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Planinski izlet: Storžič (2132 m)

Je b'lo pasje vroče
Gora piramidaste oblike je priljubljen vrh v vseh letnih časih. Gora, ki je na
vseh panoramskih razglednicah Kranja.
Jelena Justin
Ošiljena piramida, ki je na
vseh panoramskih razglednicah Kranja. Na Storžič
vodi več poti; najbolj obljudena je tista čez Kališče, najkrajša je čez Žrelo, meni
osebno najlepša pa tista čez
greben Psica. Zakaj ime Psica? Pojma nimam, bom pa
sklepala, da je morda kakšen
lovec nekoč davno dejal, da
je b'lo pasje vroče, ko se je po
tem grebenu dvigoval proti
Storžiču. Ja, v poletnih dneh
je resnično vroče, saj je greben prepleten z ruševjem, ki
v sebi akumulira sončno toploto. Pot je zahtevna, jeklenice so le na nujnih mestih, sicer pa je to tipična grebenska pot, ki gre gor pa dol
pa spet gor in dol itd.

Odpeljemo se do Trstenika in nadaljujemo naprej do
vasi Povlje. Peljemo se skozi
vas, na koncu katere se cesta strmo dvigne. Parkirišče
na desni strani nam da vedeti, da bomo tukaj pustili
jeklenega konjička. Po žledolomu in zaradi lubadarja
je ogromno gozda izsekanega, zato je tudi pot do Velike
Poljane povsem nova. Tista
stara, t. i. Dolenčeva pot nas
zdaj pripelje na Javornik. S
parkirišča začnemo hoditi
po cesti, v smeri Male in Velike Poljane. Cesti nekaj časa
sledimo in precej hitro dosežemo kamnolom. Skozi grapo je lepo nadelana stopničasta pot, potem pa nas smerokaz usmeri desno proti Veliki Poljani. Sledi strm
vzpon po gozdnem grebenu,

Pogled na prehojen greben / Foto: Jelena Justin

dokler ne dosežemo pomola, kjer strmina popusti. Sledi vzpon po gozdnem kolovozu vse do planine. Do planine smo potrebovali približno 1 uro in 30 minut. Nadaljujemo naprej do sedla
med Grebencem in Psico
na nadmorski višini 1410 m.
Smerokaz nas usmeri desno na gozdno stezo, ki se v
kratkih okljukih začne strmo dvigovati skozi bukov
gozd. Pot zavije rahlo desno in tudi strmina popusti. Kmalu dosežemo konec
gozda in razpotje; desno oz.
naravnost nas usmeri lažja
pot na Storžič, levo pa zavije
zahtevna pot na Storžič čez
Psico. Sledimo markacijam
v levo. Na začetku pot poteka med ruševjem in redkimi
drevesi, nato pa se ponovno

Del poti čez Psico / Foto: Jelena Justin
strmo zagrize v gozd. Strmina narašča in sem in tja je
teren izpostavljen. Pot nas
pripelje na greben, ki je precej razgleden, tudi dokaj izpostavljen. Ponekod nam je
v pomoč nekaj metrov jeklenice. Ko se nam z leve strani
pridruži zavarovana plezalna pot skozi Žrelo, nas čaka
le še pot navzgor in nekaj
poplezavanja po izpostavljenem zahodnem grebenu.

Vrh Storžiča / Foto: Jelena Justin

Osteoporoza ne izbira let
Barbara Tavčar,
master body
inštruktorica,
PBS center športne
odličnosti

Zanimivo, da o nekaterih
boleznih ne razmišljamo,
dokler ne potrkajo na vrata.
Po vsej verjetnosti velika večina ženske populacije ve,
kakšna bolezen je osteoporoza, dejstvo, da za osteoporozo lahko zbolijo tudi moški in otroci, pa je med manj
znanimi. Si tudi vi kdaj postavite vprašanje, kako je
mogoče, da je ob vseh dostopnih informacijah o zdravem načinu življenja, zdravi prehrani, optimalnem gibanju, takšnih in drugačnih
nasvetih iz dneva v dan več
ljudi, ki se spopadajo z bolezenskimi stanji? Tudi z osteoporozo. Osteoporoza je bolezen kostnega tkiva, pri čemer prihaja do izgube organskega in mineralnega
dela kosti, kar privede do njihove krhkosti in lomljivosti.
Za bolezen, ki jo diagnosticirajo z denziometrijo, vzroke iščemo v premajhnem

izločanju estrogena, neprimerni prehrani, pomanjkanju telesne aktivnosti, drugih boleznih, genetiki …
Kostna gostota se gradi v
otroštvu in puberteti, zato
je popolnoma upravičeno,
da si pri današnji generaciji
otrok postavimo vprašanje,
ali imajo naši otroci ob današnji (hitri in procesirani)
hrani in premajhni aktivnosti sploh zadostne temelje,
da se bodo lahko tej bolezni
postavili po robu. Nekatere
raziskave namreč nakazujejo, da se bo v 50 letih število
obolelih povečalo za 50 odstotkov, a število že sedaj ni
majhno.
Za vse tiste, ki ne želite čakati, da se statistična napoved uresniči, bom v tem in
naslednjih prispevkih pisala
o različnih možnostih, ki jih
lahko izkoristite tako v preventivne kot kurativne namene.

Prehodi so odlični, plezanje
je na nekaterih mestih zavarovano, občasno pa si moramo pomagati tudi s prijemanjem za golo skalo. Naj
nas ne zavede, kaj in kje je
vrh Storžiča. Na eni od grebenskih točk bo videti, kot da
je na sedlu med dvema vrhovoma, na naslednjem ovinku pa nam bo jasno, da je bila
le optična prevara, da je vrh
še bolj zadaj, kot smo mislili. Ampak, ni težko; splača se
»pomatrat«. Z Velike Poljane čez Psico do Storžiča smo
potrebovali približno 2 uri in
30 minut.
In na vrhu Storžiča: razgled, ki vabi in polni izpraznjene baterije. Na jugu in
proti zahodu je pred nami
gorenjska ravnina; vse od
Ljubljane preko Kranja do
Radovljice in Bleda. Na obzorju se daleč stran visoko
dviga slovenski očak, v vsej
svoji lepoti pa tudi drugi Julijci. Pogled proti vzhodu se
ustavi na Kočni, Grintovcu,

Gibajte
Za začetek naj gre nasvet
v preventivno smer tistim,
ki prihajajo za nami – otrokom. Naredimo že danes nekaj zanje. Naj se ukvarjajo z
raznovrstnimi aktivnostmi,
jedo kvalitetno hrano. Vsaj
slednje pa vsekakor velja
tudi za tiste, ki se že borite
z ukrivljeno hrbtenico, bolečinami in nenadnimi zlomi.
Še »telovadni« nasvet: vaje
za stopala so pri meni vedno na prvem mestu. Ne glede na to, da so kosti stopala
daleč na periferiji, so zaradi pomanjkanja oskrbe s kisikom in hranljivimi snovmi pogosto prizadete tudi
te. Na žalost se tega niti ne
zavedamo, saj pri pregledih
pozornost usmerjamo v večje sklepne površine, kot so
kolki in hrbtenica. Torej, sedite na stol, zavzemite vzravnan položaj, dihajte povsem naravno. Če nimate pri
roki nobenega masažnega

se z nami

Mrzli gori, Kalškem grebenu ter Krvavcu. Na severni
strani je pred nami pogorje Košute, planina Veliki Javornik, Stegovnik, na avstrijski strani pa Pristovški Storžič ter Obir. Šmarna gora na
jugu je videti kot malo večja
krtina, pogled pa potuje vse
od Polhograjskega hribovja
do Snežnika.
Storžič nam nudi vrsto
možnosti za sestop, a ker
nas jekleni konjiček čaka v
Povljah, predlagam, da izberemo tisti najhitrejši sestop
po žlebu, mimo Karničarjeve koče na planini Javornik.
Če bi pa še malce podaljšali, pa sestopimo po žlebu do
mesta, kjer nas smerokaz
usmeri proti Veliki Poljani.
To je tista že prej omenjena
lažja pot na Storžič; z Velike
Poljane pa po smeri sestopa
v dolino. Kjerkoli že, srečno!
Nadmorska višina: 2132 m
Višinska razlika: 1518 m
Trajanje: 7 ur
Zahtevnost: 

(23)

Redna masaža stopala bo pripomogla k povečani cirkulaciji
in izmenjavi hranilnih snovi. V kolikor nimate primernega
pripomočka, si pomagajte s kuhinjskim valjarjem. Pazite le,
da je pri izvajanju hrbtenica vzravnana.
pripomočka, si pomagajte s
kuhinjskim valjarjem za testo. Postavite ga pod stopala in nekaj minut masirajte stopala z valjanjem. Tako
boste vsaj malo pripomogli k

boljši cirkulaciji in izmenjavi hranljivih snovi. Takšno
masiranje si privoščite vsak
dan do prihodnjega tedna,
ko bo govora o še bolj ciljnih
vajah.

