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Planinski izlet: Klek (1753 m)

Kraljestvo ključavnic
Golica z okoliškimi vrhovi je v mesecu maju daleč naokoli znana po narcisah
oz. ključavnicah. Ob mojem vzponu jih sicer še ni bilo, nekaj dni kasneje pa
je zelene poljane ponovno pobelil sneg.
Jelena Justin
Karavanke imam od nekdaj rada; lepe so v vseh letnih
časih. Okolica Golice je v mesecu maju še posebej lepa,
saj zelene poljane v Rovtah
in nad njimi prekrijejo narcise oz. ključavnice. Ko sem
se pred tremi tedni povzpela na Klek, so bile sem ter tja
še zaplate starega snega, čez
nekaj dni so bile prve narcise
že v Plavškem Rovtu, a glej
ga zlomka, kmalu je spet padel sneg. Najbolje, da gremo
na opisano turo in vidimo,
kako je z narcisami.
Po avtocesti se zapeljemo
do izvoza Jesenice-vzhod, se
peljemo skozi center Jesenic
in v križišču zavijemo desno
na vzpenjajočo se cesto proti
Plavškemu Rovtu in Planini
pod Golico. Na naslednjem
razpotju peljemo naravnost

oz. levo proti Plavškemu
Rovtu. Strmi cesti sledimo
do vasi in skozi vas. Ko dosežemo makadam, se cesta
rahlo spusti, nato pa se začne zmerno vzpenjati. Ko dosežemo zadnjih nekaj hiš
(kmetija Zakamnik), nadaljujemo desno. Cesti sledimo, dokler ne pridemo do
naslednjega razpotja, kjer se
ena cesta odcepi levo, ena pa
gre naravnost. Smo v Martinčevem Rovtu, kjer parkiramo in začnemo z vzponom po levi oz. zgornji cesti.
Hodimo po makadamski cesti, ki se zmerno vzpenja. Gremo mimo zapornice in hitro dosežemo travnik na levi strani. Naša cesta zavija levo, smerokaz pa
nas opozori, da gre v desno
markirana pot proti Planini pod Golico. Od tukaj dalje je pot markirana, čeprav

Vezna pot med Dovško Babo in Stolom. Pri smerokazu
zavijemo desno. / Foto: Jelena Justin

so markacije ponekod zelo
obledele in jih zlahka zgrešimo. Cesta nas pripelje do
gozda, kjer se strmeje vzpne
in nas višje pripelje do lovske opazovalnice Zgornje
Trate. Cesta se spremeni v
kolovoz, ki se strmo vzpne
in nas pripelje direktno do
Jeseniške planine. Ko pogledamo proti vzhodu, se
nam odpre razgled na pobočja Struške, Belščice in Stola. Od koče na planini nadaljujemo po levem travniku,
kar nas opozori tudi smerokaz. Držimo se nekako sredine travnika in kmalu dosežemo dobro vidno stezo,
ki se strmo vzpenja čez travnik. Na vrhu travnika dosežemo vezno markirano pot
Dovška Baba–Stol. Predlagam, da zavijemo desno
proti Golici. Prečimo vzhodno pobočje Kleka. Globoko pod sabo vidimo Jeseniško planino. Hitro dosežemo izrazito sedlo, s katerega se usmerimo proti severu, da dosežemo greben.
Pot do grebena ni markirana. Ko dosežemo grebensko
pot, zavijemo levo in sledimo grebenski stezici. Pred
nami se odpirajo razgledi
proti Koprivnjaku, Dovški
Babi in Hruškemu vrhu, ki
so najlepši in najbolj izraziti z vrha Kleka. Takrat se
pokaže tudi čudovito »kraljestvo Zlatoroga« s Triglavom, Rjavino, Vrbanovimi špicami, Cmirom, Stenarjem, Škrlatico, Špikom

Koča na Jeseniški planini / Foto: Jelena Justin

Od leve Klek, Hruški vrh, Dovška Baba, Koprivnjak, Plevelniki, Kurjeki, Kepa; v ozadju pa
Julijci / Foto: Jelena Justin
itd. Pod Klekom na severni strani vidimo avstrijsko
kočo na Rožci, na južni strani pa našo kočo na Rožci. Še
malce naprej od sedla Rožca zagledamo kočo na Hrušanski planini. S Kleka sestopimo po mejnem grebenu, na njegovo zahodno

Rešitev za ploska stopala
Barbara Tavčar,
master body inštruktor,
PBS center športne
odličnosti

Veste, kaj je Leonardo da
Vinci povedal o stopalih?
»Človeško stopalo je tehnična mojstrovina ter umetniško delo obenem.« Že
pred nekaj stoletji so stopalu pripisovali velik pomen,
danes vemo, da je stopalo
eden izmed glavnih temeljev za optimalno delovanje
celotnega organizma. Kaže
nam stanje limfnega, obtočilnega, mišično-kostnega
sistema in še bi lahko naštevali.
Današnje generacije otrok se veliko manj gibajo na
prostem. Zdi se, da je pristni
stik z vrstniki zamenjala komunikacija preko tehnoloških pripomočkov, povečal
pa se je tudi čas, ki ga preživijo v sedečem položaju.
Ni presenetljivo, da se iz leta
v leto povečuje negativen

trend števila otrok s spuščenimi (ploskimi) stopali, napačnim procesom hoje in
celo nepravilnim razvojem
stopala.

Opazujte stopala
Dobra novica: spuščena stopala, ki pripeljejo do
številnih težav, nepravilne
hoje, napačne drže telesa, se
lahko korigirajo, še preden
pripeljejo do sklepnih deformacij.
Predvsem je treba poudariti, da ravna oz. ploska stopala niso prirojena ali podedovana. Res je, da jih ne opazimo takoj po rojstvu, temveč šele po približno tretjem
letu starosti. Takrat se namreč na mestu maščobnih
oblog začne razvijati stopalni lok.

stran. Sestop je strm in poteka med rušjem. Ko na Rožci
dosežemo vezno pot, zavijemo levo, prečimo manjšo grapo in se pri smerokazu odcepimo desno, na travnik, po katerem smo se prej
vzpenjali. Hitro dosežemo
Jeseniško planino, s katere

Gibajte

Prvi nevidni znaki spuščenih stopal so bolečina ali nelagodje v peti. Lahko pogledate tudi položaj ahilove tetive.
Če gledate eno nogo, mora
biti tetiva v navpičnem položaju glede na tla. Če gledate
obe nogi (priporočam, da naredite oba testa), morata biti
tetivi vzporedni ena z drugo.
Če ste starš, opazujte svojega otroka, saj se na žalost
večina spuščenih stopal opazi šele na sistematskih pregledih pred vstopom v osnovno šolo ali celo kasneje, ko je
čas za hitro in učinkovito korekcijo že zamujen. Opazujte tudi sebe. Je pritisk obeh
stopal ob površino na obeh
nogah enakomeren in uravnotežen? Če opazite odstopanja, priporočam, da se reševanja opažene težave lotite
celostno.

se z nami

Kaj storiti
Kaj storiti, da se bodo otroci radi gibali in da bo to postalo del njihovega življenja?
Najbolje je, da postanemo
starši vzorniki. Doma hodimo bosi, ko gledamo televizijo, jo občasno glejmo v stoječem položaju in se istočasno dvigajmo in spuščajmo
na prste, drug drugemu masirajmo stopala …
Taka vadba bo učinkovita in koristna tako za vas kot
vaše otroke. Vplivala bo na
povezanost staršev z otroki.
Priporočam tudi boso hojo
po nestabilni površini, raznoliki površini, »rolanje«
stopala preko teniških žogic, akupresurnih rekvizitov, masažo s palicami ipd.
Ravnotežne vaje so tudi ene
izmed najpomembnejših.

se po poti vzpona oz. po kolovozu in cesti vrnemo nazaj v
Martinčev rovt, kjer nas čaka
Jekleni konjiček.
Nadmorska višina: 1753 m
Višinska razlika: 650 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost: 

(6)

Mnogo otrok (tudi odraslih)
ne more stati na eni nogi nekaj sekund in istočasno zadržati pravilnega položaja
telesa. Tudi to je eden izmed
pokazateljev, da nekaj ni v
redu, prav tako kot nezmožnost izvedbe popolnega počepa, kjer se pete ne dvignejo od površine. Ste vedeli, da
vsak tretji otrok ne more izvesti teh popolnoma naravnih kretenj, ki so anatomsko
in fiziološko pomembne za
samo preživetje in kvalitetno funkcioniranje?
Torej: opazujte sebe in
svoje otroke. Odločite se za
aktivnost, ki tretira tudi temelj vašega celotnega organizma – stopalo. Predvsem
pa na vsak dan glejte pozitivno in verjemite, da za
vsako težavo nekje leži tudi
rešitev.

