
10 Gorenjski glas
torek, 13. septembra 2016REKREACIJA info@g-glas.si

Barbara Tavčar,  
master body 
inštruktorica,  
PBS center športne 
odličnosti

Jelena Justin

Prisojnik je pogosto obiska-
na gora, saj visoko izhodišče 
na Vršiču nudi dokaj kratek 
vzpon. Vendar če se lotimo 
katerekoli zavarovane plezal-
ne poti, ki vodi nanj, se seve-
da časovnica vzpona podalj-
ša. Ker je bila letos na novo 
obnovljena Kopiščarjeva pot 
na Prisojnik, nisem razmi-
šljala dolgo, po kateri se bom 
povzpela na vrh. Ideja sesto-
pa je bila po delu t. i. Jubilej-
ne poti, tik pred Zadnjim Pri-
sojnikom pa bomo zavili na 
markirano pot, ki vodi nazaj 
na Vršič. Zadnje okno bo po-
čakalo do naslednjič. 

Kopiščarjeva pot na Prisoj-
nik je bila nekoč imenovana 

tudi Jeseniška. Drznem si tr-
diti, da je še vedno tehnič-
no najzahtevnejša zavarova-
na plezalna pot v našem vi-
sokogorju. Če se odločimo za 
omenjeno pot, ne pozabimo 
na čelado in obvezno tudi sa-
movarovalni komplet. 

Izhodišče je Tičarjev dom 
na Vršiču, 1620 metrov. Od 
doma sledimo nekaj časa po 
običajni poti na Prisojnik, 
nato pa nas smerokaz usme-
ri proti prvemu oknu. Mal-
ce izgubimo na višini, si-
cer pa obhodimo Sovno gla-
vo, kar nas pripelje do vsto-
pne police v zavarovano pot. 
Vstopna polica pod previ-
som je precej široka, nato pa 
se zoži nad spoštljivim pre-
padom. Zanesljiva varovala 

nam bodo olajšala plezanje 
preko strme in izpostavlje-
ne stene do pomola. Le-ta je 
poraščen s travo in rušjem. 
Steza se dviga po travnatem 
in skrotastem pobočju. Tik 
pred seboj lahko opazimo 
lik Ajdovske deklice, na do-
segu roke.

Pot se strmo vzpenja, v po-
moč so nam brezhibne jekle-
nice, so pa tudi mesta, kjer 
ni varoval. Ob rdečkasto-ru-
menkasti steni se usmerimo 
levo proti »zloglasnemu« ka-
minu, ki je včasih, ko pot še 
ni bila tako dobro opremlje-
na z varovali, predstavljal 
strah in trepet. Kamin je vi-
sok približno 15 metrov, ra-
hlo previsen in povsem nav-
pičen in zračen. Številne 

skobe in dve vzporedni jekle-
nici močno olajšajo pleza-
nje. Sledi tisti najožji del, ki 
je previsen in se je treba kar 
rahlo nagniti navzven, še po-
sebej če imamo s seboj velik 
nahrbtnik. Mesto je morda 
bolj podobno plazenju kot 
plezanju, kajti marsikdo si 
nahrbtnik celo sname z ra-
men in ga potiska pred se-
boj. Od tukaj naprej tehnič-
ne težave popustijo, moramo 
pa biti še vedno previdni, saj 

smo v krušljivem svetu, kjer 
si občasno pomagamo z ro-
kami. Pot nas vodi po lepo 
speljanih policah, kjer kar 
naenkrat začutimo mrzel 
piš in pred seboj zagledamo 
Prednje okno. Sestopimo v 
dno grape, kjer so lahko pole-
ti strma in nevarna snežišča 
– no, letos jih ni. Ogromno 
okno se odpira nad nami, mi 
pa se počutimo kot mravljica 
v tem velikem skalnatem ko-
losu. Narava je res mogočna. 
Vzpon proti oknu po droblji-
vem svetu je zaradi padajoče-
ga kamenja nevaren. Iz okna 
splezamo po gladki skali, ki 
je dobro varovana. Na drugi 
strani pa drugačen svet tren-
tarske strani: zelenje. A do 
vrha Prisojnika je še daleč. 
Po grebenu, ki je na nekate-
rih mestih zelo zračen, a od-
lično zavarovan, varno sple-
zamo do vrha, kjer se nam 
odpre čudovit razgled: Jalo-
vec, Mangart, Mojstrovke, 
Špik, Oltarji, Rokavi, Škrlati-
ca, Razor itd. 

Predlagam, da se s Pri-
sojnika spustimo po delu 

Jubilejne poti. Vrnemo se po 
smeri prihoda, ko nas puš-
čica na skali Mlinarica – 2. 
okno usmeri levo po skrotju 
navzdol. Hitro smo na raz-
potju; desno gre Južna oz. 
Slovenska pot, levo pa naša 
Jubilejna pot proti 2. oknu. 
Takoj se direktno navzdol 
spustimo približno dvajset 
metrov, da dosežemo poli-
co, po kateri nadaljujemo. 
Del Jubilejne poti ni zavaro-
van, a kjer so varovala nuj-
na, so na voljo. Globoko pod 
nami se pokaže dolina Krni-
ca. Zračna pot je navdušujo-
ča. Tik pred Zadnjim Prisoj-
nikom, kjer je Zadnje oz. 2. 
okno, zavijemo desno pro-
ti Vršiču. V začetnem delu 
zagruščena pot zahteva ne-
kaj previdnosti, sicer se pa 
lepa steza vije pod južno ste-
no Prisojnika. Z malce sre-
če bomo srečali celo kozo-
roge. 

Nadmorska višina: 2547 m
Višinska razlika: 1000 m
Trajanje: 7 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Prisojnik (2547 m)

Prisojna gora
Prisojnik oz. Prisank je skalni kolos na Vršiču. Prava zakladnica zavarovanih 
plezalnih smeri: Hanzova, Kopiščarjeva in Jubilejna. Vsaka je edinstvena 
in enkratna. Gora na meji med Primorsko in Gorenjsko, s katere nas gleda 
Ajdovska deklica.
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Greben Prisojnika z vrhom v ozadju / Foto: Jelena Justin

Polica na znameniti Jubilejni poti / Foto: Jelena Justin

Znameniti kamin v Kopiščarjevi poti na Prisojnik 
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Body tehnika pri osteoporozi
Pomembnost stopal 

sem omenila v zadnjem 
podlistku. Stopala so po-
memben temelj za hojo in 
zdravje vseh drugih sklepov 
po vertikalni liniji. Hrbteni-
ca, kakršnakoli že je – op-
timalnih, prevelikih, pre-
majhnih krivin z dobrimi 
ali slabimi kostnimi struk-
turami – mora zadržati svo-
jo gibljivost in tudi moč, da 
vas bo uspešno nosila skozi 
življenje.

Body tehnika je oblika vad-
be, ki k telesu pristopa holi-
stično, celostno, brez točne-
ga okvirja predpisanih vaj in 
položajev telesa. Sledi ana-
tomskim, fiziološkim in 
psihološkim mehanizmom 
človeškega telesa in načrtu-
je trening tudi glede na tre-
nutne omejitve in sposob-
nosti vadečega. Ni recepta, 
ki bi veljal za vse, tudi slika 
obolelega za osteoporozo ni 

pri vseh enaka, zato je treba 
pristop k vadbi prilagajati. 

Včasih telo ni sposob-
no prenesti niti z osnovnih 
sil obremenitev v stoječem 
položaju, ki jih za hrbteni-
co predstavljata sila gravita-
cije in lastna teža. Ko ima-
te tak dan in so napetost ter 

bolečine povečane, vas body 
tehnika zopet lahko »aktivi-
ra« na varen način. Za vad-
bo doma bi vam svetovala, 
da imate pri roki veliko žogo 
(pazite pri velikosti), uteži, ki 
jih lahko nadomestite s plas-
tenkami vode, elastični trak 
ter kako metlo ter kuhinjski 

valjar. Bodite pri vadbi raz-
noliki, menjajte pripomoč-
ke ter obremenitev. Vaše-
mu telesu raznolikost pred-
stavlja dodaten stimulans, 
posledici pa bosta učinkovi-
tejši trening in hitreje viden 
rezultat. Vaje le resnično 
prilagodite svojemu stanju 

in se prepričajte, da je izved-
ba kvalitetna.

Sobno kolo je mogoče edi-
ni hišni pripomoček, po ka-
terem boste dejansko naj-
večkrat posegli. Ko čutite, 
da bi lahko bili aktivni, am-
pak ne v pokončnem polo-
žaju, se lotite vožnje kole-
sa v ležečem. Blazino, brisa-
čo ali primeren vzglavnik si 
položite pod glavo in globo-
ko dihajte. Pozornost usme-
rite v diafragmo, dihalno 
mišico pod prsnim košem, 
in se prepričajte, da se med 
dihanjem vaša rebra širijo 
tako navzgor, nazaj kot tudi 
vstran.

Tudi pri osteoporozi je po-
membno kvalitetno dihanje, 
saj so rebrne kosti pogosto 
lahko krhke in podvržene 
zlomom. Kvalitetnejše di-
hanje bo v vaše telo dovedlo 
več kisika, ta pa pomeni živ-
ljenje za vsako vašo celico.


