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Opozorilo!
Ne ka te ri po stop ki in teh ni ke opi sa ne v tem pri roč ni ku se lah ko iz va ja jo 

samo pod stro kov nim nad zo rom za to us po sob lje ne ozi ro ma od go vor ne ose-
be ozi ro ma samo v pri me ru, ko je v ne var no sti člo veš ko živ lje nje. Tudi upo-
ra ba orod ja in pri po moč kov opi sa nih v pri roč ni ku, je do vo lje na le stro kov no 
us po sob lje nim ose bam.

Po sle dič no avtorji in za lož nik ne nosijo od go vor no sti za ka kr šne ko li 
poš kod be, ško do, ma te rial no in fi nanč no iz gu bo ali sod ne po stop ke, ki bi bili 
po sle di ca rabe ali zlo ra be vse bi ne pri roč ni ka. 

Po stop kov in teh nik ne iz va jaj te na po ses tvu brez do vo lje nja last ni ka. 
Spo štuj te vse ve ljav ne za ko ne na po droč ju last nin skih pra vic, vars tvu oko lja, 
vars tva pred po ža rom, vars tva rast lin in ži va li.



Že več kot 10 let je minilo od prvega natisa priročnika 
Vozli in pionirski objekti. V tem času je družba tehnološko 
močno napredovala in življenja si ni več moč predstavljati 

brez nenehne povezave s prijatelji preko mobilnih telefonov 
ali stalnega dostopa do internetne povezave in informacij, 
ki jih svetovni splet ponuja. Pa vendar življenje v naravi in 

veščine, ki so za to potrebne v vsem tem času ostajajo iste. 
Res da so v tem času razvili led svetilke, izjemno natančne 
GPS naprave in materiale za oblačila, ki delujejo podobno 

kot človeška koža, vendar gozdne modrosti ostajajo enake. 
Vozel še vedno služi svojemu namenu, ogenj še vedno greje 

in preživetje v naravi je še vedno odvisno od naše 
iznajdljivosti in poznavanja osnovnih veščin življenja v naravi.

5

UVOD
v drugo izdajo
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Iz vsebine
Priročnik ponuja vpogled v nekatere od teh gozdnih modrosti. V prvem delu je 

predstavljena vrv kot osnovni »gradnik« večine objektov, ki jih izdelujemo v naravi. 
Za pravilno uporabo različnih vrst vrvi je potrebno poznati njihove lastnosti. Vrv je 
dobro imeti vedno s seboj, seveda pa jo je moč narediti tudi iz naravnih materialov. 
Njena uporabnost je predstavljena skozi vozle, ki vsak zase pokriva različna področja 
uporabnosti. Poleg vozlov so predstavljene tudi vezi, ki so potrebne predvsem pri 
postavljanju pionirskih objektov iz smrekovih sušic.

V nadaljevanju priročnika so predstavljeni »gradbeni materiali« in orodja, ki jih 
uporabljamo za njihovo obdelavo. Predvsem pridejo v poštev materiali, ki jih najdemo 
v naravi to pa je pretežno les, saj Slovenija velja za gozdnato deželo. Poleg nekaterih 
opravil, ki jih praviloma izvajajo gozdarji, so predstavljena tudi osnovna orodja za 
obdelavo lesa. Pri težjih opravilih nam pomagajo tudi fizikalne zakonitosti, zato se 
škripčevju pri zahtevnejših projektih nikakor ne moremo izogniti.

V tretjem delu se soočimo z bivanjem v naravi. Res da vzmetnice ne moremo 
nadomestiti, vendar nam bivaki in različne vrste ležišč iz naravnih materialov lahko 
ponudijo skoraj tako udobje; le čas si je potrebno vzeti. Zimski izziv pa vsekakor 
predstavlja preživeta noč v igluju. Seveda je potrebno poskrbeti tudi za toploto in 
svetlobo in to nam že več kot milijon let omogoča ogenj. Prižiganje ognja v različnih 
okoliščinah in na različne načine je ena od osnovnih veščin, ki jo je potrebno osvojiti. 
Seveda ogenj predstavlja tudi varnost pred zvermi, omogoča pa tudi pripravo hrane. Za 
ta namen so nepogrešljiva ognjišča, ki v celoti lahko nadomestijo domačo indukcijsko 
ploščo ali pečico.

V zadnjem delu so predstavljeni manjši pionirski objekti, ki jih zlahka napravimo 
tudi sami in nam večinoma popestrijo ali olajšajo življenje v naravi. V tem delu je tudi 
kotiček za izumitelje in  glasbenike. Sledijo večji objekti, ki terjajo daljše načrtovanje, 
pripravo materiala in ekipo »gradbenikov«, ki bodo sestavili mojstrovino.

Priročnik krasijo barvne fotografije, ilustracije in skice postopkov, ki pripomorejo 
k lažji predstavi kako napraviti vozel, vezavo ali izdelati posamezen pionirski objekt. 
Na koncu so zbrani in v ponatisu dodani viri in literatura s tega področja, ki ponuja 
dodatno branje različnih avtorjev s tega področja. 

Ponatis priročnika, ki je pred vami, vam torej ponuja zanimive vsebine, ki kar 
kličejo, da jih preizkusite.
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Največje bogastvo je 
slikovna oprema 

Vedno znova, ob raznih priložnostih, na taborjenjih, zletih in ob drugih 
priložnostih občudujemo mojstrovine, ki so izdelane iz vrvi in lesa. Za njihov nas-
tanek so potrebni znanje in spretnosti, skupinsko delo in kreativnost "pionirjev", ki 
jih gradijo.

S knjižico Vozli in pionirski objekti smo taborniki in člani drugih sorodnih or-
ganizacij dobili priročnik, ki pokriva vsa znanja potrebna za gradnjo manjših in večjih 
pionirskih objektov in nasvete za pravilno ravnanje z orodjem in njegovo vzdrževanje. 
Do sedaj smo znanje prenašali predvsem iz generacije na generacijo ter iz različnih 
virov, novi priročnik pa vse to nudi na enem mestu. Njegovo največje bogastvo je prav 
gotovo bogata slikovna oprema, ki poleg opisov še poveča njegovo uporabnost. Tako 
lahko vidimo mnogo podrobnosti, ki so pomembne za pravilno uporabo in s tem 
posledično tudi varnost uporabnikov.

Kljub popolnemu obsegu vsebin, je priročnik še vedno samo orodje za teoretično 
nabiranje znanja, praktična znanja, ki so na tem področju najpomembnejša, pa bomo 
pridobili le z vajo (vaja dela mojstra). Pri gradnji objektov so zelo pomembne izkušnje 
in predvsem kreativnost, ki bodo priročnik "nadgradile" s primeri praktične uporabe. 
Končni rezultat bodo seveda najrazličnejši objekti, ki bodo krasili podobo na različnih 
taborniških in drugih aktivnostih.

Tomaž Strajnar 
Načelnik za program v mandatu 2000–2003 in  

načelnik ZTS v mandatu 2003–2009
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VRVI

Vrv je za go to vo izum, ki se drži člo veš tva že 
od nje go ve ga na stan ka. S po moč jo vrvi in škrip ca 

so po mi ka li kam ni te blo ke pri gradnji, vrv je bila 
se stav ni del gi ljo ti ne, da nes pa je, po leg tega da 

na njo obe ša mo pe ri lo, ne po greš ljiv 
pri po mo ček vsa ke ga ta bor ni ka. Poz na mo ve li ko 

vrst vrvi pred vsem gle de na na mem bnost, 
ta bor niš ka pa je ti sta, ki jo pred od ho dom na 

ak ci je ni ka kor ne sme mo po za bi ti doma. 
Uporabljamo jo pri vseh pio nir skih ob jek tih, 

po stav lja nju šo to ra iz šo tor skih kril, mer je nju 
raz dalj, uče nju voz lov, va ro va nju ... 

Še bi lah ko na šte va li in ni za li ide je, ven dar se 
mo ra mo v isti sapi vpra ša ti, če zna mo vrv pra vil no 

upo rab lja ti. Da bomo v to pre pri ča ni, mo ra mo 
poz na ti ma te ria le in postopke iz de la ve, last no sti 

in s tem po ve za ne pred no sti in sla bo sti ter 
po stop ke vzdrže va nja in shra nje va nja vrvi. 
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Materiali in  
postopki  
izdelave

Vrvi so od za čet ka iz de lo va li iz ma te ria la, ki je bil na vo ljo, npr. iz ple zalk (brš lja na, 
trte ...), ži val ske dla ke in tra kov ži val ske kože, ven dar so te pri mi tiv ne ma te ria le kma lu 
za me nja la moč nej ša vlak na svi le, jute in bom baža. Raz voj se je na da lje val in na sto pi la 
je doba lanu in ko nop lje. Med dru go sve tov no voj no je po manj ka nje na rav nih vla ken 
vzpod bu di lo znans tve ni ke, da so raz vi li nove, sin te tič ne ma te ria le: po lie ti len in po li-
pro pi len, po lie ster, po lia mid in še vr sto dru gih. Ne ka te ri med nji mi so se iz ka za li za 
ve li ko bolj še od rast lin skih vla ken, kljub temu pa sled nja za ra di spe ci fič nih last no sti in 
oko lje vars tva še ved no os ta ja jo v proi zvod nji.  

Vrv da nes iz de lu je jo iz treh vrst su ro vin:
•	 rast lin skih vla ken (lan, ko nop lja in bombaž),
•	 sin te tič nih ma te ria lov (po lie ti len, po li pro pi len, po lie ster, po lia mid …) in
•	 kovin (npr. je kle ne žice in ple te ni ce).

Če pri roki ni ma mo vrvi, jo lahko na pra vi mo tudi iz dru gih, im pro vi zi ra nih ma te-
ria lov (poiz ku site tudi sami na pra vi ti kak šno).

Pre den si po gle da mo, kako po te ka proi zvod nja vrvi, si mo ra mo raz ja sni ti še dva 
poj ma; mo tvoz in vrv. V stro ki se na mreč ta dva poj ma raz li ku je ta. Mo tvoz je skup no 
ime za vse “vr vi ce” do de be li ne 3 mm. Tudi na eti ke ti proi zva jal ca bo ste od kri li, da gre 
za mo tvoz. Tan ko vr vi co do bi mo z vit jem treh ali šti rih mo tvo zov, de be lej šo pa že vi-
je jo iz vrvi, ne več iz mo tvo za.
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Proizvodnja lanenega in konopljenega 
motvoza in vrvi

Vrvi vi je jo iz ve čih mo tvo zov di rekt no iz pre je brez škrob lje nja in po vr šin ske ob-
de la ve.

La ne ni in ko nop lje ni mo tvoz iz de lu je jo še po teh no loš ko zelo za sta re lem po stop-
ku. Os nov na su ro vi na sta lan in ko nop lja v ob li ki pre je, ki je na na šem tržiš ču sko raj 
ni več moč do bi ti in jo v ve li ki meri uvaža jo. To vi je jo v mo tvoz, škro bi jo in po vr šin sko 
ob de la jo ter na vi ja jo v klob ke. 
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Proizvodnja motvoza in vrvi iz sintetičnih 
materialov (polipropilen)

Po li pro pi len ski mo tvoz se po mo der nej šem po stop ku 
proi zva ja iz po li pro pi le na, umet ne mase, ki jo do bi jo v 
zr na ti ob li ki. Ta se ter mič no ob de la v fo li jo, reže, da do-
bi mo tra ko ve mreža ste struk tu re, ti pa z vit jem do bi jo 
ob li ko mo tvo za. 

Po sto pek na vi ja nja v klob ke in iz de lo va nja vrvi je 
enak ko nop lje ni vrvi. Tudi mo tvo zi in vrvi iz os ta lih 
umet nih ma te ria lov se iz de lu je jo po po dob nem po stop-
ku. 

Gle de na struk tu ro vrvi iz umet nih ma te ria lov, ob-
sta ja po leg vite tudi ple te na vrv ter kom bi ni ra na vrv – 
vito je dro in ple ten plašč. Ple te ne in kom bi ni ra ne vrvi 

ima jo bolj šo pri la go dlji vost – ta je zelo po mem bna pri iz de lo va nju pio nir skih ob jek tov, 
saj se mora vrv pri le ga ti, zvi ja ti, sple ta ti in za dr go va ti. 

Vr vem iz sin te tič nih ma te ria lov so dali proi zva jal ci tudi tr gov ska ime na. Tako je na 
pri mer na me sto po lia mi da v splo šni rabi naj lon, na me sto po lie stra da kron ... 

Oblike navijanja
Naj po go stej še ob li ke na vi ja nja mo tvo zov in vrvi so klob ka, štre na in ko lo bar.

Klobka
Klob ka je v okro glo ob li ko 

na vit mo tvoz ali vrv de be li ne 
do 5 mm. S po seb nim po stop-
kom na vi ja nja doseže mo, da je 
klob ka kom pakt na kljub tanj ši 
de be li ni mo tvo za (npr. 1 mm). 
Ko mo tvoz ali vrv en krat od vi je-
mo, jo v ob li ko klob ke zelo težko 
na vi je mo.

Trakovi mrežaste strukture za poli-
propilensko vrv
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Nasvet za uporabo klobke 
Zmot no je miš lje nje, da se klob ka zač ne od vi ja ti z zu na nje stra ni. Pri tem se po-

na va di klob ka zač ne po di ra ti in kma lu je re ši tev po treb no poi ska ti v upo ra bi noža 
ali ška rij. Na no tra nji stra ni klob ke je 
na prav lje na zan ka, ki jo na otip lah ko 
poiš če mo. Zan ko iz vle če mo in vr vi ca se 
zač ne sama od vi ja ti z no tra nje stra ni. 
Vča sih je zan ko ne ko li ko težje poi ska-
ti, ven dar ne obu paj te ta koj! Vča sih pa 
se že pri proi zvod nji zgo di, da se zan ka 
pre ple te v klob ko in po tem je za če tek na 
zu na nji stra ni neiz bežen. 

Štrena
Štre na je klo ba si po do ben svi tek 

vrvi de be lin od 5 do 10 mm. Štre na se 
rav no tako raz vi ja z no tra nje stra ni, lah-
ko pa si po ma ga mo tudi z dve ma pa li-
ca ma ali kli no ma, ki jih za pi či mo v tla 
v obeh zan kah na kon ceh štre ne. Tako 
se štre na ne bo raz dr la. Po sto pek na-
vi ja nja je po do ben raz vi ja nju. V štre no 
po na va di na vi ja mo ple zal ne vrvi (glej 
Vzdrževanje in shranjevanje).

Kolobar
Ko lo bar je na čin na vi ja nja vrvi več je 

de be li ne (od 10 mm na prej), ki je za ra di 
same teh no lo gi je iz de la ve ne mo re mo 
več na vi ja ti v klob ke ali štre ne. Ko je vrv 
en krat raz vi ta, jo lah ko na vi je mo v ko lo-
bar s po moč jo mo de la (ko lu ta, kjer lah-
ko po na vi ja nju stra ni ce od stra ni mo), 
ali s po moč jo ve čih kli nov, ki jih v ob li ki kro ga ali 4-kotnika za pi či mo v tla.

Debelino vrvi pred stav lja njen pre mer, po ne kod na va ja jo tudi njen ob seg.
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Lastnosti vrvi
Gle de na last no sti, ki jih ima ma te rial, iz ka te re ga je vrv, in na čin iz de la ve vrvi, jo 

lah ko upo rab lja mo za raz lič ne na me ne (iz de lo va nje pio nir skih ob jek tov, al pi ni zem, 
ja mars tvo, v gos po dinjs tvu, kme tijs tvu, grad be niš tvu, po mors tvu ...). Eno iz med os-
nov nih pra vil je, da vrvi ne upo rab lja mo, za kar ni na me nje na – ne pra vil na raba je 
lah ko zelo ne var na.

Pri iz bi ri se po na va di od lo ča mo gle de na na sled nje last no sti:
•	 sta tič no trd nost,
•	 di na mič no trd nost in
•	 težo.

Sta tič na trd nost
Statična trdnost pred stav lja obre me ni tev, ki jo vrv lah ko pre ne se, ne da bi se utr ga-

la. Za raz lič ne na me ne po tre bu je mo dru gač no sta tič no trd nost (npr. na čol nih se upo-
rab lja jo vrvi, ka te rih trd nost je v nor mal nih po go jih vsaj pet krat več ja od obre me ni tve 
teže pred me ta, ki je na vrv pri tr jen. Vod ni smu čar z maso 80 kg tako po tre bu je vleč no 
vrv z vsaj 400 kg sta tič ne trd no sti. Ta pet krat ni var nost ni fak tor je po tre ben za ra di 
ne nad nih na te zanj in nor mal ne ga pro pa da nja vrvi).

Sta tič na trd nost je so raz mer na nje ni de be li ni, če so os ta li po go ji nes pre me nje ni. 
Ven dar za po sa mez ni na men ni ved no naj pri mer nej ša vrv, ka te re de be li na us tre za 
zah te vi po na tez ni sili.

 Pre mer  Ko nop lja  Po li pro pi len Po lia mid 
  (v mm) (v kg) (v kg) (v kg)
 6 285 590 610
 8 500 1.040 1.090
 10 780 1.530 1.670
 14 1.485 2.990 3.140
 16 1.960 3.700 4.260
 24 4.270 7.970 9.460

Tabela1:Statičnatrdnostrazličnihdebelinvitihvrvirazličnihmaterialov

Di na mična trd nost 
Dinamična trdnost vrvi je po mem ben de jav nik pri iz bi ri vrvi, še po se bej ka dar je 

ta iz po stav lje na di na mič nim obre me ni tvam (npr. ple za nje). Pri tem je po mem bnih več 
ele men tov: traj ni raz teg, de lov na ela stič nost in ulo vi tve na sila.
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Traj ni raz teg (raz tez nost) je traj no po ve ča nje dolži ne vrvi. V nor mal nih po go jih se 
vrvi iz ko nop lje raz teg ne jo prib ližno za 1,5%, vrvi iz po lie stra za 0,5% in vrvi iz po lia-
mi da celo za 4% in več.

De lov na ela stič nost je spo sob nost vrvi, da se med upo ra bo raz teg ne in vrne v 
pr vot no sta nje. Ta last nost je od vi sna od vr ste vrvi, obre me ni tve in ča sa po čit ka vrvi. 
Pri nor mal ni (20%) obre me ni tvi in po čit ku je de lov na ela stič nost od 7% pri vr veh iz 
ko nop lje, 9% pri vr veh iz po lie stra in tudi več kot 30 % pri vr veh iz po lia mi da. Za ra di te 
ela stič no sti je po lia mid pri me ren npr. za pri vez in si dra nje, saj de lu je kot blažil nik. Po 
dru gi stra ni pa je pre več ela sti čen za upo ra bo pri ja drih – za ta na men je pri mer nej ša 
vrv iz po lie stra. 

Pri ple zal nih vr veh je po mem bna tudi ulo vi tve na sila. Ulo vi tve na sila je sila, ki 
de lu je na ple zal ca v tre nut ku ko pade in vrv pa dec zadrži. Ta sila se pre ne se na ce lo ten 
va ro val ni si stem – kli ne, vpon ke in va ro va liš ča ter se ve da ple zal ca. Od vrvi je od vi sno, 
kak šno ko li či no ener gi je lah ko ab sor bi ra in s tem zmanj ša ulo vi tve no silo in nje ne 
po sle di ce. Po več pad cih se spo sob nost vrvi za ab sorb ci jo ener gi je zmanj šu je in s tem 
po ve ču je ulo vi tve na sila. Vrv ima gle de na težo ple zal ca in na ra vo pad ca (fak tor pad ca) 
tudi pred pi sa no šte vi lo pad cev. Po pre ko ra či tvi tega šte vi la se ulo vi tve na sila moč no 
po ve ča, hkra ti pa ob sta ja možnost, da se vrv pre tr ga, zatu upo ra ba ni več pri po roč lji va.

Teža
Teža vrvi je na prvi po gled za ne mar ljiv fak tor, ven dar pa bo ste ob pre na ša nju dol-

gih vrvi kma lu za ču ti li raz li ko med ko nop lje no in po li pro pi len sko vrv jo. To še po se bej 
ve lja v al pi niz mu, kjer je teža vrvi zelo po mem bna in lah ko po me ni tudi več jo var nost.

 Pre mer Ko nop lja Po li pro pi len Po lia mid 
 (v mm) (v kg) (v kg) (v kg)
 6 1,35 0,8 1
 8 2,35 1,5 1,8
 10 3,7 2,2 2,8
 14 7,1 4,5 5,5
 16 9,2 5,8 7,2
 24 20,5 13 16,1

Tabela2:Težarazličnihpremerovvitihvrvi,različnihmaterialov,dolžine50metrov
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PREDNOSTI: 
•	 od por na na son ce in UV žar ke
•	 je le po goj no gor lji va
•	 je oko lju pri jaz na
•	 ima hra pa vo po vr ši no (za ple za nje, 

dvi go va nje ...)

Prednosti in slabosti vrvi
Konopljena vrv

SLABOSTI: 
•	 vla ga je njen naj več ji so vraž nik (ple-

sen in troh ne nje)
•	 ni na pred ka pri teh no lo gi ji iz de lo va-

nja 
•	 več ja go sto ta v pri mer ja vi s po li pro-

pi len sko vrv jo in s tem viš ja cena na 
me ter vrvi

Polipropilenska vrv

PREDNOSTI:
•	 je od por na pro ti vsem vre men skim 

vpli vom (z do dat ki tudi pro ti UV žar-
kom)

•	 lah ko je raz lič nih barv
•	 že pri proi zvod nji na raz lič nih stop-

njah pro ce sa iz de la ve pri ha ja do recik-
liranja

SLABOSTI:
•	 neod por na na vi so ko tem pe ra tu ro 

(ogenj) – se sta li 
•	 neod por na na ki sli ne 
•	 oko lju ne pri jaz na, ker se ne raz gra di

Že ne kaj ča sa je naj bolj v upo ra bi vrv dolži ne 60 me trov, če prav "sta ri kla si ki" še 
ved no upo rab lja jo 50 me tr sko. Šport ni ple zal ci ima jo za ra di dol gih šport nih sme ri tudi 
od 70 do 80 me trov dolgo vrv (ko plezalec prepleza smer in vpne vrv do vrha stene, ga 
soplezalec spusti do tal, za kar je potrebna vrv dvojne dolžine smeri).

Po leg tega mo ra mo pa zi ti tudi, da vrv, ko smo jo že pra vil no iz bra li, tudi pra vil-
no upo rab lja mo. Če je pre mer vrvi, ki je napeljana skozi škripec, pre maj hen, bo vrv v 
uto ru dr se la in se zvi ja la ter se tako hi tro obra bi la. Vrv, ka te re pre mer je za po sa mez ni 
škri pec pre ve lik, se bo drg ni la ob stra ni ce škrip ca in se prav tako pre hi tro obra bi la. 

•	 od por na na vla go
•	 več ja trd nost pri isti de be li ni od ko-

nop lje ne vrvi
•	 mož nost re ci kla že
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Poliamidna (najlonska) vrv

PREDNOSTI: 
•	 je od por na pro ti vsem vre men skim 

vpli vom 
•	 od por na na vla go

SLABOSTI: 
•	 neod por na na vi so ko tem pe ra tu ro 

(ogenj) – se sta li 
•	 neod por na na luge 
•	 spolz ka, ko je mo kra 
•	 so raz mer no dra ga (za na kup)

Vzdrževanje in shranjevanje

Zaključevanje
Vrv je dra go cen pri po mo ček, zato ga mo ra mo ne go va ti. Če kon ce vrvi, ko jih 

odreže mo, ne ob de la mo, se nam vrv zač ne raz vi ja ti oz. raz ple ta ti na po sa mez na vlak na 
in sča so ma lah ko ve lik del po sta ne neu po ra ben. 

Ko nec tanj še ko nop lje ne vrvi pred raz ple ta njem ob de la mo tako, da ga na mo či mo 
v le pi lo za les (npr. Me kol). Ker je le pi lo narejeno na isti os no vi, do bro veže. Pri de be-
lej ših vr veh lah ko ko nec po vi je mo s tanj šim mo tvo zom. Na ta na čin vrv lažje vde ne mo 
v škri pec, “uho” ali dru ge pri po moč ke.
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Pri vrvi iz umet nih vla ken se kon ci eno stav no za va ri jo (z ža re čo nit ko ali nožem, 
lah ko pa ko nec vr vi ce tudi zažge mo in pla men po ga si mo). Pri tem mo ra mo biti po-
zor ni, da se ne ope če mo, saj se umet na vlak na pri go re nju se gre je jo na vi so ko tem-
pe ra tu ro.

Vrv pa lah ko za klju či mo tudi z vple ta njem. Na tak na čin lah ko vple te mo prib ližno 
ena ko de be la kon ca vrvi.
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Vzdrževanje in shranjevanje
Poš ko do va na vrv je lah ko zelo ne var na. Zato jo čim več krat pre glej mo. Pri vi tih 

vr veh so poš kod be vid ne že na zu naj. Pri ple te nih pa ni do volj, da pre gle da mo samo 
zu na njost vrvi, am pak mo ra mo del vrvi raz ple sti in si og le da ti tudi vlak na v je dru. 
Preo bre me nje na ple te na vrv je po iz gle du na zu naj lepa, v je dru pa lah ko zelo poš ko-
do va na, saj se pri preo bre me ni tvi naj prej poš ko du je je dro.

Po upo ra bi vrv ved no do bro pre zra či mo in po po tre bi po su ši mo. Če je bila upo-
rab lja na v sla ni vodi, jo pred su še njem in pos prav lja njem ope re mo z navadno vodo. 
Po skr be ti mo ra mo tudi, da na vrvi ne bo pe ska in dru ge uma za ni je ter da ne pri de v stik 
s ke mi ka li ja mi. Vrvi ni ko li ne su ši mo na vročini (ogenj ali moč no son ce).

Vrv shra nju je mo v tem nem in su hem pro sto ru. Naj bo lje je, da jo na vi je mo v štre-
no, ki jo za klju či mo tako, da se vrv ne bo raz vi la in pri po nov ni upo ra bi za voz la la. 
Ko rist no bo, če na njo prip ne mo li stek z oz na če no de be li no, dolži no in let ni co proi-
zvod nje oz. za čet ka upo ra be.
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VOZLI

Za gradnjo pionirskih objektov in bi va nje v 
na ra vi je nuj no, da poz na mo vsaj ne kaj 

os nov nih voz lov. Ve de ti mo ra mo, kdaj in 
za kaj se ka te ri upo rab lja ter jih zna ti pravilno 

na pra vi ti. Priporočljivo je, da to spret nost 
va di mo doma, na te re nu pa svoje znanje 

preiz ku si mo v praksi.
Pri uče nju so poleg opi sov po mem bne 

do bre ski ce ali fotografije, naj bo lje pa je, če 
izdelovanje vozla demonstrira nek do, ki to že 

ob vla da.
Na či nov za iz de la vo po sa mez ne ga voz la je 

več, od nas sa mih pa je od vi sno, ka te ri nam je 
naj bolj ra zum ljiv in naj laž ji za upo rab o.
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Nasveti za učenje članov voda
•	 Pri vsa kem voz lu sku pi ni naj prej po ka ži mo že iz de lan vo zel in jim raz lo ži mo nje-

go vo upo ra bo. Ko zač ne jo sami voz la ti, na vad no ne po slu ša jo več.
•	 Sku pi ni po ka ži mo in raz lo ži mo, kako se vo zel iz de la. Do bro je, da pr vič samo 

gle da jo, dru gič ga na re di mo sku paj, nato naj sami vo zel ne kaj krat po no vi jo (po-
ma gamo, če ima kdo te ža ve).

•	 Vsak vozel naj se nau či jo iz de la ti na tak na čin, da ga bodo lah ko upo rab lja li v 
dejanskih situacijah (os mi co ali vrz ni vo zel naj se nau či jo vple sti; mr tvi vo zel naj 
si za ve že jo oko li pasu …).

•	 Čim več nau če nih voz lov naj upo ra bi jo v prak si: pri šo to ru iz šo tork, ta bor nih 
pa ten tih, pio nir skih ob jek tih. Z izkušenim plezalcem naj obiščejo plezalni vrtec.

•	 Za utr je va nje zna nja lah ko or ga ni zi ra mo tek mo va nje v voz la nju: kdo na re di naj-
več raz lič nih voz lov (lah ko ome ji mo čas), kdo prvi iz de la določen vo zel, kdo prvi 
pove ime voz la, ka te ra sku pi na prva iz de la do lo če ne voz le in/ali ve za ve …

•	 Voz le se uči mo si ste ma tič no: naj prej laž je, nato tež je oz. v do lo če nih sklo pih (gle-
de na upo ra bo, po dob no sti in raz li ke …).

•	 Ne u či mo pre več voz lov hkra ti – raje ne kaj in ti ste več krat po no vi mo, da si jih 
bodo za pom ni li.

•	 Za po pe stri tev po ka ži mo kak šen trik z vr vi co, lah ko jih tega tudi nau či mo.
•	 Pri voz la nju naj ima vsak ude le že nec svo jo vr vi co (naj bo lje debeline 4–5 mm in 

dol go 1,5–2 m, ker je z njo naj laž je voz la ti). Najlonske vrvi se obnesejo bolje kot 
polipropilenske.

•	 Razložimo jim, kdaj, kje in za kaj po sa mez ne voz le upo rab lja mo ta bor ni ki, pla-
nin ci, al pi ni sti, ri bi či …

•	 Voz le, ki so se jih nau či li, čim več krat po nav ljaj mo, si cer bo sta pri dob lje no zna nje 
in spret nost hi tro po zab lje na. Pri zna ku WOSM ome ni mo am bu lant ni vo zel in 
ga iz de lamo; v vodu drug dru ge mu na ru ti ci iz de lamo vo zel pri ja teljs tva; čla-
nom dru ge ga voda iz de lamo obroč ke za ru ti ce; pri uče nju prve po mo či ved no 
upo rab ljamo am bu lant ni vo zel; iz de lamo za pest ni ce pri ja teljs tva za no vo let no 
ob da ro va nje …

•	 Voz le, ki se upo rab lja jo pri ple za nju in va ro va nju, iz de laj mo in po ka ži mo na al-
pi ni stič ni vrvi ter po sku si mo ne ko ga na ve za ti na njo. Po va bi mo lah ko al pi ni sta 
in uče nje voz lov zdru ži te s spoz na va njem al pi niz ma, gi ba nja v go rah, opre me 
in ne var nost i.
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Ne pozabi!
Pred vsem od vod ni ka oz. uči te lja in nje go ve iz naj dlji vo sti ter spret no sti 

je od vi sno, koliko bodo otro ci in mla di pri uče nju spret no sti voz la nja uži va li 
in kako z ve se ljem bodo pri dob lje no zna nje upo rab lja li.

Kavbojski vozel
Za pri tr je va nje vrvi na ko li ček, dre vo, 

dru go vrv ali pred me te ter po stav lja nje šo-
to ra iz šo tor skih kril. Sla ba stran tega voz la 
je, da pri eno stran ski obre me ni tvi drsi.

Prusikov vozel (ple zal ni)
Upo rab lja jo pla nin ci, še po se bej pa 

al pi ni sti in ja mar ji za ple za nje po vrvi ter 
sa mo re še va nje iz te žav nih po lo ža jev, ker 
se pri obre me ni tvi za te gu je, če ga raz bre-
me ni mo, pa ga lah ko po mi ka mo po vrvi, 
dro gu ali deb lu. Uporablja se tudi za var-
ovanje pri spuščanju z osmico. Na re di mo 
ga VEDNO s tanj šo vr vi co na de be lej ši – 
no sil ni. Upo rab lja mo tri zan ke: dve za noge 
in eno v vi ši ni prsi za roke.

Vrzni vozel 
(bičev, ka ra bin ski, to vor ni)

Za pri tr je va nje vrvi na drog ali dru go 
vrv,  ta bor ni ki za po stav lja nje šo to ra iz šo-
tork in za če tek vseh ve zav ter al pi ni sti za 
pri ve zo va nje vrvi na ka ra bin. Je bolj ši od 
kav boj ske ga, ker se pri eno stran ski obre-
me ni tvi za te gu je in ne drsi. Nau či te se ga 
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tudi vple sti, da ga bo ste lah ko upo ra bi li kjer ko li (npr. pri iz de la vi spal ne vre če iz šo-
tor ske ga kri la – sko zi luk nje na vo ga lih ali pri tr di tev vrvi sko zi klin pri ple za nju …).

Pol bičev vozel

Za va ro va nje pri ple za nju. Na re di mo ga 
na vpon ki oz. si driš ču na me sto va ro va nja z 
os mi co ali dru gi mi teh nič ni mi pri po moč ki. 
Ple za lec, ki ga va ru je mo, je pri ve zan na ti sti 
stra ni, kjer je zan ka pre kri ža na.

Zanka cestnega razbojnika (roparski vozel)

Babji vozel
Za za ve zo va nje kon cev. Je slab ši od am bu lant-

ne ga, ker tiš či, drsi in se hitro raz ve že – ne mo-
re mo ga za ti sni ti. Raje uporabljajmo ambulantni 
vozel.

Za pri ve zo va nje ko nja ali čol-
na, ker se hi tro in eno stav no raz-
ve že, če po teg ne mo za ko nec, kjer 
je zan ka, z dru gim kon cem pa jo 
za te gu je mo.

se zatisne – drži

se razveže
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Ambulantni vozel

Se upo rab lja v prvi pomoči za za ve zo va nje ob vez, ker je ploš čat in ne tiš či, ter za 
za ve zo va nje ena ko de be lih vrvi in zaključevanje vezav. Pri eno stran ski obre me ni tvi se 
lah ko pre vr že v kav boj ski vo zel in zač ne dr se ti. To lah ko pre pre či mo tako, da ga na do-
me sti mo s ki rurš kim voz lom. Sim bo lič no je upo dob ljen v zna ku WOSM-a.

Kirurški vozel

Ima ena ko upo ra bo kot am bu lant ni. Tež je ga je do bro za ti sni ti, ven dar pa se pri 
eno stran ski obre me ni tvi ne pre vr že in ne more dr se ti.
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Presta

Se upo rab lja na me sto am bu lant ne ga ali ki rurš ke ga voz la za za ve zo va nje gib kih šib 
(vrba, sro bot, trta …), ži ce (je kle ne) in glad kih vrvi, ki rade dr si jo.

Enojni tkalski (za stav ni) vozel

Zastavni vozel uporabljamo za za ve zo va nje kon cev dveh raz lič no de be lih vrvi, npr. 
za pri ve zo va nje za sta ve na no sil no vrv (ko ni pre na pe to sti, si cer upo rab lja mo dvoj ne-
ga). Na enak način, le da uporabimo vrvi enakih debelin, zavežemo enojni tkalski vozel, 
npr. pri pletenju mrež.

Dvojni tkalski vozel oz. dvojni zastani vozel

Upo ra ba je ena ka kot pri enoj nem, le da za ra di dvoj ne ga ovit ja bo lje dr ži, po se bej 
pri ve li kih na pe to stih in nee na ko mer nih obre me ni tvah, če je ve li ka raz li ka v de be li ni 
vrvi ali če so vrvi mo kre.
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Skrajševalni vozel

Za skraj ša nje pre dol ge vrvi brez rezanja ali kot zaš či ta za poš ko do va ni del, ki je 
na sre di ni (tako ni obre me njen in se ne raz tr ga). Pri nee na ko mer nih obre me ni tvah se 
hi tro raz ve že, zato zan ki lah ko po po tre bi fik si ra mo (zavarujemo): te sno ovi je mo ali 
zve že mo; na me sto zanke na re di mo polvo zel; v zan ko za tak ne mo koš ček lesa … 

Gasilski vozel (lisice)

Gasilski vozel se uporablja za na ve zo in spuš ča nje 
lju di pri re še va nju iz stav be (po žar,…), lah ko pa tudi 
za skraj ša nje vrvi. Pri na ve za vi je ena zan ka na steg nu, 
dru ga pa pod paz du ha ma – v voz lu se diš, tako kot pri 
dvoj nem mr tvem.

Fiksiranje z dodatnim ovitjem

ml

Fiksiranje s privezovanjem
m

Fiksiranje s palico
l Polvozel namesto zanke

m
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Enojni ribiški vozel

Za po dalj še va nje vrvi, pred vsem glad kih, in tam, kjer bo vrv mo ra la zdr ža ti sun-
ko vi te obre me ni tve ali bo dlje ča sa v vodi. Upo ra ben je za za ve zo va nje gib kih šib (vrba, 
trta …), zelo do bro dr ži, tež je pa ga je raz voz la ti in ni za zelo de be le vrvi in ri biš ki laks.

varovalni zanki morata 
biti tik ob vozlu
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Se upo rab lja ena ko kot enoj ni, le da ga upo rab lja jo pred vsem al pi ni sti za po dalj ša-
nje vrvi, ker je za ra di dvoj ne ga ovit ja moč nej ši od enoj ne ga.

Trojni ribiški vozel

Dvojni ribiški vozel (po dalj še val ni)
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b) enoj ni ri biš ki vo zel

a) pol zan ka

Je upo ra ben za zdru že va nje ali po dalj še va nje vrvi, ki dr si jo (ri biš ki laks …). Laž je se 
raz ve že kot prejš nja dva, ven dar ni upo ra ben tam, kjer vo zel ni ena ko mer no obre me-
njen – pri sun ko vi tih obre me ni tvah, kjer ni stal ne na pe to sti, lah ko drsi. 

Vozli za navezavo trnka ali muhe
Teh voz lov so si ri bi či iz mi sli li ve li ko, naj po go ste je pa upo rab lja jo na sled nje: 

c) vo zel v ob li ki os mi ce
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d) vpleteni trnek – primer 1 e) vpleteni trnek – primer 2

Prvi štirje se upo rab lja jo, ko ima tr nek ali muha na kon cu uho, zad nji pa, ko ni 
uše sa. 

Osmica (enojna osmica, osmica z enojno zanko)
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Za va ro va nje pri ple za nju, v si driš čih in pri re še va nju. Z njim se sko zi ple zal ni pas 
pri ve že mo na ko nec vrvi. Pri tem upo rab lja mo os mi co in ne na vad ne ga voz la, ker je os-
mi ca bolj pre ple te na in se zato pri več ji obre me ni tvi ne za ti sne pre moč no – po upo ra bi 
jo lah ko raz ve že mo. Za upo ra bo v prak si jo je po treb no vple sti : naj prej jo na re di mo z 
enoj no vr vi co, nato pa vple te mo še z dru ge stra ni – sledimo osnovni vrvi.

Dvojna osmica (osmica z dvojno zanko)

Za na ve zo in va ro va nje 
pri ple za nju. Na re di mo ga 
tako, da zan ki na tak ne mo 
na noge kot “hla če”. 
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Upo rab lja mo ga VEDNO v kom bi na ci ji z mr tvim oz. naj lon skim voz lom, ki si ga 
na re di mo oko li pasu, in ni ko li sa mo stoj no.

Enojni mrtvi vozel (naj lon ski, paš njak, gaša, ne za teg
lji va zan ka)

Za iz de la vo zank, ki se ne sme jo za teg ni ti ali raz ši ri ti – pri vez bar ke za pri vez nik 
na po mo lu ali za na ve zo in va ro va nje pri hoji v go rah ter ple za nju. S tem voz lom se 
na vad no na ve že ta prvi in zad nji član na ve ze. Je tudi za klju ček most ne ga voz la. Za na-
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Dvojni mrtvi vozel (mrtvi vozel z dvema zankama)

ve zo va nje se vo zel upo rab lja iz de lan oko li 
pasu, zato se ga tako tudi nau či te za ve za ti. 
Pa zi ti mo ra te, da se zan ka do bro pri le ga 
te le su: če je preoh lap na, lah ko pa demo 
skoz njo, če tiš či, pa ne mo remo di ha ti. 
Varovalna zanka je tik ob vozlu!
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Se upo rab lja za re še val ne na me ne (na ve za in spuš ča nje člo ve ka), ko je ena zan ka 
pre ma lo. Ena zan ka gre pod paz du ho, dru ga pa pod steg ni, tako kot pri ga sil skem voz-
lu. Vo zel je upo ra ben tudi za dvi ga nje dveh bre men hkra ti …

Mostni vozel
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Napenjalni vozel (si dr ni, la dij ski)

Je zan ka, s ka te ro pri tr di mo le stev ali 
de sko vo do rav no in tako iz de la mo vi se čo 
po li co. Ker je čvr sta, pre pre ču je, da bi se po-
li ca po sta vi la nav pič no.

Za pri ve zo va nje vrvi k dre ve su, kli nu, kolu ali dru ge mu pred me tu. Omo go ča nam, 
da vrv do bro nap ne mo, ker pri raz bre me ni tvi drsi, si cer pa se za te gu je. Ta bor ni ki ga 
upo rab lja mo na me sto na pe njal cev za na pe nja nje vr vic pri šo to ru ali bi va ku. Ime ti 
mora vsaj tri zan ke, od ka te rih sta zad nji dve sku paj, do bro pa je, če ko nec vr vi ce ne-
kam pri ve že mo. Vo zel lah ko do dat no uč vr sti mo z dvoj nim ovit jem. Vozel je primeren 
za statične obremenitve, sunek sile ga razrahlja.

Dvojno ovitje



37

Kravatni vozel
Za za ve zo va nje ploš ča tih kon cev tra kov, ki se pri več jih sun ko vi tih obre me ni tvah 

ne sme jo raz ve za ti. Vo zel iz de la mo tako, da naj prej za ve že mo na va den vo zel (polvozel)  
na eni stra ni in ga z dru gim kon cem z obrat ne stra ni vple te mo. 
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Križni vozel

Upo rab lja mo za pri ve zo va nje kon ca ene vr vi ce na sre di no dru ge (mre že, mo sto vi 
iz vrvi …) ali če mo ra jo iz ene ga voz la po te ka ti šti ri vrvi v raz lič ne sme ri. Ta bor ni ki ga 
tudi drug dru ge mu za ve zu je mo kot “vo zel pri ja teljs tva” na ru ti ci.
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Turš ka gla va (opičja pest)
Je pred vsem okra sni vo zel, s ka te rim si ta bor ni ki iz de lu je mo obroč ke za ru ti ce. Če 

na sredino vozla damo kamen, služi za obtežitev vrvi (npr. za lažje metanje).

1. 2.

3. 4.

5. 6.
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7. 8.

9. 10.

11.
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Spletena vrv

Za sple ta nje enoj ne – tanj še vrvi, da do bi mo moč nej šo in de be lej šo. Sple ta nje zač-
ne mo s pre pro sto pent ljo, skozi katero vlečemo zanke.

Preprosta pentlja (zan ka s pol voz lom)
Zelo do bro drsi, zato se eno stav no 

za te gu je in raz rah lja. Upo rab lja se za 
pri tr je va nje zan ke na raz lič ne pred me te 
ter za ve zo va nje za vo jev.
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Dvojna pentlja
(mašna)

Za zavezovanje vezalk 
na čevljih, za okras, ... Če 
je napačno zavezana, se 
hitro odveže (pri pravilni 
so preostali konci vrvi v 
isto smer kot zanke, pri 
napačni pa so pravokotno).
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Sredinska pentlja (alpski metulj)

Ker ne drsi in se ne za te gu je, se upo rab lja za na ve ze pri hoji v go rah. Iz de la mo jo 
lah ko kjer ko li sre di vrvi, slab še upo rab na pa je na za čet ku in kon cu (tam uporabimo 

mr tvi vozel). Pri mer na je tudi 
za iz de la vo za po red nih zank 
na vrvi za ple za nje (sto pamo 
va nje in se za nje pri jem ljemo); 
če ima mo dvoj no vrv, lah ko v 
zan ke pri tr di mo preč ke in tako 
iz de la mo le stev…

POZOR! Če zan ka ni pra-
vil no iz de la na, lah ko zač ne dr-
se ti.
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Združevanje zank
Dve zan ki pre ple te mo, da s tem po dalj ša mo zelo glad ko vrv ali ri biš ki laks …, ker 

bi dru gi voz li pri tem dr se li. Tako ri bi či na de be lej ši laks pri ve že jo tanj še ga s trn kom 
(pod vodo je manj opa zen).



45

Triki z vrvjo
Tri ki z vrv jo nas ved no oča ra jo. Pred stav lja mo vam dva, ki sta do volj eno stav na, da 

jih lah ko nau či te iz ve sti tudi va še najm laj še čla ne.
V obeh pri me rih vo zel iz gi ne:

Primer 1

Primer 2
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VEZI

Prav tako kot voz li, je po mem bno tudi 
poz na va nje os nov nih ve zi. Nau či mo se jih 

ta krat, ko do bro ob vla da mo vsaj vrz ni in am bu lant ni 
vo zel, ki ju pri tem po tre bu je mo.
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Pri vezeh je pomembno: 
•	 da vemo kdaj, kje in za kaj bomo ka te ro ve z upo ra bi li
•	 da ovo ji vrvi po te ka jo vzpo red no in jih ne kri ža mo 
•	 da ovo je in ve za ve do bro za ti sne mo
•	 če je mo go če, upo rab lja mo vrvi iz na rav nih ma te ria lov oz. vite vrvi, ki so manj 

prož ne – se ne raz te gu je jo
•	 vse ve zi de la mo in upo rab lja mo na prak tič nih pri me rih (hoja z A-ji, sig nal ni 

stolp, pio nir ski ob jek ti na ta bo ru, tri nož nik za ku ha nje na bi va ku…)

Razdelitev glede na položaj palic / prečk med vezanjem:
•	 Križne – palice se križajo:

  – kvadratna – pravi kot
  – diagonalna – kot ni 90o

•	 Vzporedne – palice / prečke so vzporedno:
  – vzporedna za dve palici – npr. z namenom podaljševanja (več 
         načinov vezanja)
  – trojna / triangelska za tri palice (več načinov vezanja)

Križne vezi
Kvadratna vez

Za pri ve zo va nje prečk pod pra vim ko tom. Zač ne mo z vrz nim voz lom na enem 
dro gu, nato dro go va ovi ja mo v ob li ki kva dra ta (pazimo na ve li kost zank in vzpo red no 
ovi ja ne), vez preč no za teg ne mo in kon ča mo z am bu lant nim voz lom. Zla to pra vi lo pra-
vi: ovij tri krat, za teg ni dva krat!
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ombinacija diagonalne in 
 
 

ot pri diagonalni vezi. 
 
 

Diagonalna vez
Za pri ve zo va nje prečk, ki se kri ža jo 

pod ostrim ko tom (niso pra vo kot no). Vrz-
ni vo zel napravimo nad vezavo na nosilni 
prečki, nato delamo ovoje okrog prečk v 
eni in nato še drugi diagonali.  Vez utr di-
mo s preč nim ovit jem med prečkama in 
za klju či mo z am bu lant nim voz lom. 

Slabost te vezi je, da ni fiksna (se 
hitro razrahlja) in jo je potrebno utrditi 
z dodatno prečko ali vez, preden jo 
zaključimo z ambulantnim vozlom, 
utrdimo z dodatnimi ovoji, ki so sicer 
značilni za kvadratno vez.
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Vzporedne vezi 
Vzporedna za dve palici 

Za za ve zo va nje ali po ve zo va nje dveh dro gov ali ko lov, ki le ži ta vzpo red no drug 
po leg dru ge ga. 

Primer 1
Zač ne mo z vrz nim voz lom, nato dro go va ne kaj krat vzpo red no te sno ovi je mo, vez 

uč vr sti mo s preč ni mi ovo ji, za za klju ček 
pa upo ra bi mo am bu lant ni vo zel.

Dolžina ovitja je odvisna od dolžine 
prečk, ki jih povezujemo. Pomembno je, 
da je tesno ovitje na obeh koncih stikanja 
drogov, ki ju povezujemo. Vmes lahko 
naredimo le nekaj širših ovojev ali pa za 
tako povezavo drogov uporabimo samo 
dve krajši,  zaključeni tesni ovitji  na 
stikajočih koncih.

Če se vez raz rah lja, jo lah ko do dat-
no uč vr sti mo tako, da med kola za bi je mo 
za goz do.
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Primer 2
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Primer 3
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Trojna vez (trian gel ska)

Za po ve zo va nje treh vzpo red nih ko-
lov. Ta bor ni ki si z njo iz de la mo tri nož-
nik za kot li ček, sig nal ni stolp … Tudi tu 
vez zač ne mo z vrz nim voz lom, nato kole 
ne kaj krat vzpo red no ovi je mo, vez uč vr-
sti mo s preč ni mi ovo ji in za klju či mo z 
am bu lant nim voz lom.
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MATERIAL

Pio nirs tvo je v te sni po ve za vi s 
pri dobi va njem lesa, saj je ve li ka ve či na 

pio nir skih ob jek tov zgra je nih iz lesa 
raz lič nih dre ve snih vrst. Pri nas se 

naj po go ste je upo rab lja je lov in smre kov les, 
saj ga je naj več in je naj laž je do sto pen. 
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Da bi ta bor ni ki pio nir ji lah ko priš li do grad bene ga ma te ria la je do bro, da poz na mo 
vsaj ne kaj ma le ga o goz du, o lesu in pri do bi va nju pri mer nih gozd no le snih sor ti men-
tov. Gozd se nam v na ši de že li zdi sa mou me ven in zato ni nič čud ne ga, da ve či na ta bor-
niš kih ak tiv no sti po te ka prav v goz du ali v nje go vi ne po sred ni bli ži ni. Lah ko re če mo, 
da smo ta bor ni ki ne ka ko ve za ni na gozd. Da bi tako os ta lo tudi na prej mo ra mo ra zu-
me ti do ga ja nje v goz du in na še vpli ve na gozd. Saj goz du lah ko ko ri sti mo le, če smo 
oboro že ni s pri mer nim zna njem. Le os veš če ni, ne povzročamo pri pri do bi va nju lesa v 
goz du ne po treb ne ško de. Raz lič ne vr ste in ob li ke lesa nas v vsak da njem živ lje nju ob-
kro ža jo sko raj po vsod in smo jih tako na va je ni, da jih sploh ne opa zi mo več. Les je eden 
red kih ob nov lji vih na rav nih vi rov, ki po sta ja jo v so dob nem ča su vse bolj po mem bni. 
Pri me ren les lah ko iz be re mo in pri do bi va mo brez ne var no sti le, če to zna mo. Na por-
ne mu in ne var ne mu delu pri po di ra nju in pre de la vi dre ves v gozd no le sne sor ti men te 
se je ne mo go če izog ni ti. Lah ko pa si ga s pri mer nim orod jem in poz na va njem de lov ne 
teh ni ke ve li ko olaj ša mo in na re di mo manj ne var no kot je. 

Gozd
Gozd je naj za ple te nej ša in naj ra zvi tej ša ob li ka eko si ste ma, ki je po droč ju na ka-

te rem se na ha ja naj bo lje pri la go jen in iz ko riš ča vse nje mu raz po lož lji ve na rav ne vire 
ti ste ga ob moč ja. Gozd kot eko si stem se stav lja ži va in ne ži va na ra va. K ne ži vi na ra vi 
pri šte va mo geo graf ske da no sti, pod neb ne raz me re, geo loš ke zna čil no sti tal, re lief in 
lego. K ži vi na ra vi pri šte va mo vse rast li ne in ži va li, ki se v goz du gib lje jo in us pe va jo. 
Ži va na ra va sku paj z ne ži vo zelo vpli va na ob li ko goz da, ki se na do lo če nem ob moč ju 
po ja vi – raz vi je. Iz ob li ke goz da lah ko celo skle pa mo, ka te re ra stišč ne in okolj ske raz-
me re na sto pa jo na do lo če nem ob moč ju.

Ži va na ra va je nei zo gib no ve za na na ne ži vo na ra vo. Zato s spre mi nja njem na ra ve 
moč no vpli va mo na pe strost in ko li či no rast lin in s tem tudi na pe strost in šte vi lo ži-
va li. Ži va li so ti ste, ki so naj več krat ve za ne na do lo če ne rast lin ske vr ste. Vsa ko iz gi not je 
rast lin ske ali ži val ske vr ste iz nje ne ga na rav ne ga oko lja pred stav lja ne na do mest lji vo 
iz gu bo in ne po prav lji vo ško do za na ra vo in s tem za člo ve ka, saj iz gi nu le vr ste vpli va jo 
na vse os ta le rast lin ske in ži val ske vr ste, ki se še na ha ja jo v tem oko lju, in na nji ho ve 
živ ljenj ske pro ce se. Tudi na nas!

Gozd, ki na ne kem ob moč ju us pe va, mo ra mo na vsak na čin ohra ni ti, saj s svo jo 
pri sot nost jo bla go dej no vpli va na šir šo oko li co in celo na pod neb ne raz me re. Stal no 
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pri raš ča nje dre ves in ob nav lja nje goz da za go tav lja traj nost in oprav lja nje vseh za oko lje 
in člo ve ka po mem bnih vlog goz da. Te sku pin sko de li mo na: so cial ne vlo ge (re krea cij-
sko, tu ri stič no, vzgoj no, ra zi sko val no, de diš čin sko vars tve no, obram bno in es tet sko); 
okolj ske vlo ge (va ro val no, vod no, pe strost no, kli mat sko, zaš čit no in zdravs tve no) in 
proi zvod ne vlo ge (le sno proi zvod no, na bi ral niš ko in lov no gos po dar sko). Za ta bor ni ke 
je naj po mem bnej ša sku pi na so cial nih vlog. Vlo ge goz da so se s ča som spre mi nja le in so 
bile raz lič no po mem bne. Prav tako se tudi se daj s spre mi nja njem druž be spre mi nja jo 
in po jav lja jo nove po tre be po no vih vlo gah goz da.

Gozd daje s svo jo nav zoč nost jo po kra ji ni zna čil no gozd na to po do bo. Slo ve ni jo 
pre kri va jo goz do vi na več kot po lo vi ci nje ne po vr ši ne (53%). Zato lah ko za Slo ve ni jo 
re če mo, da je gozd na ta de že la. Z za raš ča njem opuš če nih kme tij skih po vr šin, pa šni kov, 
tra višč in gozd nih jas gozd na tost iz leta v leto po ča si na raš ča. V Evro pi Slo ve ni jo po 
gozd na to sti pre ka ša jo le red ke skan di nav ske dr ža ve.

Ker se na ob moč ju Slo ve ni je sre ču je več raz lič nih pod neb nih vpli vov in na ši 
goz do vi us pe va jo na raz lič nih nad mor skih vi ši nah, si lah ko omi sli mo de li tev goz dov 
gle de na vi šin sko ali geo graf sko lego in pri sot nost do lo če nih rast lin skih vrst. Gle de 
na nad mor sko vi ši no go vo ri mo o ni žin skih goz do vih, goz do vih gri če vij, gor skih in 
vi so ko gor skih goz do vih. Geo graf sko go vo ri mo o me di te ran skem goz du, ev me di te-
ran skem goz du, goz du vi so ke ga kra sa, goz du niz ke ga kra sa, pre dalp skem in alp skem 
goz du, di nar skem, pa non skem in tako da lje. Raz lič nih ob lik, ti pov in pod ti pov goz dov 
je v Slo ve ni ji zelo ve li ko.

Ta bor ni ki s svo jo pri sot nost jo in ak tiv nost mi v goz du pov zro ča mo ško do – mot nje 
v de lo va nju goz da kot neod vi sne ga eko si ste ma. S hru pom mo ti mo in pla ši mo ži va li, 
jim spre mi nja mo živ ljenj ske rit me in na va de, z iz de la vo jam za (bio loš ko hitro raz gra-
dlji ve) od pad ke pre ki nja mo dre ve sne ko re ni ne in dol go tra ja jo če tlo tvor ne pro ce se. 
S poš ko do va njem drev ja olaj ša mo vstop bo lez nim in ško dljiv cem v drev je in s tem 
neiz be žen pro pad poš ko do va nih dre ves. Na me stih kjer ku ri mo uni či mo ve či no ži vih 
or ga niz mov v tleh, saj se le ti ve či no ma na ha ja jo v zgor njih hu moz nih pla steh itn. Zato 
vsa ko krat, ko smo v goz du, pa zi mo kaj poč ne mo. Vsa kr šno ško do, ki jo v goz du na re-
di mo, poiz ku si mo čim bolj zmanj ša ti in ome ji ti.

Za ne ka te ra po čet ja v goz du nas lah ko de la vec Za vo da za goz do ve RS de nar no kaz-
nu je ali pri ja vi sod ni ku za pre krš ke. Med ta po čet ja so di jo: kur je nje v goz du, vož nja s 
ko le si ali dru gi mi pre voz ni mi sreds tvi po brez pot jih, ste zah in trak tor skih vla kah, pre-
ko mer no na bi ra nje sa mo ni klih gliv, ne do vo ljen po sek dre ves, vsa kr šno pov zro ča nje 
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ško de na gozd nem drev ju ali gozd nih tleh, ki jo pri ja vi goz dar ski inš pek tor ali last nik 
goz da, ipd. To rej nas lah ko kaz nu je jo za vse “neum no sti”, ki jih v goz du poč ne mo. Ker 
pa spa da gozd med jav ne do bri ne, nam je do vo lje na raba goz da. Za kon pod rabo goz da 
ra zu me: na bi ra nje gob, na bi ra nje plo dov gozd ne ga drev ja in dru gih rast lin, ki ra ste-
jo v goz du, na bi ra nje zel na tih rast lin in nji ho vih de lov, če be lar je nje, lov, re krea ci jo, 
gi ba nje po goz do vih, ipd. (več o tem si lah ko pre be re mo v Za ko nu o goz do vih 1993, 
Ur.l. RS, 30/93.).

Po seb no po zor nost mo ra mo pos ve ti ti tudi na še mu za ve da nju, kje v goz du se tre-
nut no na ha ja mo, saj zna biti ka kr šno ko li se ka nje, kur je nje, ko pa nje jam in po dob no v 
tri glav skem na rod nem par ku, gozd nih re zer va tih, pra goz do vih, kra jin skih in re gij skih 
par kih zelo re sen pre kr šek in ne po prav lji va ško da za na ra vo. Kaj in kdaj se lah ko na teh 
ob moč jih poč ne, opre de lju je jo po seb ni od lo ki – pra vil ni ki o par kih in gozd nih re zer-
va tih, ki so na pi sa ni za vsa ko tako ob moč je po se bej. Splo šno ve lja, da je gi ba nje, kur-
je nje, kam pi ra nje, se ka nje, lov, ri bo lov, bi va ki ra nje in po dob no v teh ob moč jih stro go 
ome je no ali celo pre po ve da no. Zato se prej po za ni maj mo, kje se na ha ja mo ozi ro ma, 
kam se od prav lja mo. Ved no ra zum no upo rab ljaj mo raz po lož lji ve gozd ne – na rav ne 
vire, ne pre ti ra vaj mo s seč njo ali pri pra vo drv, pov zro ča nje mo tenj in ško de ome ji mo 
na naj manj šo mož no mero!

Les
Že prač lo vek je kot orod je upo rab ljal le se ne pa li ce. Poz ne je pa je na nje pri tr dil iz 

kam na iz kle sa ne se ki re. Tako je lah ko za čel iz ko riš ča ti les tudi v grad be ne na me ne. 
Tudi da nes si je prav ne mo go če za mi sli ti so dob ne grad nje brez lesa. Ve či na mon taž nih 
ob jek tov je le se nih ali pa nji ho ve kon struk ci je vse bu je jo ve li ko lesa. Prav tako je le se-
na tudi ve li ka ve či na stavb ne ga po hiš tva in no tra nje opre me. Iz lesa so tudi raz lič na 
plo vi la (spla vi, deb la ki, ka ta ma ra ni). Les je eden naj bolj ših grad be nih ma te ria lov z 
iz jem ni mi teh nič ni mi last nost mi. Ta bor ni ki s pri dom upo rab lja mo les za pio nir ske 
ob jek te in kur ja vo.

Les je se stav ljen iz več raz lič nih vla ken, ki so vzdolž no in preč no pre ple te na v les. 
Dol ži na, pre mer in de be li na sten teh vla ken, stop nja ole se ne lo sti in smer po te ka vla ken 
vpli va jo na ve či no last no sti su he ga lesa. Prav tako vpli va na last no sti lesa dre ve sna vr sta 
in vseb nost vode ter raz mer je med zgodnjim in poz nim le som ter ena ko mer nost po raz de-
lje no sti let nic. V splo šnem ve lja, da bolj ko je zgrad ba lesa ho mo ge na, bolj še last no sti ima.
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Se ve da so vse last no sti lesa ve li ko bolj še, če je les suh! Zato za pio nir ske ob jek-
te upo rab ljaj mo v na prej po se kan in zrač no suh les. Les je zrač no suh ta krat, ko ne 
za ču ti mo hla da, če si ga pri slo ni mo na ust ni ce. Tak les do bi mo na skla diš čih le snih 
sor ti men tov, ža gah in pri kme tih. Vsa ko krat, ko po tre bu je mo les, se lah ko obr ne mo 
tudi na Za vod za goz do ve RS, kjer nam bodo z ve se ljem sve to va li, kje in kako naj laž je 
pri de mo do ta ke ga lesa kot ga po tre bu je mo. Kadar pa mo ra mo les pri pra vi ti sami, se 
moramo zavedati, da je su še nje lesa dol go tra jen po sto pek, ki tra ja od ene ga me se ca pa 
vse do ne kaj let. Tra ja nje su še nja je od vi sno od ča sa seč nje, dre ve sne vr ste in de be li ne 
lesa. Su še nje lesa pre cej pos pe ši mo, če ga olu pi mo. Les, ki je bil po se kan po zi mi vse bu je 
manj vode. Zato je za upo ra bo in su še nje pri mer nej ši.

V goz du us pe va jo raz lič ne dre ve sne in gr mov ne vr ste. Ker za ra di svo jih fi zi kal no 
teh nič nih last no sti lesa niso vse vr ste pri mer ne za vsa kr šno upo ra bo na štej mo ti ste, ki 
so za ta bor niš ko pio nirs tvo naj bolj pri mer ne. Pri smre ki, za ra di vseb no sti smo le v lesu, 
upo rab lja mo pred vsem nje ne su ši ce, ki jih naj več krat naj de mo v str nje nih smre ko vih 
se sto jih. Les smrek je la hek, čvrst in eno sta ven za ob li ko va nje, zato ga pri pio nir skih 
ob jek tih naj več krat upo rab lja mo. Bo rov les ima po dob ne last no sti kot smre kov, samo 
da je pro ti gnit ju od por nej ši in malo tr ši. Je sen ima zelo ela sti čen in čvrst so raz mer no 
la hek les, zato je ne na do mest ljiv pri iz grad nji raz nih ka ta pul tov in mo stov. Hra stov les 
je zelo ob sto jen, čvrst in tr den, je pa te žak in zato ne pri me ren za vi so ke ob jek te. Ro-
bi ni ja ima zelo ob sto jen les, pri mer na je za vse ob jek te, ki so v ce lo ti ali del no vko pa ni 
v tla. Tisa ima zelo čvrst in obe nem ela sti čen les in je pri mer na za iz de la vo lo kov ter 
raz nih vzmet nih si ste mov. Vr bo vo šib je se upo rab lja za ple te nje ko šar in vrš. Gr mov na 
vr sta dren ima proti obrabi zelo od po ren les. Le sko upo rab lja mo za ma ke te in manj še 
ta bor niš ke izu me.

Po sek dre ves
Po sek dre ves se se sto ji iz iz bi re dre ve sa, pri pra ve dre ve sa za po sek, po di ra nje dre-

ve sa in ob de la ve – pre de la ve po dr te ga dre ve sa v raz lič ne gozd no le sne sor ti men te, 
temu sle di še spra vi lo le-teh iz goz da na kraj upo ra be ali na dalj nje pre de la ve. 

Po sek “neod ka za nih” dre ves je kaz ni vo dejanje. Zato moramo za vsa ko po di ra nje 
drev ja pri do bi ti do vo lje nje last ni ka goz da in re vir ne ga goz dar ja. Sled nji od ka že – odo-
bri po sek dre ve sa. 
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Po di ra nje dre ves je zelo zah tev no in zelo ne var no opra vi lo, zato naj se ga lo te va jo 
le sta rej ši ta bor ni ki, ob po mo či iz šo la nih ali opra vi la veš čih lju di.

Zaš čit na sreds tva, ki jih mo ra mo upo rab lja ti pri po di ra nju in poz nej ši ob de la vi 
dre ves so: če la da, ro ka vi ce, goj zar ji, oseb na prva po moč. Brez po pol ne opre me se po-
di ra nja in na dalj nje ga dela ne lo ti mo!

Med orod je, ki ga upo rab lja mo pri po di ra-
nju in ob de la vi dre ves, so di jo: pri mer na se ki ra, 
roč na ža ga in le se ni kli ni za na ga nja nje dre ve sa 
(glej po glav je o orod ju). Mo tor nih žag ta bor ni ki 
ne upo rab ljaj mo, saj je za var no delo z nji mi po-
treb na pri mer na izo braz ba – iz pit za var no delo 
z mo tor no ža go in več let ne iz kuš nje. Mo re bit ne 
poš kod be z de lu jo čo mo tor no ža go so iz jem no 
hude in brez iz je me po treb ne ki rurš ke os kr be.

Če pri po di ra nju upo rab lja mo ža go lo ka ri-
co, bo di mo po zor ni na to, ko li ko de be lo dre vo 
lah ko z njo še po dža ga mo. Med po dža go va njem 
z lo ka ri co ne mo re mo upo rab lja ti na ga njal nih 
kli nov, ozi ro ma nji ho va upo ra ba zelo ote ži na-
dalj nje po dža go va nje. Pri po dža go va nju upo rab ljaj mo ce lot no dol ži no ža gi ne ga li sta. 
Za tanj ša dre ve sa (pre mer do 15 cm) naj bo ža gin list dolg oko li 60 cm, za de be lej ša 

(15–30 cm) pa oko li me tra. De be lej ših dre ves od 
30 cm se raje ne lo ti mo, ker je delo pre zah tev no 
in pre ne var no.

Na ga njal ni klin (lah ko tudi dva vzpo red no) 
pri po dža go va nju de be lej ših dre ves vsta vi mo v 
rez in s se ki ro na bi ja mo po njih tako, da dre vo 
nag ne mo in us me ri mo v že le no smer po di ra-
nja. Kli ne lah ko damo tudi ene ga vrh dru ge ga 
in tako po ve ča mo kot kli na. Pri taki po sta vi tvi 
mo ra mo biti po se bej po zor ni, da nam kli nov pri 
na bi ja nju ne vr že iz reza. 



61

V ve či ni pri me rov bomo dre vo naj laž je po dr li prib liž no v sme ri ka mor visi ali ka-
mor ima pre mak nje no te žiš če. Po di ra nje 
dre ves »na zaj« in »v stran« je za ta bor ni ke 
pre zah tev no in pre ne var no, saj zah te va 
po vsem dru gač no teh ni ko dela. Zato 
se tega ne lo te vaj mo. Pri do lo ča nju 
sme ri po di ra nja mo ra mo biti po zor-
ni pred vsem na na sled nje:
•	 Na oko li sto je čem drev ju 

lah ko po dr to dre vo ob vi si, 
sproš ča nje ta ke ga dre ve sa 
je še po se bej ne var no in 
zah tev no.

•	 Izo gi baj mo se po di-
ra nju dre ve sa čez 
ska le, jar ke in 
gre be ne, saj si 
s tem ote ži mo 
na dalj njo ob de la vo dre ve sa.

•	 Do lo či ti mo ra mo smer umi ka.
•	 Orod je, ki ga ne po tre bu je mo 

od lo ži mo tako, da ga pa da jo če 
dre vo ne poš ko du je in da nas ne 
bo ovi ra lo ob umi ku.
Ko si v goz du sku paj z re vir nim 

goz dar jem in last ni kom iz be re mo 
dre vo, ki ga na me ra va mo po dre ti, 
naj prej oce ni mo kje ima te žiš če in 
kam je dre vo nag nje no (od tega je 
od vi sna smer po di ra nja dre ves). Sle-
di čiš če nje oko li ce dre ve sa, z dre ve sa od se ka mo veje, ki bi nas pri delu ovi ra le, pri pra-
vi mo si pot umi ka in se pre pri ča mo o sta bil no sti sto jiš ča. Pot umi ka naj bo v sme ri 

nevarno območje

smer umika

smer umika

obviselo drevo
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po šev no vstran od sme ri pred vi de ne ga 
pad ca dre ve sa. Ko smo to po sto ri li, se 
lah ko s ti ste stra ni, ka mor naj bi dre vo 
pad lo, lo ti mo iz de lo va nja za se ka. Dno 
za se ka mora le ža ti niž je od rav ni ne po-
dža go va nja, dre vo pade prib liž no v sme ri 
pra vo kot ni na vrh za se ka. Za sek iz de la-
mo čim niž je. Kot za se ka naj ima oko li 
35 kot nih sto pinj, nje go va glo bi na pa naj 
zna ša od 1/5 do 1/3 pre me ra pa nja. Za sek 
lah ko iz de la mo s se ki ro ali z ža go. Pa zi ti 
mo ra mo, da se dno in stre ha za se ka v isti 
li ni ji sti ka ta v vrhu za se ka. Ko je za sek iz-
de lan, se lo ti mo po dža go va nja dre ve sa z 
nas prot ne stra ni kot je na re jen za sek, ko 
je rez do volj glo bok na me sti mo na ga njal-
ni klin in s se ki ro ne kaj krat uda ri mo po 
njem tako, da je čvr sto na svo jem me stu. 
Rez kon ča mo cen ti me ter ali dva pred in 
nad vr hom za se ka. Nato z na ga nja njem 
(na bi ja njem po kli nu) nag ne mo dre vo do 
konč ne ga pad ca. Ta koj, ko dre vo prič ne 
pa da ti, gla sno opo zo ri mo: ‘’Pada!’’ in se 
umak ne mo ne kaj me trov v sme ri umi ka. 
Pa da jo če dre vo mo ra mo za ra di mo re-
bit ne spre mem be sme ri pad ca ob vez no 
sprem lja ti s po gle dom. Tanj ša dre ve sa 
lah ko z obeh stra ni spod se ka mo s se ki ro, 
kar pa zah te va več spret no sti kot delo z 
ža go. Pri tanj ših dre ve sih lah ko na me sto 
z na ga nja njem po dre mo dre vo tako, da 
se nanj ta koj, ko je spo dža ga no ali spod-
se ka no na slo ni mo z iz teg nje ni mi ro ka mi 
in dre vo po ti ska mo v sme ri pad ca. Pri 

smer podiranja

globina zaseka 

do 1/3 premera

350 višina podžagovanja

napačno izdelalna zaseka

streha
vrh
dno zaseka
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tem mo ra mo sta bil no sta ti na trd nih tleh. 
Pri na ga nja nju mo ra mo pa zi ti, da nas ne 
za de ne jo pa da jo če veje s po di ra jo če ga ali 
oko liš ke ga drev ja. Se ve da se tudi pri tem 
na či nu po di ra nja ta koj, ko dre vo prič ne 
pa da ti, umak ne mo v sme ri umi ka in z gla-
snim ‘’Pada!’’ opo zo ri mo os ta le.

Ker nam kak šno dre vo nei zo gib no 
ob vi si, še ne kaj be sed o sproš ča nju ob-
vi se lih dre ves. Dre vo lah ko spro sti mo z 
ni ha njem in obra ča njem. Lah ko ga spod-
ne se mo z le se nim ko lom. Do kler visi ne 
sme mo ple za ti nanj in ga ob se ko va ti, 
po di ra ti dre ve sa na ka te rem je ob vi se lo 
in ho di ti ali se za dr že va ti pod ob vi se lim 
dre ve som. Ni ko li dre ve sa ne vle če mo ali 
obra ča mo pro ti sebi. To je ne var no.

ročno naganjanje drevesa

pravilno sproščanje obviselega drevesa nepravilno sproščanje obviselega drevesa
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Ved no prič ne mo z ža ga njem tam, 
kjer so le sna vlak na naj bolj stis nje na! 
V glo bi no ža ga mo do tre nut ka, ko nam 
zač ne rez za pi ra ti in s tem sti ska ti ža gin 
list. Dre ve sa na str mi ni po di ra mo po-
šev no na str mi no, ni ko li po str mi ni na-
rav nost navz gor ali navz dol. Dre ves ne 
po di ra mo v mra ku, po no či, v me gli, ob 
moč nem ve tru, med ne vih to, v snež nem 
me te žu, če je na drev ju žled in med po-
le di co! Orod je pre na ša mo z zaš či te nim 
re zi lom ozi ro ma tako, da se ob mo re bit-
nem pad cu z njim ne poš ko du je mo (re zi-
lo obr nje no proč od nas).

Ko ima mo dre vo na tleh ga je po treb-
no ok le sti ti, to naj laž je sto ri mo s se ki ro. 
Kle sti ti zač ne mo na de be lej šem kon cu 
in kon ča mo pri vrhu deb la. Veje se lo ti-
mo na me stu, kjer je kot izraš ča nja veje 

ocenimo težišče drevesa

podiranje drevesa v strmini

pravilno nošenje sekirepravilna postavitev, stoja in drža sekire pri kleščenju



65

gle de na deb lo več ji. Se ve da mo ra mo pa-
zi ti, da je deb lo sta bil no. Med za ma hom 
s se ki ro nam lah ko vsa ka ve ji ca moč no 
spre me ni pot re zi la in po sle di ce so lah-
ko hude poš kod be, zato se pre pri čaj te, 
da pri za ma hu ne bo ste za de li v no be no 
vejo. Ved no sto ji mo na nas prot ni stra ni 
deb la kot je veja, ki jo na me ra va mo od se-
ka ti. S se ki ro ni ko li ne za ma hu je mo pro ti 
sebi, ved no od sebe. Pri delu s se ki ro ne 
sme mo ni ko li kri ža ti rok. Če je na to po-
riš ču spre daj de sna roka, mora biti na prej 
iz ko ra če na tudi de sna noga in obrat no. 
V nas prot nem pri me ru si lah ko ob mali 
ne paz lji vo sti moč no poš ko du je mo nogo 
(naj po go ste je ko le no ali go len). Spred nja 
roka na to po riš ču naj drsi, med tem ko 
mo ra mo z roko, ki dr ži ko nec to po riš ča 
se ki re čvr sto dr ža ti. Pri kleš če nju si kak-
šno vejo lah ko pu sti mo, saj si bomo z njo 
po ma ga li pri obra ča nju deb la oko li osi. 

Ok leš če no dre vo je po treb no še 
raz ža ga ti na več de lov. Za pre ža go va nje 
mora biti deb lo sta bil no na tleh, ugod-
no je, če je na me stu pre ža go va nja deb lo 
rah lo dvig nje no od tal. Pre den prič ne mo 
s pre ža go va njem mo ra mo do bro oce ni ti 
na pe to sti vla ken v deb lu. Naj prej pre ža-
ga mo stis nje na vlak na in pri tem pa zi mo 
na sti ska nje ža ge. V nas prot nem pri me ru 
vrst ne ga reda pre ža go va nja nam lah ko 
deb lo raz ko lje ali nas poš ko du je. Pri pre-
ža go va nju deb la na str mi ni ved no sto-

nepravilna drža sekire pri kleščenju

nepravilna postavitev nog pri kleščenju

1 – stisnjena lesna vlakna
2 – napeta lesna vlakna



66

ji mo na zgor nji stra ni deb la, tako da nas 
deb lo, če se od ko ta li ne poš ko du je. Deb lo 
pa lah ko tudi pre se ka mo (deb la oz. veje, ki 
so tanj ša od re zi la se ki re) in si cer tako, da 
na trd no pod la go pri slo nje no vejo s se ki-
ro za se ka mo pod po šev nim ko tom gle de 
na vzdolž no os veje. Naj več krat bo do bro 
na mer jen za mah do volj. Pri pre se ko va nju 
de be lej ših de bel zač ne mo pre se ko va ti z 
leve in de sne stra ni, po šev no pro ti dnu 
deb la. Za čet na ši ri na pre se ko va nja mora 
biti vsaj to lik šna kot je de be li na deb la. Le 
tako bomo ime li do volj pro sto ra za delo. 

Po kon ča nem delu v goz du veje pos-
pra vi mo na kupe. Z nji mi ne sme mo po-
kri va ti pa njev po dr tih dre ves ali za la ga ti 
še sto je ča dre ve sa. Za nami naj gozd os-
ta ne ure jen.

Pri delu v goz du bo di mo res paz lji-
vi, pa zi mo nase in na dru ge! Ve či na nez-
god, ki se zgo di jo pri goz dar skih de lih, se 
kon ča zelo re sno! Zato v gozd vze mi mo s 
se boj še zvr ha no mero ra zu ma in zdra ve 
pa me ti. 

vrstni red presekovanja

pravilna drža, stoja in postavitev za delo

nepravilna drža, stoja in postavitev za delo širina presekovanja vsaj tolikšna kot je debelina debla

1 – stisnjena lesna vlakna
2 – napeta lesna vlakna
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Vsa ko orod je je iz de la no za do lo čen 
na men in obrat no, za vsa ko delo je iz de la no 

naj pri mer nej še orod je. Če tega ne 
upo šte va mo, se nam lah ko maš ču je, vča sih 

kar zelo ne pri jet no. 

ORODJE
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Orod ja ni ko li ne upo rab ljaj mo ne smo tr no. Ne me či mo ga nao krog. Se kir in dlet 
ne za ba daj mo v ži va dre ve sa. Prav tako ne puš čaj mo orod ja po vsod. Pa zi mo, kako ga 
dr ži mo, upo rab lja mo in ko ga no si mo. Za čas, ko orod ja ne upo rab lja mo, oči sti mo z 
nje ga bla to, ža ge po pu sti mo, se ki re, dle ta in no že na bru si mo, prav tako pa vse orod je, 
ki ga je po treb no na sa di ti, na sa di mo. Ko vin ske dele oči sti mo in na ma že mo z ol jem 
ter pa zi mo, da se med se boj ne do ti ka jo. Naj bo lje je, če to sto ri mo ved no po upo ra bi. 
Si cer se nam lah ko zgo di, da bomo ho te li odi ti na bi va ki ra nje, pa ne bomo ime li upo-
rab ne ga orod ja. Tudi na ta bo ru namenimo opre mi čist in suh pro stor, pred vsem pa 
do ber šo tor, če že mo ra mo ime ti orod je sprav lje no v šo to ru. Iz de laj mo si po li ce, da bo 
orod je dvig nje no od tal.

Nož
Nož sodi med os nov no orod je. Upo rab lja mo ga za vr sto raz lič nih na me nov od pri-

pra ve hra ne do iz de la ve roč nih del. No ži se gle de na upo ra bo med se boj tudi lo ču je jo. 
V na hrbt nik sodi nož, na ka te re ga so pri tr je na raz lič na orod ja: po leg re zil še od pi rač 
ste kle nic in ključ za od pi ra nje kon zerv, škar ji ce, iz vi jač, ža gi ca, po ve če val no ste klo ... 
Tak nož je znan tudi kot švi car ski nož. Ime je do bil po dr ža vi, ki kva li tet ne no že iz de-
lu je. Švi car ski nož bomo si cer za rez la nje tudi lah ko upo rab lja li, ven dar za rez de be-
lej ših vej ni pri me ren, ker ro čaj nudi le sla bo opo ro. Za take na me ne bomo upo rab lja li 
lov ski nož. Lov ski no ži ima jo ve či no ma ro čaj iz je le no ve ga ro gov ja na me nje ni pa so 

ve či no ma os nov ni pri pra vi up le nje ne 
ži va li, kar pa je pri ta bor ni kih le red kok-
daj. Lov ski no ži ima jo dol go tra di ci jo 
in so v svo ji zgo do vi ni tudi za me nja li 
šte vi lo ma te ria lov. Po leg že ome nje ne-
ga na me na za lov so bili na me nje ni tudi 
obram bi ozi ro ma za bo je va nje (ste zo-
sled ci, lov ci na ko že in in di jan ci)– tako 
je znan Bo wie nož, ki je os tren po ce-
lot nem spod njem delu in tudi v sla bi 
tret ji ni zgor nje ga dela . Vo jaš ki no ži so 
ob dr ža li last no sti no žev za bo je va nje, 
do da na pa jim je bila še upo rab nost za 
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pre ži vet je. V no tra nja nost ro ča ja so iz de lo val ci spra vi li od vži ga lic pa do trn kov, žič nih 
ža gic in lak sa pa do bu so le. Po se bej pa so iz de la ni no ži za me ta nje, ki so pra vil no urav-
no te že ni in ve či no ma si me trič nih ob lik. Dru gač ni so tudi ri biš ki no ži, ki so pred vsem 
ož ji in so na me nje ni za či še nje rib.  

Ka dar ku pu je mo nož, je bo lje, če damo več de nar ja za kva li te ten nož, ki bo tudi 
slu žil svo je mu na me nu. Do ber nož ima moč no re zi lo, ki ga ob paz lji vi upo ra bi sko-
raj ni po treb no bru si ti. Nož naj bo pri me ren sta ro sti po sa mez ni ka in ve li ko sti dla ni. 
Re zi lo naj bo urav no te že no z dr ža lom. Nož bru si mo z bru snim kam nom v preč ni osi 
re zi la ved no v sme ri od to pe ga dela re zi la k os trej še mu. Bru sni kam ni so v no vej šem 
ča su iz de la ni iz raz lič nih ma te ria lov tako, da ne ka te re lah ko pre po gi ba mo kot ra dir-
ko in re zi lo na bru si mo do os tri ne bri tvi ce. Re zi lo no ža, ki je moč no skr han, naj prej 
izrav na mo z gro bim bru som, še le nato izo stri mo. Po upo ra bi nož oči sti mo in re zi lo 
pre bri še mo z nao lje no krpo.  No si mo ga var no sprav lje ne ga v nož ni ci ali pa v po se bej 
za to iz de la nem etui ju. Pred vsem na plo vi lih nož pri ve že mo z dalj šo vr vi co na vpon ko 
na pasu, da ga ne iz gu bi mo. 

Sekira
Se ki ra je naj bolj po go sto, naj bolj upo rab lje no in os nov no orod je na ta bo ru in v 

pio nirs tvu. Že od ka me ne dobe sprem lja člo ve ka v boju in živ lje nju z na ra vo. Po ob li ki 
se v vsem tem ča su ni bis tve no spre me ni la. Spre me nil se je le ma te rial, iz ka te re ga je 

Bowie nož

vojaški nož

ribiški nož
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Se ki re se med se boj naj po go ste je lo ču je jo le po te ži ko vin ske ga dela. Vsem vr stam 
je skup no, da mo ra jo ime ti urav no ve še no te žo ko vin ske ga in le se ne ga dela.

Se ki ra naj bo pra vil no na sa je na. Čr ta re zi la mora po te ka ti v osi to po riš ča. Pri ne-
ka te rih se ki rah je v spod njem delu ko vin ske ga dela se ki re ali pa na zad njem – to pem 
delu za re za za ru va nje žeb ljev.

 
pravilnonasajenasekira   rezilovositoporišča

Na bru še na naj bo os tro in si me trič no. Ima naj si me tri čen stanj šan list, zaob lje no 
re zi lo in glad ko, dva krat za kriv lje no to po riš če oval ne ga pre se ka z za de be lje nim kon-
cem. Za po di ra nje dre ves naj bo tež ka oko li ene ga ki lo gra ma za me hak in ta nek les, 

iz de la na. Se ki ro, ka kr šno naj po go ste je upo rab lja mo, poz na mo tudi pod ime nom ka-
nad ska se ki ra.
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za de be lej ši in tr ši les pa naj več ki lo gram in pol. Dol ži na to po riš ča naj bo pri se ki ri za 
po di ra nje ena ka dol ži ni iz teg nje ne roke od paz du he do kon ca pr stov.

primernadolžinatoporiščasekire

Pri se ka nju pa zi mo na kot se ka nja, ki naj bo 60 sto pinj. Ko se ka mo tanj še veje, 
upo rab ljaj mo trdo pod la go (tna lo), da nam re zi lo ne spo dr sne ozi ro ma, da se les ne 
upog ne. 

Ka dar ni ma mo pri mer ne pod la ge si po ma ga mo tako, da z le vi co dr ži mo po le no, 
za se ka mo vanj naj prej iz ene stra ni, nato po le no obr ne mo in za se ka mo vanj še iz dru-
ge stra ni.

Ka dar že li mo po le na ce pi ti po dol ži ni, je tna lo nuj no po treb no. Lah ko si cer upo-
ra bi mo za pod la go tudi po se ka no deb lo dre ve sa. Pred pri čet kom pre glej mo po vr ši no, 
na ka te ri bomo ce pi li  in jo oči sti mo mo re bit nih ka menč kov, zem lje ali skri tih žeb ljev.
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Pri ob se ko va nju po dr tih dre ves ali de bel od stra ni mo vse štr le če veje kar najb liž je 
deb lu. S se ki ro za se ka mo v vejo na ti sti stra ni, kjer ima več ji kot gle de na deb lo. Sto ji-
mo na eni stra ni deb la, ob se ku je mo pa dru go stran. Tako nas deb lo va ru je. Ob se ka va ti 
zač ne mo od de be lej še ga dela pro ti vrhu.
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Topi del se ki re lah ko se ve da upo ra bi mo tudi za za bi ja nje, ker pa žeb ljev pri pio-
nir skih ob jek tih ne bomo upo rab lja li, o na pot kih za za bi ja nje žeb ljev na tem me stu 
ne bomo go vo ri li.

Po uše su se ki re si cer ni ko li ne to če mo z že le zom – tež ka kla di va in se ki re ni ko li ne 
upo rab lja mo npr. za raz bi ja nje skal, kaj ti uho se ki re rado po či in se ki ra je neu po rab na. 
Na me sto ko vin skih kla div tako lah ko upo rab lja mo le se na kla di va ali bet.

Ka dar ho če mo pri ob de lo va nju do se či pra vo na tanč nost, mo ra mo poz na ti tudi 
ne ka te re po seb ne pri je me. Z udar cem se ki re z za ma hom ver jet no ne bomo pre več na-
tanč ni. Ne va je ne roke bo za ne slo in vča sih bomo na re di li lah ko več ško de kot ko ri sti. 
Po ma gaj mo si z le se nim be tom. Se ki ro lah ko na tanč no na sta vi mo na že lje no me sto na 
to pa z udar ci po to pem delu se ki re na da lju je mo z be tom.

Za me nja va to po rišča
Po sto pek za me nja ve to po riš ča ali dr ža ja je enak tako pri se ki ri kot pri kla di vu, 

lo pa ti ali kram pu.
Zlom lje no to po riš če od stra ni mo s sve drom ali dle tom. Če to po riš ča ne mo ra mo 

od stra ni ti na tak na čin, ga izž ge mo. Re zi lo za kop lje-
mo v zem ljo, uho se ki re ter os ta li ro čaj pa pre kri je mo 
z žer ja vi co ali pa za ku ri mo nad njim. Za ro čaj iz be-
re mo po pol no ma suh in zdrav les, brez več jih grč. 
Naj bolj ši je je se nov les – trd in pro žen hkra ti. Dr var ji 
si cer pra vi jo, da po dalj šem delu s tako se ki ro pe če 
roka in so zato bolj nav du še ni nad bu ko vim le som, ki 
pa os ta ja kljub na tanč ni ob de la vi vse lej malo ko smat in 
zato bolj pri je ten za ko žo. Zgor nji del to po riš ča ob de la-
mo po meri spod nje ga dela uše sa in 
vi ši ne že lez ne ga dela se ki re. 
Naj več krat si obris uše sa in 
ob stra ni vi ši no na ro čaj kar 
za ri še mo. Pa zi ti mo ra mo, 
da smo pri delu na tanč ni, 
kaj ti to po riš če se nam lah ko 
pri pre ve li kem po se gu zlo mi 
rav no v toč ki te žiš ča. V na-
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sta li del pre vid no za ža ga mo 
na tan ko po sre di ni. Rez naj 
bo po dol žen, glo bi na pa ne-
ko li ko manj ša od vi ši ne uše-
sa se ki re. Iz de la mo pri mer ne 
za goz de, ki naj bodo iz zdra-
ve ga tr de ga lesa. Ko vin ski del 
na tak ne mo na pri prav lje no 
to po riš če ter v za ža ga no za re zo za bi je mo za goz de. Bo lje bo, če za bi je mo dve za goz di 
preč no eno čez dru go. Mo re bit ni os ta nek obre že mo ali od ža ga mo. Po mem bno je, da 
le se no to po riš če do bro te sni, si cer bo kma lu po či lo ali pa se bo se ki ra sne la. Zato les 
na mo či mo. Da les ne sprh ni, ga na ma že mo s fir ne žem, ko vin ski del pa po bru še nju 
nao lji mo. 

Bru še nje
Zelo poš ko do va ne re zal ne ro bo ve izrav na mo naj prej s ploš ča to pilo in nato z 

bru si lom. Važ no je, da os tri mo ena ko mer no, da upo šte va mo re zil ni kot 25 sto pinj (pri 
se ki ri 10 do 15 sto pinj), da bru še na plo skev ne ka že niti iz bo klin niti vdol bin in je rav na, 
da je re zil ni rob (re zi lo) obru šen pra vo kot no, da se pri bru še nju re zi lo ne se gre je pre več, 
ker se lah ko raz ka li in po sta ne neu po rab no, da re zil, ki so en krat raz ka lje na, ne ka li mo 
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sami. Pi lje nju sle di bru še nje z bru sil nim kam nom. Po ča si bru si mo in na ma ka mo bru-
sil ni ka men v vodo ali olje (od vi sno od vr ste kam na). Re zi lo je do konč no na bru še no, če 
pri pre gle du na re zal ni rob ne vi di mo več svet le čr te. Re zi lo mora brez za ti ka nja glad ko 
pre re za ti rob ča so pi sne ga pa pir ja, ki ga dr ži mo v roki.

Žaga
Ža go upo rab lja mo pri pri pra vi ma te ria la za grad njo pio nir skih ob jek tov ozi ro ma 

og nja. Naj več krat upo rab lja mo ža ge lo ka ri ce, ki ima jo v lok vpet list. Za po di ra nje in 
raz rez več jih dre ves pa se upo rab lja tudi list na ža ga. Ža ge so lah ko si cer tudi eno ali 
dvo roč ne.  Ža gin list–pla ti ca, naj bo pra vil no in si me trič no na bru še na. S skr ha no ža go 
ne bomo kos delu. Bru še nje list nih žag raje pre pu sti mo ti stim, ki to zna jo. Pri lo ka ri cah 
li sta–pla ti co ne bru si mo, mar več ko se le ta skr ha, ku pi mo no ve ga in ga za me nja mo. 
Do bro je, če ima mo pri prav lje ni vsaj dve pla ti ci za isti ok vir. Če pri po di ra nju upo rab-
lja mo lo ka ri co bo di mo po zor ni na to, ko li ko de be lo dre vo že li mo z njo po ža ga ti (glej 
posek dreves). 

Pri pr vem na stav ku po teg ne mo pla ti co ne kaj krat k te le su, ne da bi jo po ti sni li 
na zaj. Ža ga mo te sno ob za čr ta ni sme ri. Ko li kor ož ja je pla ti ca ža ge, to li ko la že zai de v 
na pač no smer ali na pač no kot no lego. Pri ža ga nju mo ra mo zato ved no spro ti do lo ča ti 
smer prek hrb ta pla ti ce. Ne sme mo ža ga ti div je in sun ko vi to, tem več mo ra mo vo di ti 
ža go v dol gih po te zah. Le te daj je ve se lje de la ti z njo. Ko ža ga mo, vodi orod je samo ena 
roka in si cer na ro či ci ža ge te sno ob ro ča ju, dru ga pa le ži na su ši ci ali jo dr ži.
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Naj po go stej še na pa ke
Ža ga zgre ši že le no smer. 

Po moč: ža go dr ži mo toč no nav pič no, bolj po ča si in skrb ne je ža ga mo, pre ve ri mo 
os tri no in na pe tost pla ti ce.
Ža ga po sta ja pre vro ča. 

Po moč: pri ža ga nju pa zi mo na to, da po ti sne mo samo pri sun ku na prej, po teg 
na zaj pa iz ve de mo brez pri ti ska. List na ma že mo z mi lom. Če to ne po ma ga, za me-
nja mo pla ti co.
Pla ti ca se za ti ka.

Po moč: list na ma že mo z mi lom. Pri glob ljem rezu po ti sne mo ozko le se no za goz-
do v re žo, ki jo dela ža ga. Pre ve ri mo, da ža ga ozi ro ma pla ti ca ni ukriv lje na. Po po tre bi 
za me nja mo pla ti co.
Cep lje nje.

Po moč: ža ga mo nav pič no na bra ni ke. Pri de be lej ših odre zih pod sta vi mo kozo ali 
pa na nas prot ni stra ni na pra vi mo manj ši urez.

Lopata in kramp
Lo pa to in kramp upo rab lja mo ved no, ko mo ra mo pio nir ski ob jekt trd no vsi dra ti v 

tla ali ko je luk nja v tleh (ja rek, vdol bi na) se stav ni del pio nir ske ga ob jek ta. Lo pa to upo-
rab lja mo pri te ren skih de lih za od me ta va nje ma te ria la. Če je zem ljiš če meh kej še, lah ko 
z njo tudi kop lje mo, toda ni kar na kam ni tem te re nu. Za ta na men ima mo kramp, ki 
ima na eni stra ni špi co za delo na tr ši pod la gi, na dru gi pa re zi lo za delo na meh kej šem 
te re nu. Pri lo pa ti in kram pu upo rab lja mo vzvod, kar nam moč no olaj ša delo in po ve ča 
ne var nost, da orod je za lo mi mo. Ta bor ni ki upo rab lja mo tudi manj še – zlož lji ve lo pa te, 
ki jih lah ko pre pro sto spre me ni mo v rov ni ce.

Kladivo
Kla di vo naj na če lo ma ne bo tež je od 250 do 300g. Iz de la no naj bo iz ko va ne ga 

orod ne ga je kla z bru še no peto in klju nom. Dol ži na ro ča ja naj bo pri la go je na te ži kla-
di va. Pre den vza me mo kla di vo v roke, se pre pri čaj mo, če je z njim vse v redu – naj bo 
do bro na se je no, peta in kljun či sta ter ne poš ko do va na. Za čet ni ki radi zgra bi jo kla di vo 
ali se ki ro na sre di ni ro ča ja mi sleč, da ga bodo la že kro ti li. Poln za mah kla di va do se že-
mo le, če ga dr ži mo na kon cu ro ča ja.
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Dleto
Dle to upo rab lja mo za dol be nje, luk nja nje ... Ne po greš lji vo je pri iz de la vi to te ma. 

Dle to je iz de la no iz tr de ga orod ne ga je kla, po na va di ši ri ne med 18 in 20 mm. Pri upo-
ra bi le pri tan kih po snet jih upo rab lja mo pri tisk roke. Pri tem dr ži mo dle to ali z obe ma 
ro ka ma (ena roka vodi, dru ga rah lo po ti ska) ali pa z eno roko pri slo ni mo, z dru go pa 
dr ži mo le sen bat in rah lo udar ja mo po dle tu. Ni kar ne upo rab ljaj mo za tol če nje  že lez-
ne ga kla di va ali se ki re. Re zi lo os tri mo ena ko kot pri sekiri.

Meter
Zlož lji vi me ter je obi čaj no ko vin ski ali pla stič ni, do bi mo ga pa tudi v le se ni iz ved bi. 

Raz de li tev v mi li me trih in cen ti me trih naj bo v čr ni bar vi na svet li pod la gi, ker je taka 
v os no vi naj bolj čit lji va. Po leg tega pa zi mo pri na ku pu na ni čel no za čet no toč ko. Pri 
mno gih slab ših me trih kaj rado manj ka ne kaj mi li me trov. Pri po ro če na dol ži na je od 
dveh do treh me trov. Zelo upo rab ni so tudi tra ka sti zvi ti me tri dol žin do 20 ali celo 50 
me trov, ki jih upo rab lja mo tudi na tek mo va njih, ven dar ne mo re jo v ce lo ti za me nja ti 
zlož lji ve ga me tra, zato je do bro ime ti kar oba.

Klini za naganjanje
Na ga njal ni kli ni so le se ni, do 25 cm dol gi in do 8 cm ši ro ki. Nji hov kot naj ne bo 

več ji od 20 sto pinj. Klin (lah ko tudi dva vzpo red no) pri po dža go va nju de be lej ših dre ves 
vzsta vi mo v rez in s se ki ro na bi ja mo po njih tako, da dre vo nag ne mo in us me ri mo v 
že le no smer po di ra nja.
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Lesni sveder
Upo rab lja mo ga pred vsem tam, kjer že li mo žeb lje 

na do me sti ti z le se ni mi kli ni ali pa sko zi su ši co na pe lja ti 
no sil ne vrvi.

Pri vr ta nju v les mo ra mo del v ka te re ga vr ta mo uč vr-
sti ti. Kot vr ta nja naj bi bil ves čas enak saj v nas prot nem 
pri me ru lah ko pri de do poš kod be sve dra. Pri sve drih, ki 
ne izre zu je jo z boč no os tri no am pak s čel nim vi jač nim 
ure zo val cem, je po mem bo, da sve der ved no vr ti mo v isto 
stran – tudi ko vle če mo ven. Pri nas prot nem vr te nju se 
na mreč po lo mi jo za re zo val na uše sa.

Sidra
Po seb na teh ni ka va ro va nja pred vsem več jih in vi so kih 

pio nir skih ob jek tov so si dra in vrv na teh ni ka, ki one mo go-
ča pre ti ra no gi ba nje kon struk ci je.

Kot si dro lah ko  slu ži za bit kol. Si dro je lah ko tudi enoj no, dvoj no, troj no ter se-
stav lje no.

Oce na no sil no sti si dra je na sled nja:
•	 si dro kot kol   300 kg
•	 enoj no si dro   600 kg
•	 dvoj no si dro   900 kg
•	 troj no si dro 1800 kg
•	 se stav lje no dvoj no si dro 2 x 900 kg = 1800 kg

Za si dra upo ra bi mo kole dol ži ne cca 150 cm in de be li ne 10 do 12 cm. Kole oš pi či mo 
in za bi je mo v zem ljo pod ko tom, ki omo go ča na pe tost vrvi pri kotu 900. Dve tret ji ni 
kola za bi je mo v zem ljo, ena tret ji na pa os ta ne zu naj. V na ših raz me rah je po treb no kol 
se ve da us trez no utr di ti s ska la mi in iz me nič nim do da ja njem zem lje in ka me nja – v 
pla steh. 



79

         
Pri enoj nem si dru je po sto pek za bi ja nja enak. Prvi kol si dra mo z na sled njim v 

raz da lji 50 cm v sme ri si dra nja. Med nji ma pa na re di mo pre ve zo. Pre ve zo zač ne mo 
cca 20 cm pod vr hom pr ve ga kola in pre ve zu je mo z dru gim ob sti ku s tle mi. Ob vi je mo 
naj manj pet krat, pri če mer upo rab lja mo ple te no vrv iz ko nop lje us trez ne de be li ne. 
Nato za klju či mo s pre ple ta njem in voz lom na dru gem kolu. No sil no vrv nap ne mo ob 
vznož ju pr ve ga kola in pri tem pa zi mo na kot 900 po ka te rim naj bi bila na pe ta vrv.

Po sto pek pri dvoj nem si dru je po do ben. Tik ob pr vem kolu do da mo še ene ga (od 
tu ime dvoj no si dro!). Na sled nji kol za bi je mo prav tako 50 cm od sre di ne pr vih dveh, 
v sme ri si dra nja. Pre ve za mora biti tu dvoj na. To po me ni, da kole ob vi je mo naj manj 
de set krat – od vi sno od de be li ne vrvi.

Pri troj nem si dra nju ob pr vem kolu do da mo dva (sku paj tri).Tem v raz da lji 50 cm 
sle di dvoj no si dro v sme ri si dra nja. Pre ve za vo med pr vi mi koli in dru gim si drom prič-
ne mo v sre di ni pr ve ga in pre ve zu je mo s spod njim de lom dvoj ne ga si dra. Pre ve zu je mo 
dvoj no – naj manj dest krat in za klju či mo na dvoj nem si dru.
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Ena ko trd nost kot pri troj nem si dru, do se že mo s se stav lje nim dvoj nim si drom. 
Tega na re di mo tako, da po sta vi mo vzpo red no – 50 cm na ra zen, dvoj na si dra v sme ri 
si dra nja. Med si dra pod pre ve za ve vsta vi mo (za goz di mo) kol. Kol mora biti dolg to li ko, 
da na vsa ki stra ni dvoj nih si der gle da ven cca 10 cm (to rej sku paj 130 cm), bo lje pa je da 
je de be lej ši. Na sre di ni kola nato nap ne mo no sil no vrv.

Pri na tanč nih po sta vi tvah in ve za vah so si dra tudi vi zual no učin ko vi ta. Upo rab-
nost si der pa lah ko na do me sti mo tudi z iz ko pom jar ka v ob li ki čr ke T v sme ri si dra nja. 
Do volj je, da je ja rek glo bok 50 cm, dolg 2 x 1 m, ter ši rok 30 cm to rej to li ko, da vanj 
vsta vi mo kol dol ži ne 1 m. Na sre di no nap ne mo nato no sil no vrv. Tudi tu smo po zor ni 
na us tre zen kot.  



81

Škripci
Škrip ce upo rab lja mo ob iz grad nji več jih pio nir skih ob jek tov. Slu ži jo nam za laž je 

dvi go va nje bre men, lah ko pa jih upo ra bi mo tudi pri na pe nja nju ozi ro ma za te go va nju 
no sil nih vrvi, pri iz grad nji mo stov ozi ro-
ma pri si dra nju.

Če pri enoj nem škrip cu  (z enim ko le-
som) dvi gu je mo bre me s te žo Q, mo ra mo 
na dru gi stra ni vle či s silo F, ena ko te ži Q 
to rej je F = Q. Delo sile te že bre me na je pri 
tem ena ko delu sile, ki vle če vrv 

s1 = s2 
Delo se nam pri tem olaj ša le za ra di 

tre nja, ki je ob upo ra bi ko le sa manj še, ob 
tem, da zmanj ša mo tudi obra bo in mož-
nost poš kod be vleč ne vrvi.

Že pri upo ra bi dvoj ne ga škrip ca (dve 
ko le si), ki jih se sta vi mo kot je pri ka za no 
na sli ki, je po treb no za dvig bre me na s te-
žo Q dvig ni ti le s silo F = Q/2
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Pri dveh dvoj nih škrip čev jih (šti ri ko le sa), ki se naj po go ste je upo rab lja jo pri dvi-
gal nih na pra vah, se sile te že bre me na Q ena ko mer no po raz de li jo na vrvi, ki no si jo 
spod nji, gib lji vi del škrip čev ja. V pri me ru na sli ki 3a in 3b visi spod nji del škrip čev ja na 
šti rih vr veh, zato je vrv po vsej dol ži ni obre me nje na z na tez no silo F = Q/4 to je tudi 
sila s ka te ro mo ra mo de lo va ti na pro sti ko nec vrvi, da bomo lah ko vzdr že va li rav no-
ves je s silo te že bre me na Q.

Če ima škrip čev je v ce lo ti sodo šte vi lo ko les n, je na tez na sila vr vi ce F = Q/n, ker 
visi spod nji škri pec na n vr vi cah.
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BIVAKI IN 
LEŽIŠČA

Ka dar že li mo ali pa mo ra mo za ra di raz mer 
pre ži ve ti kraj ši čas v na ra vi, si na pre prost na čin 

ure di mo bi vak. Če pa imamo namen v njem tudi 
prespati, bomo zagotovo potrebovali tudi udobno 

ležišče.
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Bivaki
 Be se da iz ha ja iz fran co ske »bi vo uac« in po me ni noč no stra žo ob ta bor nem og nju; 

ta bor je nje pod šo to rom ali pod od pr tim ne bom, ozi ro ma šo tor je nje nas ploh.
Bi va ke iz de lu je mo zato, da nas šči ti jo pred dež jem, ve trom ali mra zom, pred pre-

ko mer nim se gret jem te le sa ali pred ži val mi. Os nov na na lo ga bi va ka je to rej ohra nja nje 
nor mal ne te le sne tem pe ra tu re.

V mra zu in sla bem vre me nu po skr bi mo za te le sno tem pe ra tu ro tudi z za dost no 
ko li či no hra ne (ener gi ja) in pit jem to plih na pit kov ter s suho ob le ko in obu tvi jo pred 
spa njem. Bi vak si na vad no ure di mo ob pit ni vodi. Gle de na mož no sti in po tre be si 
lah ko ure di mo samo le žiš če ali stre ho nad gla vo, lah ko obo je, vča sih tudi og njiš če in 
dru ge pio nir ske ob jek te … Upo šte va ti mo ra mo hi gien ske zah te ve in va ro va ti na ra vo, 
zato upo ra bi mo čim več tega, kar le ži po tleh in ne ra ste več. Če tega ni do volj, se za te-
če mo k se ka nju, ven dar paz lji vo iz bi ra mo le suha dre ve sa in še to samo ta krat, ka dar ni 
dru ge ga iz ho da. Če si ma te rial iz po so di mo iz skla dov ni ce, ga po kon ča nem bi va ki ra nju 
vr ne mo na pr vot no me sto. Naj po mem bne je je, da ob kon cu bi va ki ra nja naravi vr ne mo 
vi dez, ki ga je ime la pred na šim pri ho dom (vse sme ti, tudi ti ste, ki so ob na šem pri ho du 
že bile tam, pa lah ko od ne se mo s se boj!).

Bi va ki ra mo lah ko na čr to va no ali ne na čr to va no. Pri na čr to va nem bi va ki ra nju 
bomo pred od ho dom na bi vak po skr be li za do dat no opre mo: le žal no pod lo go, spal no 
vre čo, bi vak vre čo, šo tor ska kri la ali celo šo tor …, pri ne na čr to va nem pa bo vse od vi sno 
od na še iz naj dlji vo sti, zna nja in spret no sti ter iz ku šenj.

Ne na čr to va no bi va ki ra mo ta krat, ka dar so nas k temu pri si li le oko liš či ne: smo 
se iz gu bi li, se je nek do poš ko do val, ne nad no se je po slab ša lo vre me (me gla, sneg, 
ne vih te …), se je pre hi tro zno či lo (sla bo smo pre ra ču na li čas hoje) na le ti mo na ovi re, 
za ra di ka te rih ne mo re mo na da lje va ti poti, ali pa bi bilo na da lje va nje ne var no. V ta kih 
pri me rih na vad no ni ma mo s se boj zgo raj na šte te opre me, zato si po ma ga mo s ti stim, 
kar lah ko poiš če mo in upo ra bi mo v na ra vi. Ko smo pri si lje ni bi va ki ra ti v sili, ima mo 
ved no na raz po la go malo ča sa, zato si naj prej do bro og le da mo oko li co in iz be re mo 
naj bolj pri me ren pro stor.

Izbira terena
Vsi bi va ki, gra je ni na pro stem, zah te va jo ve li ko več dela in s tem tudi ča sa, zato 

ved no po sku si mo iz ko ri sti ti ti sto, kar nam že lah ko nudi vsaj del no za vet je, in to po 
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po tre bi do dat no utr di mo ali do pol ni mo: jame, vot li ne, pre vi si, skal ne ste ne, jar ki, 
ko ša ta dre ve sa, gr mov je, po dr ta dre ve sa … Pa zi ti mo ra mo, da je me sto, ki smo si ga iz-
bra li, var no (ni ne var no sti pa da jo če ga ka me nja, pla zov, zdr sa čez bliž nji rob, po plav …)

Ka dar po stav lja mo bi vak na pro stem, pa pri iz bi ri pro sto ra upo šte va mo ena ke po-
go je, kot pri po stav lja nju šo to ra:

•	 rah lo nag njen te ren (na gib 5%), da voda lep še od te ka
•	 izog ne mo se do li ni cam, ker se v njih na bi ra voda
•	 izog ne mo se iz po stav lje nim me stom in gre be nom ter vr ho vom za ra di ve tra
•	 izog ne mo se ze le ni in buj ni tra vi (znak, da je tu ve li ko vla ge in in sek tov)
•	 vlaž nost te re na preiz ku si mo tako, da v tla za pi či mo pa li co in pre ve ri mo, če 

je pod zem ljo ilo vi ca
•	 naj bolj ša so suha, peš če na ali prod na ta tla s tan ko plast jo zem lje in obra sla 

z red ko tra vo
•	 izog ne mo se po lož nim oba lam za ra di mož no sti na raš ča nja vode, ki nas lah ko 

po pla vi (gle de na gla di no vode si poiš če mo viš ji pro stor)
•	 ne gre mo pod drev je: osam lje na dre ve sa so po go sto tar če strel, z vej dre ves po 

dež ju še dol go kap lja ali se cedi smo la in ve ter lah ko od lo mi kako suho vejo…
•	 poiš če mo jaso ali rob goz da na pri soj ni – juž ni stra ni, v za ve tr ju
•	 če je mo go če, naj na bi vak sije son ce le do pol dan
•	 zad nji – za pr ti del je obr njen pro ti ve tru
•	 po mož no sti v bli ži ni pit ne vode
•	 izog ne mo se ste či nam div ja di
Gle de na let ni čas in raz po lož lji ve na rav ne ma te ria le, de li mo bi va ke na let ne in 

zim ske.

Letni bivaki
Iz de lu je mo jih vse leto, ko ni sne ga, lah ko pa tudi v sne gu, le da jih ta krat pre kri-

va mo s sne gom. 
Pri stre hi pa zi mo, da je do volj str ma (naj manj 45%), ogrod je pa mora biti do volj 

trd no, da bo zdr ža lo vso te žo stre he in po mož no sti na slo nje no ob kaj ne pre mič ne ga. 
Za ogrod je upo ra bi mo lah ko vsa ko moč nej šo vejo ali deb lo, skal no ste no, … za 

stre ho pa smre ko ve veje, lub je, dol go tra vo, pra prot, več je li ste, ru šo, …
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Uporaba različnih materialov in izdelava strehe

Ogrod je za stre ho naj prej pre ple te-
mo s prož ni mi in ela stič ni mi mla di ka-
mi (ve ja mi), dalj šo tra vo ali šib jem. Ko 
je ogrod je trd no po stav lje no na svo jem 
me stu, vanj vtke mo še več ma te ria la ali 
vej, ki bo pre pre čil dež ju pot sko zi:

• smre ko ve veje v de be li ni pla sti 
vsaj 25 cm in na klo na vsaj 45%. Zla ga-
mo jih tako, da vsak na sled nji – viš ji sloj, 
ne ko li ko pre kri va prejš nje ga – niž je ga. 
Po mem bno je, da so veje obr nje ne tako, 
kot so ra sle na dre ve su in da jih ne obra-
ča mo, si cer nam bo stre ha pre puš ča la 
vodo. 

• sla ma ali dol ga tra va, ki jo v svež-
njih ali šo pih vtke mo oz. pre ple te mo v 
stre ho. Tudi tu pa zi mo, da zgor nji sloj 
pre kri va spod nje ga …

• bre zo vo lub je ali lub je dru gih dre
ves na re že mo vsa kih 60 cm. Lub je olu-
pi mo in raz pro stre mo, nato pa kose zla-
ga mo tako kot stre šni ke. Zgor nja vr sta 
ne ko li ko pre kri va spod njo in je mal ce 
za mak nje na, da se kri ža jo ro bo vi. Tudi 
kose v isti vr sti pre kri va mo med se boj, 
da ni špranj med nji mi.
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• bam bus naj de mo pred vsem ob na ši oba-
li in je zelo upo ra ben za raz lič ne na me ne: kot 
opo ra, za zla ga nje pla sti in do de la vo tal, stre-
he ali sten. Bam bus pre po lo vi mo po sre di ni in 
ga zla ga mo tako, da so kraj ci z ro bom drug v 
dru gem. S tem ni nik jer špranj, sko zi ka te re bi 
pi ha lo ali de že va lo.

• la puh ali dru ge ve li ke li ste lah ko pri tr di-
mo s pec lji ali pa jih upog ne mo čez ogrod je. Pa-
zi ti mo ra mo, da se med se boj do bro pre kri va jo, 
in da so do bro pri tr je ni. Več ji kot so li sti, laž je bo 
delo in bolj ša bo stre ha.

• pra prot na sre di ni za re že mo in upog ne-
mo čez preč no vejo, nato pa pre ple te mo oba 
dela med se boj. Ta na čin je zelo za mu den, stre ha 
pa nam zato nudi bolj šo zaš či to pred ve trom in 
dež jem. Pre ple ta nje zah te va tudi ne kaj prak se 
in spret no sti.

Če ima mo s se boj im preg ni ra no plat no, 
šo tor sko kri lo, kos po li vi ni la ali as tro fo li jo …, 
bomo to upo ra bi li za stre ho na me sto zgo raj na-
šte tih ma te ria lov, ker bo taka stre ha bolj ša zaš či-
ta pred vre men ski mi vpli vi, izog ni li pa se bomo 
tudi ve li kim po se gom in uni če va nju na ra ve! 
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Med let ne bi va ke so di jo:
•	 Jame, kaverne, rovi in podobno: so že sami do bra zaš či ta pred vre men ski mi 

vpli vi, po skr bi mo le še za le žiš če in kur ja vo – ogre va nje. V jami lah ko tudi za ku ri mo, 
ven dar ni ko li ob vho du, ker se nam bo dim ka dil v no tra njost. Ku ri mo ved no v zad njem 
delu jame, da se dim dvi ga pod strop in gre ob stro pu iz jame. Po po tre bi lah ko vhod 
za pre mo z ve ja mi ali ka me njem. Ved no pre ve ri te mož nost pa da jo če ga ka me nja v jami 
in pred njo, da vas ne za su je ali vam za pre iz hod. Ker je mož nost, da v jami pre bi va jo 
ži va li, ved no vsto pa mo zelo pre vid no!

•	Talno zatočišče: za »zi do-
ve« upo ra bi mo ka me nje, ru šo in 
zem ljo. Zno traj tega pro ti ve tru 
zlo ži mo opre mo, za njo pa se use-
de mo s hrb tom pro ti ve tru, ali pa 
si zno traj zi dov ure di mo le žiš če in 
se po kri je mo z vse mi ob la či li, ki 
jih ima mo s se boj! Tal ne mu za-
to čiš ču po po tre bi lah ko do da mo 
tudi stre ho.

•	 Zatočišče iz oblek: iz 1 m 
dol gih pa lic – ro go vil, na re di mo 
ogrod je, na ka te ro raz pro stre mo 
ob la či la, ki jih nato na tleh ob te-
ži mo s ka me njem, zno traj pa si 
ure di mo le žiš če.

•	Bivak v grmovju: veje go-
ste ga gr mov ja na vrhu zve že mo 
sku paj, da nam bodo slu ži le za 
ogrod je. Stre ho nato do pol ni mo 
na ene ga od pred hod no opi sa nih 
na či nov.
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•	 Bivak ob skalni steni ali pod 
previsom: na ska lo z nas prot ne stra ni 
na slo ni mo ne kaj moč nej ših vej, iz ka-
te rih iz de la mo ogrod je za stre ho. Nato 
vple te mo kri ti no na ene ga od mož nih 
na či nov. Ob ska li lah ko na me sto tega 
zgra di mo tudi do da ten zid iz ka me nja.

•	 Ob deblu rastočega drevesa: 
če ima niz ko raš če ne in do volj dol ge 
veje, jih upog ne mo in pri tr di mo na tla 
(pri ve že mo, ob te ži mo s kam ni…) in to 
upo ra bi mo za iz de la vo ogrod ja, na ka-
te re ga pre ple te mo kri ti no za stre ho. Če 
dre vo nima že samo do volj vej, bomo 
dalj še in moč nej še veje pri slo ni li in 
pri tr di li ob deb lo ter jih upo ra bi li za 
ogrod je.

•	Ob podrtem drevesu: na za ve tr-
ni stra ni deb lo ok le sti mo, nato pa čez 
deb lo pri slo ni mo ne kaj vej za ogrod je 
in vple te mo stre ho. Le žiš če si pri pra vi-
mo te sno ob deb lu.

•	Ob polomljenem drevesu: naj-
prej pre ve ri mo, da dre vo ne more pa sti 
in se po dre ti, nato čez deb lo na lo ži mo 
ne kaj do dat nih vej za ogrod je ter na-
pra vi mo stre ho.

•	Ob koreninah izruvanega dreve
sa: ko re ni ne in zem lja na njih so zaš či ta 
z ene stra ni, na dru gi stra ni pa do da mo 
moč nej še ogrod je, ki ga nato pre ple te-
mo s kri ti no za stre ho.
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•	Strešni ali slemenski bivak: ima 
po stav lje no os nov no pa li co za sle me 
(npr.: med dve ma dre ve so ma ali pa na 
pro stem), na ka te ro po tem po šev no 
pri tr di mo še os ta lo ogrod je, ga pre ple-
te mo in po kri je mo.

•	V jarku: čez ja rek po lo ži mo ne-
kaj moč nej ših vej za pod po ro laž je mu 
bru nu ali su ši ci, ki jo po lo ži mo čez 
veje. Na hlod z obeh stra ni na lo ži mo 
tanj še veje, da do bi mo na klon stre he, 
ki omo go ča od te ka nje vode in do da-
mo kri ti no. 

•	Zemljanka: je zah tev nej ša ob-
li ka bi va ka, ki ga po sta vi mo za dol-
go traj nej še bi va nje in zah te va ve li ko 
ča sa. Te ren na po boč ju izrav na mo z 
vko pa va njem, nato pa na re di mo trd-
no ogrod je (bru na) čez iz ko pa ni del. 
Bru na nato pre kri je mo z ru šo (pod njo 
so lah ko še fo li je iz umet nih ma te ria-
lov – PVC). Zem ljan ka je pre cej bolj 
vlaž na od os ta lih bi va lišč.

•	Vkopani bivaki: so kom bi na ci je 
zem ljan ke in os ta lih ob lik bi va kov. V 
iz ko pa nem po boč ju po sta vi mo bi vak, 
ki je ne ko li ko manj vla žen kot pra va 
zem ljan ka.

Grad nja, oz. iz bi ra ob li ke za ve tiš-
ča je od vi sna od vre me na, tem pe ra tur 
in ča sa oz. raz po lož lji ve ga ma te ria la 
in orod ja! 
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Zimski bivaki
V sne gu je za vet je oz. ohra nja nje te le sne tem pe ra tu re še po se bej po mem bno, zato 

pa zi mo, da ima mo na ko ži ved no suha ob la či la ter s se boj do volj hra ne in to ple pi ja če. 
Zelo do bra izo la ci ja je tudi ča so pi sni pa pir, ki ga naj prej zmeč ka mo, nato pa si ga ovi-
je mo oko li te le sa med dve pla sti ob la čil. Na enak na čin si lah ko ogre je mo tudi noge. 
Po zi mi ima mo ved no s se boj tudi kapo, ki jo ima mo na gla vi tudi med spa njem, ker 
sko zi gla vo telo iz gub lja naj več to plo te. 

Grad nja za ve tiš ča iz sne ga je do kaj eno stav na in hi tra, vsee no pa je smi sel no iz ko-
ri sti ti za vet ja, ki nam jih nudi že sama za sne že na po kra ji na: luk nje v sne gu, pod dre ve si 
(ob deb lu ali pod vejo), snež ni jar ki, …

Pred no sti sne ga pred os ta li mi ma te ria li sta pred vsem ne pre pust nost za dež in 
ve ter ter do bra izo la ci ja. V no tra njo sti se zrak hi tro se gre je, ven dar pa mo ra mo za ra di 
ne pre pust no sti ob vez no po skr be ti za za dost no zra če nje oz. ven ti la ci jo, zato na re di mo 
zrač nik. Us trez no pre zra če va nje pre pre ču je na sta ja nje stru pe ne ga og lji ko ve ga mo nok-
si da in po skr bi za od va ja nje og lji ko ve ga diok si da in dru gih pli nov.

V vsa kem snež nem za ve tiš ču pred vsto pom pre ve ri te pre zra če va nje, otre si te sneg 
s čev ljev in ob la čil ter oz na či te vhod ni blok (ti ste ga, s ka te rim ste za pr li vhod), da ga 
bo ste zju traj laž je naš li.

V snež nem za ve tiš ču tem pe ra tu ra ni ko li ne pade pod -10°, ne gle de na zu na nje 
tem pe ra tu re. Če v bi va ku priž ge mo sve čo ali ol jen ko oz. za ku ri mo, pa se bo zrak še 
do dat no se grel, pa zi ti mo ra mo le, da se za ra di tega ne bo za čel ta li ti sneg.

Ker so ta bi va liš ča iz sne ga, mo ra mo še po se bej pa zi ti, da jih ne de la mo na pla zo-
vi tih po droč jih in da niso pre več izpostavljeni son cu. 

V sne gu poz na mo raz lič ne ob li ke za ve tišč in tudi grad nje:

•	Snežna luknja: iz kop lje mo luk-
njo oz. vot li no v več jem kupu sne ga ali 
za me tu. Tla so na re je na v treh ni vo jih: 
na naj viš jem za ku ri mo, na sred njem 
je le žiš če, v spod njem pa se za dr žu je 
mraz in ima mo pro stor za opre mo. 
Vhod za pre mo s snež nim blo kom in ga 
oz na či mo. V stro pu od stra ni pu sti mo 
dve od pr ti ni: ena je za dim nik, dru ga 
pa za pre zra če va nje!



92

•	Snežni usek: čez ja rek ali luk njo v 
sne gu lah ko zlo ži mo dve vr sti snež nih blo-
kov tako, da jih na slo ni mo dru go na dru go 
(kot sle me), nato pa za pre mo še stran ski 
od pr ti ni. Če je ja rek ali luk nja v sne gu do-
volj glo bo ka, lah ko čez njo po lo ži mo smu či 
ali ne kaj moč nej ših vej (kom bi na ci ja z dru-
gi mi ma te ria li), nato pa s snež ni mi blo ki 
na re di mo kri ti no. Tudi tu zgla di mo špra-
nje s sne gom in pu sti mo zrač nik ter ure di-
mo le žiš če, po dob no kot pri os ta lih.

•	Snežna kupola ali »QUINZI«: je po-
seb na ob li ka grad nje snež ne ga za ve tiš ča. 
Na kup zlo ži mo vso opre mo in jo po kri-
je mo z ve ja mi, nato pa čez vse na me če mo 
plast sne ga, ki ga po tep ta mo in zgla di mo. 
Po ča ka mo to li ko ča sa, da sneg po mrz ne, 
nato na me če mo in zgla di mo na sled njo 
plast in spet po ča ka mo, da za mrz ne … Ta 
po sto pek po nav lja mo to li ko ča sa, do kler 
ni kup sne ga do volj ve lik, da vanj po vsej 
po vr ši ni za pi či mo prib liž no 60 cm dol ge 
pa li ce (kot je žek). Plast sne ga mora biti de-
be la vsaj 1 m in pu sti ti jo mo ra mo vsaj 1 
uro, da se str di. Nato na za ve tr ni stra ni iz-
kop lje mo luk njo za vhod in iz vle če mo vso 
opre mo ter od stra ni mo sneg iz no tra nje 
stra ni do ko nic pa lic, ki smo jih prej za pi či li 
vanj. Na re di mo še od pr ti no za zrak in dim-
nik ter za pre mo vhod s snež nim blo kom. 
V ta kem bi va ku na vad no se di mo, če pa je 
do volj pro sto ra, si ure di mo le žiš če tako kot 
pri prejš njih.

•	Iglu: Za po sta vi tev ig lu ja se od lo či mo 
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na zi mo va njih v po go jih, ko je sneg za mrz njen tako, da iz nje ga lah ko re že mo blo ke. Za 
grad njo iz be re mo ra ven pro stor. Za ri še mo si krog pre me ra prib liž no 2 me tra, ko li kor 
bo tudi iglu vi sok. Če že li mo, da bo v ig lu ju več oseb, mora biti tudi krog več ji. Sneg na 
tleh, kjer bomo zi da li, naj prej step ta mo. Če tal ne mo re mo utr di ti s tep ta njem, od me-
če mo zgor njo plast meh ke ga sne ga ali pa celo od me če mo ves sneg do tal. Nato se lo-
ti mo re za nja blo kov. Za re za nje blo kov po tre bu je mo lo pa to. V ko li kor ni ma mo lo pa te 
si po ma ga mo z ža go, de sko ali pa s smuč mi. Blo ki naj bodo dol gi 60–70 cen ti me trov, 
vi so ki 50 in de be li med 25–50 cen ti me tri. Ve li kost je od vi sna od sne ga. Manj še blo ke 
bomo iz de la li iz tež je ga sne ga. Ob za čr ta ni krog naj prej po lo ži mo spod njo vr sto blo-
kov. Pri tem blo ke po la ga mo v spi ra lo (Es kim ski iglu), ki se bo za klju či la v vrhu ig lu ja ali 
pa blo ke po la ga mo v kro gu (ko ni ča sti iglu). Vsa ka vr sta je pri tem po mak nje na za 10–20 
cen ti me trov navz no ter. Blo ki naj se med se boj no čim bolj pri le ga jo. Blo ke zla ga mo kot 
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ope ke, tako da zgor nji blok prib liž no v sre di ni pre kri je stik spod njih dveh. Ob zi da nju 
zgor nje blo ke po mi ka mo navz no ter. Gra di ti je po treb no z no tra nje stra ni. Če že li mo 
ime ti v ig lu ju več svet lo be in če ima mo za grad njo pri me ren blok ledu, si omi sli mo ob 
grad nji sten vgra di tev »okna«, sko zi ka te re ga bo pri ha ja lo ne kaj več svet lo be. Naj več 
te žav bomo ime li pri po la ga nju zad njih blo kov. Gra di te lji bodo mo ra li z no tra nje stra ni 
blo ke pod pi ra ti z ro ka mi. Zad nji (vez ni) blok po se bej na tanč no ob li ku je mo in pre vid no 
na me sti mo, saj bo le-ta s svo jo te žo za go to vil sta bil nost ku po le. Ko je ku po la zgra je na, 
si izre že mo še vhod, ki naj ne bo viš ji od 60 cen ti me trov in naj bo zgo raj zao kro žen. 
Na vhod si pri zi da mo še ve tro bran, ki bo va ro val vhod. Pri grad nji ve tro bra na kot ne-
kak šne ga tu ne la za vhod v iglu, upo ra bi mo isto teh ni ko grad nje. Do bro je, če ve tro bran 
gra di mo z za vo jem v levo ali de sno, tako da ve ter ne piha na rav nost v iglu. Ob kon cu 
iz de la mo še blok za za pi ra nje vho da, tako da nam bo po no či to ple je in nam ne bo pi-
ha lo. Glav no delo je s tem kon ča no. Iglu le še oči sti mo sne ga in za ma ši mo sti ke med 
blo ki v ko li kor tega ni smo po če li spro ti ob zi da nju. Ste ne lah ko tudi ode be li mo in s tem 
po ve ča mo to plot no izo la ci jo. Z no tra nje stra ni ste ne nato še zgla di mo. Za udob nej še 
spa nje si v ig lu ju na me stu, kjer bomo ime li le žiš ča, na me či mo smre ko ve veje, pre ko 
ka te rih lah ko raz pro stre mo še šo tor ska kri la in ar maf eks. Za spa nje v ig lu ju se od lo či-
mo le do bro oprem lje ni, kar po me ni, da ima mo tudi do bro spal no vre čo.

Kot zimski bival lahko uporabimo tudi raz lič ne ob li ke let nih za ve tišč, kjer za stre-
ho upo rab lja mo sneg. Tudi pri vseh teh je po mem bno, da pu sti mo luk njo za zrak in 
dim nik, ter da so tla v treh vi šin skih ni vo jih, če je mo go če. 
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Ležišča
Ljud je skoraj tret ji no svo je ga živ lje nja pres pi mo. Med spa njem si od po či je mo in 

na be re mo mo či za nove na po re. To je po mem ben pro ces. Zato se tudi pri spanju v 
naravi po tru di mo, da iz pre pro ste ga materiala, ki ga na be re mo v na ra vi ali pri ne se mo 
s se boj, pri pra vi mo zdra vo in udob no le žiš če.

Naj prej po skr bi mo za zdrav je. Le žiš če mo ra mo do bro zaš či ti ti pred vla go in ga to-
plot no izo li ra ti, da se med spa njem ne preh la di mo. Če smo pre no če va nje na pro stem 
na čr to va li, smo že s se boj pri ne sli do dat no opre mo, ki nam bo slu ži la za to: šo tor sko 
kri lo, ar maf eks ali kaj po dob ne ga. Ka dar na pre no če va nje ni smo pri prav lje ni, lah ko z 
na rav ni mi materiali in raz lič ni mi na či ni iz de la ve le žiš če rav no tako do bro pri pra vi mo 
in izo li ra mo.

Za zdrav jem je na vr sti udob je. Če spi mo na tleh ozi ro ma če pod la ga ni do volj 
meh ka, je naj bo lje, da tla ob li ku je mo po te le su: iz dol be mo del le žiš ča za boke in pod lo-
ži mo vzglav je za ra di ra men. Tako nas ne bo žu li lo in obre me ni tev hrb te ni ce bo pri mer-
nej ša. Po mem bna je še iz bi ra pro sto ra. Upo šte va mo ena ka na če la kot pri po stav lja nju 
bi va ka (glej poglavje Bivaki).

Za pri pra vo le žiš ča lah ko upo ra bi mo raz lič ne na rav ne ma te ria le: smre ko ve veje, 
list je, seno, sla mo, pra prot, les, ka me nje, mah, mre žo …

Pri pri pra vi le žiš ča v snež nem bi va ku, je po mem bna do bra to plot na izo la ci ja med 
sne gom in te le som, zato mora biti le žiš če de be lej še.

Le žiš ča lah ko gra di mo na tleh, lah ko pa jih dvig ne mo od tal. Dvig nje na le žiš ča so 
bolj ša, ker so bolj suha in to plej ša.

Ležišča na tleh
Poz na mo raz lič ne na či ne in vr ste tal nih le žišč:
•	Navadno ležišče iz smrečja: smre ko ve veje po la ga mo eno po leg dru ge v vr sto, 

vr ste pa si sle di jo od vzglav ja pro ti no gam. De be lej ši kon ci vej mo ra jo biti obr nje ni 
pro ti vznož ju, veje pa naj bodo po lo že ne tako, da bo lok veje obr njen navz gor. Veje 
naj ne bodo dalj še od pol me tra in naj bodo čim bolj ko ša te. Naj prej po lo ži mo prvo 
vr sto vej pri vzglav ju. Ko ša ti del vej iz dru ge vr ste mora pre kri ti de be lej še veje iz prve 
in tako na prej.
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•	Kanadsko ležišče iz smrečja: je ne ko li ko za mud nej ši na čin, ven dar bolj ši. Le žiš če 
je mal ce dvig nje no in zato bolj suho in to plo. Iz de la mo ga tako, da 30 cm dol ge smre-
ko ve ve ji ce za pi či mo v tla pod ko tom 45°. Zač ne mo pri vzglav ju in na da lju je mo pri ti 
vznož ju. Ve ji ce mo ra jo biti za pi če ne čim bolj na go sto. Ti dve le žiš či sta do kaj meh ki, 
spi mo dvig nje ni od tal, mo re bit na vla ga pa od te ka stran. Ka nad sko le žiš če se pri pre-
moč nem dež ju raz mo či in raz pa de. 

•	Iz vej listavcev, praproti in stelje: le žiš če pri pra vi mo tako, da veje, pra prot ali ste-
ljo zla ga mo na enak na čin kot smre ko ve veje. Za ve da ti se mo ra mo, da so list je, ste lja in 
pra prot manj pri mer na pol ni la za le žiš če, ker se sti sne jo, to plo to sla bo izo li ra jo, vpi ja jo 
vla go in so le glo žu želk (klo pi!).

•	Sistem slojev na vlažnem zemljišču: ka dar so tla mo kra ali vlaž na, mo ra mo za 
zaš či to pred vla go upo ra bi ti več slo jev na le žiš ču. Na tla naj prej zlo ži mo plast ka me nja 
ali prod ni kov, nato na lo ži mo plast vej oz. drač ja, čez ka te re ga raz pro stre mo plast list ja 
ali mahu. Temu sle di de be lej ša plast sla me, sena ali tra ve, čez ka te ro do da mo zad njo 
plast iz res ja, smreč ja, lahko tudi per je ali krz no, če ga ima mo na raz po la go). To le žiš če 
je zelo udob no in do bro izo li ra no.

perje ali krzno

resje ali smerečje

mah in listje

veje ali dračje

kamenje ali prodniki

•	Seno: je do bro pol ni lo za le žiš če, če je suho. Naj bo lje je spa ti kar na se ni ku. 
Spa nje na senu je lah ko pri jet no do ži vet je. De be lo plast sena po kri je mo z dve ma šo tor-
ka ma, na šo tor ki na lo ži mo dru go de be lo plast sena in zle ze mo vmes. Pa zi ti mo ra mo, 
da nam seno ne pro dre do ko že, ker so za ne va je ne ga člo ve ka ob čut ki sila ne pri jet ni 
(srbenje, alergija). Spi mo ob le če ni, na tak ne mo si še ka pu co, ro ka vi ce in no ga vi ce ter 
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Dvignjena ležišča
Dvig nje no le žiš če si pri pra vi mo, ka dar ima mo do volj ča sa. Za spa nje so udob nej ša, 

ker nas bo lje šči ti jo pred vla go in mra zom iz tal. Za pri pra vo ta ke ga le žiš ča lah ko upo-
ra bi mo raz lič ne na či ne in ma te ria le. 

Med dvig nje na le žiš ča spa da jo: 
•	Viseča mreža: če ima mo s se boj do volj vr vi ce, jo lah ko iz de la mo sami. Po tre bu-

je mo dve pa li ci ali dro go va, ne kaj me trov 12 mm vrvi za ok vir in ve li ko tanj še vr vi ce 
za ple te nje mre že. Poz na ti mo ra mo tudi tkal ski in vrz ni  vo zel in pri pra vi ti me ril no 
deš či co, da bo mre ža sple te na ena ko mer no. Ple te nje mre že: tanj šo vr vi co z vrznih 
voz lom pri ve že mo na levo no sil no vrv in vzdolž le tve na re di mo vr sto bi če vih voz lov 
v ena ko mer nih pre sled kih. Z upo ra bo me ril ne deš či ce od me ri mo po lo vič no vi ši no 
zan ke. Za za če tek na sled nje vr ste na re di mo naj prej vrzni vo zel na de sni no sil ni vrvi, 

za drg ne mo vse od pr ti ne med ob le ko in te le som. Še po seb no po mem bno je to v pri me-
ru, da ni ma te s se boj šo tor skih kril. Če je mraz, si v seno raje iz kop lje mo rov. Za ve da ti 
se mo ra mo, da je pri spa nju na senu ve li ka ne var nost po ža ra, zato proč z vsa kim og-
njem. Sve ti mo si z ba te ri jo. Bon ton nam na re ku je, da za do vo lje nje vpra ša mo last ni ka.

•	Slamnjača: iz de la mo jo tako, da ve li ko vre čo, po na va di iz jute, na pol ni mo s se-
nom, sla mo, lič ka njem, su him list jem ali ste ljo. Upo rab lja li so jo pred leti pred vsem za 
dvig nje na le žiš ča in za do bro izo li ra na le žiš ča na tleh. Vre ča ima na sre di ni od pr ti no 
za vsa kod nev no rah lja nje.

•	Ladijski pod: je naj bolj še tal no le žiš če, ker je zelo do bro izo li ra no, ven dar je nje-
go va iz de la va tež ja in dol go traj nej ša. Na tla vzpo red no po lo ži mo ne kaj os nov nih brun 
ali su šic in jih pri tr di mo. Na ta bru na nato pra vo kot no zlo ži mo dru go plast brun, kot 
la dij ski pod, dru go po leg dru ge. Le žiš če nato pre kri je mo s plast jo smreč ja. (Na kon cu 
vse sku paj pre gr ne mo s šo tor skim kri lom, če ga ima mo.) 
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nato pa de la mo celo vr sto tkal skih voz lov na zan kah iz prejš nje vr ste. Z me ril no deš či-
co me ri mo dol ži no puš če nih zank tako, da gor nji rob deš či ce po rav na mo z naj niž ji mi 
toč ka mi pol zank, ki smo jih na re di li v prejš nji vr sti. Ko de la mo voz le, mora deš či ca 
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mi ro va ti, zato vr vi co spe lje mo naj prej pred, še le nato pa za njo. Ko do se že mo levo 
no sil no vrv, na njej na re di mo vrzni vo zel, nato pa nad njim še pol zan ko. Nato vr vi co 
te sno ovi ja mo oko li no sil ne vrvi, do kler ne do se že mo za čet ne ga me sta za na sled njo 
vr sto. Na re di mo vrzni vo zel in na da lju je mo s ple te njem. Ko kon ča mo zad njo vr sto, 
na re di mo vrzni vo zel naj prej na vrvi, nato pa celo vr sto na le tvi. Za klju či mo z vrznim 
voz lom na nas prot ni vrvi.

•	Taborne statve: na ogrod je na pe lje mo tan ko naj lon sko ali ko nop lji no vr vi co. Na 
ogrod je pri tr di mo po dve vr vi ci na vsa kih 15 cm, po vsej ši ri ni le žiš ča. Nato na dru gi 
stra ni v tla na vsa kih 15 cm za pi či mo 0,5 m vi so ke pa li ce in na nje pri ve že mo po eno vr-
vi co iz vsa ke ga para, dru go pa pri ve že mo na preč no pa li co, prav tako v raz ma ku 15 cm. 
Le žal nik sple te mo tako, da na spod nje vr vi ce po la ga mo svež nje sla me, pra pro ti, suhe 
tra ve ali po su še nih moč vir skih rast lin … Za vsa kim svež njem vr vi ce pre kri ža mo s tem, 
da preč ko en krat dvig ne mo, dru gič spu sti mo, na sled njič spet dvig ne mo … Vmes je vča-
sih pri po roč lji vo vr vi ce za ve za ti s tkal skim voz lom, da bo le žiš če bolj trd no pre ple te no.



100

•	Platnen ležalnik: plat no ali šo tor sko kri lo nap ne mo čez trd no in dvig nje no le se-
no ogrod je, ali pa ga obe si mo tako, da vse šti ri vo ga le pri ve že mo; npr na drevo, kole ...

•	Pograd: na re di mo ga lah ko na raz lič ne na či ne. Po tre bu je mo moč nej še no sil no 
ogrod je, ki ga go sto pre ple te mo z vr vi co, ali na ogrod je te sno dru go do dru ge pri tr di mo 
tanj še preč ke. Lah ko pre ple te mo tanj še in bolj ži la ve pa li ce v mre žo, ali pa samo ovi je-
mo in pri tr di mo plat no oko li nje ga (tako kot pri prejš njem primeru).
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OGNJI
IN

OGNJIŠČA

Ogenj spremlja človeštvo od samega začetka. 
Mo go če je dan da nes splo šno iz gu bil nek da njo 

po mem bnost, a v na ra vi in živ lje nju v na ra vi 
os ta ja nje go va vlo ga nes pre me nje na. 



102

Ognji

Kaj mo ra mo ve de ti o og nju
Pla men v od pr tem ka mi nu udob ne hi še, pe če nje na ža ru na do ma čem vrtu s pri ja-

te lji, ta bor niš ki iz let ali boj za pre ži vet je. Ne ko mu, ki se znaj de za ra di ne pred vi dlji vih 
raz mer iz mu čen, da leč stran od ci vi li za ci je, pre ze bel, je ogenj mno go več kot ro man-
tič no pla po la nje pla menč kov. 

Hkra ti ogenj na dru gi stra ni pred stav lja ne var nost. Ne var nost, da pri de do po ža ra, 
je stal no pri sot na; od vi sno je, koliko se je za ve da mo. Ve li ko ve či no po ža rov pov zro-
či člo vek z od vr že nim ogor kom, ne pre vid ni obi sko val ci na ra ve, kmet je, ki spom la di 
požigajo obrob ja goz dov in trav ni ke. Ogenj ne sme os ta ti brez nad zo ra, dokler nismo 
popolnoma prepričani, da je ugasnila tudi tleča žerjavica. 

Ku ri mo lah ko tudi v bi va ku in šo to ru (Tee–pee), kjer prav tako ob sta ja mož nost, 
da pri de brez var nost nih ukre pov do ne sre če. 

Na Kra su in re gi jah, kjer po go ste je pri ha ja do po ža rov, tudi za ra di sa mov ži gov, je 
mar sik je gozd raz de ljen v ne kak šne od se ke (pa so ve) raz lič nih ši rin (le-ta je od vi sna od 
mo či ve trov, vi ši ne mla de ga na sa da ali goz da …), ki so ne po goz de ne. Tako bo ob mo re-
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bit nem po ža ru zgo rel le en pas goz da. Pa zi ti je tre ba le, da og nje ni zub lji ne pre sko čijo 
na so sed nje ga. Kjer se obrob no drev je sti ka v kroš njah, se drev je po dr e stran od og nja 
in ga od stra ni, v pri me ru, da ča sa ni do volj, pa k og nju. 

Ogenj se ši ri tako hi tro, da po ža ra pra vi lo ma ne mo re mo po ga si ti in mo ra mo ta koj 
po kli ca ti na po moč (112 – center za obveščanje). Ob tem spo ro či mo vse kar je po mem-
bno – na tan čen kraj in ve li kost po ža ra, nje go vo smer gi ba nja, hi trost šir je nja, pa tudi 
za kak šen gozd gre, kak šna je po drast ...

Po ža ra brez us trez nih pri po moč kov in opre me sploh ne mo re mo po ga si ti, ker se 
mu niti prib li ža ti ne mo re mo.

Stre la pred vsem v vi so ko gor ju predstavlja stal no ve li ko ne var nost požarov.
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Prostor za ogenj izberemo s premislekom, če je le mogoče še pred temo. Osnovni 
varnostni ukrepi so nujni spremljevalci vsakogar, ki kuri.

Prostor obdamo s kamenjem ali zemljo. Še posebno, če je teren vetroven in odprt, 
daleč naokrog odstranimo listje in druge gorljive stvari. Nevarnost pa predstavljajo 
tudi iskre in nizke veje dreves, zato tudi temu primerno izberemo prostor za ogenj.

Na travniku odmaknemo zgornjo plast trave in zemlje (cca 10 cm) in jo “po upo-
rabi” vrnemo nazaj na prvotno mesto.

Če ne naj de mo na rav ne ga za vet ja (ko ta nja, po dr to dre vo, 
več ja ska la ...), iz de la mo zaš či to pro ti ve tru; ta je lah ko zgra-
je na iz su šic, ki jih vo do rav no po la ga mo med pa ro ma dveh 
za pi če nih pa lic. Zaš či ta je lah ko že sama skla dov ni ca drv ali 
pa, če te ren to do puš ča, su ši ce za pi či mo dru go zra ven dru ge v 
tla. Hkra ti taka pre gra da svet lo bo tudi od bi ja, ogenj nam služi 
za os vet lje va nje in su še nje kur ja ve ter za na dalj nje kur je nje.

Pri iz bi ri pro sto ra na mo kri ali za sne-
že ni pod la gi, po sku si mo pre pre či ti stik 
og nja z mo kro to tako, da ku riš če dvig ne-
mo. Po ma ga mo si s priročnim ma te ria lom: 
pri mer ni so že več ji ploš ča ti kam ni ali de-
be lej še su ši ce, ki jih zlo ži mo dru go zra ven 
dru ge. Na tak šni pod la gi za ku ri mo ogenj.

Pro stor za ogenj
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Za zaš či to pred dež jem in sne gom zgra-
di mo nad go riš čem sve žo kon struk ci jo. Lah ko 
jo po kri je mo z de be lej ši mi sve ži mi ve ja mi ali 
lub jem. Stre ha pre pre ču je, da bi ogenj uga snil. 
Pa zi ti mo ra mo, da po dalj šem ča su, če je na-
meš če na niz ko nad og njem, stre ha ne za go ri.

Naj bo lje je, če ku ri mo v bli ži ni vode, s ka te-
ro naj laž je in na ju čin ko vi tej še po ga si mo ogenj. 
Iz ku še ni “preživetniki” vedo, da je rav no pri 
tleh naj več tle če žer ja vi ce, zato iz pre vid no sti 
po ga še no žer ja vi co raz gre be mo in ogenj po li-
je mo še en krat, (če ni ma mo vode, iz praz ni mo 
tudi la sten me hur). Vodo zelo us pe šno na do-
me sti tudi pe sek, sama zem lja pa ni učin ko vi ta, 
ker ogenj samo za du ši in ne po ga si. Se ve da ku-
riš če za kop lje mo, da za nami ne os ta ne od pr to 
po go riš če. 

Vnet lji ve stva ri, kot so pe tro lej, špi rit in 
po dob no, shra nju je mo v po se bej za to na me-
nje nem pro sto ru. Le-ta naj bo hla den, te men, 
zra čen in na pri mer ni od da lje no sti od bi val ne-
ga dela (ne na dosegu rok). 

Kjer je ogenj pre po ve da no ku ri ti, se tega 
do sled no dr ži mo. Mar sik je zaradi tega že na-
sta ja jo urejena ku riš ča, kjer je ogenj moč nad-
zo ro va ti z mi ni mal no ver jet nost jo, da pri de do 
po ža ra. Še po se bej do bro je to ure je no v ne ka-
te rih dr ža vah Skan di na vi je, Ame ri ke, Av stra li je, 
Nove Ze lan di je, Juž noa friš ke re pub li ke, pa tudi 
pri nas ni več redkost. 

Za ve daj mo se, da pre po ved kur je nja og nja 
ni na pi sana kar tako. Naj nas ne izučijo visoke 
kazni, ogrožena življenja ali škoda, ki bi nastala 
zaradi požara.
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Kako prižgemo ogenj
Kot za vsa ko dru go opra vi lo, je prižiganje og nja spret nost, ki jo pri do bi mo z vajo. 

V su hem vre me nu to ni tež ko, v vlaž nem in mo krem pa bo to pov zro či lo ne ma lo pre-
gla vic tudi bolj iz ku še ne mu. 

Za prižiganje upo ra bi mo vži ga li ce (kla sič ne, po voš če ne, ve trov ne) ali vži gal nik. Da 
se vži ga li ce ne zmo či jo, jih za vi je mo v po li vi ni la sto vreč ko ali vo do te sno škat li co. Še 
bolj jih za va ru je mo, če jih po vo ska mo. Manj ko ima mo vži ga lic, bolj smo po zor ni pri 
pri ži ga nju og nja. Raz po lav lja ti vži ga lic na po lo vi co ali celo če tr ti no ne po sku šja mo, če 
se tega ni smo že prej nau či li. 

Za kurjenje bomo potrebovali ne ti vo, drač je in drva. 
Za ne ti vo upo ra bi mo naj drob nej še suho drač je, iz de la mo tr ske tanj še od vži ga lic, 

po ma ga mo si z bre zo vim lub jem, poiš če mo košč ke pa pir ja, mah, suho tra vo, pra prot, 
sla mo, ža ga nje, od pad le ig li ce, trh le dele dre ves, pu ha ste se men ske gla vi ce, tan ka in 
suha rast lin ska vlak na, list je ... Le-to do bro preg ne te mo in ob li ku je mo v rav no prav 
go sto ne tiv no gnez do. 

Drač je raz vi je do volj to plo te, da se vna me še de be lej ša drva. Za drač je na be re mo 
tan ke po su še ne ve ji ce, tr ske, stor že … Raje iz be ri mo vejice, ki niso v sti ku s tle mi: vejice 
za pi če ne v tla ali tiste, ki vi si jo v pri tal nih kroš njah, suhe veje ig lav cev ...

Ko se ogenj raz go ri, po sto po ma na lo ži mo de be lej ša drva. Ogenj po tre bu je do volj 
zra ka, da se ne za du ši. Zrak lah ko do va ja mo tudi s pi ha njem. Vhod ali od pr ti na, ki vodi 
do ne ti va, naj bo obr nje na v sme ri, iz ka te re piha. 

V de žev nem vre me nu bomo material na bi ra li tam, kjer drev je ra ste bolj sku paj – 
ver jet nost, da je bolj suh, je več ja. Lah ko pa z vej od stra ni mo lub je, da pri de mo do bolj 
su hih de lov. Od lesa je od vi sna ku ril na vred nost. Me hek les bomo na bra li za drač je, trd 
les pa nam daje viš jo tem pe ra tu ro in gori dlje ča sa. 

Vlaž na ali celo mo kra drva bomo ob og nju hkra ti tudi su ši li; vlaž na le s te ža vo 
gorijo, po vr hu vse ga pa dajejo tudi več dima.

Prižiganje brez vži ga lic
Za pri ži ga nje og nja brez vži ga lic bomo po tre bo va li kar pre cej spret no sti. Ve lik 

prob lem pred stav lja ne ti vo za pri ži ga nje brez vži ga lic, ki ga bomo le tež ko naš li. 
V sonč nem vre me nu bomo po sku si li ogenj prižgati s po moč jo sonč nih žar kov in 

lupe. Ža riš če lupe us me ri mo na ne ti vo; po kraj šem ča ka nju se prič ne ka di ti. Da laž je 
za go ri, po ma ga mo s pi ha njem.
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Ogenj lah ko za ku ri mo tudi s kre sil ni kom. Z nje ga na str ga mo ne ko li ko mag ne zi ja 
ob ne ti vo. S hi trim po te gom po kre si lu na re di mo is kro, ki vžge mag ne zij; le-ta raz vi je 
vi so ko tem pe ra tu ro, ki priž ge ne ti vo. 

Da naš nji kre sil ni ki, ku pi mo jih v tr go vi ni, so za me nja li kre men, ob ka te re ga so 
vča sih tol kli, drg ni li, da so na sta le is kre.

Ogenj lah ko priž ge mo tudi s po moč jo moč nej šega ba te ri jskega vložka in vzmet jo 
ke mič ne ga svinč ni ka.

Ena od mož no sti pri ži ga nja og nja je že in du strij sko pri prav lje no ke mič no vži gal no 
sreds tvo v vreč kah. Upo ra ba ke mi ka lij je ne var na!

Us ta no vi  tel j  goz dov niš  tva Se ton 
po drob no opi su je prižiganje z lo kom: 
»Quo nab je iz suhe smre ko vi ne izre zal dva 

kosa, eden je bil 3/4 pal ca de bel in 18 pal

cev dolg, okro gel in na obeh kon cih za ši

ljen, dru gi pa 5/8 pal ca de bel in ploš čat. V 

to ploš ča to deš či co je na pra vil žle bi ček, na 

kon cu žle bič ka pa je iz vr tal majh no ja mi co. 

Iz ukriv lje ne trd ne pa li ce in sr ni ne kite je na

pra vil lok, poi skal koš ček gr ča ve bo ro vi ne in z no že vo ko ni co tudi v to iz dol bel ja mi co. 

S tem je bila pri pra va za na prav lja nje og nja na re je na; tre ba je bilo samo še pri pra vi ti 

drač je in do bi ti na do me stek za te ti vo. Pest drob nih smre ko vih os truž kov iz smre ko

ve ga lub ja je sti snil v dva pal ca de be lo kepo in tako do bil do bro ne ti vo. Zdaj je bilo 

vse pri prav lje no. Te ti vo loka je en krat ovil oko li dol ge pa li ce, ko ni co vtak nil v ja mi co 

ploš ča te de ske, gr ča vi kos bo ro vi ne pa po lo žil na gor njo ko ni co, tako da je pa li ca ime la 

opo ro. Nato je lok po ča si in mir no su kal sem in tja, do kler ni vr te ča se dol ga pa li ca ali 

sve der za če la iz ja mi ce iz me ta va ti v pod lo go ka de čo se čr no moko. In di ja nec je zdaj 

lok hi tre je su kal, da se je še bolj ka di lo in se je žle bi ček na pol nil z le sno moko. Zdaj je 

lok od lo žil, s pah lja njem kupč ku le sne moke do va jal zrak, da je za ža re la, po lo žil na njo 

smre ko vo ne ti lo in pre vid no pi hal pre denj, do kler niso za pla po la li pla menč ki in kma lu 

za tem je v vig va mu za go rel ogre va joč ogenj.« (Er nest Thom son Se ton, Rolf goz dov nik, 
Mla din ska knji ga, 1968, stra ni 28–29).

Vča sih so ljud je ku ri li več ni ogenj in skrb no pa zi li, da jim ni uga snil. Pre pro sta 
ljuds tva po sve tu še da nes za ku ri jo ogenj brez modernih pripomočkov. Po tre ben je 
pra vi les in prak sa.
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Vr ste og njev
Og njev je kar ne kaj vrst. Mar si ka te ri iz ha ja iz os nov ne pi ra mi de. V tla za bi je mo 

sve žo de be lej šo vejo (še bo lje ro go vi lo); oko li nje zlo ži mo 
netivo, drač je ter po sto po ma de be lej šo drva. 

Pa god ni ogenj po sta vimo ob sve ča nih tre nut kih 

kot so krst, dan star šev, za klju ček ta bo ra, 
po de li tev priz nanj…  Iz de la va og nja nam 
vza me več ča sa. Su ši ce naj ne bodo sve-
že. Oko li pi ra mi de zlo ži mo šti ri stra ni ce 
pa go de. Ož ji ko je ogenj, tanj še so su ši ce. Vrh lah ko za pol ni mo z bri no vi mi ve ji ca mi, ki 
pri jet no pra ske ta jo. Ogenj ima ve li ko sve til no moč. 

    Zvezd ni ogenj so upo rab lja li že In di jan ci; de be lej ša po le na se ga jo v ogenj le 
z enim kon cem. Ko zgo re va jo, jih po ti ska mo pro ti sre di ni. 

Ogenj tako gori po ča si, a dalj ča sa. Ogenj je vse stran ski; 
v njem bomo lah ko pe kli, dol go v noč nam bo sve til 
in nas grel. 

Stre šni ogenj je po dol go va te ob li ke, po ljub-
ne dol ži ne. Na dve os nov ni ci (ro go vi li) na me sti-

mo sle men sko pa li-
co, ki je opo ra 

sloju drv. 
V njem je ne ti vo in drač je raz-
po teg nje no od ene os nov ni ce do 
dru ge. Prižgemo ga hkra ti na več me stih. 
Ogenj daje moč no svet lo bo in to plo to, na njem 
lah ko pri prav lja mo obrok v več me naž kah ali kot lič kih, pri-
pra ven pa je tudi za pe če nje ja genjč ka.



109

Straž ni ogenj ima v ozad ju de be lej ša 
drva, ki so zlo že ne na sve ži nag nje ni kon-
struk ci ji. Ko prvo po le no do go ri, se vsa na-
lo že na po le na pre mak ne jo bli že k og nju 
(po mem bno je le, da se po le na, su ši ce ali de-
be lej še veje pri ko ta li jo). Tak ogenj nam gori 
pre cej ča sa, ne da bi bilo po treb no na la ga ti 
kur ja vo. Na men og nja je raz li čen; pre ga nja 
mr čes, ži va li ..., hkra ti pa ga upo ra bi mo kot 
ogre val ni ogenj čez noč.

Po li ne zij ski ogenj po sta vimo v 
ve trov nem vre me nu, ko je več ja ne-
var nost, da bi priš lo do po ža ra. V te-
ren iz kop lje mo luk njo in jo ob lo ži mo 
s sušica mi ter dno s ka me njem. 

Lov ski ogenj je eno stav no og njiš če; 
ogenj ogra di mo z dve ma de be lej ši ma 
sušicama. Ra bi ta za pod la go po so di in 
ohra nja ta žer ja vi co na majh ni po vr ši ni.

Ogenj je sim bol pri pad no sti ta bor niš ki skup no sti, vsem, ki jih ve že ta bor niš ko živ-
lje nje, od nos do vse ga le pe ga, na ra ve, zdra ve ga na či na živ lje nja, pri ja teljs tva. Poo seb lja 
duh sku pi ne, pa naj bo to vod, če ta ali rod. Ogenj gori ves čas ta bor je nja in naj več ja 
sra mo ta je, če uga sne. 

Ogenj lahko tudi prenašamo (le kdo dan da nes sploh po mi sli na pre na ša nje og-
nja). Red ke so si tua ci je, ko je bo lje s se boj od ne sti del og nja, kot pa se brez us trez nih 
po trebš čin lo ti ti kur je nja dru ge ga. To ve lja zla sti, če gre za kraj šo raz da ljo. Naj več jo 
te ža vo bo pred stav lja la po so da za pre nos tle če žer ja vi ce – to je lah ko lo nec, praz na 
kon zer va, ki jo na ve že mo na vrv ali pa li ce in iz pre vid no sti no si mo na pri mer ni raz-
da lji stran od sebe. Dre ve sne gobe tli jo dalj ča sa, zato jih lah ko po ra bi mo kot od li čen 
na čin za pre na ša nje og nja. 
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Ognjišča
Og njiš če zgra di mo iz ka me nja, skal, ga iz kop lje mo v ilo vi co, zem ljo. Og njiš če po-

sta vi mo na te re nu, ki je za to naj bolj pri me ren. Na re di mo ga gle de na to, kaj bomo na 
njem pri prav lja li (ku ha li ali pe kli). Lo nec lah ko na raz lič ne na či ne obe si mo nad og njem 
na de be lej še sve že pa li ce (ro go vi le). Lon ca tudi ne po sta vi mo v pla men, am pak po ča ka-
mo, da se na re di žer ja vi ca; to plo ta je moč nej ša, lo nec pa manj črn.

Ve li ko žer ja vi ce v kraj šem ča su do bi mo na na čin, da kur ja vo na la ga mo na ogenj po 
na či nu zla ga nja skla dov ni ce.

Se ve da je ve li ka raz li ka ali pri prav-
lja mo og njiš če na po hod nem ta-
bo ru ali iz le tu – za en obrok ali 
bomo na njem ku ha li me sec dni. 

Na ta bo rih se sre ču je mo s šte vil ni mi od pad ki. Ko li či na pa je pre cej od vi sna od 
na še oza veš če no sti – ku pu je mo hra no in dru ge proi zvo de v tak šni em ba la ži, da bomo 
proi zved li čim manj od pad kov. Izog ni mo se ne po vrat nim pla sten kam, pi ja či v plo če-
vin kah in po dob nem. 



111

Peči

Raz li ka med peč jo in og njiš čem je ta, da je peč za pr ta in lah ko hra no pri pra vi mo 
še na kak šen na čin več. Iz de la va pe či nam bo vze la tudi več ča sa. 

Naj hi tre je peč iz de la mo iz manj ših skal in ka me nja. Od pr ti ne za de la mo z ilo vi-
co, do bra pa bo tudi zem lja. Po mem bno je, da pa zi mo, da je ku riš če do volj ve li ko in 

prak tič no. Ploš ča, na ka te ri bomo pri prav lja li hra no, naj bo 
čim več ja, po mož no sti ena sama in ne de be lej-

ša od ne kaj cen ti me trov. Če jih je več, naj se 
te sno pri le ga jo dru ga dru gi. Ste ne naj ne 

bodo pre tan ke, kaj ti rado se zgo di, da se 
ob pre gret ju pre pro sto raz le ti jo, zla-

sti, če smo upo ra bi li slab ša ve zi va. 
Po seb no skrb na me ni mo tudi 
stro pu. Še pre den pa peč iz de la-
mo do kon ca že lah ko ne ko li ko 
za ku ri mo. Kjer bo dim naj bolj 

uha jal, na re di mo dim nik. Či sto za ko nec poiš če mo ka men pri mer ne ob li ke; tak ki se 
bo pri le gal spred nje mu delu pe či (sprednja vrata). Z njim bomo do se gli več jo to plo to 
v sami pe či.

Peč pa lah ko iz de la mo tudi samo iz gli ne na le se ni kon struk ci ji. Da peč ne raz po ka, 
mo ra mo gli no do bro preg ne sti, vse bo va ti pa mora tudi čim manj pri me si in biti rav no 
prav vlaž na, da se do bro ob li ku je. Peč po tre bu je do bro ogrod je. Iz gli ne ob li ku je mo 

“ka či ce”, ki jih ovi je mo oko li le se ne ga stož ča ste ga mo de-
la. Se ve da vse luk nje in luk nji ce med ka či ca mi do bro 

za de la mo in za ma že mo. Peč ku ri mo po sto po ma in 
mo re bit ne po manj klji vo sti spro ti od pra vi mo. 

Po ne kaj urah bo peč suha. Hra no pri prav-
lja mo po dob no kot v kru šni pe či – za ku-

ri mo, po ča ka mo na za dost no žer ja vi-
co, jo od mak ne mo k ste nam pe či 
in pro stor na sre di ni pri pra vi mo 
za peko. 
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V iz jem nih pri me rih, ko za ra di raz lič nih vzro kov 
ne mo re mo zgra di ti og njiš ča ali pe či in ni ma mo ku-
hal ni ka, si za silo lah ko po ma ga mo tudi z več sve ča-
mi. Moč ne kaj sveč bo za do sto va la za po gret je na še ga 
obro ka.

Razsvetljava
Pri sebi ni ma mo ved no ba te rij ske ali plin ske sve til ke. Ta krat si po ma ga mo na raz-

lič ne na či ne. Če je pol na luna, se da brez do dat ne raz svet lja ve celo ho di ti brez te žav. 
Ogenj daje raz lič no sve til no moč. Nje go va moč je na pri mer pre majh na za bra nje 

knjig. 
Na da lje lah ko si po ma ga mo s sve čo, tr sko, ba klo, pe tro lej ko. Sve ča je naj pre pro-

stej ša, naj za nes lji vej ša in upo rab na za več stva ri: bra nje, lah ko za ka pa mo luk nji co v 
šo to ru, po gre je mo hra no ... Pro ti dež ju in ve tru ji na re di mo za slon. Naj več ja pred nost 
sve če je ta, da ni ko li ne od po ve. 

Pe tro lej ke dajo manj pri mer no svet lo bo kot sve ča, pa še bolj so ne var ne. 
Po leg sve če, ki naj ne manj ka v na hrbt ni ku vsa ko gar, je tu še žep na baterijska sve-

til ka. Ba te ri ja ni več na, ob čut lji va je na vla go.
Mo der nej ša sve ti la so plin ske sve til ke, ka te rih svet lo ba je po dob na ti sti doma. 

Po ra bi jo kar pre cej pli na. Upo rab lja mo jih v več jih pro sto rih, zla sti ku hi nji, kjer mora 
biti svet lo.

Prva pomoč pri opeklinah
Ope kli ne so od pr te poš kod be. Ne ne var ne so ope kli ne prve stop nje (ko ža je rde-

ča, srbi, pe če). Me hur ji so že re snej ša poš kod ba (dru ga stop nja), če je poš ko do va no ali 
uni če no pod kož no tki vo pa je ope kli na naj re snej ša. Pri ope kli ni lah ko na sta ne šok, 
pov zro či jo ga bo le či ne in iz gu ba te le sne te ko či ne. 

Manj še ope kli ne os kr bi mo s pri prav ki, ki pos pe ši jo epi te li za ci jo ko že. To so na pri-
mer rib je ma zi lo, her bion ze lišč no ma zi lo, šent jan že va tink tu ra ... Pri za de te dele ko že 
na ma že mo s tan kim slo jem dva do tri krat dnev no in ste ril no po kri je mo.

Ope če no po vr ši no po kri je mo s ste ril no gazo ali s po vo jem za ope kli ne. Pri huj ših 
in ob sež nej ših ope kli nah ste ril no po vi je mo, imo bi li zi ra mo, poš ko do van cu da je mo ve-
li ke ko li či ne te ko či ne (vodo z raz top lje no ku hinj sko so ljo) in ta koj obiš če mo zdrav ni ka.
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MALI 
PIONIRSKI

OBJEKTI

Stre ha nad gla vo, le žiš če in og njiš če niso 
vse. Živ lje nje v na ra vi ali bi va nje na ta bo ru si 

lah ko pre cej olaj ša mo ter na re di mo pri jet nej še 
z iz de la vo manj ših upo rab nih pred me tov, ki 

jim pra vi mo mali pio nir ski ob jek ti (tudi pa ten ti 
in izu mi). Z iz de la vo ma lih pio nir skih 

ob jek tov, ka mor so di jo tudi ma ke te ve li kih, 
že pri MČ-jih kre pi mo čut za iz naj dlji vost, 

uči mo jih ce ni ti delo in vzpod bu ja mo nji ho vo 
us tvar jal nost. Goz dov ni ki se uči jo upo rab lja ti 

raz lič no orod je, hkra ti pa je to tudi do bra 
pri pra va za poz nej še iz de lo va nje in 

po stav lja nje več jih pio nir skih ob jek tov. 
Za ra di vse ga tega je smi sel no na iz le tu, 

po te pu, ta bor je nju ali bi va ki ra nju ne kaj ča sa 
pos ve ti ti iz de la vi ma lih pio nir skih ob jek tov.
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Os tre raz li ke med pio nir ski mi ob jek ti in pa ten ti ni, saj tudi med pa ten te so di jo 
pred me ti, ki jih lah ko iz de la vsak po sa mez nik sam. Izu mi pa so pra vi lo ma ne kaj no ve-
ga, če sar dru gi še ne poz na jo. So to rej več kot samo pa ten ti, saj je v njih vlo že no ve li ko 
ino va tiv no sti in ra zi sko val ne ga dela in so zato tudi ve li ko red kej ši.

Z ma li mi pio nir ski mi ob jek ti se sre čamo že pri iz va ja nju ta bor niš ke ga pro gra-
ma; igre, pri pri pra vi raz nih pre prek na pro gi pre ži vet ja, pri ur je nju roč nih spret no sti 
(iz de lo va nje piš čal ke, mlinč ka na vodi, fra če ali ba kle) in iz de lo va nju ma ket ve li kih 
ob jek tov. So tudi ne po greš ljiv ele ment šeg in na vad (sten čas, to tem, več ni ogenj, obro-
ček za ru ti co iz us nja), so sestavni del os va ja nja veš či ne ta bor ni izu mi telj (sonč na ura, 
kom pas, obra ča lec toa sta, in štru ment) izdelujemo pa jih tudi na bi va ki ra nju (bi vak iz 
na rav ne ga ma te ria la, pa sti, ri bo lov, krp lje, le žiš če, san ke).

Po leg tega mali pio nir ski ob jek ti po nu ja jo re ši tve za ure di tev po go jev bi va nja v 
na ra vi. V ku hi nji (dr ža lo za kot li ček, oma ra za po so do, peka tvi sta), hi gie ni (to pla voda, 
su ši lec pe ri la, tuš, umi val nik z mi lom in bri sa čo), vi de zu ta bo ra (pro stor za drva, ka ži-
pot, smet njak, vhod v ta bor) in pri prak tič nih pri po moč kih (tri nož nik, pred praž nik za 
goj zar je ali sto ja lo za škor nje).

Iz del ke si lah ko na kon cu vsi sku paj og le da mo in oce nimo ter naj bolj še tudi na gra-
di mo. Mor da bo prav na ta bo ru nek do iz de lal tudi kak šen ta bor ni izum, ki ga je po treb-
no še po se bej pred sta vi ti in na gra di ti. S tem bodo vsi ta bo re či, ne gle de na sta rost in iz-
kuš nje, do bi li nove ide je in mo ti va ci jo za iz de la vo ma lih in ve li kih pio nir skih ob jek tov. 

Ta bor ne pa ten te lah ko iz de la mo iz raz lič nih pri roč nih ma te ria lov, ki jih naj de mo 
v na ra vi, ali pa iz praz ne od pad ne em ba la že: pa lic, lub ja, stor žev, deš čic, ka me nja, vej, 
kon zerv, kraj ni kov in po dob ne ga. 

Pri iz de la vi eno stav nej ših bo ste po leg tega po tre bo va li samo še ne kaj do miš lji je in 
iz naj dlji vo sti, za zah tev nej še pa je do bro poz na ti tudi ne kaj os nov nih voz lov in ve zav, 
ter ime ti pri sebi ta bor niš ki nož, ne kaj tanj še vr vi ce in mor da še se ki ro.

Bolj kot smo iz naj dlji vi in spret ni, manj orod ja in opre me bo mo po tre bo va li. Na 
kon cu je po mem bno samo ne kaj: upo rab nost iz del ka!

Sledijo primeri malih pionirskih objektov razdeljeni po namenu.
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Ročne spretnosti 

Piščalka
Za iz de la vo piš čal ke upo ra-

bi mo sve že odre za no, ped dol go, 
glad ko, je se no vo ali le sko vo pa li-
či co cen ti me tr ske de be li ne, brez 
grč. Piš čal ko bomo naj laž je iz de-
la li spom la di, ko ole se ne le rast li-
ne od ga nja jo – so v soku. Ko nec 
pa li či ce, kjer na me ra va mo izrez-
lja ti piš čal ko, po ce lot ni dol ži ni 
plo sko po tol če mo z no že vim ro ča-
jem zato, da lub je od sto pi od lesa. 
Ne kaj cen ti me trov pred kon cem 
pa li či ce za re že mo pra vo ko ten – 
nav pi čen rez do če tr ti ne de be li ne, 
nato za re že mo še po šev ni rez , ki 
se sti ka z nav pič nim, tako do bi-
mo za re zo. Nato se dem do de set 
cen ti me trov od kon ca pa li či ce 
na re di mo sko zi lub je krož ni rez 
oko li pa li či ce, ki nam jo raz de li na dva dela. Z vsa ko roko v pest čvr sto pri me mo en del 
pa li či ce in s pol krož nim gi bom oko li vzdolž ne osi pa li či ce, pe sti v nas prot nih sme reh 
za su če mo. S tem lo či mo lub je od lesa. Pre vid no po vle če mo tu lec lub ja s pa li či ce. Kjer 
smo prej na re di li za re zo z no žem pre vid no od krh ne mo še del ček pa li či ce od za re ze 
pro ti kon cu pa li či ce. Tako ob li ko van ko nec pa li či ce odre že mo proč in ga vsta vi mo 
v pred njo stran tul ca, tako kot je v tul cu stal pre den smo za re za li za re zo. Olup lje ni 
del pa li či ce še ne ko li ko skraj ša mo, po be re mo os tre ro bo ve na kon cu in ga z zad nje ga 
kon ca vtak ne mo v tu lec. V pred nji ko nec pi ha mo in s spre mi nja njem glo bi ne pa li či ce 
v tul cu spre mi nja mo frek ven co žviž ga. Piš čal ka nam bo slu ži la dlje, če jo bomo vla ži li.
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Mlinček na vodi
Ker ta bor je nja po go sto iz va ja mo v bli ži ni po to kov ali rek, se bomo za za ba vo lo ti li 

iz de la ve mlinč ka. Naj prej si iz be re mo del vod ne ga toka, ki ga je mož no za je zi ti in ga 
spe lja ti sko zi ozek pre hod. Iz ka me nja na obeh stra neh na pra vi mo le žiš če za mlin sko 
os (za le žiš če lah ko upo ra bi mo tudi dve ro go vi li. Po tem poiš če mo rav no pa li co (iz meh-
ke ga sve že ga lesa) in jo odre že mo tako, da se pri le ga raz da lji med obe ma le žiš če ma. Na 
vsa ki stra ni prib liž no 7 cm od sre di ne pa li co po vi je mo s tan ko vr vi co (to na pra vi mo 
za ra di tega, da se pri cep lje nju pa li ca ne raz ce pi po ce lot ni dol ži ni. Z no žem na sre di ni 
pa li co raz ce pi mo na po lo vi co in na pra vi mo 10 cen ti me tr ski rez. Po sto pek po no vi mo 
še en krat, le da pri tem pa li co za su ka mo za 90°. Iz lesa po tem ob li ku je mo še lo pa ti ce 
(upo ra bi mo lah ko tudi deš či ce le se nih za bojč kov za sad je). Ko mlin ček po lo ži mo v 
le žiš če, se bo ta pri čel ži vah no vr te ti. V nas prot nem pri me ru je tre ba zmanj ša ti tre nje 
le žiš ča osi mlinč ka, os spu sti ti niž je k vod ne mu toku, po ve ča ti po vr ši no lo pa tic ali po-
ve ča ti za je zi tev in s tem moč vod ne ga toka.
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Frača
Za fra čo po tre bu je mo pri mer no ve li ko 

ro go vi lo iz zdra ve ga, čvr ste ga lesa, de be-
lej šo krpo us nja in ozko odre zan gu mi ja sti 
trak. Gu mi ja sti trak lah ko izre že mo iz zrač-
ni ce, še bolj ša pa je me di cin ska »pre vez na« 
cev ka iz la tek sa.

Ko smo z no žem ure za li ro go vi lo v 
ob li ki čr ke Y en prst pred vr ho vo ma kra-
kov, oko li kra ka izob li ku je mo pli tvo krož-
no za re zo v ob li ki čr ke V. Va njo se bo pri 
pri tr di tvi ule gel ela sti čen trak ali cev ka. Iz 
us nja izre že mo kr pi co 3 x 5 cm in jo na stra-
neh pre luk nja mo. Slu ži la nam bo za le žiš-
če gruš ča. Sko zi luk nji spe lje mo ela sti čen 
trak in nje go va kon ca z vrz nim voz lom z 
va ro va njem pri ve že mo v za re zi. Se daj po tre bu je mo samo še pest drob ne ga gruš ča in 
»fra ča nje« se lah ko prič ne. Pri upo ra bi fra če bo di mo pre vid ni, saj je fra ča lah ko prav 
tako ne var na kot lok.

Bakla
Ba kla nam slu ži za os vet lje va nje poti oz. 

do lo če ne ga te re na po no či. Eno stav no ba klo 
lah ko iz de la mo že tako, da tanj šo vejo ig lav-
ca (ti ima jo v sebi ve li ko smo le) z no žem ali 
se ki ro na čim več me stih za se ka mo po po vr-
ši ni in tako do bi mo več jo go ril no po vr ši no. 
Tak šna ba kla je zelo učin ko vi ta, ven dar je 
“rok upo ra be” po na va di zelo kra tek, saj hi tro 
do go ri. Ba klo za dalj ši čas lah ko na pra vi mo 
iz smo le, ki jo na be re mo na lub ju ig lav cev 
(pri tem dre ve sa ne poš ko du je mo). To v pla-
steh s po moč jo tka ni ne ovi je mo oko li pa li ce 



118

in na kon cu uč vr sti mo z ne kaj na vo ji tanj še ži ce. Pri tej ba kli mo ra mo pa zi ti, da jo ne 
dr ži mo po konč no (pod ko tom 45° stran od sebe), saj ob sta ja ne var nost, da bi nam kak-
šna go re ča kap lji ca smo le pad la na roko ali kak šen drug del te le sa.

gugalnica
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Ureditev pogojev  
za bivanje

Dvignjeno ognjišče
Ka dar ku ha mo na od pr tem og nju, si 

lah ko omi sli mo dvig nje no og njiš če. Za 
tak šno og njiš če se od lo či mo tudi, ka dar 
ne sme mo poš ko do va ti tra ve ali pa je 
te ren moč vir nat in ogenj na tleh ne bi 
go rel. Pri od lo či tvi za tako og njiš če mo-
ra mo upo šte va ti, da je še bolj iz po stav-
lje no ve tru. 

Na os nov ne ko lič ke, ki jih za bi je mo 
v tla, pri ve že mo preč ne pa li ce, na ka te re 
zlo ži mo pa li ce vzpo red no dru go do dru-
ge. Na ta “po dest” na lo ži mo sloj ilo vi ce 
in ka me nja, ki bo pre pre čil, da žer ja vi-
ca prež ge po dest. Kot no si lec za kot li ček 
lah ko upo ra bi mo v ro go vi lo po dalj ša ne 
os nov ne ko lič ke, pre ko ka te rih po lo ži-
mo preč no pa li co. Ker je te ža ilo vi ce in 
ka me nja pre cejš nja, kon struk ci ja ne sme 
biti na prav lje na iz su he ga oz. trh le ga ma-
te ria la. 

Topla voda
To pla voda na ta bo ru? Za kaj pa ne? Naj prej v tla iz kop lje mo rah lo ko nič no luk njo 

za og njiš če. Glo bo ka naj bo oko li pol me tra, ši ro ka naj bo ne kaj več kot je glo bo ka. 
Ste ne luk nje ob lo ži mo s koli ali s sta bil no zlo že nim ka me njem. Luk njo po nov no pre-
me ri mo. Iz “tan ko sten ske” ba kre ne cevi na re di mo spi ra lo; ima naj čim več za vo jev. Pri 
tem si po ma ga mo z na vi ja njem oko li lon cev, so dov, čo kov in le se nim ba tom, s ka te rim 
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rah lo tol če mo po cevi. Ko ima mo pri mer no ob li ko va no spi ra lo, ki naj omo go ča kur je-
nje v nje ni no tra njo sti, jo po sta vi mo v og njiš če. Pri iz de la vi spi ra le pa zi mo, da cevi ne 
s ti sne mo ali zlo mi mo. Na oba kon ca ba kre ne cevi, ki naj bo sta vsaj tri če trt me tra od 
og njiš ča, z ob jem ko pri tr di mo tr šo gu mi ja sto cev. Na njen ko nec naj bo mon ti ran ven-
til ozi ro ma le sen klin ček za za ma šek v ob li ki čr ke L, (da se z vre lo vodo ne ope če mo). 
Dru gi ko nec naj bo pri klju čen na čim viš je le že či re zer voar z vodo. Re zer voar mora 
omo go ča ti iz ha ja nje mo re bit ne pare, ki na sta ja pri vret ju v spi ra li. Na me sto re zer voar-
ja ima mo lah ko tudi lij in nad lij mon ti ra mo manj ši re zer voar za vodo. V tem pri me ru 
ne po tre bu je mo ven ti la na kon cu cevi, saj si vodo zli va mo v spi ra lo. Na dru gem kon cu 

nam pri te če to pla voda na rav nost v po so do. V og njiš ču ku ri mo zmer no, saj se voda 
v ba kre ni cevi hi tro se gre je. Ker lah ko tako og njiš če po kri je mo z de sko ali plo če vi no, 
nam tak gre lec gre je vodo še ne kaj ča sa po kon ča nem kur je nju. Po dob no lah ko na re di-
mo tudi s po moč jo ko vin ske ga soda in spi ra le – v tem pri me ru ku ri mo v sodu.
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Videz tabora 

Skladovnica za drva

Ogenj je se stav ni del vsa ke ga ta bor je nja bo di si za ku ha nje ali več ni ogenj. Za kur je-
nje po tre bu je mo drva in ta po na va di na be re mo v goz du ali ku pi mo pri bliž nje mu kme-
tu ali na ža gi. Če so samo na me ta na na kup, po tem kva ri jo ure jen vi dez ta bo ra. Zato jih 
zlo ži mo v pri roč no skla dov ni co. Ta je po na va di se stav lje na iz po konč nih ko lič kov, ki 
jih za opo ro za bi je mo v tla. Več ja drva zlo ži mo sku paj, nato zlo ži mo tanj ša in na kon cu 
še drač je. Če ho če mo drva ob va ro va ti pred dež jem, jih lah ko po kri je mo s šo tor skim 
kri lom, lah ko pa na pra vi mo še kon struk ci jo za stre ho – ta bo lah ko pred na ma ka njem 
ob va ro va la tudi stra žo. Dol go traj no de žev je pa lah ko drva na mo či tudi od spo daj, zato 
je pri po roč lji vo, da pod drva pod lo ži mo kak šno su ši co. 



125



126

Šege in navade 
Stenčas

Sten čas ali og la sno de sko po sta vi mo na vid nem 
me stu, sre di naj bolj obi ska nih poti, to rej v sre diš ču 
do ga ja nja na ta bo ru. Po go sto ga po stav lja mo ob 
jam bo ru. 

Vse bi na naj se dnev no spre mi nja – od dnev ne ga 
ča so pi sa pa do ob ja ve straž in de žur stev do stal nih 
ru brik s ski co ta bo ra in raz po re di tvi jo ta bo re čih 
po šo to rih.

Za iz de la vo upo rab lja mo naj raz lič nej še ma te-
ria le: kraj ni ke, lub je, le sko vo šib je, kos usnja pa tudi 
vrv in sla mo ... Pred dež jem ga za va ru je mo s stre ši-
co, ki jo na re di mo iz po dob ne ga ma te ria la.

Krmišča, solnice, krmilnice
Že v je sen skem ča su lah ko v ok vi ru vo do ve ga sre ča nja v bliž njem goz du ure di mo 

sol ni ce in kr mil ni ce, na ta bor nem pro sto ru pa kr miš ča. Pri tem čla ne na va ja mo na 
skrb za div jad in pti ce. Čla ni tudi v zim skem ča su lah ko ure di jo na ok nih sta no vanj ali 
v atri jih hiš pri mer ne ptič je kr mil ni ce.

Še po seb no na ob moč jih, kjer v zim-
skem ča su ni us trez ne hra ne, je tre ba za 
div jad skr be ti z do dat no zim sko pre hra-
no. Kr miš ča po stav lja mo na sonč ne, juž-
ne, bre zve tr ne lege. Naj bolj ša so pre no sna 
kr miš ča, to so 3 do 4 m dol ge, 2 m ši ro ke in 
1 do 1,3 m vi so ke kr mil ne ja sli. Po skr bi mo 
tudi, da bo v ko zol cih med spod nji mi la-
ta mi vlo že na hra na in z vple te ni mi ve ja mi 
(med la ta mi) za va ro va na pred ve trom. Ja-
sli so lah ko tudi oprem lje ne s ko ri tom za 
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zr na to hra no. Zaj ca kr mi mo z de te ljo, do brim 
se nom, s snop jem neom la če ne ga ovsa pa tudi s 
peso in ko re njem.

Div ja di so sol s po moč jo sol nic nu di li že 
pred več ka kor sto leti. V upo ra bi so raz ne ob li-
ke sol nic. Na vad no za sol ni ce ali sol ni ke slu ži jo 
dre ve sna deb la ali što ri pa tudi skal ne raz po-
ke. Obi čaj no jo na re di mo tako, da v tla na us-
trez no vi ši no za bi je mo kol, ki ga pre ko lje mo 
in za goz di mo s pri mer nim kli nom. V raz cep 
vsta vi mo kos ka me ne soli v kosu, ven dar tako, 
da je div jad ne po sred no ne li že, pač pa naj ji bo 
omo go če no le li za nje iz ce ja jo če se sla ni ce.Če je 
pod sol ni co pe sek ali ka me nje, ga od stra ni mo 
in tja na me sti mo pri mer no de be lo plast či ste 
pr sti ali ilo vi ce. 

Zdrob lje no ku hinj sko (ka me no ali mor sko) 
sol div ja di lah ko nu di mo po me ša no s prst jo 
ozi ro ma ilo vi co (brez pe ska) npr. v dre ve snem 
što ru.

Sol ni ce naj bodo za lo že ne pred vsem ob 
pre ho du iz zime v pom lad, ne pa po zi mi. Sol 
na mreč v ži val skem or ga niz mu po ve ču je po tre-
bo po vodi, kar ob zim skem po manj ka nju vode 
lah ko pri je le nja di pos pe ši lup lje nje drev ja.

Ve li ko ptic gnez di v dre ve snih du plih. V 
zim skem ča su pa je kljub temu po treb no pti-
cam po ma ga ti s po stav lja njem in za la ga njem 
kr mil nic. Umet ne va lil ni ce in kr mil ni ce na re-
di mo v raz lič nih iz ved bah. Važ no je, da so kar 
naj bo lje vklju če ne v na rav no oko lje in da so po 
ve li ko sti us trez ne ti stim vr stam, ka te rim je po-
moč na me nje na. 
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totem
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Taborni izumi

Sončna ura

Ker nam je ura na roki na ta bor je nju po na va di od več, lah ko kot za me nja vo na pra-
vi mo sonč no uro. Za njo po tre bu je mo le nav pi čen pred met (pa li ca ali pa kar jam bor 
za za sta vo in pa ne kaj krea tiv no sti za oz na či tev ča sov nih raz del kov (ur). Se ve da je 
pred po goj za de lo va nje sonč na lega in lepo vre me, ki si ga na ta bor je nju ved no že li mo. 
Oko li nav pič ne ga pred me ta na ri še mo krog, na krož ni ci pa s po moč jo ure oz na ču je mo, 
kam pada sen ca ob do lo če nem ča su. Ko sonč no uro tako »ume ri mo«, nam slu ži za zelo 
na tanč no mer je nje ča sa. Po leg tega lah ko s po moč jo ure do lo či mo stra ni neba (ob 12. 
uri sen ca »ka že« pro ti se ve ru. Ven dar po zor – za ra di po let ne ga ča sov ne ga pre mi ka za 
eno uro na prej, sen ca pada pro ti severu ob 13. uri). Na me sto ča sov nih oz nak (šte vilk) 
lah ko oz na či mo po mem bne do god ke na ta bo ru (ju tra nji in ve čer ni zbor, obro ki …).
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Kompas
Ta bor ni ki si orien ta ci je brez kom pa sa sko raj ne zna mo pred stav lja ti. Zato je to li ko 

bolj po mem bno, da zna mo sme ri neba do lo či ti tudi na dru gač ne na či ne. Eden od njih, 
na prin ci pu ka te re ga kom pas tudi de lu je je, da s po moč jo kom pa so vi igli po dob nih 
pred me tov na pra vi mo pro vi zo ri čen kom pas. Kot igla nam lah ko slu ži žeb lji ček ali 
kos ži ce, še bolj ša pa je ši van ka. Naj prej mo ra mo “iglo” se ve da na mag ne ti ti. To lah-
ko na pra vi mo z drg nje njem po svi le nem robč ku ali po mag ne tu (ved no v isti sme ri). 
Mag ne te nje lah ko iz ve de mo tudi tako, da ne kaj ovo jev ži ce na vi je mo oko li igle (ovo ji 
naj se med se boj ne sti ka jo in ne do ti ka jo igle) in jih za ne kaj tre nut kov pri klo pi mo na 
ba te ri jo (ne poiz ku šajmo tega na av to mo bil skem aku mu la tor ju). Ko smo iglo na mag-
ne ti li, jo lah ko obe si mo na dalj šo nit ali pa po lo ži mo na ta nek pa pir na mi ru jo čo vod no 
po vr ši no. Igla se bo po do lo če nem ča su us me ri la v sme ri se ver-jug.
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Praktični pripomočki 

Trinožnik
Za iz de la vo tri nož ni ka (tudi lov ski 

stol) po tre bu je mo moč nej še us nje, dre to 
in ši van ko za ši va nje us nja, po leg tega pa 
še tri ena ko dol ge pa li ce in ne kaj vrvi. V 
kos us nja ure že mo ena ko stra nič ni tri-
kot nik s stra ni co dol go med 25 in 30 cm. 
V og liš ča tri kot ni ka vši je mo žep ke (ve-
li ke kak šnih 5 cm). Žep ki bodo poz ne je 
pre ko nog tri nož ni ka no si li bre me na še 
te že, zato jih mo ra mo pri ši ti čim bolj na-
tanč no in trd no. Sle di pri pra va nog. Iz-
be re mo rav ne, 3–4 cm de be le pa li ce (le-
ska). Dol ži no pri la go di mo že lje ni vi ši ni 
tri nož ni ka, pa li ce pa nato s troj no vez jo 
po ve že mo sku paj. Ko nji ce na zgor nji 
(pra vi lo ma tanj ši) stra ni pa lic zaob li mo 
in jih vtak ne mo v žep ke na us nju. Pa li ce 
po po tre bi v žep kih pri tr di mo z žeb ljič ki.
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Krplje

Krp lje nam pri de jo prav v vi so kem sne gu, ki se pod na šo te žo udi ra. Toda na nji-
ho vo iz de la vo mo ra mo mi sli ti že prej, saj je po zi mi les tež je ob li ko va ti kot spom la di. 
Odre ži mo dve me ter in pol dol gi vr bo vi ši bi de be li do 2 cm. Na ko le nu ši bo zvi je mo 
tako, da ob li ku je mo te niš ke mu lo par ju po dob no ob li ko. Kon ca ši be čvr sto zve že mo 
sku paj. Pri zvi ja nju si lah ko po ma ga mo tako, da no tra nji del kri vi ne z no žem obre-
že mo  – os tr ga mo sko raj do po lo vi ce de be li ne, saj se tako pri prav lje na ši ba še lep še 
ob li ku je in pri zvi ja nju ne po či. Na tako pri prav ljen ok vir nato preč no na vzdolž no os 
krp lje čvr sto pri ve že mo še 6 do 10 cen ti me ter de be lih prečk iz le ske ali dre na. Pa zi mo, 
da preč ke ne se ga jo pre več čez rob ok vir ja, saj se nam po tem le-te med hojo za ti ka jo 
v krp lje, čev lje, hlač ni ce, gr mov je, … Na preč ke nato na sre di ni pri ve že mo še dve do 
pet sre din skih oja či tve nih prečk. Vsaj ena naj bo dol ga od za čet ka do kon ca krp lje. Pod 
preč ka mi pre ple te mo tanj šo vr vi co v mre žo. Za obe krp lji bomo po tre bo va li oko li 15 
me trov vr vi ce. Krp lje si nato v pred nji tret ji ni z vr vi co pri ve že mo na čev lje, toda samo 
čez prst ni del tako, da se peta pri hoji lah ko dvi gu je s krp lje. Pri iz de la vi pa zi mo na to, 
da si ne bomo iz de la li pre tež kih ali pre majh nih kr pelj. Pa zi ti mo ra mo tudi na ši ri no 
kr pelj, raje naj bodo malo dalj še kot pre ši ro ke.
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Na vodi
Čoln

Za iz de la vo čol na za dve do tri ose be po tre bu je mo le sko ve pa li ce (dolžine 5 x 2,5 
do 3 m, 5 x 0,5 m in 7 x 0,4 m), vrv, tri šo tor ke, ter po mož no sti cca 4 m2 po li vi ni la in 
le pil ni trak.

Brez te žav ga v do bri uri iz de la jo šti ri ose be. Naj prej se sta vi mo ogrod je. 5 pa lic 
dol ži ne 2,5 do 3 m zve že mo v vrhu, ki pred stav lja kljun čol na. Dve vrh nji pa li ci pred-
stav lja ta rob čol na. Tri pa li ce slu ži jo kot os no va za dno čol na. 0,5 m pa li ce upo rab lja mo 
za ši ri no, 0,4 m pa za vi ši no čol na. Iz treh 0,4 in dveh 0,5 m, pa lic zve že mo krmo čol na. 
Dve 0,4 m sta za stra ni ci, ena pa li ca nam oja ča sre di no krme. Krmo pri ve že mo ob ko-
nec pe tih dalj ših pa lic, ki so v klju nu že zve za ne.

V delu, kjer se kljun upog ne (cca 0,8 m od klju na), zve že mo na zgor njem in spod-
njem delu čol na še dve 0,5 m pa li ce za preč ke. V tem delu prič vr sti mo na stra ni ce tudi 
do dat ne 0,4 m pa li ce.

Do dat no lah ko s preč ka mi uč vr sti mo stra ni ce in pred vsem dno čol na, po ka te rem 
bomo ho di li ozi ro ma na njem se de li.

Ogrod je čol na ob vi je mo s šo tor ka mi. Ena šo tor ka nam slu ži za iz de la vo krme, 
ena za sred nji del čol na ter ena za iz de la vo klju na, ki ga za pre mo (pre kri je mo do prve 
preč ke). Šo tor ke z no tra nje stra ni z vr vi ca mi pri ve že mo na ogrod je. Pri po stav lja nju naj 
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šo tor ke pre kri va jo dru ga dru go v sme ri kljun – krma. Pa zi mo tudi, kako so obr nje ni 
že pi, da ne bomo za je ma li vode.

V ko li kor so šo tor ke do bro im preg ni ra ne, po li vi ni la in le pil ne ga tra ku ne po tre bu-
je mo. Če pa po li vi nil in ši rok le pil-
ni trak ima mo, ga ob vi je mo pre ko 
šo tork. Tak čoln ima rav no dno in 
je zelo sta bi len. Iz pri roč ne ga ma te-
ria la iz de la mo še ve sla.

Čoln lah ko iz de la mo tudi na 
dru ga čen na čin. Več je šte vi lo dalj ših 
pa lic (vsaj osem 2,5 do 3 m) ob kon-
cih zve že mo ter nato ena ko mer no 
upog ne mo. Po upo gi ba nju ena ko-
mer no na me sti mo in po ve že mo 
preč ke (do 0,9 m pa li ce – naj dalj še 
na sred njem delu čol na). Za laž je 
kriv lje nje, kljun lah ko za pi či mo v 
zem ljo. V ta kem čol nu ne lo ču je mo 
krme od klju na, saj sta oba dela ena-
ka. Ob ob vi ja nju s šo tor ka mi pa zi-
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mo, da nam na obeh kon cih šo tor ka pre kri va del zgor nje ga dela čol na kot tudi na 
pre kri va nje šo tork. Čoln bolj spo mi nja na ba na no in ni to li ko sta bi len kot čoln opi san 
v prejš njem delu.

V obeh pri me rih upo ra be čol na bo di mo po zor ni pri vkr ca va nju in ob pri stan kih. 
Te daj na mreč naj več krat po dr sa mo z dnom čol na po bre gu, pri če mer lah ko čoln in 
šo tor ke poš ko du je mo.

Po vsa ki upo ra bi ga obr ne mo in iz praz ni mo vodo, ki je vdr la. Čoln je upo ra ben na 
mir ni vodi brez vi so kih va lov.

splav s sodi

Splavi

splav na gumah
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Igre in  
spretnostno  
tekmovanje

Bumerang
Av stral ski do mo rod ci so upo rab lja li bu me rang pri lovu. Žr tev so po na va di samo 

oma mi li.
Za iz de la vo lah ko upo ra bi mo že samo os ter nož in veliko tr de ga dela, ven dar je za 

ka ko vost nej šo in hi trej šo iz ved bo bo lje, če upo ra bi mo:
mo de lar sko ža gi co (s ka te ro iz ža ga mo os nov no ob li ko), maj hen ob lič, ploš ča to in 

pol krož no raš plo in ne kaj li stov gro be ga in fi ne ga bru sne ga pa pir ja za konč no ob de la-
vo. Če ho če mo bu me rang še po bar va ti, po tre bu je mo bar vo, lak in čo pič.

Se ve da po tre bu je mo tudi kos kva li tet ne 3 mm de be le ploš če, ki jo do bi mo v vsa ki 
tr go vi ni z le snim ma te ria lom. Iz ploš če ve li ke 0,5 x 0,5 m se da izre za ti pet bu me ran gov 
(če upo šte va mo opi sa ni vzo rec).
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1. V pr vem ko ra ku pre ri ši mo vzo rec na les. Če upo rab lja mo ploš čo, ki je rah lo 
iz bo če na, na ri ši mo ob li ko na iz bo če no stran. Če na re di mo na pa ko, bo bu me rang pri 
letu za vi jal navz dol.

2. Z ža go izre že mo ob li ko. 
3. S svinč ni kom oz na či mo čr te, ki nam bodo po ma ga le pri ob li ko va nju. Te naj 

bodo 19 mm od vo de če ga roba in 13 mm od se ka jo če ga. Čr to na ri še mo tudi na zao kro-
ži tvah, da bo ne pre ki nje na.

4. Naj prej ob li ku je mo spod njo plo skev bu me ran ga. Plo skev je po pol no ma rav na, 
ra zen plosk vic na vo dil nem robu vsa ke ga kra jiš ča. Če sle di mo na vo di lom na sli ki, bo 
to bu me rang za de sni čar je. Le vi čar ji mo ra jo bu me rang iz de la ti rav no obrat no. Bu me-
rang mora biti ob li ko van tako, da bo plo ska stran le ža la v dla ni, us trez no obr nje ni pa 
mo ra jo biti tudi ro bo vi.

5. Za ob li ko va nje gor nje po vr ši ne po tre bu je mo pri mež. Z dve ma ko so ma lesa zaš či ti-
mo zaš čit no po vr ši no bu me ran ga. Z rašplo ali ob li čem prič ne mo na rah lo od stra nje va ti les 
od ko nic pro ti sre diš ču. Kot vo di lo nam bo ne pre ki nje na čr ta, ki smo jo za ri sa li.

6. Ko je gro ba ob de la va kon ča na, kon ča mo delo z bru snim pa pir jem, ki ga ovi je mo 
oko li košč ka lesa. Zač ni mo z gro bim in kon ča mo s fi nim bru snim pa pir jem.

7. Če že li mo, lah ko bu me rang pred la ki ra njem barv no okra si mo.

Me ta nje bu me ran ga
Bu me rang nas, ne gle de na iz de la vo, ne bo ubo gal, če se ne bomo dr ža li na vo dil za 

me ta nje. Naj na ve de mo ne kaj os nov:
•	 Izo gi baj mo se me ta nju bu me ran ga v ve trov nem ali vi har nem vre me nu.
•	 Za me ta nje iz be ri mo od prt trav nik, brez dre ves, lju di ali ži va li.
•	 Upo šte vaj mo, da je bu me rang pri pol ni hi tro sti lah ko ne va ren.
•	 Ne me či mo bu me ran ga na tr dih po vr ši nah, kot so be ton ali as falt, saj bu me-

rang lah ko poš ko du je mo.

Bu me rang dr ži mo v de sni roki. Plo ska stran je obr nje na pro ti dla ni. Pa lec ne sme 
biti od roba od da ljen več kot 5 cm. Vsee no je, ka te ri ko nec bu me ran ga iz be re mo. Ugo-
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to vi mo, od kod piha ve ter, ter se obr ne mo za 45 sto pinj v levo ali de sno, od vi sno od 
tega, ali smo de sni čar ji ali le vi čar ji. Bu me rang mora po le te ti pro ti ve tru.

Na re di mo pol ko rak in hkra ti raz ši ri mo noge, tako da udob no sto ji mo na pod la gi. 
Bu me rang dvig ne mo tako, da ga dr ži mo v nav pič nem po lo ža ju. Hi tro za mah ne mo in 
ga iz pu sti mo, ko je v vi ši ni ra men. Bu me rang se prič ne vr te ti in se tako od da lji za prib-
liž no 20 m. Po tem se po ča si obr ne pro ti levi. Ko se vra ča, ro ti ra v vo do rav nem po lo ža ju 
kot »eli sa« pri he li kop ter ju.

Na za čet ku spuš ča mo bu me rang bolj než no, saj bomo le tako do bi li ob ču tek, kako 
bu me rang leti. Vsak bu me rang leti dru ga če, od vi sno od te že in ob li ke. Če bu me rang 
pri sta ja pre več na levi, mora me ta lec to ko ri gi ra ti s te le som s tem, da se obr ne še bolj 
v de sno.

Ko do bi mo ob ču tek za me ta nje, lah ko eks pe ri men ti ra mo z raz lič ni mi me tal ni mi 
teh ni ka mi. V bre zve tr ju bo tako po treb no bu me rang rah lo nag ni ti na levo ali de sno. 
Iz ku še ni me tal ci zna jo bu me rang tudi uje ti.

Lok
Lok iz ha ja iz ka me ne dobe, ki je tra ja la prib liž no mi li jon let in se kon ča la oko li leta 

6000 pr.n.š. na dalj nem in bliž njem vzho du ozi ro ma 3000 let pr.n.š. v Evro pi. Do ka ze 
za te tr di tve so naš li v špan skih ja mah, kjer so od kri li ris be lov cev z loki in iz vi ra jo iz 
zgod nje ga pa leo li ti ka. Ob li ke, ma te ria li in na čin iz de la ve lo ko strel ske opre me so se 
pri po sa mez nih na ro dih raz li ko va li. Vr hu nec v iz de la vi so do se gli Mon go li in Tur ki. V 
Evro pi se je lo ko strels tvo naj bolj raz vi lo v An gli ji . Lok, ki so ga upo rab lja li, se je ime-
no val dol gi lok (long bow). To je bila 180 cm dol ga in ena ko mer no ob de la na pa li ca, ki je 
bila na obeh kon cih po ve za na s te ti vo ži val ske ga iz vo ra (čre va) ali z vlak ni po sa mez nih 
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rast lin (ko nop lja, ko re ni ne dre ves, tudi ovi jalk). Les, iz ka te re ga so iz de lo va li loke, sta 
bila pred vsem tisa in dren. Lo ko strels tvo pa ni os ta lo samo boj na veš či na am pak se je 
kma lu uve lja vi lo tudi kot tek mo val na pa no ga.

Naj hi tre je in naj laž je sami iz de la mo lok iz le sko ve pa li ce, ki je do volj prož na in 
rav no prav de be la (de be le pa li ce rade po či jo in še tež ko jih je ukri vi ti, tanj še pa so pre-
ma lo prož ne, saj po na pe nja nju os ta ne jo ukriv lje ne). Pa li ca naj bo ena ko mer no de be la. 
Za re ze na kra kih z no žem eno stav no za re že mo tako, da se te ti va lepo pri la ga ja. Vi ši na 
te ti ve naj se gib lje oko li 23 cm od sre diš ča loka. Za te ti vo lah ko iz be re mo vr vi co, na 
ka te ri oz na či mo me sto na te ti vi, na ka te re ga bomo na meš ča li le žiš če puš či ce in ki naj 
bo prib liž no 3 mm nad pra vo kot ni co med sre diš čem loka in te ti vo.

Dol ži ni pa li ce pri la go di mo dol ži no te ti ve. Te ti vo lah ko tudi sple te mo in za na-
me sti tev na lok upo ra bi mo oče sne zan ke, ki naj bodo do volj ve li ke, da bodo sed le na 
kra ka ozi ro ma kon ca pa li ce.

Držalo loka si iz de la mo z sre din skim ovit jem pa li ce. Držalo naj se kon ča v vi ši ni 
le žiš ča puš či ce. Iz us nja si iz de laj mo ščit nik za pr ste, iz pla stič nih po sod za či sti la pa 
ščit nik za roko.

Z iz de la vo loka bomo po pe stri li in di jan ski dan na ta bo ru in mor da pri re di li tudi 
tek mo va nje. Iz de la mo lah ko tudi puš či ce ali pa upo ra bi mo kup lje ne le se ne z umet nim 
per jem.

Pri upo ra bi ne po za bi mo na var nost in ure di tev stre liš ča, čla nom pa raz lo ži mo 
tudi ne kaj os nov stre lja nja z lo kom.
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Signalni stolp

Za po sta vi tev po tre bu je mo 3 no sil ne su ši ce dol ži ne 3,5 m (naj več ji pre mer 8–12 
cm), preč no su ši co dol ži ne 1 m (naj več ji pre mer 6–8 cm), tanj šo preč no su ši co dol ži ne 
1 m (naj več ji pre mer 4–6 cm), vr vi co za ve za nje trojne vezi ( pre mer 5 mm) dol ži ne 4,5 
do 5 m in 4 vr vi ce za kvadratno vez (pre mer 3 mm) dol ži ne 3,5 do 4 m. Su ši ce mo ra jo biti 
do volj ka ko vost ne, da zdr ži jo obre me ni tev ene ose be, in po kri te z lub jem, da zmanj ša-
jo mož nost dr se nja v ve zeh. Vrvi mo ra jo biti ko nop lje ne.

Pri po stav lja nju mo ra mo za ve za ti 4 kvadratne vezi (na obeh preč kah) in eno trojno  
1 m pod vr hom stol pa. Kvadratno vez in trojno vez zač ne mo z vrz nim voz lom. No sil ni 
del vrvi mora biti ovit oko li su šic vzpo red no, vez pa za klju če na z am bu lan tim voz lom, 
pri če mer ko nec vrvi ne sme biti dalj ši od 20 cm. Debelejša preč ka mora biti pri ve za na 
na no sil ni su ši ci prib liž no v vi ši ni pasu, tanjša pa v vi ši ni gla ve na drugi plosk vi stol pa. 
Tloris sig nal ne ga stol pa naj bo ena ko stra nič ni tri kot nik s prib liž no dol ži no stra ni ce 
170 cm (+/- 10 cm).
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Hoja s hoduljami (a-janje)

Za hojo s ho du lja mi mo ra mo naj prej iz de la ti ho du lje v ob li ki čr ke A (od tod tudi 
ime A-ja nje). Za to po tre bu je mo dve no sil ni su ši ci dol ži ne 3,5 m (naj več ji pre mer 8–10 
cm), preč no su ši co dol ži ne 1,5 m (naj več ji pre mer 5–6 cm), vrv za ve za nje po konč nih 
sušic (pre mer 5 mm) dol ži ne 3,5 m, dve vrvi za kvadratno vez (pre mer 3 mm) dol ži ne 3 
m, dve vrvi za vle ko “nog” ho dulj (pre mer 5 mm) dol ži ne 6–7 m in eno vrv za vzpo stav-
lja nje rav no tež ja ho dulj (pre mer 8 mm) dol ži ne 20 do 30 m. Su ši ce mo ra jo biti do volj 
ka ko vost ne, da zdr ži jo te žo ene ose be, in po kri te z lub jem, da zmanj ša jo mož nost dr-
se nja v ve zeh. Vrvi mo ra jo biti ko nop lje ne.

Pri po stav lja nju mo ra mo za ve za ti 2 kvadratni vezi (na preč kah) in eno vzpo red no 
vez dveh su šic 0,5 m pod vr hom ho dulj. Kvadratna in vzpo red na vez se zač ne ta z vrz-
nim voz lom. No sil ni del vrvi mora biti ovit oko li su šic vzpo red no, vez pa za klju če na 
z am bu lant nim voz lom, pri če mer ko nec vrvi ne sme biti dalj ši od 20 cm. Pod preč ko 
na vsa ki nogi ho dulj z vrz nim voz lom pri ve že mo 6 me tr sko vleč no vrv. Rav no tako z 
vrz nim voz lom pri ve že mo vrv za rav no tež je na eno od su šic, pri če mer mo ra ta biti oba 
nje na kon ca prib liž no ena ko dol ga in mo ra ta po te ka ti pre ko sre di ne ho dulj. Ko so ho-
du lje iz de la ne, jih po sta vi mo po kon ci – dva pri me ta za kon ca vrvi za rav no tež je, dru ga 
dva pa za kon ca vleč ne vrvi. Peti sple za na preč ko in se pri me obeh po šev nih su šic. 
Tako so tri je pred ho du lja mi, eden na ho du ljah in eden za nji mi. Za gi ba nje mora ti sti, 
ki je na ho du ljah, iz me no ma pre na ša ti te žo z leve na de sno nogo ho dulj, dva, ki dr ži ta 
vleč no vrv, iz me no ma s po te gom us trez ne vrvi po mi ka ti nogi ho dulj na prej, spred nji 
in zad nji pa skr be ti za rav no tež je ho dulj.
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razne ovire za spretnostno tekmovanje
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Glasbeni inštrumenti
     
Ta bor ni ki radi po je mo, k pet ju pa se ved no pri le že sprem lja va na ki ta ri. Vča sih po-

tre bu je mo še do dat no sprem lja vo in tu pri de v po štev ta bor niš ka iz naj dlji vost. Raz na 
tol ka la, bren ka la, tro bi la in dru gi “in štru men ti” še do dat no po pe stri jo dru žab ni ve čer. 
Kot po seb ne efek te jih lah ko upo rab lja mo tudi pri ske čih, igri cah, prav lji cah ipd.
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VEČJI
PIONIRSKI

OBJEKTI

Več ji pio nir ski ob jek ti so pra vi ta bor niš ki iz ziv. 
Ker iz de la va ter ja več ča sa, jih po na va di 

po stav lja mo na ta bor je njih, zimovanjih, večjih 
srečanjih, zletih in ob drugih priložnostih izvajanja 

programa. 
Jam bor, raz gled ni stolp, mo sto vi in dru gi 

ob jek ti bodo pred vsem v okras, ob te me lji ti 
pri pra vi, pra vem ma te ria lu, do bre mu orod ju in 

us kla je ni sku pi ni gra di te ljev pa bodo od lič no 
slu ži li tudi svo je mu na me nu.
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V fazi načrtovanja si je nemalokrat potrebno predhodno ogledati kraj, kjer bomo 
začasno bivali oz. postavljali objekte. Če je le mogoče, si kraj ogledamo v različnih vre-
menskih razmerah oziroma letnih časih. S tem imamo možnost, da z ustrezno pred-
pripravo dosežemo uspešno izvedbo aktivnosti, zato faze priprave in načrtovanja ne 
smemo zanemariti. Vaja v normalnih okoliščinah nas bo utrdila v pravilnem ravnanju 
ob morebitnih izrednih situacijah. Seveda izbiro v izrednih situacijah, ko nas moč 
narave pričaka nepripravljene, poenostavimo. Pa vendar, tudi tedaj imejmo v mislih 
nekaj osnov v zvezi z izbiro prostora za postavljanje objektov. 

Izbira prostora
Preden začnemo na prostoru karkoli delati, moramo točno vedeti, kje bo kakšna 

stvar stala. Za vsak objekt (kuhinjo, jambor, latrino, šotore …) naj bi že v naprej 
načrtovali mesto kjer bodo stali. V ta namen si najprej izrišemo skico terena nato pa 
vanjo vrišemo še tloris. Pri izbiri prostora za postavljanje pionirskih objektov bomo 
upoštevali tla, veter, vodo, drva in okolico, kot seveda tudi estetske pogoje.

Tla na ka te rih bomo po sta vi li več je ob jek te mo ra jo biti taka, da ob jek te (npr. stolp) 
lah ko vkop lje mo in za go to vi mo nje go vo sta bil nost. Tak šna so pešče na, ilov na ta in 
dru ga tla, ki omo go ča jo eno stav no ko pa nje lu kenj. Na Kra su, kjer ska lov je pre kri va le 
tan ka plast zem lje, bomo ver jet no mo ra li po seči po dru gih teh ni kah – si dra nje. 

Drugi pogoj za dober prostor je zavetje pred vetrovi. Veter lahko postane resna 
nevarnost za naše objekte. Ko se veter upre v objekt, nam ga lahko podre (npr. stolp) 
in posledice so lahko zelo resne. Najbolje nas varuje pred vetrovi gozd, ki naj ščiti sev-
erno in zahodno stran prostora, saj v naših krajih prihajajo neurja predvsem s severa 
in zahoda. 
smer vetra

Postavitev objektov moramo prav tako prilagoditi smeri vetra. Če ne upoštevamo 
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Ne kaj os nov nih nas ve tov, ki naj olaj ša jo vča sih tr no vo pot k us pe hu. 
1. Ne zač ni mo s pre ob šir ni mi na čr ti (to ve lja pred vsem za ob seg del). Kdor še ni 

po stav ljal manj ših ob jek tov, npr. jam bo ra, naj se ni kar ne loti iz grad nje več ni voj ske-
ga stol pa. Drob nih veš čin se 
mo ra mo uči ti s prak tič nim 
de lom.

2. Pre den se lo ti mo 
dela, do bro pre mi sli mo o 
vsem. Pri hra ni li bomo de-
nar, ma te rial in čas. Pre-
krat ko od ža ga na su ši ca se 
ne da več po dalj ša ti. Na ri-
ši mo si ski co – na črt s po-
treb ni mi izme ra mi. K tak-
šne mu na čr tu pri lo ži mo 
spi sek po treb ne ga ma te ria-

lokalnih stalnih vetrov  se nam lahko zgodi da bomo imeli ob napačni postavitvi 
kuhinje in ognjišča cel prostor za bivakiranje ali pa celoten taborni prostor, zadimljen. 
Ob napačni postavitvi latrine pa bomo na prostoru imeli vseskozi neprijetne dišave. 

Ob postavitvi objektov pazimo tudi na porabo vode. Objekte ob vodi postavimo 
ob upoštevanju zaporedja porabe vode za pitje, umivanje …

porabavode

Tudi gozd in okolica sta še kako pomembna pri postavljanju objektov. V gozdu 
najdemo drva in obilico lesa iz katerega lahko izdelamo priročne izdelke, okolica pa 
nam nudi ostale možnosti za izvajanje našega programa.
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la. Za os no vo si iz de laj mo ma ke to ob jek ta; npr. v me ri lu 1:10. V timu se do go vo ri mo za 
na čin dela in raz de li tev na log.

3. Ne hi ti mo pri delu. Ko mur se mudi, je na naj bolj ši poti, da bo na re dil kaj na ro-
be. Naj nas ne za pe lje pre go vor – kar lah ko sto riš da nes, ne od la gaj na ju tri. Še po se bej 
ve lja, da ne pre hi te va mo. Ko je po treb no iz de la ti ve zi, ki mo ra jo dr ža ti in biti le pe ga 
vi de za, si vze mi mo čas.

4. Ne bo di mo sko pi, ka dar ku pu je mo orod je. Sla bo, nek va li tet no orod je nam 
kra de čas, one mo go ča us pe šno delo in rah lja živ ce. Iz be ri mo za vsa ko opra vi lo pra vo 
orod je in upo ra bi mo po de be li ni, vi de zu in na mem bno sti us trez no vrv.

5. Ne lo te vaj mo se rav no vse ga. So opra vi la, ki po tre bu je jo tim sko delo. Pri grad nji 
pio nir skih ob jek tov si lah ko do bro us po sob ljen tim gle de na sta rost in fi zič no moč 
po stav lja raz lič ne ci lje.

6. Pri grad nji imej mo v mi slih, da nam bo ob jekt v rabo in po nos dalj ča sa. Ne 
lo te vaj mo se ve li kih gra denj tam, kjer nam jih bodo ob prvi pri li ki po dr li in ma te rial 
od ne sli.

7. Upo rab ljaj mo ma te rial, ki ga sme mo. Su ši ce je ce ne je ku pi ti na ža gi kot pa ne-
do vo lje no po se ga ti v gozd. 
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Jambor
Jam bor na vad no po stav lja mo v sre di ni ta bo ra. Vi ši na jam bo ra je pred met ob ču do-

va nja in tek mo va nja med so sed nji mi ta bo ri. Za jam bor iz be re mo smre ko, če se le da 
su ši co, ki naj bo vi so ka in vit ka. Sve že po dr to smre ko je po treb no obe li ti in ne kaj dni 
su ši ti, saj nam bo pri po sta vi tvi pov zro ča la te ža ve. Sve že olup lje na – obe lje na smre ka 
je pre cej spolz ka in pred stav lja do lo če no ne var nost pri po stav lja nju. Su ši ca pa je že 
suha in tudi do sti laž ja.

Se ve da po vsod ni mo go če iz bra ti do volj vi so ke su ši ce, zato si po ma ga mo z majh-
ni mi tri ki. Upo ra bi mo dve su ši ci, ki ju po po lo vi ci za re že mo do ne ka ko dveh me trov 
(od vi sno od dol ži ne su ši ce) ter zve že mo z vzpo red no vez jo. Za utr di tev vezi v spoj 
za bi je mo ne kaj le se nih kli nov.

Pri po stav lja nju jam bo ra ne sme mo po za bi ti na me ha ni zem za dvi go va nje in spuš-
ča nje za sta ve. Za to po skr bi mo pre den po sta vi mo jam bor v jamo. Na vrh nji ko nec jam-
bo ra pri tr di mo v U ob li ko van že belj z odš čip nje no gla vo ali pa majh no ko les ce, sko zi 
ka te re ga na pe lje mo vrv. Po leg vr vi ce za dvi ga nje za sta ve je smo tr no na pe lja ti tudi laks 
(ki je manj opa zen) v isti dol ži ni, saj se ne ma lo krat zgo di, da se vr vi ca str ga in nam v 
tem pri me ru po tem ni po treb no ple za ti na jam bor ali ga celo po di ra ti.

Jam bor po stav lja mo v glo bo ko ozko jamo, ka te re glo bi na naj bo pri mer na vi ši ni 
jam bo ra. V tleh naj bo ne kaj več kot de se ti na jam bo ra. Tako naj bo jama pri pet me trov 
vi so kem jam bo ru glo bo ka naj manj 70 cen ti-
me trov, pri de set me tr skem pa 120 cen ti me-
trov. Upo šte vaj mo tudi, da vrh njih 20 ali celo 
30 cen ti me trov ka me nja in pr sti k trd no sti 
jam bo ra ni če sar ne do pri ne se.

Na jam bo ree-ju na Ni zo zem skem so za 
iz kop upo rab lja li kar stroj s sve drom. S sve-
drom (1,5 me tr ski sve der na mo tor ju ve li ko sti 
mo tor ne ža ge) so v mi nu ti pri pra vi li us trez no 
luk njo. Ker je na pol der jih (na si pih) zgor nji 
del tal v glav nem iz rah le pr sti in miv ke, je to 
omo go ča lo do bro sta bil nost jam bo ra. Po na-
me sti tvi su ši ce se je luk njo eno stav no za li lo z 
vodo in s tem utr di lo.
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Na stal nih ta bor nih pro sto rih je smi sel no upo ra bi ti za po sta vi tev vko pa no cev 
(be ton sko, že lez no), ki nam omo go či, da jam bor po ta bor je nju tudi var no shra ni mo.

Jam bor dvi gu je mo med tem, ko ne kaj čla nov tima za po stav lja nje skr bi za to, 
da jam bor zdr sne v luk njo, med tem, ko os ta li jam bor dvi gu je jo. Za dvig več je ga si 
iz de la mo škar je – prib liž no pol me tra pod vr hom zve za ni su ši ci s ka te ri ma jam bor 

dvi gu je mo, ter A, s ka te rim jam bor po sto po ma ob dvi go va-
nju pod la ga mo. V po moč za pod pi ra nje nam je lah ko 

tudi trian gel ni – sig nal ni stolp, ki ga poz na mo 
s ta bor niš kih mno go bo jev. Po ma ga mo si tudi 
tako, da na nas prot ni stra ni dvi go va nja v jamo 
vsta vi mo de sko, po ka te ri jam bor laž je zdr sne 
v jamo.

Jam bor za goz di mo naj prej s ka me njem 
nato pa za su je mo z zem ljo. Več je jam bo re utr-
ju je mo z iz me nič ni mi plast mi več jih kam nov 
in zem lje.

Po do ben na čin grad nje upo rab lja mo pri 
vseh več jih pio nir skih ob jek tih.
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Mostovi

Če ta bo ri mo ob po to ku ali reki, se lah ko nau či mo grad nje pre pro stih mo stov. Zah-
tev nost in prak tič na upo rab nost je od vi sna ozi ro ma pri la go je na na rav nim po go jem 
(ši ri ni, dol ži ni in vi ši ni) V po gor ju Hi ma la je mo ra jo do ma či ni pre mo sti ti mno ge hu-
dour ni ke in div je gor ske reke, ki iz vi ra jo pod mo goč ni mi go ra mi. Pri tem upo rab lja jo 
vrvi, ki jih na pe lje jo z ene ga bre ga na dru ge ga. Tak most se hi tro in pre pro sto po sta vi. 
Če ni ma mo do volj moč nih dre ves, ki bi nam slu ži la kot opo ra – si dra, zve že mo po dve 
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ali tri su ši ce v trian gel in jih vkop lje mo v zem ljo. Po mož no sti nji ho vo sta bil nost okre-
pi mo s si driš či. Po zor no iz be re mo no sil ne vrvi, ki mo ra jo biti do volj moč ne pa tudi 
na pe te. Za laž je na pe nja nje upo rab lja mo škrip čev je, s ka te rim lah ko tudi po več krat-
nem pre ho du mo stu no sil ne vrvi po nov no za teg ne mo. Za no sil ne vrvi upo ra bi mo čim 
manj elastič ne vrvi. Če ima mo mož nost, no sil ne su ši ce pre vr ta mo z le snim sve drom in 
sko zi te luk nje po teg ne mo no sil ne vrvi ter jih nato uč vr sti mo. No sil na vrv je lah ko ena 
ali pa dve, tri in še več. V pri me ru, da ima mo dve no sil ni vrvi po ka te rih ho di mo, lah-
ko na nje prič vr sti mo deš či ce, ki nam bodo omo go či le laž ji pre hod. Med no sil no vrv jo 
in stran ski ma opor ni ma vr ve ma pri tr di mo po mož ne vr vi ce, ki pa mo ra jo biti ena ko 
dol ge. Po mož ne vr vi ce pri tr ju je mo na stran sko opor no vrv s prus si ko vim voz lom, na 
no sil no vrv pa z vrz nim ali kav boj skim.

Pri po stav lja nju mo stov mo ra mo po seb no po zor nost na me ni ti iz bi ri in upo ra bi 
no sil nih vrvi. Po treb no je upo šte va ti tako no sil nost vrvi (is to ča sno šte vi lo oseb, ki ho-
di jo pre ko mo stu in nji ho vo te žo), kot tudi od klon (upo gib) vrvi gle de na te žo. Na sled-
nji pri me ri so na re je ni za 12 mm vrvi iz ko nop lje. Vrv naj bi se ob 150 kg obre me ni tvi 
(dve odra sli ose bi) na 20 m raz da lji v sred njem delu od klo ni la za 6 m.
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Ko no sil no vrv pri ve že mo na dre vo, je po treb no dre vo pred hod no us trez no za va-
ro va ti. Vrv se kaj rada za re že in poš ko du je lub je. Dre vo za va ru je mo tako, da ga ovi je mo 
s plaš čem iz de la nim iz deš čic ozi ro ma po len.
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Za na pe nja nje no sil ne vrvi po tre bu je mo še 4 m dolgo su ši co de be li ne cca 15 cm, 
ter dve po mož ni vrvi (lah ko 12 mm naj lon ski), ki ju prič vr sti mo na no sil no vrv s prus i-
ko vim voz lom. Na pe nja jo naj vsaj tri je ozi ro ma štir je po stav ljal ci.

Dva po stav ljal ca z vr te njem su ši ce za te gu je ta po mož ni vrvi in s tem po sred no 
no sil no vrv. Tret ji skr bi za za te go va nje no sil ne vrvi, če tr ti pa za za te go va nje prus i ko-
vih voz lov. Pri na pe nja nju pa zi mo, da no sil ne vrvi ne preo bre me ni mo. Ko do se že mo 
us trez no na pe tost, tret ji in če tr ti po stav lja lec mo stu uč vr sti ta no sil no vrv z mr tvim 
voz lom ozi ro ma vple te no os mi co.

Se ve da ni nuj no, da za grad njo mo stič kov, brvi in mo stov po tre bu je mo po to ček 
ali reko. Mo st iz vrvi lah ko na re di mo tudi z dre ve sa na dre vo ali pa kot po ve za vo med 
straž ni ma stol po ma.
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Most 1

Čas iz de la ve: cca 2 uri (ob po go jih, da je ves ma te rial pri prav ljen)
Po treb no šte vi lo oseb: 15
•	 Ma te rial – po treb ne su ši ce: 1 x 6 m, 2 x 5 m, 14 x 3 m, 4 x 1,5 m
•	 6 x 1 m za le stev 
•	 ko nop lje na vrv za ve za vo
Most bomo gra di li za pre hod vod ne ovi re (ali nad vho dom v ta bor) ši ri ne cca 3 

m. Če že li mo ime ti več jo raz da ljo med stol po ma, po tre bu je mo dalj še su ši ce (dalj še 
su ši ce mo ra jo biti tudi de be lej še za ra di last ne te že, ki jo mo ra ta no si ti na sre di ni, in 
dalj še ga vzvo da).

Grad njo zač ne mo z de lom v dveh sku pi nah, ki bo sta na vsa kem bre gu po sta vi li 
stolp. Os no vo za stolp tvo ri jo šti ri 3 m dolge su ši ce. Po ve že mo jih na tleh. Ve za vo uč-
vr sti mo 1m pod vr hom sred njih dveh su šic. Stolp nato po sta vi mo. V vrhu dalj ši su ši ci 
mo ra ta sta ti bliž je bre gu. Slu ži li nam bo sta za no sil ce ogra je mo stu. V na sled njem 
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ko ra ku zve že mo ho ri zon tal ne preč ke 
na raz da lji cca 2,30 m nato pa še preč ki 
vzpo red no z ovi ro na raz da lji cca 1,25 
m. Stol pa sta tako kon ča na. Po stav lje-
na mo ra ta biti se ve da vzpo red no drug 
pro ti dru ge mu.

Su ši co dolžine 6 m nato po lo ži mo 
v no sil ni vrh stol pa tako, da na vsa ko 
stran sega 1 m od vrha. Ob kon cu 6 m 
su ši ce, po ka te ri bomo ho di li pre ko 
mo stu, po sta vi mo preo sta li sušici (3 
m). Sku paj s stra ni co stol pa te tvo ri jo 

ogrod je les tve, po ka te ri se bomo povz pe li na stolp. Pri ve za vi upo šte va mo, da bomo na 
most vsto pa li po eni, iz sto pa li pa po dru gi stra ni. Dve 5 m su ši ci nato po ve že mo med 
V vrha stol pa. Su ši ci, ki nama slu ži ta kot ogra ja za most, pri ve za vi za mak ne mo za 1 m 
na vsa ko stran in s tem uč vr sti mo tudi no sil ce le stev.

Preo sta ne nam samo, da po ve že mo še 1 m su ši ce za preč ke za vzpe nja nje po les tvi 
ter bolj za ra di es tet ske ga vi de za, kot pa za ra di upo rab no sti, pre ple te mo z vrv jo med 
no sil no su ši co in stran ski mi (ogra jo). 
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Most 2

Čas iz de la ve: cca 5 ur (ob po go jih, da je ves ma te rial pri prav ljen)
Po treb no šte vi lo oseb: 18
•	 Ma te rial – po treb ne su ši ce: 2 x 9 m, 4 x 8 m, 2 x 5 m, 2 x 4 m , 8 x 2,5 m, 

3 x 1,5  m, 10 x 1 m 
•	 6 plo hov ali »co la ric«
•	 ko nop lje na vrv za ve za vo
•	 vrv za dvi go va nje
•	 2 trian gla ali A za dvi go va nje
Most naj bi slu žil pre ma go va nju vod ne ovi re ši ri ne 6 do 7 m. Pri tem ra ču na mo, 

da na vsak breg sega še za 1,5 m po hod ne ga dela, saj bre go vi po na va di niso od se ka ni. 
No sil ci mo stu slu ži jo več ji upo rab no sti mo stu vsaj kar se ti če nje go ve no sil no sti, kar 
po me ni tudi manj še upo gi ba nje po hod ne ga dela. 

Ob jekt lah ko po stav lja mo v treh sku pi nah. Dve sku pi ni ve že ta no sil ce mo stu. Ena 
sku pi na ve že po hod ni del. No sil ce mo stu ve že mo na tleh na vsa kem bre gu. Po seb no 
po zor nost pos ve ti mo vstav lja nju dia go nal nih prečk, pri če mer mo ra mo pa zi ti na nji-
ho vo smer.
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Naj tež ji del po stav lja nja je zdru že va nje 
obeh no sil cev mo stu. Zdru že va nja se lo ti mo 
tako, da v vrhu no sil ca pri ve že mo vrv, s ka te-
ro bomo po sa mez ni no si lec dvig ni li ozi ro ma 
spuš ča li do zdru ži tve. No sil ce mo stu po sta vi mo 
vzpo red no z bre gom in nato nav pič no dvig ne-
mo. Gle da mo na to, da no sil ca sto ji ta vsak se bi v 
sme ri, kot bo po te kal pre hod. Ko no sil ca sto ji ta, 
vleč no vrv spe lje mo pre ko trian glov ozi ro ma 
A-jev. Ob tem, da po dva po stav ljal ca dr ži ta no-
si lec, da se v delu z zem ljo ne pre mi ka, so os ta li 
ob vleč ni vrvi pri prav lje ni na po stop no spuš-
ča nje no sil cev v sme ri vod ne ovi re. Spuš ča nje 
no sil cev naj nek do koor di ni ra. Nje go va na lo ga 
je, da pove vsa ki od sku pin ali mora no si lec spu-
sti ti ali dvig ni ti. Ob koor di ni ra nem spuš ča nju se 
no sil ca v vrhu zdru ži ta. Se daj de jan sko na sto pi 
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naj tež ji del po stav lja nja, ko je po treb no na vi ši ni pr vih ho ri zon tal nih prečk po ve za ti 
5 m ho ri zon tal ne su ši ce. Kljub temu, da sta vr ho va no sil cev mo stu že sed la, jih z za-
teg nje no no sil no vrv jo vsee no dr ži mo. Na kon ce ho ri zon tal ne preč ke pri ve že mo vrv, 
s ka te ro si po ma ga mo su ši co dvig ni ti na prve preč ke no sil cev. Su ši ci na obeh stra neh 
in kon cih po ve že mo. V na sled njem ko ra ku po teg ne mo pre ko spod nje ga dela no sil cev 
po hod ni del mo stu. Zo pet si pri tem po ma ga mo z vrv mi, ki jih pri ve že mo na ko nec 
po hod ne ga dela mo stu, ki ga bomo po vle kli pre ko vod ne ovi re. Po hod ni del uč vr sti mo 
z ve za va mi ob vznož ju no sil cev mo stu. Pa zi mo, da po po hod nem delu še ne hodi več je 
šte vi lo po stav ljal cev, saj še ni do konč no uč vrš čen. Na po do ben na čin, kot smo po ve-
za li 5 m ho ri zon tal ne su ši ce, po ve že mo še preo sta li dve 4 m su ši ci. Za bolj šo trd nost 
v vrhu med se boj no po ve že mo še oba no sil ca. Po treb no je do dat no utr di ti še po hod ni 
del. Na ho ri zon tal ne su ši ce obeh no sil cev mo stu pri tr di mo vrvi, na ka te re po ve že mo 
1 m preč ne no sil ce po hod ne ga dela mo stu. Preč ne no sil ce po hod ne ga dela mo stu mo-
ra mo vtak ni ti med de ske in 9 m no sil ne su ši ce. Do volj je, da so po ve za ni samo na vrvi 
iz ho ri zon tal nih prečk no sil cev.

Pri na čr to va nju po stav lja nja mo stu bo di mo po zor ni, pre ko kak šne ovi re most po-
stav lja mo. V ko li kor nam most slu ži za pre hod hu dour ni ka imej mo v mi slih, da voda v 
hu dour ni ku lah ko ob de žev jih zelo na ra ste. Če ne že li mo, da nam most od ne se, ga je 
po treb no do dat no utr di ti. Naj laž je to sto ri mo tako, da na vsa ki stra ni ob no sil cih za bi-
je mo v tla po 1 m dol ge kole, na ka te re po tem pri ve že mo po hod ni del in no sil ce mo stu.
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Izdelava vhoda – stolpa
Vhod po stav lja mo z na me nom, da po pot ni ka opo zo ri, da je pri šel v ta bor niš ki 

ta bor. Po stav lja mo jih ob raz lič nih pri lož no stih, kot so ta bo ri, zle ti ali raz na sre ča nja. 
Ob li ka je pre puš če na do miš lji ji in spret no sti po stav ljal cev. Od vi sna je tudi od raz po-
lož lji ve ga ma te ria la. Upo rab lja mo zla sti veje, pa li ce, vrv in su ši ce. Ne ka te ri po stav lja jo 
tak vhod, ki je hkra ti tudi straž ni stolp. Grad nja zah tev nej ših vho dov je ena iz med 
naj tež jih med grad nja mi pio nir skih ob jek tov. Po pred hod ni pred lo gi (na čr tu, ski ci) se 
lo ti mo iz bi re ma te ria la, ki naj bo ka ko vo sten. Pri več kot 5 m vi so kih stol pih no sil ci ne 
bi sme li biti tanj ši od 15 do 20 cen ti me trov v pre me ru. 

Kot za ni mi vost:
Na Ni zo zem skem smo na jam bo ree ju lah ko vi de li mno ži co pio nir skih ob jek tov. 

Med nji mi je prav go to vo iz sto pal stolp iz de lan le iz na rav ne ga ma te ria la brez upo ra be 
žeb ljev, ži ce, ko vin skih “spojk” ... 

Gra di lo ga je prib liž no 50 lju di in si cer 14 dni. Za stolp, ka te re ga gornji podest je 
bila 52,7 m vi so ko, sam vrh stol pa pa 65,2 m, so po ra bi li 2.500 m lesa, 13.500 m vrvi, 
skup na te ža stol pa pa je zna ša la 18.000 kg. Var nost na meja stol pa je bila 40 m.

S temi me ra mi in na či nom iz de la ve je pri šel stolp v Guin nes so vo knji go re kor dov.
Na vrhu stol pa so po sta vi li vi deo ka me ro, ki je be le ži la do ga ja nje na jam bo ree-ju. 

O gra di tvi stol pa so po sne li vi deo, ki so ga pred va ja li v bliž njem šo to ru, kjer je bil raz-
stav ljen tudi de tajl ni na črt grad nje ter ma ke ta stol pa.
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Stolp 1

Čas iz de la ve: cca 2 uri (ob po go jih, da je ves ma te rial pri prav ljen)
Po treb no šte vi lo oseb: 12
•	 Ma te rial – po treb ne su ši ce: 8 x 8m, 10 x 4 m, 2 x 3 m, 20 x 2,5 m
•	 10 x 1 m za vrh
•	 30 prečk za le stev
•	 ne kaj »plo hov« ali desk dol ži ne 4 m, ki bodo slu ži le le za oder in kot po moč 

pri ve za vi
•	 ko nop lje na vrv za ve za vo
Delo lah ko prič ne mo v dveh sku pi nah. Vsa ka od sku pin zve že svo jo šti ri stra nsko 

pi ra mi do iz 8 m su šic. Pri pi ra mi di, ki bo sta la na tleh, naj prej med se boj no po ve že mo 
vrh su šic. Spod njo preč ko zve že mo cca. 1m od kon ca su šic ozi ro ma v dol ži ni preč ke (4 
m). Pri zgor nji pi ra mi di, ki bo obr nje na sta la na prvi, se prvo preč ko zve že čim bliž je 
kon cu su šic. Preč ka pred stav lja ogra jo na vrhu stol pa. Dru go preč ko bomo ve za li 1,80 
m od kon ca su šic. Dru gi preč ki bo sta no si li su ši ce za po hod ni del stol pa. Gle de na 
majh no te žo stol pa je mor da naj laž je, da pi ra mi de, ko ima mo že vsa ko zase zve za ne, 
zdru ži mo in zve že mo po stav lje ne na (boku) na tleh. Ker su šic ni po treb no vko pa va ti v 
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tla, lah ko ce lo ten stolp nato sku paj dvig ne mo. Ob kon cu pri tr di mo na dru ge zgor nje 
preč ke še vrv no le stev.
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Stolp 2
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Čas iz de la ve: cca 5 ur (ob po go jih, da je ves ma te rial pri prav ljen)
Po treb no šte vi lo oseb: 25
•	 Ma te rial – po treb ne su ši ce: 4 x 9 m, 5 x 8 m, 4 x 5 m, 14 x 4 m, 12 x 3 m, 23 x 

2,5 m, 25 x 1,5 m za vrh
•	 150 prečk za le stev
•	 ne kaj »plo hov« ali desk dol ži ne 4 m, ki bodo slu ži le le za oder in kot po moč 

pri ve za vi 
•	 2 trian gla ali A za dvi go va nje
•	 ko nop lje na vrv za ve za vo
•	 moč nej ša vrv – za dvi go va nje
Delo raz de li mo med pet sku pin, ki lah ko iz de la jo in zve že jo:
•	 iz kop za spod nji del
•	 dva spod nja dela stol pa (prvi nivo)
•	 dva zgor nja dela stol pa (dru gi nivo)
Ce lot na vi ši na stol pa bo prib liž no 13 m.
Na tleh naj prej zve že mo se stav ne dele – dva spod nja dela spod nje ga ni vo ja in dva 

zgor nja dela zgor nje ga ni vo ja.
Za spod nji nivo vza me mo 9 m su ši ce in 1m od spod nje ga kon ca prič ne mo z ve za vo 

ho ri zon tal ne preč ke. Spod nji ko nec bomo ka sne je po sta vi li v za to pri prav lje ne luk nje. 
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Pri ve za vi mora biti raz da lja med su ši ca ma 
ob vrhu 2,15 m na spod njem delu pa 3,80 m.

Za zgor nji nivo vza me mo 8 m su ši ce in 
prič ne mo z ve za vo ho ri zon tal ne preč ke 10 
cm od kon ca su šic. Pri ve za vi pre ve ri mo, da 
bo raz mik med su ši ca ma ob vrhu 1,2m na 
spod njem delu pa 2,4m. Prve dia go nal ne 
po ve za ve ne ve že mo, ker jo bomo prič vr-
sti li poz ne je in jo po ve za li še na prvi nivo.

Med tem ko šti ri sku pi ne ve že jo dele 
stol pa, lah ko ena sku pi na pri pra vi iz kop 
lu kenj. Pre den zač ne mo ko pa ti luk nje, na-
tanč no iz me ri mo in oz na či mo me sta iz ko-
pa. Upo šte vaj mo, da bomo po tre bo va li za 
dvi go va nje dru ge ga ni vo ja stol pa prib liž no 
15 m pro sto ra na vsa ki stra ni. Luk nje naj 
bodo 1m glo bo ke in 3,7 m na ra zen. V luk-
nje bomo po sta vi li su ši ce pod ko tom 90 
sto pinj.

Za po sta vi tev pr ve ga ni vo ja po tre bu je-
mo ne kaj spret no sti in ve li ko mero iz naj-
dlji vo sti. Oba dela bomo naj prej dvig ni li in 
na me sti li v luk nje. Lu kenj še ne za su je mo. 
Naj prej (na ra me nih dr že čih in ob tem, da 
po tri je dr ži jo vsa ko no sil no su ši co) po ve-
že mo ho ri zon ta le med de lo ma v vi ši ni 2,8 
m. Sli ka 6. Še le ko so te po ve za ne, po ve že-
mo tudi ho ri zon ta le na tleh in uč vr sti mo z 
dia go nal ni mi preč ka mi. Dia go nal ne preč-
ke naj bodo ve za ne v isti sme ri. Ko smo to 
kon ča li, za su je mo luk nje in uč vr sti mo prvi 
nivo. Nato po ve že mo dia go na le na dru gi 
tret ji ni pr ve ga ni vo ja.
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Ho ri zon tal na dru gem ni vo ju ne ve že mo, saj bomo upo ra bi li ti ste iz zgor nje ga ni-
vo ja. Zato pa po ve že mo ho ri zon ta lo na tret ji tret ji ni, pre ko ka te re bomo lah ko z vrv jo 
dvig ni li dru gi nivo.

Za sto jiš če in laž jo ve za vo si pre ko ho ri zon tal za ča sno po sta vi mo oder iz ne kaj 
plo hov ali desk, ki mo ra jo ime ti no sil nost te že vsaj dveh oseb. Po se bej teh plo hov ne 
bomo prič vr sti li in jih bomo ka sne je pre mi ka li po ni vo jih. 

Grad njo dru ge ga ni vo ja prič ne mo tako, da del dru ge ga ni vo ja naj prej na tleh 
po sta vi mo vzpo red no z zgra je nim pr vim ni vo jem. Zgor nji del dru ge ga ni vo ja naj bo 
od da ljen cca 5 m od po stav lje ne ga pr ve ga ni vo ja. Na ho ri zon ta lo spod nje ga dela dru-

ge ga ni vo ja prič vr sti mo dve dalj ši vrvi, s po moč jo ka te rih bomo nivo dvig ni li. Vrvi naj 
te če jo pre ko ho ri zon ta le na dru gi tret ji ni pr ve ga ni vo ja. Ko prič ne mo dvi go va nje, naj 
par po stav ljal cev pazi, da se vrh ne pre mak ne, os ta li pa naj z vle če njem vrvi dru gi nivo 
dvig ne jo in pri slo ni jo na vrhe dia go nal na dru gi tret ji ni po stav lje ne ga pr ve ga ni vo ja. 
Dru gi nivo nato prič ne mo po ve zo va ti na na čin kot je na ri sa no. 
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Vleč ne vrvi nato od ve že mo. Po nov no jih prič vr sti mo na vrh stol pa (dru ge ga ni-
vo ja), ki je tre nut no na tleh. Vrvi nato na pe lje mo pre ko tret je ga dela sto je če ga pr ve ga 
ni vo ja. Dru gi nivo za tem s po te gom dvig ne mo. Za več jo sta bil nost po ve že mo še ho ri-
zon tal ne dia go na le na sti ku pr ve ga z dru gim ni vo jem (v dru gi tret ji ni pr ve ga ni vo ja).
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Po ve že mo tudi prve dia go na le dru ge ga ni vo ja, ki jih prič vr sti mo na prvi nivo.
Grad njo na da lju je mo z dvi gom dru ge ga dela dru ge ga ni vo ja. Po sto pek je po do ben 

dvi gu pr ve ga dela. Ko je del dvig njen, po ve že mo dia go na le in ho ri zon ta le.
Ko smo to kon ča li, lah ko pri sto pi mo k iz de la vi in ve za vi po hod ne ga dela na vrhu 

stol pa, iz de la vi ogra je in les tve. Preo sta ne nam le še, da preo sta lo 8m su ši co, na me nje-
no za jam bor, pri ve že mo na gor nji nivo.
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ZTS
Zveza tabornikov 

Slovenije,
nacionalna skavtska 

organzacija
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Ali veš, da je Zveza tabornikov Slovenije (ZTS) najštevilčnejša mladinska nevladna 
organizacija? V svoj program vključuje več kot 8.000 mladih, povezanih v blizu 100 
društev tabornikov (rodov), ki delujejo po vsej Sloveniji. Že več kot 60 let ZTS pomaga 
mladim, da se zavedo svojih potreb, sposobnosti in odgovornosti do sebe, drugih in 
do družbe. Pomaga jim, da bi odrasli v dejavne, samostojne, odgovorne in solidarne 
državljane in da bi kot taki soustvarjali boljši svet. Deluje v javnem interesu na več 
področjih in skladno z namenom svetovnega skavtskega gibanja in je od leta 1994 
polnopravna članica Svetovne organizacije skavtskega gibanja (WOSM). Ta združuje 
več kot 30 milijonov članic in članov po vsem svetu. 

Ali veš, da je organizacija odprta vsem mladim ne glede na spol, narodnost, strankar
sko pripadnost, vero ali prepričanje? Članstvo v lokalnih društvih je prostovoljno, saj se 
vanje lahko vključi vsak, ki sprejema njen program in se ravna v skladu z načeli, prisego 
in taborniškimi zakoni. Bodoči član ima na voljo nekaj mesecev pripravniškega časa, v 
katerem se seznani z organizacijo in njenim programom ter se na koncu odloči ali bo 
ostal član taborniške organizacije ali ne. 

Ali veš, da vzgojnoizobraževalni namen organizacije skozi program poudarja pomen 
aktivnega sodelovanja v družbi, priznavanje in odobravanje raznolikosti (plura
lizem), svobodo posameznika, večkulturnost in enakost priložnosti za vse? Vzgo-
ja in izobraževanje temelji na vrednotah kot so prijateljstvo, poštenost, strpnost, 
spoštovanje narave, zdravo življenje, nesebična pomoč drugim – prostovoljstvo, mir, 
trajnostni razvoj, medgeneracijsko sožitje in pripadnost duhovnim načelom. Program 
omogoča celovito vzgojo ki spodbuja telesni, intelektualni, čustveni, družbeni in 
duhovni razvoj posameznika. Izkustveno ter skupinsko učenje dajeta mladostnikom 
neprecenljivo izkušnjo drugačnega učenja – učenja skozi lastno vključenost, preko 
katere mladi postopoma prevzemajo odgovornost za lastne odločitve.

Ali veš, da program za mlade v ZTS postavlja pred tabornice in tabornike različne 
preizkušnje? Pri njihovem premagovanju spoznavajo samega sebe in druge, raz-
vijajo prijateljstva, zanimivo in kakovostno preživijo prosti čas v varnem okolju in 
obnovijo moči za nadaljnje napore – učenje v šoli ali delo na delovnem mestu. Spret-
nosti življenja v naravi, telesna utrjenost, ustvarjalni potencial, iznajdljivost ... se 
kalijo med prečenjem rek, pripravo hrane v kotličku, spanjem pod jasnim nebom, med 
snežnim viharjem ali poletno nevihto. Z raziskovanjem narave, bivanjem v naravi in 
doživljanjem njenih lepot in izzivov, pa tudi negostoljubnosti, se približajo sebi in se 
zavejo neizogibne povezanosti sveta. Odkrivajo talente in razvijajo zmožnosti (kompe-
tence), ki jim bodo koristile tudi kasneje pri poklicu in v življenju nasploh.

Ali veš ...
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Ali veš, da so člani povezani v majhne vrstniške skupine (vodi) in da je program prilago
jen različnim starostnim skupinam (murni, medvedki in čebelice, gozdovniki in 
gozdovnice …)? Mladi dejavnosti izbirajo sami na podlagi lastnih želja in potreb, 
usmerja pa jih usposobljen vodnik. Mlajši se razvijajo skozi igro, starejši se udeležujejo 
dogodivščin in se soočajo z izzivi. Taborjenje je vrhunec celoletnega taborniškega 
dela. Ponuja priložnost, da gredo mladi za dalj časa v naravo, pod platneno streho, da 
izkusijo nepredvidene okoliščine, nočno stražo, prve simpatije, samostojnost in prvo 
daljšo odsotnost od doma. Ta je še bolj izrazita na mednarodnih taborih in akcijah v 
tujini, kjer se mladi srečajo s prvimi izkušnjami multikulturnosti (od kultur in jezikov 
do običajev), pridobivajo prijatelje iz drugih držav in  razvijejo željo po odkrivanju 
Evrope in sveta.

Ali veš, da je ZTS prostovoljska organizacija, v kateri je aktivnih preko 1.500 prosto
voljcev, med njimi tudi odrasli. Ti tedensko opravljajo različne naloge: vodenje skupin 
mladih, vodenje društev, organizacija izletov, taborjenj, odprav v tujino, izvajanje 
projektov v lokalni skupnosti, zagovorništvo potreb mladih v družbi ter druge naloge 
v okviru delovanja društev in ZTS. V izrednih okoliščinah v okviru delovanja Civilne 
zaščite pomagajo pri odpravljanju posledic elementarnih in drugih nesreč. Organi-
zacija ima razvit izobraževalni sistem, ki prostovoljcem zagotavlja usposobljenost 
za kakovostno in varno izvajanje nalog. Letno se v sistemu izobražuje več kot 300 
prostovoljcev.

Ali veš, da se taborništvo v Sloveniji približuje 100 letnici delovanja? V Sloveniji so se 
skavti pojavili leta 1922, tri leta kasneje pa je nastala še gozdovniška organizacija. Med 
organizacijama v takratni Sloveniji ni bilo bistvenih vsebinskih razlik. Gozdovniška je 
bila organizacijsko bolj svobodna, gojila in zelo poudarjala je sožitje z naravo; skavtska 
pa je bila trdno organizirana in je imela natančno opredeljen način ravnanja. Naziv 
“tabornik” je bil prvič omenjen leta 1924 v Narodnem dnevniku. Z njim so poimeno-
vali pripadnike obeh gibanj. Po 2. svetovni vojni, 22. aprila 1951, so nekdanji skavti in 
gozdovniki sedli skupaj in ustanovili Združenje tabornikov Slovenije, ki se je kasneje 
preimenovalo v Zvezo tabornikov Slovenije. ZTS tudi danes ohranja svojo taborniško 
identiteto, ki se je izražala z značilnim slovenskim taborniškim grbom, s posebno 
organiziranostjo, šegami, poimenovanjem enot in oznak ter z drugimi posebnostmi.

ZDAJ VEŠ!
Poišči lokalni rod in se angažiraj tudi ti!



180

Z bivanjem v naravi in izdelavo pionirskih objektov se sreča vsak “pravi” tabornik. 
Je tradicionalna taborniška dejavnost, ki pomembno prispeva k različnim vidikom 
razvoja mladega človeka tako na področju razvoja psiho-fizičnih sposobnosti, tim-
skega načrtovanja in izvedbe dejavnosti, razvoja vztrajnosti in inovativnosti, kakor 
tudi skrbi za naravno okolje in trajnostno rabo naravnih virov. Največkrat se znanja 
v praksi uporabljajo na aktivnostih v naravi – na izletih, tekmovanjih, večdnevnem 
bivanju v naravi in taborjenjih.

Spoznavanje pri medvedkih in čebelicah (MČ)
Ena izmed prvih nalog vodnika je preko dejavnosti članom približati naravo. V 

ta namen lahko predstavi različne oblike gibanja v naravi (veščine Gibalček, Smučar, 
Plavalec). Za življenje v naravi je pomembno, da smo ji blizu, da se v njej znajdemo 
in dobro počutimo ter da lahko za življenje koristimo tudi njeno bogastvo (veščine 
Robinzon, Poznavalec ognjev, Uporabnik noža, Ribič). Na ta način člani razvijajo svoje 
ročne spretnosti, kar je na tej razvojni stopnji mladih zelo pomembno (npr. pravilna 
in varna raba noža). S tem je povezano tudi opazovanje in spremljanje vremenskih 
pojavov (veščine Opazovalec neba, Vremenoslovec). Tudi pri razvoju sodelovanja med 
člani in krepitve vodovega duha je pionirstvo v veliko pomoč (npr. na mnogoboju: 
nabiranje suhljadi za kurjenje ognja ali postavljanje šotora iz šotork).

Preizkušanje pri gozdovnicah in gozdovnikih (GG)
Če je pri MČ poudarek na spoznavanju, gre pri GG za izrazito uporabno vred-

nost tega znanja in spretnosti. GGji na potepu, bivakiranju, taborjenju … izdelu-
jejo uporabne pionirske objekte in pri tem uporabljajo različno orodje in druge 
pripomočke. Poudarek je na lastnem preizkušanju, saj se iz ponesrečenih poizkusov 
največ naučimo. Pomembna je tudi iznajdljivost, saj v trenutnih pogojih ponavadi 
nimamo vsega pri roki. Najprej je potrebno razviti osnovno znanje o vrvi in vozlih ter 
materialih, ki jih uporabljamo za gradnjo objektov (veščine Vrvar, Poznavalec gozda, 
Taborni izumitelj, Nastanjevalec). Pomembne so tudi veščine sledenja živalim, ljudem 

Vozli in pionirstvo v  
programu za mlade v ZTS
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in prevoznim sredstvom in opazovanja (veščine Stezosledec in Opazovalec). Poleg 
udobja, ki ga ponujajo različni objekti je potrebno znanje nabiranja zelišč in priprave 
hrane ter kuhanja na odprtem ognju (veščine Zeliščar, Kuharski vajenec). Pri vseh 
dejavnostih je neizogibno razvijati odnos in skrb za Naravo (veščina Varuh planeta). 
Celota vseh teh znanj in spretnosti nam omogoča, da postanemo vodiči po naravi 
(veščina Vodič po naravi 1 in 2), ter se preizkusimo tudi v načrtovanju in izvedbi izziva 
kot zaključka obdobja GG (veščine Kosobrin, Kuhar, Izvidnik, Nastanjevalec, Taborni 
gospodar, Pionir, Orodjar in drugi).

Mojstrstvo pri popotnikih in popotnicah (PP)
Pri popotnicah in popotnikih so v ospredju izzivi ekstremnih okoliščin. Kako je 

spati v igluju ali zakuriti ogenj brez vžigalic, kako je narediti vrv iz naravnega materiala 
in še in še. Kreativnost tukaj ne pozna meja. Postavitev večjega pionirskega objekta 
(npr. most ali razgledni stolp) pomeni veliko načrtovanja, priprave materiala in orodja 
(izdelava makete) in timskega dela, kar je za skupino PP-jev pravi izziv. Pri tem se je 
potrebno seznaniti in spoštovati tudi vse varnostne ukrepe. PP-ji tako razvijejo moj-
strstvo in lahko postanejo specialisti bivanja v naravi in specialisti pionirstva. 

Poklicna orientacija pri  
raziskovalcih in raziskovalkah (RR)

Raziskovali in raziskovalke lahko na podlagi poglobljenega interesa razvijejo svojo 
usposobljenost do te mere, da ta znanja in spretnosti postanejo del njihove poklicne 
kariere. Po usposabljanju za mentorja specialnosti lahko poskrbimo za prenos znanja 
in spretnosti na druge, kot inštruktorji specialnosti pa lahko skrbimo za usposabljanje 
specialistov in mentorjev. Seveda pa ta znanja lahko uporabljamo tudi izven organi-
zacije, saj je tovrstna usposobljenost primerna na kar številnih drugih področjih dela. 
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Metodološka navodila
Priročnik, ki predstavlja osnovno znanje za potrebe te dejavnosti, je namenjen: 

•	 gozdovnicam, gozdovnikom, popotnicam in popotnikom ter raziskovalcem in 
raziskovalkam
•	 kot	priročnik	za	nabiranje	teoretičnega	znanja
•	 kot	ponazoritev	za	lažje	razumevanje	in	vzpodbudo
•	 kot	vir	novih	idej	in	nasvetov

•	 vodnikom, specialistom, mentorjem in inštruktorjem specialnosti 
•	 kot	pripomoček	pri	pripravi	programa	vodovega	srečanja,	vaj	in	osvajanja	

veščin
•	 kot	pripomoček	za	pripravo	akcije	s	takšno	tematiko
•	 kot	priročnik	uporabnih	znanj	za	udeležbo	na	tečaju	za	specialista	ali	men-

torja specialnosti
Pri razvoju spretnosti je potrebno upoštevati tako pridobivanje teoretičnega znan-

ja, kakor tudi preizkušanje in izdelavo v praksi. Teoretično nabiranje znanja naj pred-
stavlja predvsem samoizobraževanje s pomočjo priročnika, ostale literature s tovrstno 
vsebino in pa gradiva na internetu. Praktično delo pa naj predstavljajo vodova srečanja, 
samostojno delo (vaja), osvajanje veščin, taborniške akcije (vodov izlet, taborjenje ...) 
in udeležba na izobraževanju s tega področja. Vodnik naj na vodovem srečanju izvaja 
predvsem praktično delo (ker je to bolj zanimivo in za delo v skupini bolj primerno), 
člane voda pa naj vzpodbuja, da teoretično znanje nabirajo individualno preko zgoraj 
omenjenih metod.

Verjetno se bo kdaj v praksi pokazalo, da je potrebno postopke iz priročnika 
včasih tudi smiselno prirediti in bodo tako bolj uporabni oz. izvedljivi kot na način, 
ki je opisan v priročniku. Le na tak način bo ta del taborniškega programa uspešno 
doprinesel k osebni rasti mladega človeka.
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Slovenska skavtska fundacija s svojim delovanjem pomaga 
pri rasti in razvoju taborniške organizacije v Sloveniji na ta način, da 
zbira sredstva, ki se strogo namensko porabijo za uresničitev pred-
stavljenih ciljev. Sredstva se dobivajo iz različnih virov, kot so prispevki 
posameznikov, gospodarskih družb, različnih fundacij, vlade preko 
ministrstev in različnih komercialnih promocij. Sredstva, nabrana v 
fundaciji, morajo ohraniti svojo realno vrednost, za kar skrbi Uprava 
fundacije, v kateri so strokovnjaki z različnih strokovnih področij in 
so prostovoljci. Večina sredstev, ki se zberejo v fundaciji, se porabi za 
financiranje dejavnosti, ki so dogovorjene med Upravo fundacije in 
vodstvom Zveze tabornikov Slovenije, ki ga predstavlja IO ZTS. Zbra-
na sredstva se bodo uporabila za nakup in ureditev prostorov v 8-10 
regijah v Sloveniji, sofinanciranje izobraževanja vodij in sofinanciranje 
založniške dejavnosti za izdajanje strokovne taborniške literature.

V zadnjih letih plačniki dohodnine društvom, zasebnim ustano-
vam in fundacijam, ki delujejo v javnem interesu lahko namenijo do 0,5 
odstotkov dohodnine. Potrebno je samo ustrezno sporočilo vašemu 
Davčnemu uradu. Zahtevo za namenitev ali za njeno spremembo 
lahko v skladu z uredbo sporočite kadar koli do konca leta Davčni 
upravi bodisi preko sistema eDavki na spletni strani http://edavki.
durs.si ali pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Za pisno 
zahtevo izpolnite obrazec in ga dostavite vašemu davčnemu uradu, 
oziroma izpostavi.

Vabimo vas, da pomagajte Zvezi tabornikov Slovenije in/ali 
Skavtski fundaciji graditi boljši svet, tako da namenite del dohodnine 
za njeno delo!

Lep pozdrav!

Zveza tabornikov Slovenije, davčna številka 65720792
Skavtska fundacija, ustanova ZTS, davčna številka 59794038
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Taborniški priročnik
Vozli in pionirski objekti
Druga izdaja

Izdala in založila: Zveza tabornikov Slovenije
Za založnika odgovarja: Teja Čas
Av tor ji: Maja Cvek (vozli in vezave, bivaki in ležišča, manjši pionirski objekti), Aleš 
Fe renc (ognji in ognjišča), Tadej Pu gelj (vrv, manjši pionirski objekti), Gašper Rup nik 
(material, manjši pionirski objekti), Miroslav Vi čič (orodje, manjši pionirski objekti, 
večji pionirski objekti, bivaki in ležišča).
Pri pri pra vi je so de lo val Anton Omejec, razvojni inženir v podjetju Motvoz d. o. o. in 
Andrej Ru tar, po moč nik na čel ni ka za pro gram ZTS za vejo PP v obdobju 2000–2003.
Fo to gra fi je: Igor Biz jak, Ta dej Pu gelj, Gaš per Rup nik, Mi ro slav Vi čič
Fotografija na naslovnici: Žan Kuralt
Ilu stra ci je: Igor Biz jak, Ire na Gan tar, Si mo na Fe renc, Nina Slej ko
Lek tu ra: Mar ta Leš njak
Ob li ko va nje: Igor Biz jak
Gra fič na pri pra va in tisk: Tridesign d. o. o.
Naklada: 2000 izvodov
Ljubljana, maj 2012

Zveza tabornikov Slovenije – nacionalna skavtska organizacija
Telefon: 01/300 08 20; 041/490 444
www.zts.org
www.rutka.net
www.facebook.com/ZvezaTabornikovSlovenije
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