidni na njej, kot 
pohodniki ali tekači.  
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