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Tokratni planinski iz-
let nas bo popeljal na vrho-
ve Dleskovške planote. Šte-
vilne poti na tej razgledni in 
razgibani planoti so bile še 
do nedavnega neoznačene. 
Obiskali bomo Veliki vrh in 
Veliko Zelenico ter pri sesto-
pu še Desko.

Zapeljemo se proti Kamni-
ku in nadaljujemo v smeri 
prelaza Črnivec. Malce pod 
prelazom zavijemo levo proti 
Kranjskemu raku in v dolino 

Podvolovjek. Ko se začnemo 
spuščati proti Lučam, bodi-
mo pri tabli, ki označuje 11 
km, pozorni za odcep v levo, 
ki pelje proti planini Podve-
žak, mimo kmeta Planin-
ška. Na začetku še asfaltira-
na cesta je na križiščih ozna-
čena; vozimo v smeri planine 
Podvežak. Pri zapornici par-
kiramo in se po cesti ali pa po 
planinski poti v približno 15 
minutah povzpnemo do pla-
nine Podvežak. Planina nam 
postreže z lepim pogledom 
na Rogatec in Lepenatko. S 

planine nadaljujemo proti 
gozdu in se strmeje povzpne-
mo. Višje se pot položi in pre-
či pobočja Deske. Na dreve-
su opazimo smerokaz za Ko-
rošico; nadaljujemo desno v 
tej smeri. Neoznačena pot, ki 
jo vidimo levo od smerokaza, 
je pot, po kateri bomo sesto-
pili. Pot se spusti v travnato 
dolinico in se strmeje vzpne. 
Kmalu pridemo do Inkre-
tovega studenca, na kar nas 
opozori napis: voda na ska-
li. Sledi ponoven vzpon, ki 
nas pripelje do razpotja, kjer 

nadaljujemo desno proti Mo-
lički planini. Na desni kma-
lu opazimo smerokaz proti 
planini Ravne in Dolga Tra-
ta. Dosežemo sedlo Prag, 
1870 m, kjer nas smerokaz 
Veliki vrh usmeri desno. Ta-
koj po odcepu prečimo v des-
no, nato pa se pot začne str-
mo vzpenjati; pot je markira-
na, ob njej pa so tudi možici, 
saj je bila pot še nedavno ne-
označena. Pot se strmo vzpe-
nja skozi skalni del poti, nato 
pa preide v travnato vršno 
pobočje. Pot zavije desno 

in zagledamo velik možic z 
Aljažkom, ki označuje vrh. 

Veliki vrh postreže s čudo-
vitim razgledom; Ojstrica, 
Planjava, Lučki Dedec, Ze-
leniške špice, Kalški greben, 
Krofička, Olševa, Peca, Ra-
duha, Uršlja gora … Z vrha 
se po grebenu sprehodimo 
še na sosednjo Veliko Zele-
nico, ki prepadno pada v Ro-
banov kot. Z Velike Zeleni-
ce se vrnemo nazaj proti Ve-
likemu vrhu in pod vrhom 
nas možic usmeri navzdol. 
Hitro dosežemo pot vzpo-
na in po njej sestopimo na 
sedlo Prag. Moj predlog je 
naslednji: s sedla Prag sledi-
mo markacijam za Moličko 
planino, ki jo obhodimo po 
levi strani, in se povzpnemo 
proti Korošici. Ko dosežemo 
razpotje, kjer se v desno od-
cepi pot proti Ojstrici, pred 
seboj pa vidimo Kocbekov 
dom na Korošici, zagledamo 
na svoji levi strani neoznače-
no stezo, ki nas prečno pod 
Koroškim vrhom pripelje 
do še enega sedla Prag, 1910 
m. S sedla nekaj metrov na-
daljujemo proti Presedljaju, 

nato pa se usmerimo levo na 
markirano pot, ki nas pripe-
lje do znamenitega vodotoč-
nega jezera Vodotočnik. Je-
zero obhodimo po levi stra-
ni in si ga ogledamo iz viši-
ne, nato pa se po široki gra-
pi povzpnemo do sedla med 
Tolstim vrhom in Desko. 
Tako, mimogrede, lahko 
skočimo tako na enega kot 
na drugega. Pred leti smo ju 
presmučali. S sedla začne-
mo sestopati prečno po po-
bočju Deske. Pozorni bodi-
mo malce nad travnato doli-
nico, ki jo vidimo pod seboj, 
saj pot zavije levo; ni ravno 
najbolje označeno oz. se pot 
nadaljuje tudi naravnost.

Travnato dolinico dose-
žemo pri drevesu s smero-
kazom, ki smo ga videli pri 
vzponu. Nadaljujemo desno 
in dosežemo gozd nad pla-
nino Podvežak. Čaka nas še 
sestop čez planino in že smo 
pri jeklenem konjičku. 

Nadmorska višina: 2114 m
Višinska razlika: 614 m
Trajanje: 6 ur
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Veliki vrh/Veža (2110 m)–Velika Zelenica (2114 m)–
Deska (1969 m)

Kamorkoli seže 
pogled ... gore
Eden izmed vrhov Dleskovške planote, ki nudi čudovit razgled na lepotici 
Kamniško-Savinjskih Alp Ojstrico in Planjavo. 

Vrh Velikega vrha z Ojstrico in Planjavo v ozadju

Velika Zelenica in Veliki vrh s poti proti Korošici z Moličke planine / Foto: Jelena Justin

Vodotočnik, zamrznjen / Foto: Jelena Justin

Za boljši libido v letu 2017
Tokratni prispevek je moj 

zadnji v sklopu rubrike Gi-
bajte se z nami, zato je prav, 
da vam za konec postrežem 
tudi s kakšnim začinjenim 
nasvetom. Se strinjate? Z 
enostavnimi vajami lahko 
izboljšate počutje, telesno 
držo, povečate funkcional-
nost, učinkovitost pri izvaja-
nju drugih športnih aktivno-
stih in celo vplivate na boljše 
odnose. Kako? 

Če menite, da preveč se-
denja, premalo gibanja, sla-
ba telesna drža in podobno 
vplivajo zgolj na zunanji vi-
dez, se motite. Današnji na-
čin življenja med drugim 
vpliva tudi na slabšo cirkula-
cijo, slabe mišice medenič-
nega obroča in tudi zmanj-
šan libido – pri obeh spolih. 
Spolni užitki pa imajo tudi 
zdravstveno ozadje. S ciljni-
mi vajami za aktivacijo me-
deničnih mišic, mišic hrbta 
in trebuha ne boste poveča-
li zgolj mišične moči, tudi 

posteljni užitki bodo večji. 
Moški se boste pohvalili z 
daljšo erekcijo, ženske pa z 
manjšimi bolečinami in krči 
v predelu medenice. 

Zaradi zmanjšane funkci-
je notranjih organov v me-
denični in trebušni votlini 
in težav kot so npr. inkon-
tinenca, spremenjena lega 
notranjih organov, hormo-
nalne spremembe, utruje-
nost ipd., se vse več žensk 
spopada z zmanjšano željo 
po spolnosti. Dragi moški, 
iščete pravo novoletno darilo 
za vašo drago? Potem ji po-
darite nekaj prostega časa, 
ki ga bodo lahko namenile 
kvalitetni fizični aktivnosti 
in tako odpravile pravi vzrok 
njihovih težav – in verjemi-
te, da to ni glavobol.

Trening usmerite v razvoj 
gibljivosti in moči mišic 
medenice, kolkov, zadnji-
ce, notranjega dela stegen, 
spodnjega predela trebuha, 
hrbta – torej tistih mišic, ki 

med ljubljenjem oddelajo 
levji delež. Doma pa lahko 
pred vašim najljubšim fil-
mom vzravnano sedite na 
petah, tako bodo mišice me-
deničnega dna še bolj aktiv-
ne. In ne pozabite: vaje v 
kombinaciji s pravilnim di-
hanjem in individualno pri-
lagodljivostjo ne povečajo 
zgolj telesnih užitkov, tem-
več odpravijo tudi mišična 
neravnovesja ter težave z 
notranjimi organi v mede-
nični votlini. 

Če ste kakšnega od prete-
klih nasvetov vključili v svo-
je vsakodnevno življenje, je 
bil moj namen izpolnjen. 
(Zdravo) Gibanje ima danes 
mnogo večjo težo kot vča-
sih. Ni pomembno, po ka-
kšnem pripomočku poseže-
te. Cenite in bodite hvalež-
ni za vsak odsev v ogledalu, 
vaše telo je namreč največje 
svetišče, ki vam nudi prebi-
vališče za celotno življenje. 
Če gledate na svoje telo iz te 

perspektive, potem tudi ku-
halnica lahko postane idea-
len pripomoček za domačo 

vadbo. Vse dobro, zdravo in 
razgibano v letu 2017 vam 
želim!

Med gledanjem svojega najljubšega filma se usedite na 
pete in vzravnajte hrbtenico. Z izdihom zadnjico dvignite 
in se z dlanmi (če gre) primite za pete in pri tem aktivirajte 
mišice medeničnega dna. 
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