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NAHRBTNIK 

Pomembno je, da imamo za tabor, ali pohod 

primeren nahrbtnik. Nahrbtnik se splača kupovati 

za daljše obdobje, zato je pomembna tudi sama 

velikost nahrbtnika. 

• Lastnosti dobrega pohodnega nahrbtnika: 

• Prostornina med 45 in 55 litri 

• Čvrsto hrbtišče ustrezne velikosti ali z 

možnostjo nastavljanja velikosti 

• Široke in podložene naramnice 

• Širok in podložen pas 

• Prsni trak 

• Ločem prostor za spalno vrečo 

• Zunanje žepe 

Nahrbtnik za MČ bivak mora biti dovolj velik, da v njega spravimo spalno vrečo, podlogo za 

spanje, nekaj kosov oblek (za preobleč), kos menažke, čutaro, nož, šotorko in vrvico. Že za 

bivak je priporočljiv manjši pohodniški nahrbtnik, s širokimi podloženimi naramnicami, širokim 

in podloženim pasom te zunanje zanke/žepe, na katere lahko pričvrstimo opremo, ki ne gre v 

nahrbtnik – šotorka, podloga za spanje. 

Za GG bivak je pa že primeren nahrbtnik, ki ga GG-ji nosijo s seboj na pohode.  

POMEMBNO, KO KUPUJEMO NAHRBTNIK: 

Nahrbtnik moramo v trgovini napolniti in si ga oprtati, ustrezno nastaviti, nato pa z njim 

narediti kak krog po trgovini, si zavezati čevlje, loviti ravnotežje, ipd. Nahrbtnik, ki se udobno 

nosi, bo izboljšal izkušnjo pohoda. 

Pri velikosti nahrbtnika se ne smemo držati pravila, več prostora imam, več bom vzel s sabo. 

NASTAVITEV NAHRBTNIKA: 

 

Raztegnemo vse trakove. Nahrbtnik 
napolnimo z opremo, ki jo bomo nosili, in si 
ga oprtamo na rame. 



 

Širok trak (pas) si zapnemo okoli pasu (in 
zategnemo trakove) – če nosimo pas 
previsoko, nas stiska v trebuhu. Če je 
prenizek, bo nahrbtnik ohlapen. 

 

Zategnemo naramnice, vendar ne 
premočno, da lahko še vedno večino teže 
nahrbtnika nosimo z boki. 

 

Sidrišče (kjer so naramnice prišiti na 
nahrbtnik) mora biti na višini med 
lopaticama. 

 

Če je položaj sidrišča prenizek, je hrbtna 
dolžina prekratka – naramnice tako ne ležijo 
na lopaticah, in lahko hitro zdrsnejo z ramen. 

 

Če je sidrišče previsoko, je hrbtna dolžina 
predolga – položaj je preblizu vratu, zato tudi 
naramnice ne ležijo dobro, kar privede do 
neudobnega nošenja. 



 

Ko smo nastavili nahrbtnik, si zapnemo še 
prsni trak. Prsni trak stabilizira naramnice. 

 

Za bolj stabilen nahrbtnik si na koncu še 
zategnemo zgornje trakove, ki so na 
naramnicah, povezani z nahrbtnikom. Tako 
imamo pri nošenju nahrbtnika več nadzora 
na razgibanem terenu. Če te trakove 
popustimo, je pa nahrbtnik bolj »ohlapen«. 

  

 

PRIMER NEPRIMERNEGA NAHRBTNIKA: 

  

 

  



SPALNI SISTEM 

Na kombinacijo spalne vreče in podloge moramo gledati kot na sistem, ki zagotavlja izolacijo 

in udobje. 

PODLOGE: 

Na pohodu je najbolje imeti t.i. armafleks, ker: 

• Je lahek 

• Ga ni škoda 

• Je poceni 

• Je praktično neuničljiv 

Na pohodu in bivaku je dovolj armafleks debeline 1 cm. Armafleks lahko na taboru v šotoru 

dopolnimo s samonapihljivo blazino, in tako dobimo 4-5 cm izolacija in udobja. 

 

SPALNA VREČA 

Na taborjenju znajo biti noči kar hladne. Dobro je imeti spalno 

vrečo, ki je udobna do cca. 7 stopinj celzija. Pri nakupu pa 

moramo biti pozorni na notranji material, saj bo ta najbolj 

pogosto v stiku s kožo. 

Obstajata dve vrsti spalnih vreč – polnjene s puhom ali pa s sintetičnimi vlakni. Med  

Tako puhaste kot tudi sintetične spalke imajo po navadi prišit listek, na katerem piše, pri 

kakšnih temperaturah lahko spimo v določeni spalni vreči. Najnižja temperatura na spalni vreči 

pomeni ekstremno temperaturo, pri kateri še ne pride do podhladitve – a pri tej temperaturi 

okolja zagotovo celo noč ne bomo zatisnili očesa. Najbolj merodajna je temperatura, ki 

predstavlja “komfortno” spanje. 

Življenjska doba puhaste spalne vreče je ob normalni uporabi ocenjena na približno 5 let. Po 

tem času je seveda še vedno primerna za uporabo, je pa njena toplotna izolacija zaradi izgube 

puha v letih uporabe precej zmanjšana. 

  



TABORNIŠKA VRVICA 

Za na tabor je primerna nylon vrvica, debeline 5mm in dolžine 6 metrov. Pomembna je 

predvsem debelina, saj vrvico pogosto uporabljamo pri postavitvi bivaka iz šotork, le-te pa 

imajo kovinske rinke (obročke) premera 5mm. Če bo vrv predebela, jo ne bomo mogli speljati 

čez rinko, če bo pa pretanka, bo pa med dežjem skozi luknjo ob rinki kapljalo v bivak. 

TABORNIŠKI NOŽ 

Za mlajše in »neizkušene« uporabnike noža priporočamo zložljiv nož »švicar« z varovalom. 

Za vse, ki so uporabe noža bolj vešči, pa že priporočamo nož z nožnico. Takšen nož (oranžen 

nož znamke Bahco) se da kupiti npr. v Obiju, podobnega prodajajo tudi v Bauhausu (rdeč nož 

Mora, po obliki nož enak kot Bahco), cene noža je pa okoli 8,00 €. 

MENAŽKA IN PRIBOR 

Menažka je komplet dveh ali več posod, skupaj z jedilnim priborom. Krožnik, oz. skleda naj bo 

iz takšnega materiala, da se ne razbije. Za pribor je dovolj žlica ter vilice.  

Priporočamo, da je vsak kos menažke in pribora podpisan.  


