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Planinski izlet: Donačka gora (883 m)

Vzhodni Triglav
Gora, na katero pelje prva nadelana planinska pot v Sloveniji in ima ime po
sv. Donatu, čigar cerkvica stoji ob njenem vznožju. Gora, kjer imata dež in
strela mlade. Njeno staro ime je Rogaška gora.
Jelena Justin
Donačko goro imenujejo
Vzhodni Triglav. Če se proti njej pripeljemo z zahodne smeri, ima skorajda obliko piramide, kljub temu
da jo sestavljajo trije vrhovi:
Ženčaj, Resenik in vrh Donačke gore, ki je na njenem
skrajnem zahodu. Goro je
že prvi predsednik Slovenskega planinskega društva
dr. Fran Orožen označil kot
izredno razgledno vzpetino;
in res je razgledna. V zgodovino slovenskega planinstva
pa se je vpisala tudi po svoji
temni plati. Verjetno zaradi

izrazite lege in različnih
zračnih tokov domačini radi
rečejo, da imata na Donački
gori dež in strela mlade. Prava tragedija se je zgodila v 18.
stoletju. Na njenem vrhu je
namreč tedaj stala cerkev sv.
Donata. Pisal se je 6. avgust
1741, ko je bila cerkev polna
romarjev. Bil je vroč in soparen dan, ko so se nad Donačko goro pripodili črni nevihtni oblaki. Strela je udarila direktno v cerkev in 59 romarjev je bilo mrtvih. Strela je bila tako silovita, da so
se zvonovi skotalili navzdol
po hribu, do tam, kjer danes stoji cerkev Sv. Donata.

Cerkev sv. Donata / Foto: Jelena Justin

Razsežnost omenjene nesreče je v slovenski planinski
zgodovini brez primere.
Avtocesto Ljubljana–Maribor zapustimo v Dramljah
in se usmerimo proti Šentjurju in Rogaški Slatini. Nadaljujemo do Rogatca, kjer
nas oznake za Donačko goro
usmerijo levo. Začnemo se
vzpenjati po asfaltirani cesti vse do Rudijevega doma
na nadmorski višini 590
metrov, kjer parkiramo. Od
doma nadaljujemo po kolovozu v gozd, kjer se kmalu pot odcepi desno v breg.
Še prej nas tabla opozori, da
vstopamo v bukov pragozd,

Priostrena piramida: Donačka gora / Foto: Jelena Justin
ki meri 28 ha in je zaščitena
naravna dediščina. Pot nas v
okljukih pelje proti vrhu. Zaradi res udobnega vzpona in
lepo speljane poti ne bomo
imeli občutka, da se strmo
vzpenjamo. Pot so ravnokar očistili podrtega drevja
in to je tudi edini poseg, ki
se v gozdu opravi. Ko smo že

Vrh Donačke gore / Foto: Jelena Justin

Prepoznajte slabo držo
Barbara Tavčar,
master body
inštruktorica,
PBS center športne
odličnosti

Telesna drža otrok je že v
predšolskem obdobju iz generacije v generacijo slabša.
Ko gledamo šolarje, ni težko
zaključiti, da intenzivna rast
in razvoj, povečan čas, ki ga
preživijo sede v šoli in doma,
ne ravno optimalna prehrana, zmanjšana telesna aktivnost, odgovor telesa na stres,
čustva in podobno pripomorejo k slabši oziroma nepravilni telesni drži, napačnemu sedenju in napačni hoji.
Slabo telesno držo lahko
s pravilno vadbo, ozaveščanjem, vajami za moč in gibljivost, povečanjem amplitude kretnje in izboljšanjem
koordinacije popravimo in
izboljšamo. Če v času rasti in
razvoja ne vplivamo na slabše
člene v gibalni verigi, bo slaba telesna drža prešla na višji nivo – takrat govorimo o deformaciji, kjer se spremeni
anatomska kostna struktura.
V tem primeru poti nazaj ni
več, največkrat lahko z vadbo
le vzdržujemo trenutno stanje, le redko pa lahko dosežemo zadovoljivo izboljšanje.

Gibajte

V kolikor imate pri opazovanju telesne drže težave, je eden
izmed načinov detektiranja tudi diagnostična mreža
Da boste prepoznali znake slabe telesne drže, ki vedno vodi v različne nadaljnje kompenzacije gibalnega aparata, otroka opazujte. Najboljšo sliko dejanskega stanja boste dobili, če ga
boste gledali med dnevnimi

precej visoko, pot teče mimo
ogromne skale, na kateri je
spominska plošča, posvečena dr. Ernstu Frölichu, Dunajčanu, ki je leta 1853 nadelal planinsko pot na Donačko goro za zdraviliške goste iz Rogaške Slatine. To je
bila tudi prva nadelana planinska pot v Sloveniji. Od
omenjene skale naprej je po
dežju lahko precej blatno, sicer pa je pot več kot udobno
speljana. Tik pod vrhom, ko
dosežemo greben, se preko
drobnih skal povzpnemo na
vrh, ki ga krasita slovenska
zastava in ogromen kamnit
steber s križem na vrhu. V
stebru stoji mali kip Matere božje, na drugi strani pa
je vpisna knjižica z žigom
Slovenske planinske poti.
Samo teme gore je precej
zaraščeno, zato je še najlepši razgled proti zahodu, kjer
se vidi kot na dlani sosednji
Boč in vinorodne Haloze.

aktivnostmi – učenjem,
igranjem, hojo, tekom ...
Nato ga postavite pred ogledalo s stopali v širini kolkov
in sproščenimi rokami ob telesu. Brez nadaljnjih korektur in napotkov, kašna mora
biti pravilna telesna drža,

se z nami

skupaj v ogledalu opazujta
držo telesa. Zakaj skupaj?
Naj bo tudi otrok vključen v
opazovanje in učenje o nepravilnostih, ki pa se lahko
razlikujejo glede na obdobje, v katerem je otrok. Na ta
način se otrok s pomočjo vizualizacije uči, ozavešča svoje telo in poveča motivacijo
za vadbo in samokorekcijo.
Opazujte, ali je glava točno
na sredini širine ramen (brada mora pasti točno v linijo s
prsno kostjo), je razdalja med
uhljem in ramo na desni strani enaka kot na levi. Opazujte
ga še od strani. Je uhelj v liniji s sredino rame ali pa je mogoče pred ali za njo. Od zadaj
opazujte robove lopatic. Tako
na desni, kot levi morata biti
v isti liniji, notranja roba lopatice pa enako oddaljena od
hrbtenice. Nato opazujte položaj reber in predel medenice. So rebra enako oddaljena
od obeh rok (poglejte prazen
prostor med rebri in spuščenimi rokami), je trebuh preveč izbočen? Poglejte tudi, ali
sta oba dela zadnjice v enaki

Na severozahodu se pokaže
Pohorje, ob jasnem vremenu vidimo celo KamniškoSavinjske Alpe.
Po grebenu se lahko sprehodimo tudi na vzhodni vrh,
kjer se bomo vmes celo spopadli z jeklenicami, ki odlično zavarujejo zahtevnejši
del poti. Ker nas pri Rudijevem domu čaka avto, je najbolje, da se vrnemo po poti
vzpona, sicer pa z vzhodnega
vrha lahko nadaljujemo naprej do doline, mimo cerkvice
sv. Donata, ki leži na prisojnem pobočju pod goro. Od
cerkvice se bomo do Rudijevega doma morali ponovno
povzpeti. Če nam to ni odveč, bomo na ta način najlepše zašpilili prijetno turico na
skrajnem vzhodu Karavank.
Nadmorska višina: 884 m
Višinska razlika: 294 m
Trajanje: 1 ura in 30 minut
Zahtevnost: 

(33)
horizontalni liniji, enako velja za kolena. Cisto na koncu
poglejte še liniji ahilovih tetiv. Sta na obeh nogah v ravni liniji ali mogoče zaobljeni
navznoter ali navzven.
Vse to lahko opazujete v
domačem okolju. Vzemite
napotke kot orientacijo, da
se boste pravočasno odpravili po nasvet k zdravniku specialistu ali drugemu strokovnjaku ter tako preprečili težave, bolečine in poškodbe
mišično-sklepnega sistema.
Zgolj vključitev v izbrani
šport ne zadostuje. Nasprotno. Včasih lahko še poslabša že tako ne najboljše stanje.
Ne pozabite – čas, ki ga
na tak način preživite pred
ogledalom, ni zaman. Je nujno potreben za prvi korak pri
nadaljnjem skupnem preživljanju skupnega prostega časa. Zakaj ga ne bi nekaj
namenili tudi preventivi in v
vaš naslednji družinski sprehod vključili tudi kakšne zabavne in učinkovite vaje? Kaj
več o tem pa prihodnjič.

