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G i b a j t e  s e  z  n a m i  ( 36 )Papirnati krožnik in kuhinjska 
krpa

December je vsaj za veči-
no ljudi mesec pričakovanj, 
veselja, druženja in obdaro-
vanja. Seveda k praznične-
mu vzdušju štejejo tudi vse 
priprave – okrasitev, posta-
vitve smrekice in pred tem 
seveda čiščenje. Ste tudi vi 
med tistimi, ki se čiščenja 
ne lotevate z največjim vese-
ljem? Malo za šalo malo za-
res lahko z domačimi pripo-
močki dosežete dvojni uči-
nek: dobro počutje in čisto 
stanovanje.

Zagotovo imate doma 
kartonasti krožnik, ki vam 
je ostal v omari od kakšne 
rojstnodnevne zabave. Ta 
bo kakovostno nadomestil 
profesionalni rekvizit, ime-
novan glide, ki ga je v letu 
2004 prvič uporabila sve-
tovna prvakinja v aerobi-
ki Mindy Mylrea. Bistvo 
tega majhnega, a učin-
kovitega pripomočka je v 
mirnih, neprekinjenih in 

drsečih kretnjah, ki vpliva-
jo na razvoj kondicije, moči, 
vzdržljivosti, gibljivosti te-
lesa in na njegovo ravnotež-
je. Ulezite se na tla z roka-
mi ob telesu, nogami v pri-
noženju s pokrčenimi ko-
leni. Pod stopali imate kro-
žniček. Z izdihom dvignite 
peto ene noge in s prsti pov-
lecite krožniček proti sebi, 
kot da bi brisali prah. »Po-
metajte s prsti« izmenič-
no, šest ponovitev na vsako 
stran bo zadostovalo. Z vajo 
boste krepili mišice zadnje 
strani stegna in zadnjico. 

Za lepe in močne roke pot-
rebujete krpico in ogledalo. 
Postavite se s hrbtom proti 
ogledalu, dlani postavite na 
ogledalo, roki naj bosta ves 
čas popolnoma iztegnjeni. 
Z vdihom naj bo vaše telo 
popolnoma vzravnano, dla-
ni pa s celotno površino iz-
tegnjene ob telesu in s krpi-
co pritiskata na ogledalo. Z 

izdihom se počasi spuščaj-
te v počep in obrnite dlani 
v smeri navzgor po ogleda-
lu. Če imate težave z negib-
ljivimi, celo bolečimi rama-
mi, se vaji ne izogibajte, le 
zmanjšajte obseg kroga in 
vajo prilagodite svojemu 
stanju. 

Možnosti »pametne« vad-
be doma je ogromno, pred-
vsem pa je pomembno, da se 
položaja svojega telesa zave-
date med povsem običajni-
mi vsakodnevnimi opravi-
li. Sesajte v pokončni telesni 
drži, previdno dvigajte bre-
mena, pazite, kako premi-
kate stole, kako sedite, vsta-
jate iz postelje in podobno. 
Predvsem pa sledite načelu 
'manj je več'. Telesa ni treba 
izčrpavati z dolgotrajno ak-
tivnostjo. Pomembnejši sta 
vztrajnost in kakovost. In ne 
nazadnje lahko oglasni blok 
na televiziji izkoristite za kaj 
koristnega.

Barbara Tavčar,  
master body 
inštruktorica,  
PBS center športne 
odličnosti

Jelena Justin

Golte so nam, Gorenj-
cem, verjetno precej nezna-
na planota, a njihov najviš-
ji vrh kar vabi, da ga obišče-
mo. Golte omejujeta dve do-
lini: na zahodni strani je do-
lina reke Ljubnice, ki je pred 
slabimi tremi tedni poka-
zala rušilno moč podivja-
ne vode; na vzhodu je Ljubi-
ja; na jugu se preko strmih 
in prepadnih Tirskih peči 
spušča v Gornjegrajsko ko-
tlino. V smeri severa pa se 
nadaljujejo v prijazen, po-
raščen greben preko sed-
la Kal do Smrekovca. Golte 
v poletnih mesecih zaživijo 
s planšarstvom, na številnih 

planinah: Rastovčka, Hle-
viška, Podforška, Hribarska 
in Konečka planina; pozimi 
pa so Golte seveda najbolj 
znane kot smučarski cen-
ter, obširni travniki pa nudi-
jo obilje užitkov tudi turnim 
smučarjem. 

Po Štajerski avtocesti se 
zapeljemo do izvoza Šentru-
pert, kjer nadaljujemo proti 
Mozirju. V Mozirju, na krož-
išču, se usmerimo proti Gol-
tem in Šmihelu. Pri gostišču 
Vid zavijemo desno proti 
Šmihelu. Vozimo se po do-
lini potoka Golobnice, ki je 
tudi kazal svojo rušilno moč 
vode, saj je cesta na nekaj 
koncih spodjedena. Vozimo 
po vzpenjajoči cesti, mimo 

cerkve svetega Mihaela. 
Malce od cerkve naprej za-
vijemo levo, na naslednjem 
križišču pa še enkrat. Cesta 
postane makadamska, sledi-
mo ji še nekaj sto metrov in 
ob kapelici parkiramo. 

Ob kapelici se začnejo pla-
ninske oznake v smeri Mo-
zirske koče. Prečimo trav-
nik in že smo v gozdu, kjer 
se strmo vzpnemo po ko-
lovozni poti. Na koncu str-
mine je ograda z električ-
nim pastirjem, ki jo previ-
dno prečimo in nadaljuje-
mo do asfaltirane ceste, ki jo 
prav tako prečimo. Po cesti 
se vzpnemo mimo idilične-
ga Rajskega kotička v Goste-
čah. Tik za hišo nadaljujemo 

v smeri markacij. Višje na-
daljujemo mimo verjetno 
opuščenih stavb, dokler ne 
pridemo ponovno do ces-
te. Nekaj sto metrov hodi-
mo po cesti, ko nas marka-
cije ponovno zvabijo na des-
no stran, v gozd. V tem delu 
se pot precej strmo vzpenja. 
Pod nami se pokaže Gornje-
grajska kotlina. Pot nas vodi 

mimo razgledne skale, na 
katero skoraj moramo sple-
zati. Previdno le pri sestopu 
z nje! Skozi gozd kmalu do-
sežemo Mozirsko kočo. 

Od koče nadaljujemo po 
cesti do ličnega smerokaza, 
ki označuje Severjevo pot na 
Boskovec. Zavijemo desno v 
gozd, precej strmo. Ponov-
no prečimo eno izmed paš-
nih ograd, nato pa se strmo 
vzpnemo do razgledišča na 
smučišče Golte. Sledi neko-
liko manj strm vzpon, ki nas 
pripelje do slabše gozdne 
ceste. Nadaljujemo levo, po 
cesti, ki celo rahlo izgublja 
na višini. Kmalu dosežemo 
kolovoz na levi strani, ki se 
spet strmo vzpne. Kmalu se 
pot odcepi desno v gozd, pre-
čimo kolovoz in se po rahlo 
zaraščenem, sem in tja pa 
požaganem pobočju ponov-
no strmo povzpnemo. Viš-
je dosežemo razpotje, kjer 
izberemo desno pot proti 
vrhu Boskovca. Sledi aleja 
markacij na kamnih, ki nas 

v nekaj minutah pripelje na 
vrh. Razgledni stolp na vrhu 
je trenutno podrt. Z vrha je 
razgled na vzhodni del Ka-
ravank in na Šaleško dolino. 

Z vrha se vrnemo do raz-
potja v gozd in zavijemo des-
no v smeri sedla Kal. Izgubi-
mo nekaj višine, ki pa jo hit-
ro spet pridobimo. Ko dose-
žemo Hleviško planino, za-
vijemo levo preko prostra-
nih travnikov, polnih bre-
zen, ki goltajo vodo, in ses-
topimo nazaj do Mozirske 
koče. Držimo se bolj leve 
strani travnikov oz. tiste poti, 
ki bolj očitno izgublja višino. 
Vmes si z varne razdalje lah-
ko ogledamo še brezno Le-
denica, kjer se skrivata več-
ni sneg in led. 

Od Mozirske koče sesto-
pimo nazaj do izhodišča po 
poti vzpona. 

Nadmorska višina: 1590 m
Višinska razlika: 800 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Boskovec (1590 m)

Vodo kar pogolta
Golte so zakrasela planota, ki golta vodo. Od tod tudi njeno ime.  
Starejši zemljevidi jo imenujejo tudi Mozirska planina.

Detajl poti do Mozirske koče / Foto: Jelena Justin

Ličen smerokaz za Severjevo pot proti vrhu Boskovca, pri 
katerem s ceste zavijemo v gozd. / Foto: Jelena Justin

Lepo označen vrh, kjer je v ugodnih snežnih razmerah 
odlična turna smuka. / Foto: Jelena Justin


