
98 99

P ri Kresniku so imeli divjega moža, ki je hodil k njim domov 
jest. Vsak večer je prišel, da so mu dali škaf kaše. A prišel je 
tudi, ko so imeli kakšno delo, in je rad povedal, kaj je pametno 

in kako naj delajo. Včasih je rekel: “Tole bomo zorali, takole bomo 
sejali, tole sejte sem in to sadite tja, da boste kaj pridelali.”
 Če je vnaprej videl, da bo leto suho, je tudi zares bilo.
 Nekoč je prišel, ko je bilo zunaj še vse zmrznjeno, vse v snegu. Je 
rekel: “Kmet, bob pojdi sejat! Na to in to njivo.” Tista njiva pa je ležala 
v dolini, tako da je šla dol in potem nazaj gor. Kmet je ubogal, šel je 
sejat, pa mu je ves bob zdrsnil po snegu navzdol. “Kaj bo iz tega?!” si 
je mislil. “Saj ne more biti nič. Bom spomladi spet sejal!” A ko se je 
naredila lepa pomlad, je bob ozelenel kot še nikoli.
 Tako jim je pomagal divji mož. 
 Se je pa potem zgodilo, da je h Kresniku prišel medvedar, komedi-
jant, ki je z medvedom hodil po svetu. Stopil je do Kresnika in prosil: 
“Saj me boste prenočili. Samo za eno noč …”

 “Ja,” pravi kmet, “jaz bi te rad prenočil, če ne bi enega že imel. Pri nas 
imamo divjega moža, ki pride vsak večer, kašo hoče, po cel škaf in vse pojé.”
 “No,” pravi medvedar, “potem bosta z mojim medvedom ravno za 
skupaj. Bosta kar skupaj jedla, ko sta oba malo divja.” In so ga vzeli 
pod streho.
 Pride divji mož, gre k škafu, jé, kar z roko nosi v usta. Medved rine 
zraven, golta, celo v škaf zleze, da bi več dobil. 
 Zato ga divji mož mahne za uho in pravi: “Pujs! Ven! Boš vse požrl!”
 Medved ga zgrabi, divji mož pa nazaj. Tako sta se stepla, da nista 
več znala narazen. Metala sta se in metala, dlaka in lasje, vse je letelo 
od njiju. Nazadnje je divji mož pobegnil in ga dolgo, dolgo ni nobeden 
videl. Kresnik je bil vesel – bilo mu je odveč, da gre toliko kaše za 
divjega moža.
 Čez čas pa se je vendar spet prikazal. Le na daleč, z roba gozda je 
zavpil: 
 “Kresnik, imaš še zmeraj tisto hudo muco?”
 “Imam,” se je zlagal Kresnik.
 “Potem jo le imej,” je rekel divji mož. “Naj ti tista mačka pomaga, 
mene ne bo več k vam. Nikoli več me ne boš videl, pa tudi sreče več 
ne boš imel!”
 In ni po tistem nikdar več prišel nazaj in ni nič več rodilo kakor 
prej. Kajti prej je kmet vedel, kaj naj dela, ker mu je vse povedal divji 
mož. Potem pa ga je po neumnem sam pregnal.

Divji mož in huda muca
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Velika planina 
Planota divjih mož in belih deklic12

Velika planina velja za našo največjo visokogorsko 
pašno planino. Poleti tam žveči travo več kot 800 krav! 
Po ljudskem izročilu so na njej nekoč prebivale tudi 
bele deklice, ki so ob večerih tako lepo pele, da so jih 
ljudje hodili poslušat. Druga pesem je bila z divjimi 
možmi, ki so jim pastirji rekli dovji možje. Ti so bili 
veliki in močni, poraščeni po vsem telesu, samo na 
nosu niso imeli dlak. Ljudi so se najraje izogibali, imeli 
pa so svoje divje žene. Pastirji so večkrat poskušali 
ujeti kosmatince, da bi se od njih česa naučili, a se jim 
je to le redko posrečilo. Divji možje naj bi izumili tudi 
divji ogenj – drgnili so dva kosa lesa in pri tem pihali 
vanju tako dolgo, da sta se vžgala. Živeli so v zijalki 
oziroma jami v Dovji griči (v “prevodu” divja skala). 
V bližini je tudi Dovja Raven, planina, ki prav tako 
nosi “divje” ime. 
Pravijo, da so divji možje izumrli, ker niso imeli več 
žensk, vsa ta divja bitja pa naj bi bila pokopana na kraju, 
ki se še danes imenuje Dovji grobi (divji grobovi).
Kdo ve, kako je v resnici bilo, a vendar velja, da je Velika 
planina že dolgo obljudena. Človek na tem prostoru 
gospodari že več kot tri tisoč let. Najstarejši najdeni 
človeški sledi sta bronasti sekiri iz 13.–11. stoletja pred 

našim štetjem. Spomin na staroselce je pravzaprav na 
svojstven način ohranjen tudi v ljudskih pripovedih. 
Zaščitni znak planote so pašne planine, na katerih so 
nastala naselja s pastirskimi stanovi. Prvotni stanovi so 
imeli ovalno obliko in skodlasto streho, a so bili med 

drugo svetovno vojno požgani. Po vojni so naselja sicer 
obnovili, a niso obdržali izvirne ovalne strehe. Eden 
izmed redkih stanov, kjer lahko vidimo prvotno obliko, 
je Preskarjeva bajta v naselju Veliki Stan. Urejena je 
kot pastirski muzej, v katerem si lahko ogledamo izbo, 
odprto ognjišče in manjšo razstavo v predprostoru. 
Velika planina je močno zakrasela, zato lahko opazu-
jemo številne vrtače, jame in brezna. Ob poti z 
Zelenega roba proti pastirskemu naselju lahko vidimo 
Veliko in Malo Vetrnico. Gre za nekdanji jami, ki se 
jima je zaradi preperevanja porušil strop in nastali sta 
udornici. Na dnu obeh se je včasih tudi poleti zadrževal 
led (danes samo še v Mali Vetrnici). Zato so pastirji tu 
hranili meso, led pa ob suši uporabljali za napajanje 
živine. V poletnih mesecih lahko na dnu Velike Vetrnice 
vidimo alpsko mastnico, mesojedo rastlinico.  
Na Veliko planino z vseh strani vodi najmanj 20 poti, da 
pa se bodo najmlajši kasneje z veseljem podajali nanje, 
jih bomo na Planino najprej popeljali po zračni poti: z 
gondolsko žičnico iz doline Kamniške Bistrice. Med 
lažje dostope sodi tudi vzpon s parkirišča Mačkin kot 
ali z Rakovih ravni. Ko boste Planino obiskali večkrat 
in osvojili osnovne poti, pa priporočamo, da poiščete 

Nadmorska višina: 1534 m
Višina izhodišča: 1400 m
Višinska razlika: 314 m

Vrsta izleta
Izlet na pragu visokogorja. 
Planina je priljubljeno družinsko 
pohajkovališče, predvsem zaradi 
lahke dostopnosti in prijaznih 
travnatih površin. To velja za 
ugodne vremenske razmere, 
v megli, dežju in snegu je 
orientacija izjemno zahtevna. 
Pot je zaradi prostranih pašnikov 
včasih slabo označena, vendar 
dobro obiskana. Od Šimnovca do 
Zelenega roba so markacije redke.

Najprimernejši čas
V vseh letnih časih. Za 
obisk jame v Dovji griči so 
primerni kopni letni časi. 
Planina je zaradi obilja alpskega 
cvetja od pomladi, ko zacvetijo 
preproge pomladanskega žafrana, 
pa do jeseni pravi gorski vrt. 

Preskarjev muzej 
V času pašne sezone (od 
sredine junija do sredine 
septembra) je muzej odprt 
vsak dan od 10. do 15. ure.

Nevarnosti
Lahka dostopnost planine je že 
velikokrat pokazala svoje zobe. 
Če kje, potem tu velja, da ne glede 
na dolinske razmere in vremensko 
napoved, s seboj nosimo vso 
potrebno osebno opremo (zaščita 
pred mrazom in dežjem). 
V megli se izletu odpovejmo. 
V jami v Dovji griči je lahko 
vlažno in blatno; za ogled 
potrebujemo svetilko. 
Previdno pri ogledu Vetrnic.

Dolžina izleta
Zg. postaja gondole–gostišče 
Zeleni rob 40 min
Zeleni rob–Veliki Stan 20 min
Veliki Stan–jama v 
Dovji griči 35 min 
Jama v Dovji griči–
Veliki Stan 40 min 
Veliki Stan–Domžalski dom 15 min
Domžalski dom–izhodišče 1 h 
Skupaj (z obiskom jame) 3.30 h 
Skupaj (brez obiska jame) 2.30 h 

Starodavna pašna planina z 
mogočno Ojstrico v ozadju



102 103

Izlet lahko podaljšamo prek razglednih pašnikov do 
Domžalskega doma. Do sedežnice ali gondole se lahko 
vrnemo po isti poti ali po enako dolgih različicah čez 
Gradišče in mimo Luknje. 
Če želimo obiskati jamo v Dovji griči, gremo iz Velikega 

Stanu po slabi cesti proti Veliki in Mali Vlačici (oziroma 
Tihi dolini). Po desetih minutah hoje pridemo do 
križišča, kjer se na desno odcepi pot proti Dovji Ravni. 
Nadaljujemo proti severu (na desni strani je območje 
Dovjih grobov, na levi pa je manjši kal). Po približno 
desetih minutah na desni strani zagledamo spodnjo 
postajo nekdanje vlečnice iz Tihe doline (“Osmica”). 
Vzpnemo se čez pobočje smučišča in se na slemenu 
usmerimo proti vzpetini na levi – to je Dovja griča, 
1534 m. Na desni vzpetini, Mali griči, 1536 m, je zgornja 
postaja nekdanje vlečnice. Vhod v jamo leži približno 
20 metrov pod vrhom Dovje griče, na zahodni strani. 
Za obisk bomo potrebovali svetilko, kar otroke vedno 
zelo veseli. 
Od jame se vrnemo do Velikega Stanu, od koder lahko 
nadaljujemo do Domžalskega doma ali pa se vrnemo po 
isti poti na izhodišče

jamo v Dovji griči in druge “divje kraje”, kjer so nekoč 
živeli bajeslovni divji možje. Stopiti morate le streljaj 
z najpogosteje obiskanih sprehajalnih poti – kot bi 
človek z avtoceste zavil na tiho gozdno pot. Splača se – 
mir in skrivnostnost sta zagotovljena!

IZHODIŠČE
Postaja gondolske žičnice za Veliko planino v dolini 
Kamniške Bistrice, 10 kilometrov iz Kamnika. Žičnica 
nas pripelje na zahodni rob planote.
OPIS
Pot začnemo na izstopu iz gondole. Poleti izbiramo 
poti, ki vodijo ob sedežnici proti Zelenemu robu in 
najvišjemu vrhu Gradišče, 1668 m. Kratke strmejše 
odseke lahko nadomestimo z zložno speljanimi utrje-
nimi kolovozi. Od vmesne postaje sedežnice oziroma 
gostišča Zeleni rob gremo lahko čez Gradišče, ki je 
pred nami, ali pa sledimo oznakam za Domžalski dom 
do pastirskega naselja Velika Planina oziroma Veliki 
Stan. Ob poti bomo na levi strani za žičnato ograjo 
opazili kraški udornici – Vetrnici. Lahko se spustimo v 
dno Velike Vetrnice, saj je vredno truda. Nadaljujemo 
po kolovozu, prečimo traso vlečnice Tiha dolina, od 
katere so ostali samo še stebri, pred seboj pa že vidimo 
pastirsko naselje Veliki Stan. Po eni izmed poti se spus-
timo v dno velike kotanje, ki daje zavetje pastirskim 
bajtam. Ogledamo si Preskarjevo bajto (leži na desni 
strani ob vstopu v naselje in je edina brez oken) in kape-
lico Marije Snežne. 

Gostišča in planinski 
koči ob poti
Okrepčevalnica pri žičnici
Okrepčevalnica Skodla
Gostišče Zeleni rob
Pastirski stan pri Gradišekovih 
(Veliki Stan)
Domžalski dom

Zanimivosti v bližini
Velika Vetrnica
Preskarjeva bajta
Razne kamnite “skulpture”, 
ki jim otroška domišljija hitro 
najde obliko: žaba, konj, 
petelin, bik, želva, grad …
Kapelica Marije Snežne
Izvir Kamniške Bistrice
Predaselj

Dodatno branje
Ukletnik 
Vile na Menini planini
Ajdovski deklici
Ajdovski most v Kamniški Bistrici
Gams z zlatimi parklji pri Zijavki
Ima toliko do naju kot 
midva do njega

Pastirji so se divjih mož bali. 
Pravijo, da so pastirske bajte 
zato postavljene tako tesno 
skupaj, da bi se pastirji skupaj 
laže ubranili divjih mož. V resnici 
so večje težave povzročali obiski 
volkov.

Jama v Dovji griči je prava zijalka 
z vidnim vhodom. Sicer je to 26 
metrov dolg in do 3 metre visok 
vodoravni rov. 

V prostem času ali na paši so 
pastirji nekoč izdelovali lesene 
pipe v obliki psa z zavihanim 
repom ali petelinčka. Za otroke 
so pod spretnimi pastirskimi 
prsti nastajale tudi igračke 
iz rogovil rušja, najpogosteje 
majhne lesene kravice.

Kamniška murka cveti poleti in 
je endemit Kamniško-Savinjskih 
Alp in Karavank. To pomeni, da 
raste samo v teh gorah. Srečanje 
z njo je otrokom vedno zanimivo, 
saj omamno diši po vanilji! 


