
10 Gorenjski glas
torek, 22. novembra 2016REKREACIJA info@g-glas.si

Barbara Tavčar,  
master body 
inštruktorica,  
PBS center športne 
odličnosti

G i b a j t e  s e  z  n a m i  ( 34 )

Jelena Justin

Begunjščica je pogorje, 
ki ga sestavljajo trije vrhovi. 
Če gledamo od zahoda pro-
ti vzhodu, si sledijo Sred-
nji vrh (1979 m), Veliki vrh 
(2060 m) in Begunjska vrta-
ča (1991 m).

Danes bomo vzpon na 
teme Begunjščice zače-
li v dolini Drage, se najprej 
povzpeli na planino Pre-
val, od tam pa preko Kalva-
rije nadaljevali do vrha. Ses-
topili bomo na Roblek ter 

nadaljevali preko Polške 
planine do planine Planini-
ca v dolino.

Zapeljemo se v dolino 
Drage, kjer ne parkiramo 
pri domu, ampak kakšnih 
100 metrov naprej na dveh 
urejenih parkiriščih. Hojo 
začnemo po cesti do razpo-
tja, kjer zavijemo desno pro-
ti planini Preval čez Luknjo. 
Prečimo potok in se zlož-
no ob potoku vzpenjamo 
po dnu doline. Dolina se 
zoži, začne se vzpenjati in 
nas pripelje do varoval, ki 

nam pomagajo pri strmem 
skalnem skoku, ki ga mora-
mo premagati. Detajl je iz-
postavljen padajočemu ka-
menju. Višje nas pot pripe-
lje iz grape, prečimo potok 
in se povzpnemo po lestvi. 
Pot preide v gozd in se začne 
počasi strmo vzpenjati. Str-
mina nas pripelje na plani-
no Preval. 

Koča je desno, mi pa nada-
ljujemo do ličnega smero-
kaza po t. i. gozdni diretissi-
mi. Pot gre namreč skoraj 
naravnost navzgor, strmo 

se vzpenja, mi pa grizemo 
kolena. Strmini primerno 
se tudi hitro vzpenjamo in 
daleč pod seboj lahko gle-
damo kočo na Prevali. Prib-
ližno po uri hoje bomo nad 
gozdno mejo, ko se nam bo 
začel odpirati razgled proti 

jugu. Pot nas bo pripeljala 
do sedla, kjer je na naši des-
ni strani eden od treh vrhov, 
Begunjska vrtača, na katero 
se pozimi izstopi iz Lenu-
hove grape. Markirana pot 
nas bo preko še enega sed-
la, kjer se odcepi nemarki-
rana pot čez Šentanski plaz, 
popeljala na Veliki vrh Be-
gunjščice. Do vrha smo pot-
rebovali približno tri ure in 
30 minut. Z vrha je enkra-
ten razgled; Stol Vrtača, Ze-
lenjak, Palec, greben Na 
možeh. Na zahodu se vidijo 
Julijci s Spodnjimi bohinj-
skimi gorami in Triglavom, 
proti jugu pa Jelovica, Dobr-
ča, Sorško polje, Ljubljan-
ska kotlina; jugovzhodno 
se razprostira Kriška gora s 
Tolstim vrhom, Storžič, gre-
ben Košute itd. 

Z vrha nadaljujemo pro-
ti zahodu. Grebenska pot se 

ponekod precej strmo spu-
sti. Krušljivi teren je ojačan 
z lesom, še nekaj stopnic se 
bo našlo. Prečimo Srednji 
vrh in kmalu nas smerokaz 
opozori, da se desno odcepi 
markirana pot na Zelenico. 
Mi nadaljujemo naprej do 
Roblekovega doma. 

Od Roblekovega doma 
po markirani poti začnemo 
sestopati proti Polški plani-
ni. Pot poteka v okljukih in 
precej hitro smo na planini, 
od tod dalje pa hodimo ne-
kaj časa po cesti, nato pa nas 
markacije usmerijo v gozd, 
kjer se strmo spustimo, pre-
čimo cesto in spet nadaljuje-
mo skozi gozd. Na koncu se 
do avta sprehodimo po ma-
kadamski cesti. 
Nadmorska višina: 2060 m
Višinska razlika: 1002 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Begunjščica (2060 m)

Krožna pot
Naš današnji cilj je pravzaprav pogorje s kar tremi vrhovi, a le najvišji med 
njimi preseže magičnih dva tisoč metrov. Teme Begunjščice je Veliki vrh z 
2060 metri.

Tehnični detajl zavarovanega dela poti na Preval Barve jeseni in lestev / Foto: Jelena Justin

Z vrha sestopimo proti Robleku in včasih se lahko pripodi tudi megla. / Foto: Jelena Justin

Skupaj za zdrav razvoj
Nove, mlade generacije 

vse manj hodijo in to vpliva 
na telesni razvoj pa tudi fi-
zični in mentalni potencial. 
Rešitev ni v tem, da otroka 
vključimo v neki šport, tem-
več jim je treba pomagati, da 
ponovno najdejo stik sami s 
sabo, svojo neizčrpno ener-
gijo in domišljijo, ki naj se 
manifestira skozi tek, skaka-
nje in radovedno raziskova-
nje življenja.

Seveda imajo ogromno 
drugačnih sposobnosti, kot 
so jih imele v mladih letih 
starejše generacije. Te so 
predvsem povezane s teh-
nologijo. Ne zgodi se red-
ko, da otroci telefone in ra-
čunalnike obvladajo bolje 
od svojih staršev, a na ža-
lost je počutje telesa padlo 
v drugi plan. Manj otrok se 
giblje, teče, skače, pleza po 
drevesih, vse več jih prosti 
čas preživi v sedečem polo-
žaju.

Mogoče se sliši pretira-
no in neverjetno, a na ža-
lost se takšno stanje pre-
pogosto kaže v praksi. Že 
osnovnošolce lahko vidimo, 
kako med hojo »mečejo« 

ali »vlečejo« noge, se na eni 
nogi ob korakanju zadržijo 
dlje časa in podobno. Tovr-
stno gibanje je postalo tako 
običajno, da starši neravno-
vesij ter deformacij niti ne 
razlikujejo več od uravnote-
ženega gibanja.

Eden najpomembnejših   
vzrokov za tovrstno stanje je 
sedenje. Pri pretiranem se-
denju postane položaj me-
denice nenaraven, s časoma 

niti noge ne »delajo« tako, 
kot bi morale.

Kaj lahko storimo? Otro-
ci potrebujejo več igre manj 
ciljnega športa. Šport je na 
neki način nasprotni eks-
trem od sedenja, ki zopet iz-
črpava telo, zlasti če je to še 
v razvojni fazi. Seveda otro-
kom lahko dopustimo ukvar-
janje s specifičnim športom, 
ki ga zanima, mu je všeč in 
ga privlači – a je pred tem 

treba najprej vzpostaviti stik 
s telesom in mu dati mož-
nost, da spontano razvije ba-
zične kretnje, ki zagotavljajo, 
da je telo bolj uravnovešeno 
in funkcionalno. 

Prav tako naj otrok pre-
živi kvaliteten čas v nara-
vi. Večina športov ali obšol-
skih aktivnosti se kljub vse-
mu izvaja v zaprtih prosto-
rih, zato je gibanje na zraku 
nujno potrebno. In zakaj ga 

ne bi preživeli skupaj in de-
lček tega časa namenili tudi 
telesnemu razvoju?

Fizična aktivnost in zdra-
va prehrana sta osnova za 
zdravo in srečno življenje 
vsakega otroka. Stimulirajte 
živčni sistem in mu poma-
gajte pri pravilni pokončni 
telesni drži, še zlasti po dol-
gotrajnem sedenju v šoli. In 
naj vas jesensko vreme ne 
ustavi, temveč spodbudi.
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