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Planinski izlet: Ogradi (2087 m)

Dušni mir
Obisk bohinjskih planin je vedno navdušujoč, a naš glavni cilj bo tokrat vrh
Ogradi, ki se razprostira med planinama Laz in Krstenica. Razglednik miru
in tišine, spokoja za dušo.
Jelena Justin
Bohinjske planine postrežejo obiskovalcu z vsem tistim, kar v hribih išče; s planšarsko idilo, avtentičnostjo,
predvsem pa energijo, ki napolni izpraznjene baterije.
Naš tokratni cilj bo gora med
planinama Laz in Krstenica.
Ja, obiskali bomo Ograde.
Zapeljemo se v Bohinj in pri
jezeru zavijemo proti Stari Fužini, kjer tik pred mostom zavijemo ostro in strmo levo navzgor proti planini Blato. Cestnina je 12 EUR
in pobirajo jo od 5. ure dalje. Sledi nekaj kilometrov
vzdrževane, asfaltirane ceste, ki pelje na Vogar, potem
pa zavije desno po makadamu do planine Blato. Z Blata

se podamo proti planini Jezero. Po približno 10 minutah hoje se desno odcepi pot
direktno do planine Laz. Pot,
ki poteka skozi gozd, se ponekod precej strmo vzpne in
po približno 1 uri in pol smo
na planini Laz. S Planine
Laz se usmerimo desno na
markirano pot, ki pelje proti Krstenici. Pot nas vodi pod
Ogradi in na levi strani kmalu zagledamo dva ogromna
možica in tablo Ogradi. Od
tod dalje pot ni markirana,
je pa lahko sledljiva. Pot še
vedno teče prosti vzhodu.
Najprej strmo, potem pa v
okljukih se lepo vzpenja do
južnih travnatih pobočij,
kjer opazimo ruševine nekdanjega planšarskega stana. Hodimo mimo barvite

skalne stene. Pri ruševinah
steza zavije levo in se začne
vzpenjati prečno po travnatem pobočju. Pot je vse bolj
razgledna, saj se pred nami
kažejo Kreda, Slatna ter Prvi,
Srednji in Zadnji Vogel. V
teh dneh so pobočja posuta s cvetjem; avrikelj, jeglič,
svišč … Na naši desni je eden
od predvrhov, obhodimo večjo kotanjo in se na drugi strani ponovno povzpnemo na
rob. Od tu v daljavi že vidimo
naš današnji vrh, ki ga označuje križ. Vmes za trenutek
celo malenkostno izgubimo
višino, nato pa se mimo dišečega borovega ruševja precej strmo po travnatem pobočju povzpnemo do vrha.
Razgled z vrha Ogradov je
fantastičen; proti severu je

Vrh Ogradov na desni strani, levo Debeli vrh / Foto: Jelena Justin

Planina Krstenica, zadaj Ogradi, naš današnji cilj / Foto: Jelena Justin
pred nami Triglav z Rjavcem, pa Mišelj vrh, Škednjovec itd. Ko pogledamo proti Krstenici, se greben nadaljuje v Krsteniški Stog, Jezerski Stog, Adama in Evo, Prevalski Stog. V naši neposredni bližini je Debeli vrh, zadaj vidimo Kanjavec … in še
bi lahko naštevali.
Z vrha sestopimo po poti
vzpona do markirane poti,
kjer smo prej zavili proti

Naše telo je ena od najpopolnejših stvaritev, primarno namenjenih gibanju. Gibanje predstavlja tako »premikanje« iz točke A do točke B kot tudi različne druge
kretnje zgornjega dela telesa, ki v primeru statičnega
položaja spodnjega dela (na
primer pri sedenju na mestu, stoji na mestu …) pripomorejo k izvajanju vseh
dnevnih opravil. Kretnje,
na primer potiskanje, vlečenje, obračanje ..., so del vseh
opravil, ki jih čez dan izvajamo. Prav zaradi tega mora
biti telovadba usmerjena v
ozaveščanje in učenje teh
naravnih kretenj. Pomagale vm bodo namreč pri kvalitetnejšem izvajanju dnevne
rutine: vožnji v avtomobilu,
delu na vrtu, gospodinjskih

zaradi obilja korenin in zemlje v mokrem precej zoprn za
zdrs. Ko že vidimo planino
Blato, dosežemo kolovoz, ki
ga prečimo, in se po izklesani, zavarovani polici sprehodimo do parkirišča, kjer nas
čaka jekleni konjiček.
Nadmorska višina: 2087 m
Višinska razlika: 940 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Pot na Ograde pod barvitimi skalami / Foto: Jelena Justin

Dviganje bremen brez bolečin
Barbara Tavčar,
master body
inštruktorica,
PBS center športne
odličnosti

Ogradom. Nadaljujemo levo,
proti planini Krstenica. Markirana pot poteka skozi
gozd, se ponekod celo malce spušča. Na svoji levi strani
bomo opazili stezico, ki nas
pripelje direktno na Krstenico. Sprehodimo se med stanovi na planini in če se ozremo v smeri prihoda, se pred
nami lepo razprostejo Ogradi. S planine nas čaka ponekod precej strm sestop, ki je

opravilih in še marsičem.
Ena izmed naravnih kretenj je tudi počep. Ste kdaj
pomislili, kolikokrat to kretnjo simulirate, ko se v pisarni usedete na svoj stol?
Ali pa, ko se doma usedete
za mizo, želite pobrati nakupovalne vrečke s tal in podobno?
Prav nepravilno dvigovanje in spuščanje bremen,
nepravilne delovne navade
in slaba telesna drža so najpogostejši vzroki za spremembe na hrbtenici.
In kako breme s tal dvigniti pravilno? V stoječem
položaju imejte noge v malenkost širšem položaju,
trup nagnite naprej v naraven položaj za dviganje bremen (npr. perila, kovčka,
škatle …) s tal in tudi roke

Gibajte
usmerite proti tlom. Z izdihom se spuščajte proti bremenu, iztegnite noge in se
z rokami dotaknite tal. Z
vdihom vzravnajte hrbet.
Z izdihom pokrčite kolena,
vzravnajte hrbet, stisnite
pesti ter zadnjico z željo, da
počasi dvignete namišljeno breme s tal. Ne dvigajte
hrbta, dokler niste dokončali vaje. Ponovite od šestdo osemkrat.
Opisani način je pravilen način dvigovanja bremena. Poleg tega potisnite
popek proti hrbtenici, močno stisnite tudi mišice zadnjice. Če začutite zadnjico
brez bremena, potem ste
pripravljeni za zdravo in
varno dviganje bremen, ne
da bi si pri tem poškodovali hrbet.

se z nami
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