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Naš tokratni planinski iz-
let nas bo popeljal v brez-
potni svet grebena, ki se raz-
prostira med Dovško Babo 
in Gubnim, za katerim je ka-
ravanška lepotica Kepa. Svet 
ruševja in strmih trav je iz-
razit brezpotni svet, kjer pa 
se stezice, na osnovi dobrega 
opisa, da zanesljivo slediti. 

Zapeljemo se proti Kranj-
ski Gori in z regionalne ces-
te zavijemo proti Dovjem. 
Peljemo skozi vas in še po 
makadamu naprej, dokler 
ne pridemo do križišča, kjer 
desno zavije pot proti Dov-
ški Babi, mi pa zavijemo levo 
proti Kepi in cesti sledimo 

do naslednjega križišča, 
kjer zavijemo desno. V nas-
lednjem križišču zavijemo 
desno oz. naravnost na ožjo 
makadamsko cesto in pelje-
mo vse do potoka Mlinca oz. 
do Erjavčevega rovta, kjer je 
naše izhodišče. 

Začetek poti pomeni pre-
čenje potoka. Po poti gre-
mo rahlo levo, nato pa pre-
čimo ogrado. Takoj se strmo 
dvignemo, nato pa pot ne-
kaj metrov poteka po polož-
nem travniku. Drugič preči-
mo ogrado. Začne se strm 
vzpon po gozdu. Pot je spe-
ljana v drobnih okljukih. V 
tem delu pridobimo precej 
višine. Na vrhu strmine se 
pot ponovno položi in nas v 

prijetnem sprehodu pripe-
lje do lovske koče Na Brvo-
gah, 1481 m. Kakšna idilič-
na lega urejene lesene hiši-
ce! Ob koči pot zavije des-
no po travniku do gozda in 
skozenj. Ves čas se zmerno 
vzpenja. Sledi tretje preče-
nje ograde, kar nas pripelje 
do križišča; levo gre pot pro-
ti Kepi, mi pa zavijemo des-
no proti sedlu Mlinca. Nad 
nami so skalni roglji Plevel-
nikov: Lepe Plevelnice in Vi-
sokega kurjeka. 

Sledi nekaj hoje skoraj po 
ravnem, ko se pot ponov-
no začne rahlo vzpenjati in 
nas pripelje na sedlo Mlin-
ca, med Dovško Babo in 
Lepo Plevelnico. Na sedlu je 

ograja, ki označuje pašnik. 
Zavijemo levo in se ob ograji 
in mejnih kamnih začnemo 
strmo vzpenjati. Če je vzpon 
v spodnjem delu še zmeren 
in vmes celo malce popus-
ti, se v srednjem delu moč-
no dvigne. Dosežemo rušev-
je, ograje ni več, in sledimo 
izsekani ozki poseki skozi 
ruševje. Pozorni bodimo na 
mejne kamne, saj ko dose-
žemo kamen št. 167, zavije-
mo desno prečno na travnat 
greben. Po grebenu se po 
strmih travah povzpnemo 
na vrh Lepe plevelnice, ki je 
na naši levi strani. Z vrha se 
nam odpre lep razgled na so-
sednjo Dovško Babo; neka-
ko je povsem drugačna vide-
ti s te strani. Proti zahodu je 
Visoki kurjek, v sredini Gub-
no, zadaj pa se sramežljivo 
skriva Kepa. 

Z vrha Lepe Plevelnice 
sestopimo v škrbino pro-
ti jugu. Pred nami je skalni 
rogelj, ki ga obhodimo pre-
cej nižje po levi strani. Dose-
žemo grušč, preko katerega 
se povzpnemo nazaj na gre-
ben. Do vrha je še kar nekaj 

skalnih vršičev, ki jih, vse po 
vrsti, obhodimo po levi stra-
ni. Ta del poti je strm in pre-
paden, kjer je vsaka napaka 
lahko kaznovana. Previdno! 
Na koncu prečenja doseže-
mo sedlo med lahko dostop-
nim rogljem na levi strani, 
na desni strani pa je naš vrh, 
zaraščen, in nanj vodi komaj 
kaj široka ozka stezica. 

Z vrha Velikega kurjeka bi 
lahko nadaljevali naprej na 
Gubno, a moram priznati, 
da si poti nisem upala lotiti, 

saj se mi je zdela prezahtev-
na in krušljiva. Predlagam, 
da se vrnemo po poti vzpo-
na, le da se izognemo Lepe 
plevelnice in se do kamna 
št. 167 spustimo kar s škrbi-
ne po slabo vidni, a sledljivi 
stezici. 

Turo odsvetujem po dežju 
in v primeru megle.

Nadmorska višina: 1973 m
Višinska razlika: 1000 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Lepa Plevelnica (1957 m) in Visoki kurjek (1973 m)

Redko obiskana
Ko se z vrha Dovške Babe ozremo proti zahodu, proti Kepi, se pred nami 
razpotegne brezpoten greben, znan pod imenom Plevelniki.

Pogled na Lepo Plevelnico in Visoki kurjek z Dovške Babe / Foto: Jelena Justin

Hm, tjale gor … nekam. / Foto: Jelena Justin Pogled z Lepe Plevelnice na Visoki kurjek / Foto: Jelena Justin

Kaj vse nosimo na hrbtu
Kaj vse nosi naš hrbet? 

Bremena vsakdana in stil 
življenja vplivajo na našo 
držo, stanje hrbta pa ni od-
visno zgolj od tega. Formu-
la zdravja naše hrbtenice 
je vse prej kot enostavna. 
Samo z gibanjem, telovad-
bo in prehrano se ne rešimo 
bolečin in nelagodnih ob-
čutkov. Naš hrbet namreč 
trpi tudi pod bremenom ču-
stev, s katerimi se spopada-
mo iz dneva v dan. 

Telo je kot najdragoce-
nejša rastlina v vodi. Čista 
voda, sonce in dovolj pros-
tora bodo vplivali na njeno 
pokončno rast in bohotenje 
v vsej svoji lepoti in razse-
žnosti. Ob umazani ali pre-
majhni količini vode pa se 
bo rastlina posušila. Hrbte-
nica je pomemben podpor-
ni temelj našega telesa. Je 
kot instrument, na katere-
ga moramo redno in nežno 
igrati, saj želimo čim dlje 

časa poslušati njegovo lepo 
melodijo. 

Skrb za primerno teles-
no aktivnost, pravilno se-
denje in nivo obremenjeva-
nja telesa ni edini pristop k 
zdravju hrbtenice. Malo po-
zornosti moramo nameni-
ti tudi čustvom – jeza, bes 
in nakopičene frustracije še 
kako lahko omajajo stabil-
nost podpornega stebra.

Bolečine spodnjega dela 
hrbta se pogosto pojavlja-
jo pri ljudeh, ki so bolj im-
pulzivni, stremijo k uspe-
hom in so bolj samokritič-
ni. Redkeje se bodo zaradi 
čustev pojavljale bolečine v 
tem predelu hrbta, če je vaše 
primarno čustvo žalost. 

Ko smo pod stresom, se 
telo začne krčiti, stisnejo 
se žile, kar ima za posledi-
co slabšo cirkulacijo in pre-
tok energije, zato se iz or-
ganizma slabše in težje iz-
ločajo toksini. Pod stresom 

smo praktično vsak dan, fi-
zični »krč« pa največkrat 
stisne področje prsno-led-
vene hrbtenice in povzroči 
nabiranje toksinov v podko-
žnem tkivu, kar pa seveda 
vodi v bolečine.

Torej, poskusimo spre-
meniti svoj odnos do stre-
sa, pri čemer vam primer-
na telovadba lahko poma-
ga, ter se zavedajte svojih 
čustev in telesnih reakcij. 
In ne nazadnje – bolečino 
v spodnjem delu hrbta lah-
ko izzove tudi hrana. Po-
gosto namreč sploh ne raz-
mišljamo, kako močno je 
spodnji del hrbta povezan 
s prebavili. Ob težko pre-
bavljivi, nekakovostni hra-
ni nastajajo vnetni procesi 
v črevesju, jetrih, želodcu, 
vse skupaj pa zopet sproži 
enak proces nabiranja to-
ksinov in bolečine. Ne pra-
vijo zaman, da smo tisto, 
kar jemo.


