REKREACIJA

10

Gorenjski glas
torek, 17. maja 2016

info@g-glas.si

Planinski izlet: Kopa (1360 m)

Izrazita skala
V soseščini Porezna. Neznani, nizek greben, ki, če imamo srečo z
vremenom, ponudi fantastičen razgled na vse strani neba.
Jelena Justin
Če se z vrha Porezna zazremo proti jugovzhodu, je
pred nami vidnih kar nekaj
hribčkov in grebenčkov; napočil je čas, da enega od grebenov prehodimo in obiščemo Kopo.
Zapeljemo se v Škofjo
Loko, kjer nadaljujemo proti
Železnikom oz. Selški dolini.
Skozi Železnike nadaljujemo skozi Zali Rovt in kmalu
opazimo smerokaz za Davčo. Zavijemo levo proti Davči
in sledimo oznakam za Smučarski center Cerkno. Ko pripeljemo do smučišča, peljemo še naprej, kjer višje dosežemo parkirišče Tuškov grič.

Zavijemo ostro desno na
ožjo asfaltirano cesto, ki pelje proti Apartmaju Marjetka. Asfaltirana cesta se zmerno vzpne, nato položi in sčasoma postane makadamska.
Kmalu dosežemo križišče na
Razpotju (1068 m), kjer je ob
ekološkem otoku na levi strani tudi manjše parkirišče z
informativnimi tablami.
S parkirišča se usmerimo
na kolovoz, kjer je na začetku ličen smerokaz za Kopo
in Porezen. Nadaljujemo po
kolovozu čez travnato pobočje, s katerega se nam odpre
pogled na greben Cimprovke; skrajno levo, tista skala, ki jo vidimo, je naš vrh,
Kopa, 1360 m. Pot se celo

Vrh Kope s klopjo. Ko sem prišla do vrha, sem komaj videla
klop. / Foto: Jelena Justin

malce spusti, nato pa preide v gozd. Prečimo gozdni studenček, nato pa pot
zagrize v strmino in se močno vzpne. Markacije na poti
so nekaj posebnega: lesene
tablice z vžgano lok-smučko, ki je značilna za te kraje,
predvsem za Novake. Pot se
strmo vzpenja. Sledimo kolovozu, pot višje malce zavije desno in se še strmeje
povzpne. Na vrhu dosežemo sedlo med Prvičem in
Črtovim robom. Nadaljujemo levo, na kar nas usmeri
tudi smerokaz Kopa in Porezen. Še vedno hodimo po
kolovozu, ki se strmo vzpenja. Malce višje s kolovoza
levo zavije še en kolovoz, a
mi sledimo kar naravnost.
Kmalu se nam na desni strani pokaže Porezen. Dosežemo razgledne travnike, ko se
kolovoz spremeni v uživaško, razgledno planinsko stezico. Prečimo travnik in se
povzpnemo še na eno sedelce, s katerega zavijemo desno v gozd. Smo na grebenu
Cimprovke. Pot poteka povsem po robu. Kmalu smo na
razpotju: levo Kopa, desno
Vrše in Porezen. Pot se strmo spusti in strmina je ojačana s stopnicami, kar naredi sestop lažji, saj bi bilo sicer po dežju nevarno za zdrs.
Sledi še zaključni vzpon in

Megla in sonce; na levi strani pa slabo vidna skala, Kopa, naš vrh / Foto: Jelena Justin

Steza, po kateri smo prišli, in Porezen na naši desni strani / Foto: Jelena Justin

že smo pri razgledni klopci; razgledni, če imamo srečo z vremenom. Ob mojem
vzponu razgleda ni bilo; sicer pa vidimo Cerkno in vasi
pod Cimprovko, Ratitovec,
Trnovski gozd. Če je vreme

Kako ostati mladosten
Barbara Tavčar,
master body inštruktor,
PBS center športne
odličnosti

Se strinjate, da smo stari
toliko, kolikor se starega počuti naše telo? Koledarska
starost je tista, ki pove, koliko let trenutno štejete, in
se lahko občutno razlikuje
od biološke starosti. Za slednjo se zgolj na prvi pogled
zdi, da je le odraz naše radovednosti, v resnici pa govori
o kvaliteti našega vsakdana.
Seveda se vsi staramo, stopnja in hitrost staranja pa
sta popolnoma v naših rokah. Za ugotovitev dejanske
starosti se v praksi najpogosteje uporabljajo samoocenjevalni vprašalniki o zdravstvenih težavah, krvnem
tlaku, maščobi v krvi, kajenju, uživanju alkohola, telesni teži, življenjskih navadah, stresu …
Lahko pa uporabimo sila
preprosto metodo, s katero
ugotovimo, ali se procesom
staranja dobro »upiramo« –
opazovanje telesne drže. Na
naš organizem v vsakem trenutku deluje nevidna sila, a
čisto vsaka struktura našega

organizma jo dobro občuti
– to je sila gravitacije. Ta se
razlikuje glede na položaj,
v katerem je naše telo (npr.
največja je v položajih sedenja – še zlasti če je napačno).
Telesna drža o posamezniku pove veliko več kot zgolj
neko okvirno sliko mišično-skeletnega sistema. Govori
o posameznikovem psihičnem, čustvenem, celo hormonalnem stanju. Vsakodnevno delo, stresne situacije, čustveni odzivi, naše
misli in podobno vplivajo na
naš organizem in njegove
odzive. Od sozvočja delovanja vseh naših sistemov v telesu pa bo odvisno, ali bomo
mi tej nevidni sili gravitacije
kljubovali ali ji bomo dopustili, da prehitro zmaga.
Kako s telesno aktivnostjo
kljubovati sili gravitacije in
ostati biološko mlajši?
Vsaka fizična aktivnost,
kjer boste pogledali na kakovostno izvedbo in prilagojenost vašemu trenutnemu stanju, bo dobrodošla. S

res lepo, se pokažejo celo
Kamniško-Savinjske Alpe.
Sestopimo po poti vzpona, lahko pa si vzpon malce
podaljšamo in na sedlo pod
Prvičem zagrizemo še na
Prvič ter na njegovi vzhodni

Gibajte
posebno metodo inverznega treninga na gravity nihalu
pa boste vplivali tudi na mladostnejši videz. Učinki vadbe na nihalu so izvrstni pri
zmanjševanju stresa, upočasnjevanju staranja, krepitvi vezi, zmanjševanju bolečin v hrbtenici in tudi vračanju optimizma. Imate radi
pecivo? Zamislite si torto, ki
vsebuje vaš najljubši mehki
nadev. Če niste previdni, se
nadev hitro iztisne. Podobno
je z vašimi vretenci in drugimi sklepi po letih obremenjevanja, slabe drže, predolgega
sedenja, porušene funkcionalnosti. Inverzni položaji
bodo pripomogli k dodatni
'mazljivosti' sklepov, skupaj
z nihanjem delovali kot prava poživitev vašega celičnega delovanja in s tem na upočasnitev procesov staranja.
Tudi če ste v zrelejšem življenjskem obdobju, bo prilagojeno nihanje v inverziji
izboljšalo kvaliteto vsakdana,
delovalo na notranje organe,
vene, možgane, zmanjšanje

se z nami

mišičnih bolečin in še bi lahko naštevali.
Torej, naredite vse, kar je v
vaši moči, da bo vaša telesna

strani sestopimo do jeklenega konjička.
Nadmorska višina: 1360 m
Višinska razlika: 350 m
Trajanje: 2 uri
Zahtevnost: 

(7)
drža čim pravilnejša, mislite
pozitivno, bodite veseli in si
občasno privoščite prilagojene inverzne terapije.

