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Planinski izlet: Dravh (1547 m)

Deviška belina
Soriško planino smo obiskali že velikokrat. Ko je v visokogorju plazilo,
so bili njeni vrhovi varni za turno smučarijo. Tokrat gremo na dva od njih.
Jelena Justin
Saj veste, da konce tedna
običajno preživljam po hribih. Po daljši sobotni turi
sem na nogah občutila mehurjaste posledice: trije žulji na neugodnih mestih. Za
piko na i se je naredila še čudovita nedelja. Ja, ne morem
biti doma; vsaj nekaj kratkega
… gremo na Soriško planino.
Iz Škofje Loke se po Selški dolini odpeljemo mimo
Železnikov in Zalega Loga
do vasi Sorica. Spodnja in
Zgornja Sorica spadata med
slikovite slovenske kraje. Ob
cesti pod vasjo stoji spomenik Ivanu Groharju (1867–
1911).
Impresionistični

slikar, ki se je rodil v Sorici,
je leta 1904 skupaj z Rihardom Jakopičem, Matejem
Sternenom in Matijo Jama
razstavljal v Mietkejevi galeriji na Dunaju, kjer so poželi velik uspeh. Obnovljena je
tudi njegova rojstna hiša.
Parkirišče pod Soriško planino, na Bohinjskem prevalu, ima nadmorsko višino 1280 m. Soriško planino
v polkrogu obdajajo vrhovi:
Dravh (1547 m), Lajnar (1549
m), Slatnik (1609 m) in Možic (1602 m). Predlagam, da
se držimo skrajno leve strani. Pred seboj vidimo tri vlečnice in dvosedežnico. Če je
možnost, se lahko povzpnemo tudi po sankaški progi.

Vršni greben Dravha je bil tisto nedeljo videti kot najboljše
smučišče. / Foto Jelena Justin

Vzpenjamo se po sankaški
progi, ki nas pripelje na sredino poseke, ki ni steptana in
po kateri se tudi smuča. Nadaljujemo po poseki, ki nas pripelje na sedlo med Dravhom
na levi in Lajnarjem na desni
strani. Zavijemo na levo in se
povzpnemo na Dravh. Z vrha
Dravha se nam pokaže venček vrhov, ki sestavljajo Soriško planino: Lajnar, Slatnik,
Možic, ki ga le slutimo nekje v ozadju, pokaže se Kobla,
Črna prst in greben Spodnje
bohinjskih gora. Tisto nedeljo
je bilo smučanje z Dravha fantastično, odsmučala sem skoraj do akumulacijskega jezera
in se nato še enkrat povzpela
do sedla, le da sem zavila desno na Lajnar. Na vrhu je železna opazovalna kupola italijanskega utrdbenega sistema oz.
Alpskega zidu (Vallo Alpino).
Če z grebena pogledamo proti zahodu, se pred nami pokaže veriga Spodnje bohinjskih
gora; izredno lepo je vidna Kobla s Črno prstjo. Vmes je Šavnik, tudi eden od turnosmučarskih vrhov.
Z vrha sem odsmučala nazaj do sedla in potem po poseki na izhodišče. Žulji niso
dovolili več.
Z Lajnarja po grebenu lahko nadaljujemo naprej proti Slatniku. Z vrha Slatnika
odsmučamo do nekdanje

Vzpon po poseki skozi gozd / Foto Jelena Justin

Razgled z Dravha proti vrhovom Soriške planine / Foto Jelena Justin
kasarne, mimo katere se hitro povzpnemo do Možica,
na vrhu katerega je tudi železna opazovalna kupola.
Kje bomo odsmučali navzdol, je odvisno od

Spomladansko čiščenje omare in telesa
Barbara Tavčar,
master body inštruktor,
PBS center športne
odličnosti

Ste tudi vi med tistimi, ki
ob prvih znanilcih pomladi
pričnejo s čiščenjem hiše,
menjavo garderobe in pripravo zelenjavnega vrta, na
drugi strani pa se počutite
utrujene, brez volje, razdražene,… ? Odgovor na to stanje seveda najdete v spremembi kazalcev na uri in pa
v, še vedno aktualni, spomladanski utrujenosti. Zdi se,
da nam spomladanska utrujenost za naša nihanja razpoloženja pride tako prav,
da jo včasih uporabimo še v
zimskih mesecih :).
Ste kdaj pomislili, da vaše
telo upošteva in (si želi) sledi bioritmu narave? Narava se po zimskem počitku
prebuja, vse okoli nas cveti
in se bohoti v različnih barvah. Še v naših omarah enobarvne plašče zamenjamo z
živobarvnimi oblekami. Kaj
pa naš organizem? Zakaj se
počuti utrujenega in iztrošenega? Odgovor je sila preprost. Toksično telo se vedno

počuti utrujeno. Napačno
prehranjevanje, vsakodnevno hitenje od enega k drugi
obveznosti, po večini prekomerno sedenje in še bi lahko naštevali, vplivajo na naše
počutje.
Telo se počuti optimalno, v
kolikor vsi sistemi v organizmu delujejo v sozvočju. Težko je v tej celoti določiti tisti
del, ki bi bil najpomembnejši, a kljub vsemu bi danes izpostavila dihalni sistem. Dihanje je za telo prioriteta številka 1. Poteka neodvisno od
naše volje, kar pa še ne pomeni, da poteka pravilno. Na žalost raziskave kažejo, da današanja populacija pri dihanju pretirano uporablja površinske mišice, število vdihov v minuti je od optimalnega lahko tudi do 400% preseženo. Slabo in (ali) napačno dihanje vpliva na slabšo
cirkulacijo, deluje negativno
na celoten krvožilni sistem
in predstavlja kar velik dejavnik slabe telesne drže in

bolečin v predelu hrbta, ram,
vratu ipd. In da, vpliva tudi na
naše razpoloženje in toksičnost organizma, saj samo s
pravilnim in ciljno usmerjenim dihanjem lahko iz organizma izločite tudi do 70%
vseh toksičnih snovi. Za samotestiranje in oceno vašega dihanja se lahko poslužite naslednjega testa oziroma vaje: eno dlan položite na predel vašega prsnega
koša, z drugo pokrijete predel popka. Zaprite oči in dihajte običajno. Ocenite katera dlan se v fazi vdiha izključno ali bolj dvigne – tista na trebuhu ali na prsnem
košu. V kolikor ste v drugi
skupini, potem sicer spadate v povprečje današanje populacije, vendar je vaš tip dihanja neoptimalen. Z nekaj
vaje, koncentracijo na vaš dih
boste motorični vzorec dihanja popravili, počasi pa bo izginila tudi »spomladanska
utrujenost« in z njo povezane težave in tegobe.

snežnih razmer. Z Možica
navzdol odsmučamo po poti
običajnega vzpona, po grabnu, kjer se priključimo smučišču in se spustimo še do
Bohinjskega sedla.

Gibajte

se z nami

Nadmorska višina:
maks. 1609 m
Višinska razlika:
400 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost: 
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