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Razgledni greben, kjer se 
ti odpre panorama od Mon-
taža na zahodu, no, če je 
oprano ozračje, se vidi še 
dlje na zahod, pa do Kuko-
ve špice na vzhodu, je zame 
zadosten razlog, da se vedno 
znova vračam na vrhove za-
hodno od Kepe.

Izhodišče vzpona je vas 
Srednji Vrh, do koder pri-
pelje asfaltirana, dva kilo-
metra in pol dolga cesta. 
Pod vasjo, pri smetnjakih, 
je parkirišče. Po asfaltira-
ni cesti se odpravimo sko-
zi vas, kjer nas smerna ta-
bla usmeri proti Trupejeve-
mu poldnevu. Ta del Kara-
vank je neoznačen. Hodimo 

ob potoku Jerman oz. sko-
zi t. i. Jermanov graben. Po-
nekod kamnita pot skoraj 
ves čas poteka po senci. Po-
tok je nekaj časa na naši des-
ni, nekaj časa na levi strani. 
Po približno uri hoje bomo 
na svoji levi strani zagledali 
pastirske stanove. Čaka nas 
vzpon do t. i. Železnice. Do 
Železnice pripelje tudi 11 ki-
lometrov dolga cesta z mej-
nega prehoda Korensko se-
dlo, cesta, ki jo odlikuje izje-
mna panorama. Ko doseže-
mo konec ceste, kjer je v kop-
nem običajno vedno parki-
ran kakšen avto, smo doseg-
li začetek Železnice. 

Pot nas vodi proti vzho-
du. Predlagam, da kar sledi-
mo poti, ponekod celo cesti, 

ki nas pripelje na sedlo med 
Trupejevim poldnevom in 
Belimi pečmi. Železnica se 
kar vleče, pot se ves čas ena-
komerno vzpenja. Šli bomo 
mimo lovske koče, ki je na 
naši levi strani. Zdi se mi, da 
je vzpon proti sedlu, z izje-
mo končnega vzpona na vrh, 
še najbolj strm. Ko doseže-
mo sedlo, je na naši levi Tru-
pejevo poldne. S sedla se od-
pre pogled na Maloško pol-
dne in Kresišče. Zavijemo 
levo na ozko stezo, ki vodi 
strmo skozi rušje navzgor. 
Ko dosežemo predvrh, celo 
malce izgubimo višino in se 
po grebenu povzpnemo na 
vrh. Pred leti je bil na vrhu 
podor. Del skale je zgrmel 
na avstrijsko stran. Zdaj je 

na vrhu neke vrste križ, ki 
me je spominjal na latinske 
plesne ritme, kar sem zad-
njič zapisala, in seveda zvon-
ček za srečo.  

Vrh nudi fantastičen raz-
gled na greben zahodnih 
Karavank, na Kepo, Dovško 
Babo, Golico; proti jugu se 
odpre celotna Martuljkova 
skupina: Kukova špica, Širo-
ka peč, Dovški križ, Oltarji, 
Mala in Velika Ponca, Špik, 
Frdamane police, Rigljica, 
Rušica, Kurji vrh; Prisojnik, 

Mojstrovke, Jalovec, Man-
gart, Bavški Grintavec, Viš, 
Montaž; pogled proti Avstri-
ji nam postreže celo z Veli-
kim Klekom. Do vrha smo 
potrebovali dobri dve uri. 

Z vrha Trupejevega pol-
dneva sestopimo po grebe-
nu proti Blekovi planini. 
Neoznačena grebenska ste-
za je dobro vidna in poteka 
ob mejnih kamnih. V prib-
ližno eni uri smo na Bleko-
vi planini. Od tam še vedno 
sledimo mejnim kamnom 
naprej proti zahodu, pro-
ti Vošci. Takoj s planine se 
rahlo vzpnemo na sedlo pod 
Zajčnikom, nato pa se spuš-
čamo do vznožja poseke. Še 
ne tako dolgo nazaj je vzpon 
potekal v okljukih čez pose-
ko, zdaj je desno od poseke 
skozi gozd speljana prijetna 
stezica, ki pripelje na manj-
še sedelce tik pod vrhom Vo-
šce. Sprehodimo se do vrha, 
kjer so ruševine stare pas-
tirske stavbe. Z Vošce vidi-
mo dodatno še Razor. 

Z Vošce sestopimo po ste-
zi in kolovozu, ki mu z lah-
koto sledimo. Ko vstopimo v 

gozd, nas čaka nekaj strme-
ga, razdrapanega terena, 
nato pa mehak travnik, ki 
nas pripelje do panoramske 
ceste, ki pelje mimo lovske 
koče. Nadaljujemo po ces-
ti desno, dva ovinka, ko na 
levi strani ceste zagledamo 
strm travnik in morda celo 
kakšnega možica. Smo nad 
Jureževim grabnom, skozi 
katerega se bomo vrnili na-
zaj na Srednji Vrh. Po ne-
označeni stezi sestopamo 
najprej čez travnik, kjer je 
tudi ograda. Ko pridemo do 
gozda, prečimo na levo stran 
grabna, kjer se po udobni, a 
ponekod precej strmi stezi 
spuščamo proti Srednjemu 
Vrhu. Na koncu gozda, kjer 
je zopet ograda, smo na Jure-
ževem travniku in kmalu pri 
turistični kmetiji. Od kmeti-
je do vasi sestopamo najprej 
po makadamski in nato as-
faltirani cesti do zvestega, 
jeklenega prijatelja.

Nadmorska višina: 1931 m
Višinska razlika: okoli 1000 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Trupejevo poldne (1931 m)–Vošca (1737 m)

Mejni greben
V zahodne Karavanke se vedno rada vračam; običajno sicer jeseni. Zadnjič 
smo prišli do Trupejevega poldneva, danes se bomo nanj vrnili in nadaljevali 
do Vošce.

Zadnji metri do Trupejevega poldneva / Foto: Jelena Justin

Greben, ki je pred nami do Vošce, travnatega vrha v 
 ozadju / Foto: Jelena Justin

Ruševine stare pastirske koče na Vošci z delčkom idiličnega 
razgleda / Foto: Jelena Justin

Trampolin je treba spoštovati

Predno začnete s poskoki in zahtevnejšimi vajami, se 
prepričajte, da sta kontrola telesa in kvaliteta izvedbe 
vaje na visokem nivoju. Mišice trupa tako kot tudi mišice 
medeničnega dna morajo biti ves čas zavestno aktivirane.

Že zadnjih dvajset let ras-
te njegova uporaba v vrhun-
skem športu, rehabilitaci-
ji in ne nazadnje tudi v re-
kreativnem športu. Njego-
vi pozitivni učinki so števil-
ni in presegajo le zabavo na 
domačem vrtu. Prav zaradi 
učinkov, ki so posledica upo-
rabe trampolina, je ta eden 
izmed tistih pripomočkov, 
ki jih priporočamo celotni 
populaciji – od najmlajših, 
malo starejših in tistih, ki so 
mladi po srcu. Vendar paz-
ljivo! Če pri vadbi ne upošte-
vate svojega trenutnega fi-
zičnega počutja, morebitnih 
težav, kot so na primer bole-
čine v mišicah ali sklepih in 
drugih zdravstvenih stanj, si 
lahko z vadbo na trampolinu 
tudi škodujete. 

Sedaj ste zagotovo že opa-
zili, da močno poudarjam, 
da je vadbeni pristop, ki vam 
najhitreje prinese rezultate, 
se najbolj prilagodi vašemu 
trenutnemu stanju in pre-
tekli anamnezi, upošteva 

vaše želje in sposobnos-
ti – osebni, individualni. S 
trampolinom ni nič druga-
če. V zadnjem času v neka-
terih strokovnih krogih vad-
bo na trampolinu odsvetuje-
jo predvsem otrokom, dekle-
tom, ki še niso rodila, ženam 
po porodu in vsem, ki imajo 
težave z inkontinenco. Zah-
vala za to gre predvsem sve-
tovnim trendom v fitnesu, 
ki trampolin »zlorabljajo« 
predvsem za zabavo, čim hi-
trejše poskakovanje in slede-
nje nesmiselni koreografiji. 
Pozitivni učinek takšnega 
pristopa je poleg zabave mo-
goče še v vplivanju na kondi-
cijsko komponento. 

Če pa na drugi strani raz-
členimo pozitivne lastnosti 
tako imenovanega antigra-
vitacijskega odboja, ki je pri 
trampolinu specifičen, je to 
zagotovo pripomoček, ki 
si zasluži veliko mero spo-
štovanja. Je mnogo več kot 
eden izmed mnogoterih gi-
mnastičnih pripomočkov. 

Poleg že omenjenega vpli-
vanja na dvig kondicijskih 
sposobnosti pospešuje upo-
rabnikov metabolizem, vpli-
va na razmerje maščobnega 
in mišičnega deleža (z vadbo 
na trampolinu boste tudi do 
trikrat hitreje pokurili enako 
količino kalorij kot z vožnjo s 
kolesom), izboljšuje sposob-
nost koordinacije, agilnosti 
in ravnotežja. Z njim bos-
te okrepili celoten mišično-
-skeletni sistem, saj se med 
uporabo trampolina bistve-
no poveča vpliv sile gravita-
cije, kar preventivno deluje 
proti osteoporozi, z njim si 
boste povečali nivo telesne 
energije in izboljšali limfni 
pretok. Sem vas prepričala? 

Pri prvem stiku s trampo-
linom je pomembno načrto-
vanje. Naj ne bodo prvi na li-
sti elementov, ki jih mora-
te nujno vključiti v trening, 
ravno poskoki. Najprej mo-
rate telo navaditi na motorič-
ni izziv, ki ga je deležen pri 
antigravitacijskem odboju. 


