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Jelena Justin

V teh dneh so Javorniški 
Rovt, Planina pod Golico in 
Plavški Rovt prekriti z narci-
sami oz. ključavnicami, kot 
jim pravijo domačini. Na 
Golico se vijejo trume ljudi. 
Kam pa bi šli, če bi se radi 
naužili karavanških lepot in 
se izognili gneči planinske 
poti? V bližino Golice, seve-
da, a še vedno dovolj stran, 
da so obiskovalci bolj redki, 
okolica ravno tako lepa, zrak 
pa prepojen z vonjem nar-
cis. Gremo na Hruški vrh!

Po avtocesti se zapeljemo 
do izvoza Jesenice-vzhod, 
se peljemo skozi center Je-
senic in v križišču zavije-
mo desno na vzpenjajočo se 

cesto proti Plavškemu Rov-
tu in Planini pod Golico. Na 
naslednjem razpotju pelje-
mo naravnost oz. levo pro-
ti Plavškemu Rovtu. Str-
mi cesti sledimo do vasi in 
skozi vas. Ko dosežemo ma-
kadam, se cesta rahlo spu-
sti, nato pa se začne zmer-
no vzpenjati. Ko dosežemo 
zadnjih nekaj hiš (kmeti-
ja Zakamnik), zagledamo 
smerokaz Dovje, 9 km. Za-
vijemo ostro levo, med hiša-
mi, in po dobrih dveh kilo-
metrih, ko se peljemo mimo 
nekaj vikendov, parkiramo 
v Rogarjevem Rovtu. 

Z vzponom začnemo 
po lepem kolovozu, ki pe-
lje čez travnik, do gozda, 
kjer se začne precej strmo 

vzpenjati. Sledimo kolovo-
zu oz. gozdni cesti, ki z vsa-
kim ovinkom postaja vse 
bolj strma. Strm vzpon sko-
zi gozd se začasno položi, 
na naši desni strani pa se 
pokaže sedlo Rožca s Kle-
kom. Sledi krajši in ponov-
no strm del vzpona sko-
zi gozd, ki nas pripelje na 
Hrušansko planino. Nada-
ljujemo po cesti in na raz-
potju, kjer desni krak pelje 
do Planšarske koče na Hru-
šanski planini, zavijemo 
levo. Zapustimo cesto in se 
začnemo po stezi vzpenja-
ti po robu gozdnega grebe-
na. Steza je ponekod pre-
cej težko sledljiva, celo iz-
gine in se nenadoma spet 
pojavi. Skratka, sledimo 

grebenu, ki sčasoma zavije 
rahlo v levo, ko stopimo na 
izrazito stezo, ki nas pripe-
lje na travnat greben, izven 
gozda. Na desni strani trav-
nika vidimo lovsko opazo-
valnico. Predlagam, da trav-
nik prečimo povsem po levi 
strani, ki nas na najlažji in 
najkrajši način pripelje do 

sedla in ograje, ki označuje 
zahodni del – pašnik. Smo 
na sedlu med Črničjem oz. 
Koto 1610 in Hruškim vr-
hom. Prestopimo ograjo in 
se desno po strmih travah 
povzpnemo do vrha Hru-
škega vrha. Vzpon je v mo-
krem nevaren za zdrs, zato 
previdno. Na vršnem grebe-
nu smo najprej pri zname-
nju sv. Izidorja, zavetnika 
kmetov in pastirjev, ki bud-
no spremlja dogajanje na 
Hrušanski planini. Saj poz-
namo tisto ljudsko pesem: 
»Izidor ovčice pasel, lepo 
žvižgal, lepo pel …«

Od znamenja je nekaj 
korakov do klopi s skrinji-
co, vpisno knjigo in žigom. 
Razgled s Hruškega vrha je 
čudovit: proti vzhodu je gre-
ben Rožce in Kleka, ki napo-
veduje Golico, z grebenom 
Struške, Belščice vse tja do 
Stola; proti zahodu je str-
mina Dovške Babe s Kepo 

v ozadju. Pogled proti jugo-
zahodu pa je pogled na le-
poto Julijskih Alp, s Trigla-
vom, vsemi tremi dolinami 
– Krmo, Kotom in Vrati; pa 
na Špik, celo Montaž, če je le 
vreme lepo. 

Z vrha Hruškega vrha 
sestopimo proti sedlu Rož-
ca. No, če imamo čas, se 
povzpnemo še na Klek, si-
cer pa gremo proti Mokoto-
vi bajti, od koder se po str-
mini spustimo proti gozdu, 
od tam pa nas široka pot pri-
pelje do Hrušanske planine 
oz. pastirske koče. Od koče 
nadaljujemo po gozdni ces-
ti nazaj do Rogarjevega rov-
ta, kjer nas čaka jekleni ko-
njiček. Na koncu naj opozo-
rim, da opisana pot ni ozna-
čena, a dokaj lahko sledljiva.

Nadmorska višina: 1776 m
Višinska razlika: 601 m
Trajanje: 2 uri in 30 minut
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Hruški vrh (1776 m)

Izidor ovčice pasel  ...
Čas cvetočih Karavank v okolici Golice, kamor se zgrinjajo množice ljudi. A le 
korak stran blagodejni mir, tišina in narcise. Cingel, cing cingel cingel cong …

Razpotje na Hrušanski planini, kjer zavijemo levo. Pogled na Dovško Babo s poti na Hruški vrh  

Hruški vrh s klopco in znamenjem sv. Izidorja; ter pogledom na Julijske Alpe 

Imata teža in dieta kaj skupnega? G i b a j t e  s e  z  n a m i  (9 )

Barbara Tavčar,  
master body inštruktor, 
PBS center športne 
odličnosti

Vsekakor je to tema, ki še 
vedno vsakodnevno polni ta-
bloide, televizijske in druge 
medije. Včasih se vprašam, 
ali res še obstaja kakšna nova 
dieta, ki bo vsaj za kratko ob-
dobje proglašena za »najbolj 
uspešno, edino prava, edino, 
ki res deluje, hit poletja« in 
podobno. Na žalost sta kljub 
dostopnim informacijam 
prisotna dva ekstrema: vedno 
več ljudi, ki stradajo, ter ved-
no več ljudi s čezmerno teles-
no težo. S slednjo se namreč 
spopada več kot milijarda lju-
di po vsem svetu, med njimi 
je tristo milijonov ljudi, ki so 
predebeli, med temi pa na ža-
lost kar 22 milijonov otrok do 
petega leta starosti. Kaj nam 
nastalo situacijo otežuje? Ur-
banizacija nas na neki na-
čin sili, da s selitvijo v urba-
ne predele zanemarjamo ak-
tivnosti, ki jih je imela gene-
racija mojih starih staršev za 
samoumevne (delo na vrtu, 
polju …). Vse več sedimo, 
doma pridelano hrano nado-
mešča kupljena. Geni se niso 

spremenili, spremenil se je 
svet okrog nas. V preteklosti 
je skladiščenje energije v ob-
liki maščobe pomagalo pre-
živeti, danes predstavlja veli-
ko nevarnost. Hitri hrani pra-
vim moderna pošast, ki zara-
di vsebnosti bele moke, slad-
korja ter drugih dodatkov po 
raziskavah sodeč povzroča 
pravo odvisnost. Reklame so 
prav tako eden tistih dejavni-
kov, ki ima velik vpliv. In ne-
nazadnje: navada. Ali jemo 
samo zato, ker smo lačni? 

Mnogokrat ne, temveč tudi 
zaradi zadovoljevanja psi-
hičnih in čustvenih potreb. 
Jemo, ko smo jezni, zdolgo-
časeni, nemirni, ko gledamo 
nogometno tekmo po televi-
ziji ali najljubšo tv serijo …

In kakšna je povezava med 
čezmerno telesno težo in di-
eto? Ko razmišljamo o na-
činu, kako izgubiti telesno 
maščobo, se hitro znajde-
mo v začaranem krogu raz-
ličnih diet. Kako izbrati naj-
boljšo? Moje priporočilo je: 

ne izberite nobene! Nekate-
re diete vam bodo res v krat-
kem času »stopile« kilogra-
me, a boste z njimi poveča-
li možnost rušenja zdravja. 
Pri drugih dietah bo rezul-
tat kratkotrajen. Število ma-
ščobnih celic ostane vse živ-
ljenje enako. Maščobna celi-
ca odmre le, če ostane »praz-
na« približno sedem let. To-
rej bi morala biti dieta za 
dolgoročen uspeh stalna – v 
tem primeru govorimo o na-
činu življenja, ki temelji na 
majhnih, zavestnih, razum-
skih in realnih odločitvah, ki 
smo jih sposobni udejanjati 
in nadgrajevati vse življenje. 

Ko govorimo o izgubljanju 
telesne maščobe in prehrani, 
ne moremo mimo zelo po-
membnega dejavnika – telo-
vadbe. Brez fizične aktivno-
sti ni kvalitetnega zgubljanja 
maščobe. Vnesene kalorije je 
treba porabiti, sicer se bodo 
skladiščile na neljubih mes-
tih. Edini način izgubljanja 
kalorij je gibanje. Nobena die-
ta ne bo nadomestila gibanja. 

Na žalost je v današnjem na-
činu življenja gibanje posta-
lo potreba. Včasih so bili tek, 
hoja, skakanje naokoli ... ne-
izogibni del življenja, danes 
pa si moramo za tovrstne ak-
tivnosti vzeti čas. Za začetek 
zadostuje kakršnakoli aktiv-
nost, zato ne iščite idealne. 
Tudi telovadba doma bo pad-
la na plodna tla. Če se odloči-
te za organizirano vadbo, to-
liko bolje, saj se boste znašli 
v organiziranem krogu ljudi, 
ki imajo podoben cilj, in bos-
te na ta način tudi primerno 
motivirani. 

Tudi mi bi vas v prihodnje 
za zdrav način življenja žele-
li še bolj motivirati. Na elek-
tronski naslov barbara@te-
oael.si nam sporočite, ali so 
vam teme, ki jih zajemam v 
člankih, všeč. Prav tako pripi-
šite, o čem bi želeli še več in-
formacij. Lahko nam napiše-
te, s kakšnimi težavami, bole-
činami, vprašanji se srečuje-
te vi. Potrudili se bomo odgo-
voriti na čim več vaših vpra-
šanj.
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