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Planinski izlet: Krvavica (909 m)

Ne Klobasa ne Pečenica
Pač pa Krvavica. Približno en kilometer dolg in pol kilometra širok čok v spodnji savinjski dolini,
sestavljen iz triasnega apnenca. Hrib, o katerem krožijo krvave legende.
Jelena Justin
Ena od legend o imenu
hriba, ki ga bomo danes obiskali, je posvečena Veroniki Deseniški. Namreč, nad
cerkvijo sv. Jurija v občini
Tabor je Ojstrica oz. Stari
grad, kjer je bil nekoč grad
v lasti Celjskih grofov. V
grajskem stolpu je bila zaprta Veronika Deseniška.
Nad Ojstrico pa je Krvavica, ki jo na vrhu obdajajo od
50 do 150 visoke skale. S teh
skal naj bi Veroniko pahnili
v smrt. Še dandanes naj bi ob
mesečnih nočeh hodila na te
skale sedet. Po njeni tragični

usodi se hrib imenuje Krvavica. Drug razlog za takšno
ime pa naj bi bila rdeča prst
pod strmim skalnim vrhom.
Z avtoceste Ljubljana–
Maribor zapeljemo na izvoz
Vransko, nato pa vožnjo nadaljujemo po stari cesti proti Celju. Vozimo nekaj kilometrov, ko nas oznaki za Ojstriško vas in Tabor usmerijo desno. V kraju Tabor nadaljujemo proti vasi Loke,
kjer pridemo do križišča;
levo gre cesta proti Zajčevi
koči, mi pa nadaljujemo naravnost. Na koncu vasi je ponovno križišče, kjer nadaljujemo rahlo levo v smeri

Presedle, kjer tudi že opazimo oznake za Krvavico. Cesti sledimo do manjšega parkirišča na desni strani, kjer
je tudi smerokaz za Krvavico.
Steza nas vodi strmo
navzgor, prečno desno, nato
sledita dva daljša okljuka,
in že smo pri opozorilni tabli, ki obvešča, da smo na
ozemlju, kjer gnezdijo redke ptice. Pot zavije ostro levo
in se začne ponovno strmo
vzpenjati. Še vedno hodimo skozi gozd, ko dosežemo stranski greben, kjer je
na levi strani ogromna skala. Pot zavije desno, rahlo po

Na vrhu Krvavice, z razgledom na Čemšeniško planino / Foto: Jelena Justin

ravnem, sledi zmerni vzpon,
ki pa zelo hitro postane zelo
strm. Sledimo stezi, ki je v
mokrem izrazito nevarna za
zdrs; pot je namreč po dežju
povsem blatna. Strmina ne
popusti, pridemo do drevesnih korenin, preko katerih
splezamo do ozke kamnite gozdne police, ki nas vodi
levo, nato pa se ponovno strmo povzpnemo do skal, kjer
je naravno okno. Ta del je izrazito strm in v mokrem nevaren za zdrs. Skozi naravno
okno je speljana jeklenica, ki
s pomočjo nekaj skob olajša
vzpon. Za oknom nas čaka
še nekaj strmine čez strmo

Dolgotrajnemu
sedenju in na drugi strani dolgotrajnemu stoječemu položaju je skupna statična obremenitev hrbtenice. Vse statične obremenitve skupaj s pogostim
izvajanjem nefizioloških
kretenj predstavljajo glavni vzrok pri razvoju mnogih degenerativnih sprememb hrbtenice in pojavu bolečinskih stanj. Analiza pritiska in obremenitve na hrbtenico v statičnih položajih kaže, da je ta
najmanjša pri ležečem položaju na hrbtu, trikrat večje je v stoječih položajih ter
kar šestkrat večje pri nepravilnem in sproščenem
sedečem položaju.
Z aktivnim, vzravnanim sedenjem in izogibanjem najpogostejšim napakam boste obremenitev

hrbtenice zmanjšali tudi
za polovico in s tem omilili bolečine in nelagodno počutje. Pri sedenju pozornost poleg vzravnane drže
usmerite tudi na položaj
nog, rok ter glave. Stopala
morajo biti popolnoma na
površini, kot med stegnenico in golenico pa malce večji od 90 stopinj. Glava mora
biti v nevtralnem položaju
glede na preostanek telesa.
Pravilni položaj telesa boste dosegli, če se gledate sagitalno (od strani), če povlečete navidezno vertikalno črto
od sredine uhlja čez sredino rame, komolca (kadar so
roke naslonjene na mizo) in
kolka.
Ko zavzamete pravilni položaj, si vzemite nekaj minut za aktivni odmor. Če je
le mogoče, tudi na delovnem mestu telovadite bosi,

travnato pobočje. Tudi tukaj previdnost ni odveč. Ko
strmina popusti, se v zmernem vzponu, kot bi hodili
po gozdnem pomolu, sprehodimo do vrha Krvavice.
Z vrha Krvavice je lep razgled na vrh zahodno od nje,
na Čemšeniško planino.
Močno zraslo drevje trenutno ne daje lepega razgleda
proti Posavskemu hribovju in Kamniško-Savinjskim

Alpam, kljub temu da je
Krvavica strma z vseh strani.
Ker bomo sestopili po poti
vzpona, opozarjam na veliko
previdnost, saj je teren resnično strm, predvsem pa spolzek, tudi če dlje časa ni deževalo. Po dežju pa vzpon absolutno odsvetujem! Srečno!
Nadmorska višina: 909 m
Višinska razlika: 510 m
Trajanje: 2 uri
Zahtevnost: 

Krvavica, kot jo vidimo, ko se peljemo na izhodišče. / Foto: Jelena Justin

Aktivni na pisarniškem stolu
Barbara Tavčar,
master body
inštruktorica,
PBS center športne
odličnosti

Detajl strmine poti na Krvavico / Foto: Jelena Justin

stopala vam bodo hvaležna.
Za boljše počutje, večjo storilnost in dan z manj bolečinami ali brez njih na delovnem mestu potrebujete
od 10 do 15 minut. Aktivni
odmor naj bo sestavljen iz
vaj za povečanje cirkulatorne učinkovitosti, vaj za raztezanje in sprostitev najbolj
obremenjenih predelov telesa ter krepitev predvsem
mišic trupa.
Naj zaključim še z enim
nasvetom: poskusite sedeti
vzravnano ter s težo enakomerno porazdeljeno na oba
dela zadnjice. Ne sedite s
prekrižanimi nogami! To še
bolj oslabi delovanje krvožilnega sistema, vzpodbuja nastajanje celulita v tem predelu, s tovrstnim sedenjem pa
boste tudi čezmerno obremenili zgolj eno stran medenice in hrbta.

Gibajte

se z nami

(31)

Z vdihom vzravnajte hrbet, eno nogo z iztegnjenim
stopalom pokrčite v kolenu in malenkost dvignite od
površine. Z izdihom nogo v kolenu iztegnite in poskusite
preostanek telesa zadržati v osnovnem položaju. Pri tem
močno aktivirajte mišice medeničnega dna. Z vsako nogo
vajo ponovite šestkrat. Začutili boste krčenje mišic stegna,
nekateri tudi hrbtnih mišic. Medtem ko kot lutka izvajate
kretnjo v enem sklepu, naj preostanek telesa poskuša ostati
popolnoma negiben. Vaja bo še zlasti izziv tistim, ki sedite
na stolih z ergonomskim sedalom.

