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Moški in gibljivost
Tokrat se s konkretnimi 

nasveti obračam na moške, 
četudi imajo od njih korist 
tako otroci kot ženske. Pri-
padniki močnejšega spola 
pogosto razmišljate in ste 
prepričani, da je najboljši 
trening za vas tisti, ki vklju-
čuje kilometre teka, vožnje s 
kolesom, izčrpavajoče vaje 
s prostimi utežmi ali na na-
pravah z velikimi zunanjimi 
obremenitvami ter z vedno 
enako ali podobno rutino iz-
branih vaj. Ah, dragi moški, 
še kako potrebujete tudi vaje 
raztezanja in povečanja mo-
bilnosti, ki jih pogosto zane-
marjate ali pa jih zgolj »pre-
letite«. Za segment giblji-
vosti prepogosto zmanjka 
časa tudi v športnih trenin-
gih otrok in mladine, kar po-
veča riziko poškodb lokomo-
tornega sistema. 

Pri izbiri vaj sledite zna-
čilnostim gradnje svojega 
telesa. Moško telo ima več-
jo mišično maso, vaša mo-
bilnost – obseg kretnje v po-
sameznem sklepu – pa je 
največkrat slabša. Zato bi 

morali istočasno stremeti 
k močnemu, vzdržljivemu, 
a tudi mobilnemu, agilne-
mu in bolj zdravemu tele-
su. Prav tako pri fizični ak-
tivnosti tudi moški ne zane-
marjajte dejstva, da ogrom-
no sedite in živite stresno 
življenje. Težave s prostato, 

medeničnim popuščanjem, 
bolečinami v križu, napih-
njenostjo v trebuhu in po-
dobno še kako pestijo tudi 
moške. 

Ste pripravljeni naredi-
ti korak naprej in poskrbe-
ti za svoje telo, tako kot si 
zasluži? V fizično aktivnost 

vključite vaje za povečanje 
gibljivosti ter preverite, ali 
je telo v ravnovesju (trup 
in roke glede na noge ali 
prsni del in trebuh glede na 
hrbet ipd.). Prvi izziv je že 
pred vami. Poskusite čim 
bolj pravilno izvesti prika-
zano vajo.

Res je, da statistično gle-
dano ženske pri moškem 
najprej opazimo čvrste in 
močne roke, prav tako pa 
nimamo nič proti pogledu 
na moškega, ki lahko hodi 
vzravnano, se prikloni brez 
bolečin in poklekne pred svo-
jo ljubo s stilom in eleganco.

Med vdihom čim bolj dvignite telo in se oprite na dlani in stopala. Začutili boste raztezanje mišic ramenskega ter prsnega 
predela ter celotne roke. V istem položaju boste aktivirali medlopatične mišice, ki so prepogosto zaradi sedečega dela 
prešibke in ohlapne. Z izdihom počasi, vretenec za vretencem, spuščajte telo v prikazani položaj in zategnite nožne prste 
proti sebi. V prikazanem položaju boste raztegnili mišice zadnje strani nog ter hrbtenice in aktivirali trebušne. Prikazana 
vaja pripomore k raztezanju tistih delov telesa, ki so pri moškem navadno najbolj zakrčeni. Naredite osem ponovitev, pri 
katerih vedno dajete poudarek pravilni izvedbi. 

Jelena Justin

Pokljuka je odlično izho-
dišče za ture različnih te-
žavnosti, tudi za take, ki so 
brezpotne. Ja, ja, na dosegu 
roke enega najbolj oblega-
nih pokljuških vrhov je oaza 
miru. In če si v hribih želi-
mo tudi malce miru, stran 
od obljudenih poti, je tale 
tura kot nalašč za nas. 

Izhodišče vzpona je Rud-
no polje. Po makadamu se 
sprehodimo do smučišča 
in se začnemo vzpenjati po 
njegovem levem robu. Po 
prvem delu vzpona pot zavi-
je levo in se bolj strmo zač-
ne dvigovati po smučišču. 

Na vrhu smučišča se kolo-
voz spremeni v pešpot, ki se 
dviguje v ključih, kar naredi 
vzpon precej bolj prijeten. 

Prečkamo planino pod 
Plesiščem in na razcepu na-
daljujemo desno proti Kačje-
mu robu, pot naravnost gre 
proti Viševniku. Pot proti 
Kačjemu robu se zmerno dvi-
guje skozi rušje. Niti nima-
mo občutka pridobivanja vi-
šine, a ta se kar nabira. Kma-
lu smo na severni strani Vi-
ševnika. Pred seboj zagleda-
mo Mali Draški vrh, vzhod-
no od njega je vrh brez ime-
na, še bolj vzhodno je Veliki 
Selišnik, za njim pa se skri-
va Debeli vrh. Spustimo se v 

kotanjo pod Viševnikom, ki 
jo obhodimo po desni stra-
ni. Ko se pot obrne levo, se 
nam z desne strani priklo-
pi pot s planine Lipanca oz. 
Debele peči. Na tem razpo-
tju mi zavijemo desno, pro-
ti Lipanci. Ko smo na mar-
kirani poti, ki vodi proti Li-
panci, ji sledimo vse do mes-
ta, ko se le-ta začne spušča-
ti. Takrat mi zapustimo pot 
in se usmerimo na greben. 
Greben je poraščen z rušev-
jem, med katerim opazimo 
prvega možica in tudi pot je 
dobro vidna. Z grebena celo 
rahlo sestopimo in sledimo 
možicem. Pot se občasno 
strmo dvigne. Ko dosežemo 

konec rušja, se usmeri str-
mo levo navzgor po krušlji-
vem terenu. Približamo se 
skalam in možici nas vodijo 
tik pod skalami. Na desni je 
ruševje, potka je ozka. Strmo 
se povzpnemo nazaj na gre-
benu, kjer nas možici še ved-
no vodijo proti vzhodu. Ko že 
vidimo vrh, kjer je ogromen 
možic s skrivljenim križem, 
se po levi strani ruševja po iz-
postavljeni stezici sprehodi-
mo do skal, preko katerih se 
povzpnemo do vrha. 

Sestopimo na markira-
no pot, ki vodi proti Lipan-
ci, po poti vzpona. Previdno 
v zgornjem delu, ki je precej 
izpostavljen, prav tak je tudi 

srednji del. Če spregledamo 
kakšnega možica, se lahko 
zelo hitro znajdemo na zah-
tevnejšem terenu, polnem 
kotanj. Ko smo na markira-
ni poti, je ta na začetku pre-
cej položna, vmes se rahlo 
vzpne, ves čas pa nam nudi 
lep razgled. Na odcepu pro-
ti Debelemu vrhu zavijemo 
levo. Pot je sicer markira-
na, a steza ponekod precej 
slabo vidna. Hodimo v pasu 

rušja in redkih dreves. Sla-
bo vidna steza nas pripelje 
na vršna travnata pobočja. 
A glej ga, zlomka, tik pod vr-
hom zavijemo rahlo desno, 
nato pa skozi pas rušja levo 
in že smo na vrhu Debelega 
vrha. Celotno pot smo imeli 
čudovit razgled na kraljestvo 
Triglava z Ržjo in Rjavino, 
Veliki in Mali Draški vrh, Vi-
ševnik s severne strani, veri-
go Karavank s kepo in Dov-
ško Babo … 

Z vrha ponovno sestopi-
mo na markirano pot proti 
Lipanci. Gremo mimo odce-
pa za Mrežce, no, lahko sko-
čimo tudi nanje, sicer pa ses-
topimo proti Blejski koči na 
Lipanci, a je ne obiščemo – 
razen, če bi kdo jedel ričet –, 
ter nadaljujemo desno, nazaj 
proti Rudnemu polju, kjer 
nas čaka jekleni konjiček. 

Nadmorska višina: maks. 
1979 m
Višinska razlika: skupna 
približno 1000 m
Trajanje: 5–6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Veliki Selišnik (1956 m)–Debeli vrh (1962 m) 

Manj znani pokljuški vrhovi
Oaza miru s pogledom na procesijo planincev, ki gredo na Viševnik. Razgledna, manj znana vrhova  
nad Pokljuko …

Približno na tem mestu zapustimo markirano pot in gremo 
proti grebenu. / Foto: Jelena Justin

Vrh Velikega Selišnika / Foto: Jelena Justin Veliki Selišnik, kot ga vidimo z Malega Draškega vrha. / Foto: Jelena Justin


