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Uvod

Lepote gora sem spoznal precej pozno. Pač nisem izpod planin doma. Sem pa slovenske
gore verjetno ravno zato toliko bolj vzljubil in kaj hitro so postale del mojega življenja.
Tam gori sem spoznal tudi svojo ženo. Kmalu je na svet privekal prvi otrok. Takrat so
mi prijatelji poleg čestitk radi hudomušno pripomnili: »Nič več ne bo tako, kot je bilo!
Na hribe pa kar pozabi za naslednjih nekaj let!« No, namesto nekaj let sta bila potrebna
samo dva meseca, da smo se s hčerko v kengurujčku (še pozimi) odpravili na Vogar. In
potem vsakič malo višje… Kaj kmalu smo v hribe hodili še pogosteje, praviloma vsa
družina skupaj, čeprav se je od takrat povečala še za tri člane. Tudi v visokogorje nas je
potegnilo, pa čeprav je najmlajši član imel pogosto komaj nekaj mesecev.
Tako sem sedaj jaz tisti, da vrnem očitek prijateljem, ko dobijo naraščaj: »Kdaj boste šli
pa vi kaj z nami v hribe?« No, lahko pa pritrdim, da ni več tako, kot je bilo… Potrebna
je drugačna priprava na turo, druga oprema, drugačen ritem hoje, glavna pozornost in
skrb pa sta usmerjeni na otroke. Kljub temu bi lahko nadaljeval prejšnjo misel z
…ampak mnogo bolje.
Priznam, da je bilo na začetku kar nekaj dvomov in negotovosti, včasih tudi malo strahu
božjega, čemur je razlog v pomanjkanju ustrezne literature in informacij. Večina knjig,
ki se ukvarja z otroci v gorah in predlogi izletov, je namenjenih otrokom od starosti
nekaj let dalje, ko so sposobni že samostojno premagovati predvideno pot. Nikjer pa ni
moč zaslediti izkušenj, predlogov, omejitev za najmlajše. Še več – ta tema je tudi pri
zdravnikih in pediatrih precejšen tabu.
Z namenom presekati gordijski vozel, podati svoje izkušnje in vzpodbuditi razpravo na
to temo, je napisan pričujoči sestavek. V njem se osredotočam predvsem na nošenje
otrok s posebej prirejenimi nahrbtniki1. Pri tem so predstavljene poglavitne lastnosti
nahrbtnikov, na kaj je potrebno paziti pri nakupu, podan je kratek pregled ponudbe ter
moje izkušnje, znanja in nasveti za nošenje otrok in izbiro ciljev. Hkrati skušam
odgovoriti na vsa vprašanja, ki sem jih vrsto let dobival preko e-pošte, opomniti na
dileme, ki se pojavljajo na spletnih forumih, in opozoriti na vse tisto, kar pri trgovcih ne
boste izvedeli. V zaključku je podana možnost izposoje nahrbtnika za nekajdnevni
osebni test in kontakt za nadaljnje informacije.
Morebiti bo za izkušene gornike kakšen del preveč podrobno popisan, spet za druge kaj
premalo razumljivo. Zato vse, ki boste prejeli in prebirali ta sestavek, vljudno
naprošam, da mi zaupate svoja mnenja, izkušnje in morebitna vprašanja. Na ta način
bomo lahko skupaj oblikovali in (upam) vsako leto izdali še popolnejši priročnik za
bodoče starše.
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Za nahrbtnike za nošenje otrok pogosto zasledimo tudi izraz otroška nosila. Ker tu govorimo izključno
samo o tovrstnih nahrbtnikih, bomo uporabljali prvo besedno zvezo.
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Lastnosti nahrbtnikov

Najpomembnejša dela nahrbtnika sta hrbtišče in prostor za otroka. Nahrbtniki se med
seboj ločijo še glede na niz bolj ali manj koristnih dodatkov.
2.1

Hrbtišče

S tovrstnimi nahrbtniki pogosto nosimo težo med 15 in 20 kg, občasno tudi preko 25 kg,
kar pomeni veliko obremenitev za hrbtenico nosača. Zato mora hrbtišče zagotavljati
dober stik s telesom, dobro stabilnost in zračnost. Delimo jih na trdna hrbtišča, hrbtišča
z mrežico in ostala hrbtišča.
Najprimernejše je trdno trekking hrbtišče (slika 1). Takšno hrbtišče je anatomsko
oblikovano, zato daje dobro oporo hrbtenici po vsej dolžini (a). Izdelano je iz hitro
sušečih materialov in ima praviloma več kanalov za dober pretok zraka oz. odvajanje
znoja (b). Po višini je nastavljivo (c) in ima po dolžini nastavljive naramnice in pas. Pas
prenese težo nahrbtnika na medenico in s tem razbremeni hrbet (d), kajti nahrbtnik se
pravilno nosi tako, da se 2/3 teže razporedi na boke in samo 1/3 na ramena. Naramnice so
anatomsko oblikovane (e). Težo tovora morajo razporediti na kar največjo površino in
ne smejo motiti gibljivosti vratu. Naramnice drži skupaj prsni pašček (f). Z ramenskimi
pasovi (g) nastavljamo nagib nahrbtnika – pri vzponu, ko smo bolj pripognjeni, ga
spustimo rahlo nazaj, pri spustu, ko smo bolj vzravnani, pa stisnemo bolj ob hrbet.

c) po višini nastavljivo
hrbtišče

g) ramenski pasovi za
nagib nahrbtnika

f) prsni pašček
e) oblazinjene,
anatomsko krojene in
po dolžini nastavljive
naramnice

b) kanali za boljši pretok
zraka – odvajanje
znoja

d) oblazinjen in po dolžini
nastavljiv pas

a) anatomsko oblikovano
hrbtišče s 3D spužvo
in hitro sušečimi
materiali; izbočen
bočni del hrbtišča

Slika 1: Trdno trekking hrbtišče.

2

Hrbtišča z mrežico (slika 2) dajejo slabšo oporo hrbtu, kar se občutno pozna že po uri
nošenja kot večja utrujenost in nelagodje v hrbtu. Odvajanje vlage je sicer boljše, a je po
drugi strani (moker) hrbet bolj izpostavljen prepihu. Takšno hrbtišče je zadovoljivo
predvsem za mestno pohajkovanje po parku ali za skok v trgovino. Da je manj primerno
za nekajurno hojo po razgibanem terenu v naravi, pa nazorno pove dejstvo, da
proizvajalci klasičnim trekking nahrbtnikom, ki so praviloma namenjeni večjim težam,
vgrajujejo trdna hrbtišča in ne mrežic – te so namenjene manjšim nahrbtnikom za krajše
izlete.

Slika 2: Hrbtišča z mrežico; nekateri nahrbtniki imajo podobne nastavitve kot trekking hrbtišča.

Še slabšo oporo nudijo hrbtišča (slika 3), ki imajo samo pas in oporne točke na višini
lopatic, vmes pa je prazno. Najslabši nahrbtniki imajo le aluminijasto ogrodje, na katero
so vpete naramnice, pogosto so tudi brez pasnega dela, zato sploh ne moremo govoriti o
hrbtišču. Predvsem slednji nahrbtniki nas bodo žulili, jemali prepotrebno energijo in
voljo do tovrstnega preživljanja prostega časa.
2.2

Prostor za otroka

Prostor za otroka mora biti izdelan tako, da ni možnosti stiska prstov oz. okončin, ni
ostrih robov in nobenih majhnih ločljivih delov za v usta. Ocenjujemo ga iz treh
vidikov: po sedalu, naslonu s stransko oporo in načinu pripenjanja otroka.
Sedalo (slika 4) mora biti mehko ter vpeto tako, da nosi otroka na sredini ritke in ne ob
straneh (a). Če je vpeto ob straneh, (običajno še prešiti) robovi pritiskajo na otrokove
noge, s čimer zavirajo njegov krvni obtok – posledica so podhlajene noge. To težavo
lahko rešimo enostavno tako, da otroka podložimo z doma narejeno blazinico iz
debelejše pene. Sedalo naj bo po višini nastavljivo, s čimer se prilagaja otrokovi
velikosti (b). Pri nastavljivem sedalu lahko otroka med spanjem rahlo spustimo
(pogreznemo v nahrbtnik), zaradi česar njegova glava bolj stabilno leži in otrok
posledično mirneje spi. Posebej pri majhnih otrocih se lahko zgodi, da sedala ne
moremo dovolj dvigniti, da bi otrok lahko gledal ven – pomagamo si z doma narejeno
blazinico.
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Slika 3: Slabša in neprimerna hrbtišča.

e) stranska
opora

c) 3D zračen
naslon
f) 5-točkovno
pripenjanje

d) prednji del

g) odpenjanje
naslona

b) po višini
nastavljivo

a) oblazinjeno
sedalo brez
prešitih robov

Slika 4: Sedalo z naslonom in stransko oporo.

Naslon za otroka (slika 4) naj bo trden in podložen (c). Nekateri nahrbtniki imajo
naslon za otroka tudi iz hitro sušečih materialov, kar pa ni tako pomembno, ker se otroci
praktično ne potijo. Sprednji del (proti hrbtišču) mora biti v zgornjem delu oblikovan
tako, da otrok med spanjem nanj položi glavo (d). Pri boljših nahrbtnikih je ta del
dodatno oblazinjen. Dovolj visoka stranska opora omogoča, da se otrok med dremanjem
nasloni deloma tudi nanjo, in preprečuje, da bi mu glava omahovala sem ter tja (e).
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Naslon s stransko oporo mora otroka dobro objeti, da preprečimo otrokovo
premetavanje sem ter tja, kar bi bilo lahko v visokogorju nevarno za izgubo ravnotežja.
Otrok mora biti v nahrbtniku obvezno pripet tako, da ne more niti zlesti, niti zdrseti ven.
Večina boljših nahrbtnikov ima večtočkovno pripenjanje (f). Najslabši nahrbtniki brez
(vsaj minimalnega) pripenjanja so lahko za otroka smrtno nevarni. Za lažje vstavljanja
otroka v nahrbtnik imajo nekateri nahrbtniki možnost stranskega odpenjanja naslona od
hrbtišča (g). Pomembno je, da so vse vponke kakovostne, da se med hojo ne odpnejo, in
da so otroku nedosegljive.
2.3

Koristni dodatki

Če bomo nahrbtnik uporabljali za izlete, naj ima tudi dodatno torbo, več priročnih žepov
in mrežnih žepov (slika 5). Torba se praviloma nahaja pod otrokovim sedalom.
Največje imajo okoli 20 l volumna. Ker moramo vanjo stlačiti vsaj plenice, hrano,
oblačila, ni nobena torba prevelika. Žepi so lahko na zadnji strani nahrbtnika, ob strani
in na pasnem delu. Uporabljamo jih za stvari, ki jih moramo imeti stalno na razpolago
za otrokovo dobro počutje: stekleničko, dudo, krpico, igračko, ogledalce,…

Slika 5: Nahrbtnik naj bo opremljen z dodatno torbo in več žepi.

Strehica proti soncu je običajno snemljiva (slika 6), le nekateri najboljši nahrbtniki
imajo že integrirano (slika 1). Je predpogoj za dežna prekrivala.

Slika 6: Snemljive strehice.
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Za zaščito pred dežjem se uporabljajo dežna prekrivala z varjenimi šivi (slika 7), ki
otroka (oz. nahrbtnik) zaprejo v celoti. Prekrivalo zagotavlja tudi zaščito pred vetrom.

Slika 7: Dežna prekrivala.

Pri otrocih, ki še nimajo dovolj stabilne glave, lahko uporabljamo posebno opornico za
glavo (slika 8). A praviloma naj takšnih otrok sploh še nebi nosili. Kasneje pa opornica
otroka samo ovira pri razgledovanju. Opornica ni namenjena za spanje, kot je splošno
prepričanje, ker sili otrokovo glavo pokonci v nenaraven položaj.

Slika 8: Vratne opornice.

Določeni nahrbtniki imajo v hrbtišču poseben prostor za vodni meh (slika 9). Ta
omogoča stalno pitje med hojo, s čimer se izboljša oskrba telesa s tekočino, hkrati pa ni
treba snemati nahrbtnika in iskati čutarice. Nekateri proizvajalci ponujajo tudi stremena
za otrokove noge (slika 9). Žal pa ta otroku omogočajo, da se upre na noge ter se tako
dviguje in premetava.

Slika 9: Vodni meh in stremena za otrokove noge.
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Od ostalih dodatkov omenimo še previjalno podlogo (lahko jo nadomesti že navadna
plenica), žepno ogledalce za vzvratno opazovanje otroka,… Večina nahrbtnikov ima na
nosilni konstrukciji dodatno preklopljivo oporo, da lahko nahrbtnik samostojno stoji. Na
ta način si ga lažje oprtamo. Ne smemo pa tega uporabljati kot nadomestek stolčka, ker
se lahko otrok v nahrbtniku s premetavanjem hitro prevrne. Nahrbtnik naj bo opremljen
tudi z dodatnimi ročaji na zadnji strani za enostavno dvigovanje in spuščanje (razvidno
na sliki 5).
Nekateri proizvajalci (npr. Kelty) ponujajo sestavljivo konfiguracijo nahrbtnika –
ločeno izberemo osnovni nahrbtnik in po potrebi dokupimo torbice, strehico,...
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Nabor nahrbtnikov

Ponudba nahrbtnikov je pestra, med seboj pa se zelo razlikujejo. Najdemo jih že za
nekaj deset €, pa vse do 250€ . Na tem mestu poglejmo ponudbo, možno delitev glede
na kakovost in način izbire nahrbtnika. Kot referenca vrhunskih nahrbtnikov so
predstavljeni Deuterjevi nahrbtniki 2008, ki sem jih dobil v nekajtedensko testiranje.
3.1

Proizvajalci in trgovci

Kvalitetne nahrbtnike izdelujejo proizvajalci gorniške opreme (zbrani v spodnji tabeli).
Proizvajalec

Spletni naslov

Modeli v sezoni 2008

Deuter, Nemčija

www.deuter.com

Kid Comfort III, Kid Comfort II, Kid Comfort I

Vaude, Nemčija

www.vaude.de

Butterfly Comfort, Jolly Comfort IV, Jolly
Light, Swing IV

Salewa, Nemčija

www.salewa.de

Kid Carrier Comfort, Koala II Kid Carrier, Kid
Carrier Light

Ferrino, Italija

www.ferrino.it

Caribou, Makay

Kelty, ZDA

www.kelty.com

Adventure, Pathfinder, Convertible, Journey,
TC 2.5, Wanderer, Tour

Lafuma, Francija

www.lafuma.fr

Walkid+Parasolette, Walkid Liftback PBB, Kid
Light PBB, PBB Yooky

Tatonka, Nemčija

www.tatonka.com

Kid Carrier, Baby Carrier

Bergans, Norveška

www.bergans.no

2300 Kids Trekking Tipps, 2200 Juniors
Favoritt Tipps, 2150 Junior Sport Tipps

Jack Wolfskin, Nemčija

www.jackwolfskin.com

Watchtower Supreme, Watchtower Pro

Maya Maya, Slovenija

www.mayamaya.net

MayaMaya

BigPack, Nemčija

www.bigpack.de

On Top

LittleLife,Velika Britanija

www.littlelife.co.uk

Voyager, Explorer, Cross Country, Traveller,
Ultralight

Bushbaby,Velika Britanija www.bush-baby.com Travelite, Elite, Premier, Lite
Macpac, Nova Zelandija
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www.macpac.co.nz

Vamoose, Possum, Koala

Dobre nahrbtnike bomo našli predvsem v trgovinah z gorniško opremo, v zadnjem času
se pojavljajo že tudi v trgovinah z otroško opremo. V naslednjem pregledu so navedeni
ponudniki, ki imajo tudi spletno stran, ter znamke nahrbtnikov, ki jih prodajajo.

Trgovina

Spletni naslov

Zastopajo

Promontana

www.promontana.si

Vaude, Lafuma

Iglu šport

www.iglusport.si

Ferrino

Intersport

www.intersport.si

Deuter, McKinley

Univet – Pohodnik

www.pohodnik-si.com

Salewa

Kibuba

www.kibuba.com

Deuter, Vaude, LittleLife

Maya Maya

www.mayamaya.net

Maya Maya

Baby Center

www.baby-center.si

Deuter, Tatonka

Lakanc

www.lakanc.si

Jack Wolfskin, Vaude, Lafuma

Opozorila na trgovske trike in nasveti za nakup:
En trgovec v Ljubljani je že večkrat dvignil osnovno ceno nad priporočeno, dal kar
35% popust in razlagal, da ima proizvajalec akcijo, o čemer pa nista nič vedela ne
proizvajalec, ne uvoznik. V sosednji trgovini je bil isti nahrbtnik s samo 10%
popustom na gotovino cenejši.
Za poudarjanje kakovosti so nekateri razlagali, da je Bebe Confort razvil svoje
nahrbtnike v sodelovanju z Lafumo (uveljavljena gorniška oprema). V resnici gre
za kopijo starega modela Lafume in ne za sodelovanje.
Nekateri trgovci trdijo: »Naš nahrbtnik je edini, ki ga priporočajo tudi pediatri.« Na
vprašanje, kje je bil objavljen test nahrbtnikov in kdo je tisti pediater, ki ga je
priporočil, pa žal ne boste dobili odgovora.
Tatonka ima v BabyCentru pretirano ceno, čeprav je pogosto v akciji.
MayaMaya je imela enkrat letno razprodajo (običajno ob koncu gorniške sezone),
ko je bilo možno njihov nahrbtnik dobiti tudi do 50% ceneje. V prednaročilih pred
sezono so jih ponujali s 30% popustom.
Intersport je v preteklosti nekajkrat letno ponujal McKinley Kiddy plus s 30%
popustom.
3.2

Delitev nahrbtnikov

Sedaj, ko poznamo poglavitne značilnosti nahrbtnikov, naredimo klasifikacijo
nahrbtnikov z vidika uporabnosti na naslednji način:
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Kvalitetni nahrbtniki: imajo polno nastavljivo trekking hrbtišče, ustrezno sedalo,
ergonomsko oblikovan naslon z dovolj visoko stransko oporo, ustrezno pripenjanje
otroka, dovolj veliko torbo in dodatne žepe, strehico ter možnost zaščite pred
soncem, dežjem in vetrom.
Nahrbtniki te skupine so obvezni, kadar potrebujemo optimalno zaščito otroka v
vseh vremenskih pogojih, hkrati pa smo od najbližjega varnega mesta oddaljeni
najmanj eno uro. Tipično okolje so hribi, kjer nas lahko tudi ob lepi napovedi
presenetita veter in dež, do najbližje koče, avta ali naselja pa smo oddaljeni celo več
ur. Četudi ne obiskujemo gora, je ta skupina nahrbtnikov zelo priporočljiva za npr.
nedeljske izlete oz. vedno, kadar nosimo otroka vsaj kakšno uro. Predstavniki te
skupine so Deuter Kid Comfort II in III, Vaude Butterfly Comfort in Jolly IV
Comfort, Salewa Kid Carrier Comfort in Koala Kid Carrier, Jack Wolfskin
Watchtower Supreme in Watchtower Pro.
Dobri nahrbtniki: slabše hrbtišče (npr. z mrežico), pomanjkljivost katere izmed
gornjih lastnosti, dovolj velika torba, včasih brez zaščite pred vetrom in dežjem.
Skupina dobrih nahrbtnikov je primerna za krajše nošenje, npr. špancir po mestu,
parku, krajše pohajkovanje po nižjih hribih,… Še vedno omogočajo zadovoljivo
ugodje za nosača, dobro ugodje in varnost za otroka, imajo dodatno torbo. Sem
lahko uvrščamo večino preostalih nahrbtnikov proizvajalcev planinske opreme:
Deuter Kid Comfort I, Vaude Jolly Ligth, Ferrino Caribou, MayaMaya, Tatonka
Kid Carrier, Mckinley Kiddy plus,…
Pogojno uporabni nahrbtniki: hrbtišče slabo podpira hrbtenico, pogosto brez
dodatne torbe, brez zaščite pred vetrom in dežjem.
Zanje se običajno odločajo tisti, ki maksimalno varčujejo, nahrbtnik uporabljajo
zelo poredko in časovno kratek čas, npr. za skok v trgovino. Ti nahrbtniki
omogočajo samo osnovno nošenje otroka in so osiromašeni večine dodatkov, npr.
Hauck Back-Pak, Ferrino Makay, Bebe Confort Piloo in Yooky, Lafuma Yooky,…
Neprimerni nahrbtniki: golo aluminijasto ogrodja, na katero so pripete naramnice
in vreča z luknjami za otrokove noge namesto sedala.
Najdemo jih predvsem v trgovinah z otroško opremo kot izdelke proizvajalcev
otroške opreme. So neprimerni tako za nosača, ker hrbtu ne nudijo nikakršne opore,
kot tudi za otroka, ker so prosto vstavljeni v visečo vrečo z odprtinami za noge. Ti
nahrbtniki niso nujno cenejši od predhodnih. Lahko imajo tudi niz neuporabnih
dodatkov, npr. koleščka (ste že videli koga, ki bi otroka vlekel po ulici?!),
nezadostna strehica,… Tipični predstavniki so izdelki Chicco in PegPerego.
3.3

Izbira nahrbtnika

Osnovno vprašanje pri izbiri nahrbtnika je namen uporabe: »Kam bomo hodili in kako
pogosto?« Na nedeljski popoldanski špancir po mestu in parkih? Večkrat v hribe, včasih
celo v sredogorje in visokogorje? Samo poleti ob napovedanem lepem vremenu ali tudi
ob slabši napovedi in pozimi? Kako lahko otroka zaščitimo pred vremenskimi
razmerami? Kako hitro lahko otroka umaknemo iz neprijaznega okolja? Na podlagi teh
odgovorov in delitve nahrbtnikov v predhodnem podpoglavju bomo že močno skrčili
nabor primernih nahrbtnikov. Samo za skok v trgovino ali k prijateljici v sosednji blok
na klepet lahko otroka tudi nesemo v naročju in nahrbtnika sploh ne potrebujemo.
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Pred nakupom je obvezen je osebni test nahrbtnika. A ne tisti v trgovini, ko postavimo
otroka notri in si ga oprtamo, ampak test, ki bo čimbolj podoben našim realnim
potrebam. To pomeni izbiro izleta, kamor pogostokrat hodimo, pod polno obremenitvijo
z otrokom in z vsemi potrebščinami (hrana, oblačila, plenice,…). Le tako bomo
ugotovili, ali nam nahrbtnik ustreza. Najlažje si ga je izposoditi pri prijatelju2. Malo
težje so kaj takega pripravljeni narediti trgovci. Pri nekaterih zaleže, če pokažemo
interes, založimo denar ter zagotovimo, da ga bomo kupili v primeru poškodovanja.
Ampak na več kot uro, dve po bližnji okolici ne upajmo. Ne glede na izbrani model – če
boste na koncu zadovoljni z izbiro, potem z izborom in nakupom niste ustrelili mimo.
Takoj, ko zaidemo v naravo, pa četudi ne ravno v hribe, priporočam izključno kvalitetne
nahrbtnik (po predhodni klasifikaciji)3. Že nahrbtniki z mrežico ali slabšim hrbtiščem
imajo zanemarljivo razliko v ceni glede na počutje naše hrbtenice ter glede na otrokovo
počutje in zdravje. Nikakor pa ne kupujmo najslabših modelov z golim aluminijastim
ogrodjem v trgovinah z otroško opremo.
3.4

Izbor najboljših nahrbtnikov, detajlni opis Deuter Kid Comfort
I, II in III ter primerjava Deuter – Vaude

Ker redno spremljam ponudbo, upam trditi, da je Deuter trenutno vodilni ponudnik
tovrstnih nahrbtnikov, tesno mu sledi Vaude. Večina ostalih ima slabša hrbtišča, slabše
materiale ali niz začetniških pomanjkljivosti.
Moja top lestvica nahrbtnikov je4 (slika 10):
1. Deuter Kid Comfort III,
2. Deuter Kid Comfort II in Vaude Butterfly Comfort,
3. Vaude Jolly IV Comfort, Salewa Kid Carrier Comfort in Jack Wolfskin
Watchtower Supreme.
A ker nisem trgovec in nimam razloga za prepričevanje, naj služi opis Deuterjevih
nahrbtnikov kot referenca za ocenjevanje ostalih nahrbtnikov pri nakupu.
Vsi trije Deuterjevi modeli imajo po višini nastavljivo hrbtišče ter nastavljive naramnice
in pas. Sedala so si zelo podobna. Nahrbtniki imajo dodatno torbo ter več priročnih
žepov in mrežic (slika 11 in naslovnica).
Nahrbtnik Kid Comfort I ima mrežico na hrbtišču in slabše oblazinjen pas (slabša opora
hrbtenici), zato ga odsvetujem. Volumen dodatne torbe je samo 10 l, poleg te ima le še
en manjši stranski mrežasti žep. Nima prostora za vodni meh. Teža nahrbtnika je 2100g.
Sončno strehico je potrebno doplačati, razlika v ceni v primerjavi s Kid Comfort II pa je
minimalna.
Nahrbtnika Kid Comfort II in III sta po velikosti hrbtišča in sedala za otroka popolnoma
enaka. Oba imata polno nastavljivo trekking hrbtišče (slika 12), pri čemer ima Kid
Comfort III rahlo debelejše oblazinjenje. Za osebe nižje od 170 cm so na razpolago
posebej krojene naramnice SL (za doplačilo).
2

Več o možnosti izposoje in preizkusa nahrbtnikov Deuter Kid Comfort II in III v zaključku.
Pogosto se govori o gorskih ali planinskih nahrbtnikih, kar je lahko zavajajoče. Ti nahrbtniki so
priporočljivi tudi le za mestno pohajkovanje.
4
Osebno sem preizkusil: Deuter Kid Comfort II in III (2008), Deuter Kid Comfort I (2006), Vaude
Butterfly Comfort (2006), Vaude Jolly IV Comfort (2007), Salewa Koala (2007), Ferrino Caribou (2005)
in Maya Maya (2004). Večino ostalih proizvajalcev in novejše modele sem si ogledal v trgovinah.
3
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Slika 10: zgoraj: Deuter Kid Comfort III in II ter Vaude Butterfly Comfort; spodaj: Vaude Jolly
IV Comfort, Salewa Kid Carrier Comfort in Jack Wolfskin Watchtower Supreme.

Slika 11: Deuterjevi modeli Kid Comfort III, II in I sezone 2008 v vseh možnih barvah.

Pri Kid Comfortu II se strehica zatakne na zadnji strani. S strehico dobimo tudi dodatno
prekrivalo, ki je primerno za kratkotrajno zaščito otrokove glave pred vetrom in nekaj
kapljami dežja. Strehice ni možno spraviti v torbo, ampak jo je potrebno nositi na
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nahrbtniku5, četudi je odprta. Kid Comfort III ima povišan lok, ki dodatno zavaruje
otrokovo glavo, kadar plezamo po zavarovanih poteh, se povlečemo pod deblom, v
primeru padca nazaj in deloma v primeru padajočega kamenja. V tem loku je tudi že
integrirana strehica. Zato je strehica bolj kompaktna, dežno prekrivalo lepše leži na
nahrbtniku in je v močnem vetru bolj stabilna.

Slika 12: Hrbtišči in sedali za otroka sta pri Kid Comfort III in II enaki. V hrbtišču imata oba
prostor za 2l vodni meh, kot je prikazano pri Kid Comfort III.

Slika 13: Kid Comfort II s strehico je pri zapeti
strehici praktično enako visok kot Kid Comfort
III; pri nezapeti strehici pa celo višji.

5

Slika 14: Levo Kid Comfort III in dežno
prekrivalo z varjenimi šivi. Desno Kid Comfort
II s strehico – skupaj s strehico dobimo tudi
dežno prekrivalce, ki pa sega le do otrokovih
ramen (primerno za veter, manj za dež).

Pri Vaudejevih nahrbtnikih lahko strehico pospravimo v torbo, vendar samo, če je torba prazna.
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a) stranska opora se pri
Kid Comfort III hitreje
dviga in zagotavlja
več opore otroku

b) snemljivo oblazinjenje
je samo pri Kid
Comfort III

Slika 15: Strehica pri Kid Comfort III otroka bolje zapre s strani, hitreje pa se dviga tudi
stranska opora. Strehica pri Kid Comfort II je bolj odprta.

Dodatna torba ima pri Kid Comfort II volumen 18 l in pri Kid Comfort III 20 l. Oba
nahrbtnika imata večji žep na zadnji strani naslona, mrežna žepka na straneh, žep v
hrbtišču za 2 l vodni meh in žepek na pasu. V slednjem ima Kid Comfort III tudi
plastično ogledalce za vzvratno spremljanje otroka. Kid Comfort III ima še en dodaten
žep na zadnji strani torbe. Pri obeh nahrbtnikih je naslon za otroka iz hitro sušečih
materialov (podobno kot hrbtišče). Kid Comfort III ima višjo stransko oporo, zato nudi
otroku večjo varnost in oporo, ter dodatno snemljivo oblazinjenje pred glavo (slika 15).
Teža Kid Comfort II je 2750 g in Kid Comfort III 3100 g.
Vratno opornico je Deuter konec sezone 2006 umaknil iz programa, ker se v praksi ni
obnesla.
Pri Vaudejevih modelih je tržno najbolj izpostavljen Jolly Comfort IV6, medtem ko je
Butterfly Comfort dobavljiv le po predhodnem naročilu. Čeprav sem Deuterjeve in
Vaudejeve modele medsebojno že razvrstil, dodajam na tem mestu le krajši pregled
detajlov med Vaude Jolly Comfort IV in Deuter Kid Comfort II:
Kid Comfort II ima boljše hrbtišče – boljša konfiguracija hrbtišča z več kanali za
odvajanje zraka in boljša spužva za učinkovitejše zračenje (posledično manj poten
hrbet).
Kid Comfort II ima nekaj več dodatnih manjših žepkov, ki so primerni za razne
drobnarije med potjo.
Strehica pri Kid Comfort II je bolj robustna in bolj zračna. Pri obeh nahrbtnikih je
zraven strehice še manjše prekrivalo (za Kid Comfort II prikazano na sliki 14).
Pri Jolly Comfort IV je strehica oblikovana tako, da se dež steka pretežno za vrat
nosača namesto na stran (slika 6 levo in slika 7 levo).
Jolly Comfort IV je dobavljiv v petih različnih barvah, Kid Comfort II v dveh.
Jolly Comfort IV ima 20 l torbo. Kid Comfort II ima 18 l torbo, a po drugi strani
večje žepke.
Jolly Comfort IV ima dodatno pregrinjalo za previjanje, ki pa ga zlahka
nadomestimo s plenico ali čim drugim.
6

Ko govorimo o Vaude Jolly, bodimo pozorni, da pod tem imenom obstajata dva po ceni in kakovosti
precej različna modela. Vaude Jolly Light ima mrežico na hrbtišču podobno kot Deuter Kid Comfort I in
je zato manj primeren. Vaude Jolly Comfort IV ima trdno hrbtišče podobno kot Deuter Kid Comfort II.
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Osebno bi izbral Kid Comfort III v primeru zahajanja v sredo- in visokogorje, kjer smo
z otrokom bolj ranljivi zaradi neugodnih vremenskih razmer, večja pa je tudi nevarnost
padcev in trka otrokove glave s skalo, deblom. Na takšnih turah je obvezno tudi dežno
prekrivalo. Za sprehode, mestno uporabo ali le občasno uporabo v sredogorju povsem
zadošča Kid Comfort II s strehico. Sam uporabljam nahrbtnik Deuter Kid Comfort III
že peto leto zapored. Zraven sem dokupil še dežno prekrivalo z varjenimi šivi in 2 l
vodni meh.
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4

Uporaba nahrbtnika

V tem poglavju je na kratko podano časovno obdobje uporabnosti nahrbtnikov, pravilna
nastavitev nahrbtnika in nekaj priporočil – mojih izkušenj za nošenje otroka.
4.1

Starostna omejitev in nosilnost

Pogostokrat slišano pravilo pravi, da otroka nosimo v nahrbtnikih od takrat dalje, ko
samostojno sedi brez opore, in sicer tako dolgo skupaj, kolikor dolgo lahko samostojno
sedi (podobno pravilo zasledimo na spletnih straneh proizvajalca Bergans). V povprečju
to pomeni nekje od 8.-9. meseca dalje oz. ko ima otrok približno 7 kg. Zgornja meja naj
bi bila do 4. leta oz. približno 17 kg.
Po svojih osebnih izkušnjah bi obe meji potisnil drastično navzdol. Poglavitni argument
je ta, da omenjeno pravilo ne loči med različnimi nahrbtniki. Pri najslabših nahrbtnikih
(npr. PegPerego) otrok sedi v viseči vreči brez kakršnekoli opore, medtem ko ga
najboljši nahrbtniki dobro objamejo in stisnejo, s čimer zagotovimo dobro oporo
hrbtenici in stransko oporo. Položaj otroka je podoben, kot bi ga držali v naročju
pokonci in ga podpirali z eno roko. Oporo njegovi glavi še povečamo, če mu
privzdignemo roke preko stranske opore. Iz tega sledi, da ga lahko damo otroka v
najboljše nahrbtnike že takrat, ko glavo drži pokonci samostojno in dovolj stabilno kljub
rahlemu pozibavanju (približno od dopolnjenega petega, šestega meseca dalje). Vendar
naj na začetku sprehodi ne trajajo dlje kot 15 - 30 min. Če opazimo, da otroku glava
nenadzorovano omahuje, tega ne smemo reševati z vratno opornico, ampak nošenje
obvezno prekinemo!
Prav tako je zgornja meja štirih let pretirana. Če otroke spodbujamo in se skupaj z njimi
trudimo, so lahko na ravnih poteh (travniki, ravne gozdne poti) dobri pohodniki že pri
dveh letih. Nosili jih bomo le še na daljših turah in strmih poteh, kjer je potrebno visoko
dvigovati noge. Pri treh letih se bo nahrbtnik zanesljivo poslovil zaradi prevelike teže in
ker otroci raje sami tekajo naokoli.
Nosilnost nahrbtnikov je običajno podana kot skupna dovoljena teža7 v kg in se giblje
od 15 kg (npr. Tatonka) do največ 22 kg. Običajno pade dobršen del teže na dodatno
prtljago, ki je ni malo, če se odpravljamo na izlet sami. Na svojem nahrbtniku Deuter
Kid Comfort III sem na enodnevnih gorskih turah pogostokrat presegel deklarirano max
dovoljeno težo 22 kg, pri čemer je bila največja kar 27,5 kg. Kljub temu z nahrbtnikom
nisem imel nobenih težav.

7

Teža nahrbtnikov je običajno med 2 in dobrimi 3 kg, izstopa Vaude Butterfly Comfort s 4 kg.
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4.2

Nastavitev hrbtišča in oprtanje nahrbtnika

Bližje kot je težišče nahrbtnika težišču telesa, toliko bolj je nahrbtnik stabilen in se tudi
lažje nosi. A nahrbtniki za otroke ne omogočajo ravno velikega prerazporejanja tovora.
Edino, kar lahko naredimo, je, da težje predmete porinemo v torbi bolj k hrbtu, razne
žepe na zadnji strani pa obremenjujemo čim manj. Če je možno, uporabimo za tekočino
vodni meh v hrbtišču nahrbtnika. Zunanje žepe napolnimo s stvarmi, ki naj bodo med
hojo pri roki (steklenička, krpica, duda, medvedek,…).
Hrbtišče vedno nastavljamo pri polno obremenjenem nahrbtniku. Trekking hrbtišče
nastavimo na naslednji način (slika 16):
1) Popustimo vse pasove na naramnicah in pasu. Nahrbtnik si oprtamo in nastavimo
pas tako, da je sredina pasu na sredini kolčnih kosti.
2) Nastavimo višino hrbtišča tako, da je zaključek naramnic, ki je pritrjen na hrbtišče
nahrbtnika, na sredini lopatic. Naramnice se morajo prilegati krivulji rame.
3) Močneje zategnemo pas. Naramnice zategnemo manj in sicer tako, da je približno
2
/3 celotne teže na bokih in 1/3 na ramenih.
4) Z ramenskimi pasovi povlečemo nahrbtnik bližje telesu. Za težje terene in spust
bolj pritegnemo pasove, za lažje terene, vzpon ali boljšo zračnost pa manj.
5) Končno zapnemo še prsni pas za boljše prileganje naramnic.

Slika 16: Nastavitev in oprtanje nahrbtnika.

4.3

Nekaj priporočil za nošenje

Kolikor mlajši je otrok, toliko bolj je pomembna prilagojena hoja. Zavedati se moramo,
da se vsak tresljaj neposredno prenaša na otrokovo hrbtenico. Za zmanjšanje tresljajev
skušajmo hoditi z rahlo pokrčenimi koleni, čeprav je takšna hoja težja. Na ravnini rahlo
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upočasnimo hojo tako, kot bi se sprehajali. Pri vzponu in spustu si pomagamo s
pohodnimi palicami. Pri spustu moramo pri strmih sestopanjih paziti, da ne skačemo,
ampak da težo enakomerno prenašamo iz ene noge na drugo.
Otroci v nahrbtnikih pogosto zaspijo. Pri tem naj bo otrok v položaju, kot če bi ga držali
v naročju pokonci in bi bil z glavo naslonjena na naša ramena (slika 17). To pomeni, da
ga s stransko oporo dovolj stisnemo, da ga ne premetava sem ter tja. Če je možno, rahlo
spustimo sedalo, da se še bolj pogrezne v nahrbtnik. Rok naj nima ob telesu, ampak
preko stranskih opor. Glavo mu položimo postrani na prednji del nahrbtnika. Hojo
upočasnimo, da še bolj umirimo nahrbtnik. Pri cenenih nahrbtnikih brez stranske opore
imajo speči otroci precej »zlomljeno« glavo, kar vodi do bolečin in nemirnosti otroka.

Slika 17: Tako spijo naši otroci.

Otrok mora biti praviloma več oblečen kot mi, ker sedi pri miru. Občasno preverjajmo,
ali ima mrzle roke in noge. Če pa se hlad po okončinah širi proti telesu, otroka dodatno
oblecimo in čim prej spravimo na toplo.
Če otroka stalno opazujemo, se ni potrebno bati, da bi bilo kaj narobe, pa otrok tega ne
bi »povedal«. Dojenčki in majhni otroci namreč nikoli ne blefirajo ali kaj prikrivajo. Če
se ne počutijo dobro, če jim kaj ne ugaja, jih celo boli ali če so lačni, bodo to nazorno
pokazali, najpogosteje z jokom. V kolikor ne ugotovimo vzroka ali jim ne moremo
pomagati, moramo nadaljnji vzpon enostavno prekiniti.
Po drugi strani pa naj nas ne prestraši vsak dež in ne bežimo takoj panično v dolino. Če
imamo ustrezno opremo (ključno je dežno prekrivalo) in ne gre za nevihto s strelami, je
za otroke takšno nenavadno dogajanje še posebno doživetje, ki ga zlepa ne pozabijo.
Nahrbtnik lahko uporabljamo tudi pozimi. Na zasneženih poteh so obvezne dereze, saj
smo s težkim nahrbtnikom mnogo bolj okorni kot sicer. Pogosteje je potrebno
preverjati, kako tople roke in noge ima otrok, kaj je z nosom in ušesi. Primernih lokacij
s kočami, ki so pozimi odprte preko vikenda, je kar nekaj: Kriška gora, Dobrča, Stari
Ljubelj, Dom pod Storžičem, Vogar,... Zimske vzpone lahko kombiniramo s spustom s
sanmi v dolino.
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5

Izleti v naravo

Izleti v naravo so poceni in kakovosten način preživljanja prostega časa v krogu
družine. Poudarek naj bo na skupnem druženju in ne osvajanju planinskih lovorik.
Svoje ambicije podrejajmo sposobnostim in počutju najmlajših, kajti: »V gore ne gredo
otroci z nami, ampak mi z njimi.« Ker je na razpolago veliko knjig in spletnih naslovov
z idejami, kam na izlet, bom na tem mestu podal izključno svoje osebne izkušnje.
5.1

Izbira in načrtovanje izleta

Ponudba narave je pri nas precej pestra in raznolika, zato lahko vsakdo najde sebi
primeren cilj. Pri iskanju si lahko pomagamo s planinskimi vodniki in kartami, s
spletom, z izkušnjami znancev in »hribovskih strokovnjakov« na raznih forumih. A pri
slednjih bodimo previdni, saj marsikdo v silni želji samohvale pretirava in idealizira
svoje prispevke. Upoštevajmo tudi trenutne razmere in vremensko napoved. Najbolj
ažurno vremensko napoved dobimo na spletu. V kolikor se odpravljamo v hribe, kjer je
planinska postojanka, preverimo razmere na poti in vreme še enkrat pri oskrbniku koče
tik pred odhodom.
Izbira cilja je v veliki meri odvisna od naše kondicije, opreme, poznavanje terena,
vremenske napovedi in potrpežljivosti otroka. Vsaj na začetku ne pretiravajmo z
dolgimi in napornimi izleti, ker velika teža nahrbtnika z otrokom hitreje pobira moči. Z
otrokom se ne podajajmo na neznane poti in se ne preizkušajmo v brezpotjih. Niti se ne
podajajmo v visokogorje brez primernega nahrbtnika in dežnega prekrivala. S čim
mlajšimi otroci pričnemo hoditi, tem bolj so potrpežljivi. Poznam nekaj primerov, ko so
bili otroci na začetku uporabe nahrbtnika nemirni, pri čemer je šlo predvsem za otroke
starejše od 11 mesecev. Dvoletnikom in starejšim pa moramo omogočiti, da kakšen del
poti tudi sami prehodijo. Upoštevajmo tudi, da imajo otroci zelo radi šum voda in
slapov.
Na daljše in odmaknjene poti ne hodimo sami z otrokom. Spremljevalec nam bo lahko
nesel del prtljage, hkrati pa pomagal pri otroku (npr. mu dal dudo, obrisal slino, da nam
ne bo treba snemati nahrbtnika) in naredil še kakšno posrečeno fotografijo med hojo ali
plezanjem.
Izredno pomemben, a dostikrat zanemarjen element priprave, je razmislek, kako ravnati,
če gre kaj narobe. Krizni scenarij bi moral vključevati poznavanje različnih možnosti
sestopa, umik pred nevihto, sporočanje klica na pomoč, najbližje točke prve pomoči,…
Sleherno tveganje je potrebno minimizirati.
5.2

Potrebščine – kaj vzeti s seboj

Ker smo z velikostjo dodatnih torbic zelo omejeni, moramo minimizirati obseg
potrebščin. Pri sprejemanju kompromisov vedno dajemo prednost otrokovim potrebam.
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Poleg nekaj pleničk imejmo vedno za rezervo tudi oblačila za preobleči otroka, če
plenica spusti. Otroka oblečemo z več kosi oblačil, kot smo oblečeni sami, ker se otrok
ne giblje. Hlačnice in rokave naj ima rahlo prevelike, da bodo noge in roke zadovoljivo
pokrite tudi med sedenjem v nahrbtniku. Kadar se odpravljamo na zavarovane plezalne
poti, ne pozabimo na čelado za otroka8.
Hrana za otroka naj bo takšna, kot jo običajno in tudi sicer rad je. Naj bo preprosta za
pripravo in uporabo, polnovredna, težko pokvarljiva, pestrega okusa in zdrava. To so
lahko doma pripravljene sadne kašice z rižem, čokolina (toplo mleko kupimo v koči),
jogurti, skutice, sadje (še posebej banane), štrudelj,… Če se otrok še doji, je pač
potrebno imeti zraven tudi mamico ali pa adaptirano mleko in termovko s toplo vodo.
Tudi sicer je dobro (predvsem v hladnih jutrih) imeti za otroka toplo pijačo. Zasilna
rešitev za vsaj mlačno pijačo je, da nosimo stekleničko v žepu hlač ali za srajco. Pri
večjih otrocih lahko načrtujemo glavne obroke tudi v planinskih kočah, pri čemer pa je
izven sezone potrebno preveriti, ali je koča odprta. Kljub temu imejmo rezervno malico.
Zaradi prostorske stiske vzamemo zase le minimalno količino hrane, v žepih pa lahko
nosimo še razne kalorične ploščice, suho sadje, oreščke,… A podobnega kompromisa
ne smemo sklepati pri tekočini, saj poraba le-te narašča tudi s težo nahrbtnika. V naših
gorah namreč pogosto predstavlja problem ravno voda (v kočah večinoma ni pitna,
izviri čez poletje radi presahnejo), zaradi česar postanemo odvisni od lastnih zalog.
Vodo pa lahko dodatno porabljamo tudi za čiščenje naših malčkov (okoli ust po jedi,
pokakane ritke,…). Najenostavnejši način za prenašanje, pitje ali točenje vode je
uporaba vodnega meha.
V primeru napovedi slabega vremena (dež, veter) je obvezno dežno prekrivalo. Tega
lahko uporabimo tudi ob lepem vremenu pozimi, ko z drevja pada sneg.
Če prostor dopušča, vzemimo s seboj še kakšno igračko (npr. medvedka, privezanega na
nahrbtnik), s katero se otrok zamoti med hojo. Fotoaparat si pripnimo na pas ali
naramnice, da bo pri roki ob zanimivih trenutkih.
5.3

Osebne izkušnje na naših turah

V tem podpoglavju so na kratko predstavljene naše osebne izkušnje. Za nazornejšo
predstavitev in utemeljitev spoznanj so podani tudi opisi nekaterih tur, kjer smo delali
prve obotavljajoče korake.
Ker naša spoznanja in ugotovitve niso nujno univerzalna, naj služijo predvsem kot opis
pristopa, kako smo se sami lotevali izletov, opazovali počutje otrok, se temu ustrezno
odzivali, spoznavali pozitivne lastnosti družinskega pohodništva, pa včasih naredili tudi
kakšno napako.

8

Zadosti majhne planinske čelade imajo nekateri večji proizvajalci gorniške opreme, npr. Petzl. Za silo
lahko uporabimo tudi kolesarsko čelado.
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Slika 18: Naši otroci: Anamarija (roj. dec. 01), Dominik (roj. mar. 05),
Gregor (roj. okt. 06) in Martin (roj. jan. 08).

5.3.1

Prvič s kengurujčkom pri dveh mesecih na Vogar

Do prvega planinskega izleta je prišlo precej nenačrtovano. V začetku marca 2002 smo
šli proti Bohinju, ne da bi načrtovali kakšen vzpon. Bolj z namenom sprehoda in ne
osvojitve cilja smo se odpravili iz Stare Fužine proti Vogarju. Anamarija je bila stara le
nekaj dni več kot dva meseca. Nosil sem jo v kengurujčku. A ker je bilo sončno vreme,
temu primerno toplo in povrhu še brezvetrje, smo vztrajali in dosegli Kosijev dom.
Že nekajmesečnemu otroku zelo ugajajo tudi daljši sprehodi v kengurujčku.
Višinska razlika 600 m in nadmorska višina 1054 m nista hčerki povzročali
nobenih težav.
V primeru vetra sem jo enostavno zaščitil tako, da sem jo skril pod vetrovko9.
Da zmanjšamo nihanje kengurujčka, otroka držimo za roke.
Pri tako majhnem dojenčku je priporočljivo, da z eno roko pazimo na njegovo
glavo, še posebej pri strmem sestopanju.
Še beseda, dve o kengurujčkih. Izbira je velika in ne morem reči, kateri bi bil
najprimernejši za pohodništvo. Zame je bilo pomembno predvsem to, da otrok ni
popolnoma pokonci ob telesu, ker se mu potem glava seseda v ramena (čeprav trgovci
oglašujejo ravno to, da je otrok ob materinem telesu, da čuti njeno bližino). Naramnice
naj se mu dovolj podaljšajo, da ga lahko spodaj rahlo privzdignemo. Ker se zaradi tega
kengurujček nagne nazaj, se otrok napol uleže nazaj na naslon kengurujčka. S tem se
vsaj deloma razbremeni pritisk njegove glave na ramena. Je pa res, da je takšna nošnja
zahtevnejša, ker slabše vidimo pod noge in ker lahko otrok bolj opleta levo, desno.
Slednje rešimo tako, da izmenično z eno roko držimo gornji del kengurujčka ali se celo
malo dotikamo otrokove glave. Naslon mora biti trd in se ne sme končati v ledvenem
delu, ampak mora segati vsaj do pol ritke spodaj in preko glave zgoraj. Med potjo se
lahko z otrokom igramo, pogovarjamo. Kadar bo želel pogledati naokoli, se bo že sam
9

Uporabljam MayaMaya Goretex jakno.
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obrnil na stran. Zato je nepomembno, ali se da otroka nositi tako, da gleda naprej. V
slednjem položaju tudi nebi mogel spati, ker nima kam nasloniti glavice. Med potjo pa
ga tudi ne bomo obračali sedaj naprej, sedaj nazaj.

Slika 19: Vogar nad Bohinjem – prvi družinski izlet v sredogorje.

5.3.2

S kengurujčkom v sredogorje

Sledilo je več izletov v sredogorje: Češka koča, Kališče, Kriška gora. Vse omenjene
ture smo opravili s kengurujčkom.
Otrok se ni naveličal niti celodnevnih tur (do 6 ur hoje s kengurujčkom).
Nadmorska višina okoli 1500 m in sprememba zračnega tlaka nista povzročala
otroku nobenih neprijetnosti.
Otrok je 2-3 noči po izletu bil podnevi bolj miren ter ponoči trdneje spal in se
manjkrat prebujal.

Slika 20: Utrinka izpred Češke koče; desno štiri babe (v ozadju Velika in Mala baba).

5.3.3

Pri šestih mesecih že v nahrbtniku

Nahrbtnik smo prvič resneje uporabili na poti iz Kamniške Bistrice na Kokrsko sedlo
pri starosti 6 mes. Zaradi previdnosti smo nošenje kombinirali s kengurujčkom tako, da
je bil buden otrok v nahrbtniku, med spanjem pa v kengurujčku (z glavo naslonjen
nazaj). Skozi Kokrsko dolino je pripekalo močno sonce, zato je bil otrok precej poten.
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Na sedlu pa je iz zahodne strani od Suhadolnika navzgor pihal močan veter. Ker nismo
videli rešitve, kako pred vetrom zaščititi potnega otroka, smo se tik pod kočo obrnili.
Pri tej starosti lahko že uporabljamo nahrbtnik (brez kombiniranja s
kengurujčkom).
Preveč oblečen otrok se še bolj poti, premalo oblečen pa se lahko v vetru hitro
podhladi, zato smo še isti teden dokupili dežno prekrivalo.
Na prvem mestu mora biti varnost in dobro počutje otroka, pa četudi to pomeni
obrniti se tik pred želenim ciljem.
5.3.4

Storžič – prvi dvatisočak

Pri sedmih mesecih smo opravili turo od Doma pod Storžičem skozi Žrelo na Storžič in
nazaj čez Škarjev rob. Na grebenu iz Psice smo se pred vetrom zavarovali z dežnim
prekrivalom.
S polno obremenjenim nahrbtnikom postanemo pri sestopu precej okorni,
poskakovati ne smemo, teža pa nas že pri rahlem zdrsu hitro posesa na zadnjo plat,
zato si obvezno pomagamo s pohodnimi palicami.
Hrana: poleg dojenja še skutice in doma pripravljeno pasirano sadje s kuhanim
rižem.
Otrok se tudi na višini 2132 m počuti odlično (na spletu sem naletel na nepodpisano
priporočilo, da naj otrok pred dopolnjenim 18. mes. ne bi šel preko 1800 mnv).

Slika 21: Anamarija s slabimi sedmimi meseci na Storžiču.

5.3.5

Na Kredarico v dežju

Pri sedmih mesecih in pol smo se sredi avg. odpravili iz Krme na Kredarico kljub
napovedi popoldanskega dežja (ne neviht). Dež nas je ujel na Konjskem prevalu in pral
2 uri vse do Triglavskega doma na Kredarica. Zaradi močnega vetra uporaba dežnika ni
bila možna. Prvič smo tudi prespali v visokogorju. Zaradi mokre skale je Triglav ostal
neizpolnjena želja.
Dežno prekrivalo je učinkovito zaščitilo otroka pred dežjem in vetrom.
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Otroku je neobičajno okolje/situacija lahko precej zanimiva dogodivščina, na
Kredarici pa je bila hčerka ob prihodu precej razposajena.
Čokolina ni bila dobra, boljša je bila jota (oz. vse tisto, kar smo jedli odrasli).
Otrok je prvič prespal celo noč brez prebujanja.
5.3.6

Zimski vzpon

Pri dobrem letu starosti smo šli sredi feb. na Kriško goro. Čeprav je bilo sončno vreme,
se je temperatura preko dneva povzpela le do -9°C na soncu.
Pozimi pada v gozdu sneg z dreves, zato uporabimo strehico
Če je otrok dovolj napravljen, je lahko krajši čas tudi na precej nizkih temperaturah
– v danem primeru dvakrat po 1 h 15 min.
Pri otroku sem redno preverjal njegov obraz (nos, ušesa) in okončine na 15 min. Če
otroka le malo hladi v roke in noge (ne ledeno mrzli prsti!), to še ni noben problem.
Če pa se hlad širi po okončinah proti telesu, se moramo čim hitreje umakniti na
toplo.
Previjanje zunaj ne pride v poštev, zato hoja med posameznimi točkami (avto,
koča, gostilna) ne sme biti predolga.
Prednost zime v hribih je ta, da skorajda ni megle. Če je dovolj hladno, megla
zmrzne in pade dol. Tako preostane le sonce ali pa padavine.

Slika 22: Dokler otroka nosimo le v nahrbtniku, ni noben cilj nedosegljiv. Na slikah koča pri
Sedmerih jezerih, Mangart, Krn, Kobariški Stol, Mala Mojstrovka in Tolsti vrh.
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Slika 23: Vedno si vzemimo čas za otrokove želje: igra, nabiranje zelišč, rožic in gozdnih
sadežev, opazovanje živali, izživljanje otroške domišljije,…

5.3.7

Samostojna tura na očaka

Prva samostojna tura z otrokom iz Pokljuke preko Planike in Triglavske škrbine na
Triglav ter nazaj čez Kredarico je bila pri njegovi starosti 1 leto 7 mes. Celotna začetna
teža nahrbtnika, otroka in opreme je znašala 27,5 kg. Zaradi stiske s prostorom sem imel
zase le goretex jakno in tekočino.
Pri otroku ne sme biti kompromisov glede oblačil in hrane.
Zato je pomembno načrtovati oskrbo s hrano in tekočino. Na tej poti je pitna voda
na razpolago pod Studorskim prevalom in pri Vodnikovem domu. Prehrana je
možna v vseh kočah.
Nahrbtnik Deuter Kid Comfort III je deklariran za 22 kg skupne teže, a prenese tudi
mnogo več.
Pri tej starosti naj se otrok malo sprehodi vsaj na vsaki 2 uri – dobro za
prekrvavitev in počutje.
5.3.8

Mladi pohodniki

Pri dveh letih in pol je hči sama prehodila pot od Ljubelja skozi Bornove tunele do
Prevala in nazaj, za kar je potrebovala točno dvakratni predvideni čas.
Potrebno je veliko motivacije in stalen pogovor, da se otrok ne utegne ubadati s
dolgčasom in utrujenostjo.
Priporočljivo ga je držati za roko ter mu tako narekovati enakomeren ritem.
Malčki se ne zavedajo nevarnosti, zato radi brezskrbno kukajo preko robov
prepadov.
Bornovi tuneli vzbudijo pri otrocih veliko domišljije, še posebej če napletemo okoli
njih kakšno zanimivo zgodbo.
Žig na roki je dokaz osvojenega cilja in bo otroku še nekaj dni v veselje in ponos.
25

Slika 24: Anamarija prvič na vrhu Triglava in nato veselje na Kredarici.

Pri treh letih in pol je hči prvič zmogla 1000 m višinske razlike v enem dnevu v obe
smeri, konkretno od Doma v Dragi (pri Begunjah) čez Poljško planino na Roblekov
dom in nazaj. Le dva meseca kasneje smo se podali čez Krmo proti Kredarici, bolj v
duhu tipanja meje zmožnosti kot pa dejansko priti na Kredarico. Obrnili smo se sredi
Kalvarije, kar pomeni, da je otrok premagal višinsko razliko okoli 1200 m v obe smeri.
Razlog je bil v pomanjkanju časa in ne volje ali energije.
Nekajletni otroci so sposobni premagovati že velike razdalje, če se le ukvarjamo z
njimi in jih motiviramo.
Preko večjih ovir jih enostavno dvignemo.
Ker še niso stabilni na premikajočih se kamnih in pesku, jih držimo za roko.
Kadar si želijo vzeti čas, da raziščejo kakšno rastlino, kamen, se jim prilagodimo.
Pri spustu jih navežemo, da ne padejo naprej in si ne razbijejo glave.

Slika 25: Z veliko dobre volje, potrpljenja in motiviranja lahko otroci že pri dveh letih postanejo
dobri pohodniki in premagujejo velike razdalje.
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Slika 26: Voda ima v otroških očeh še poseben čar.

Kmalu nato smo dobili novega družinskega člana. Zaradi pridobljenih izkušenj smo ga
posadili v nahrbtnik že pri petih mesecih. Pri 5 mes. in 29 dneh sva bila že vrh Triglava.

Slika 27: Še ne polletni Dominik na enodnevni turi na vrh Triglava.
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5.3.9

Dopolnitev zimskih vzponov s sankanjem

Pozimi 2006/07 smo zimske vzpone pričeli kombinirati s sankanjem – navzgor do koče
peš, tam čaj, štrudelj in štruklji ter nato s sanmi po gozdni cesti nazaj v dolino.
Primernih lokacij s kočo na vrhu, ki je odprta čez vikend tudi pozimi, je kar nekaj. Nam
najljubše lokacije so:
Stari Ljubelj, dolžina 2200 m – Podljubelj dostopen po asfaltirani ceni,
Dom pod Storžičem, dolžina 2500 m,
Jezersko, dolžina 3000 m – ni koče, manj strma proga z lepo speljanimi in
zavarovanimi ovinki,
Vogar, dolžina 5000 m,
Dom na Tromeji, dolžina 3000 m,
Gozd Martuljek, dolžina 3000 m – ni koče,…

Slika 28: Ne le poletje – vsak letni čas ima v gorah svoj čar. Na slikah Roblekov dom na
pobeljeni Begunjščici, sankanje s Tromeje ter Velika planina odeta v spomladanski žafran.
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5.3.10 Usklajevanje potreb različno starih otrok

Trenutno se v kengurujčku prenaša Martin, v nahrbtniku pa Gregor. Dominik je že pravi
pohodnik. Pri starosti 2 let in 1 mes. je že zmogel vzpon iz Predvora na Sv. Jakoba
(približno 470 m višinske razlike). Nov velik podvig nam je uspel lani, ko smo z vso
družino osvojili Kamniško sedlo. Dominik, star komaj 2 leti in 5 mes., je premagal pot
iz planine Jermance do Kamniškega sedla in nazaj – višinska razlika dobrih 900 m, čas
hoje navzgor pa 4 h namesto 2,5 h.
Ker počasen ritem ne ustreza starejši hčerki, vmes skočiva sama na kakšno težje
dosegljivo točko (npr. do izvora Nadiže v Planici, medtem ko se ostali igrajo na
travi spodaj pri domu; ali skok na Malo Mojstrovko, mlajši pa z mamico počakajo
na Vršiču,…).
Velik čar za otroke ima voda – lahko občudujemo mogočen slap ali skrivnostni
izvir, mečemo kamne v tolmune, hodimo po njej ali jo prečkamo bosi, opazujemo
ribe,…
Melišče je za otroke kot ogromen, ropotajoč tobogan.
Zvečer preko fotografij podoživimo vse lepe in smešne trenutke. Tako bodo otroku
ostale v spominu lepote tistega dne, medtem ko bo na napor hitro pozabil. Pri tem
nas bo verjetno vprašal: »Kam gremo pa naslednjič?«.
Če otrok obiskuje vrtec ali šolo, mu pripravite fotografije za predstavitev izleta
sovrstnikom. Na ta način bo krepil svojo samozavest in navduševal ostale.

Slika 29: Povabimo s seboj še druge otroke, pa čeprav zaradi tega nastane cel vrtec. Otroci so
drug drugemu boljši motivator kot odrasli.
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6

Zaključek

Že marsikdo mi je očital (še več pa si jih samo misli, ker naglas ne upajo reči): »Otrok
nima nič od tega, niti ne ve, kje je bil! Kaj sploh rineš z njim tja gor?!« Vsem takšnim
ozko mislečim lahko odgovorim: Res se ne zaveda in ne ve, kje je bil. A otrokom godi
gibanje, mir in čist zrak, zato med hojo tudi več spijo. Na vse udeležence deluje
blagodejno že sama sprememba okolja. Otroci (vsaj vsi moji) so bili kakšen dan, dva po
izletu podnevi bolj mirni ter so ponoči spali trdneje in se manjkrat prebujali. Zato je tak
način preživljanja zagotovo boljši, kot čepeti doma in imeti otroka v stajici, ali pa iti na
nedeljski treking z vozičkom po nakupovalnih centrih, kjer je množica prepotenih ljudi
in virusov, ter se vmes po možnosti ustaviti še na pijači v zakajenem okolju. Resda se v
planinah izpostavljamo določenim nevarnostim, a jih je z dobro pripravo in opremo moč
minimizirati tako, da je varneje, kot izpostavljati se z avtom na naših cestah. In
nenazadnje – trdno sem prepričan, da bodo moji otroci, ko bodo starejši, ob pogledu na
fotografije, kjer smo skupaj na naših vršacih, ponosni na svoje starše, da smo jih jemali
s seboj. Pa za to ni potrebno, da odrastejo, saj je najstarejša hči, ko je hodila še v vrtec,
ob besedi Triglav z žarom znala povedati, da je to nekje daleč, da je potrebno plezati, da
je tam (Kredarica) velika koča, kjer lahko ješ in spiš, eni strici merijo vreme, zraven pa
stoji cerkvica, kjer je župnik z dolgo brado…
6.1

Ostali družinski športi

A hribolazenje ni naš edini družinski šport. Z njim je močno povezano sankanje. Nekaj
možnih lokacij je bilo že omenjenih. Za dobre sani je značilno, da so krivine (sanice)
postavljene pod kotom 20-25°, niso ravne, ampak napete, spredaj niso fiksno povezane
in imajo nizko težišče. Sankaške proge in tehnika sankanja so predstavljene na
www.sankanje.com. Takšne sani sodrage, poleg tega pa jih ni moč dobiti za manjše
otroke, zato sem jih izdelal sam (slika 30). Ker imamo na podstrešju devet sani, nekaj
pa jih je še v izdelavi, se nam lahko kdaj tudi pridružite.
Poleti pogosto kolesarimo, najmlajše pa prevažamo v kolesarski prikolici kanadskega
proizvajalca Charriot CTS Cabriolet (nekaj informacij na www.zweipluszwei.at). V
prikolici je prostor za dva otroka od starosti dveh mesecev (dodaten stolček) do nekje
pet let. Zadaj ima prostor za prtljago, kamor namečemo oblačila, hrano, odejo, žogo, pa
seveda še raženj za enkratno uporabo in čevapčiče za piknik. Med zanimivimi turami, ki
smo ji opravili, so: Jezersko iz Predvora, iz Celovca ob Vrbskem jezeru do Beljaka,
dolina Trente ob hladni Soči, Kamniška Bistrica,… Za dušo izpustiti pa priporočam
juriš na Vršič (slika 31). V primerjavi z otroškim sedežem je prikolica varnejša, otroku
pa omogoča igro med vožnjo, udobnejši počitek in spanje, učinkovito zaščito pred
dežjem, možno pa jo je uporabljati tudi kot buggy voziček. Če koga zanimajo kaj več,
bi si želel prikolico ogledati in se zapeljati ter izvedeti, kje jo ugodno kupiti, se lahko
oglasi.
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Slika 30: Sankaški izlet na Stari Ljubelj. Doma izdelane sani so iz jesena.

Slika 31: Kolesarski juriš na Vršič – oz. bolje: sopihanje…

Še en šport se nas prijemlje zadnje čase – spust z Big Bobby-em. To je poganjalec za
otroke nemškega proizvajalca Big (www.big.de). Avtomobilček je testiran za 120 kg,
zato se lahko z njim vozimo tudi odrasli. V Nemčiji imajo celo klube ljubiteljev tega
legendarnega avtomobilčka, ki organizirajo tekmovanja v spustu – predvsem za odrasle
(www.bobbycarclub.de). Če govorimo o družinskem športu, je razumljivo, da samo
eden avtomobilček ne zadošča. Poglavitna slabost je le v tem, da se je potrebno spuščati
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po javnih cestah, zaradi česar je potrebna še toliko večja previdnost in skrb za otroka. Pa
tudi na policiste ne smemo pozabiti… Precej lep spust je iz Bogenšperka proti
Šmartnem pri Litiji.
O vseh teh športih pa ob kakšni drugi priliki kaj več… Morebiti pa v naslednji verziji
preimenujem sestavek v Z naraščajem do aktivnega preživljanja prostega časa. ☺
6.2

Možnost izposoje in testiranja, pomoč pri nakupu in povabilo

Upam, da sem odgovoril na vsa pomembnejša vprašanja o nahrbtnikih za nošenje otrok.
Kljub temu se zavedam, da bo v poplavi ponudbe marsikdo še vedno v dilemi, kaj
izbrati. V okviru svojih zmožnosti in dobre volje lahko pomagam v toliko, da
omogočim izposojo oz. test nahrbtnika za kakšen teden ali preko vikenda. Lahko pa
se tudi oglasite pri meni v Šmartnem pri Litiji in skupaj skočimo na kakšen bližnji hrib,
npr. na Bogenšperk. Trenutno imam na razpolago Deuter Kid Comfort II in III (oba
letnik 2008), dogovarjam pa se še za Vaudeja Jolly Comfort IV. Potem bo primerjava z
ostalimi nahrbtniki in odločitev bistveno lažja.
Kako najceneje do novega nahrbtnika? Za doslej najcenejšo možnost nakupa
nahrbtnikov se je izkazal skupinski nakupi, kjer je zaradi količine možno doseči znaten
dodaten popust. Ker se mladi starši pogosto obračajo name, jih povežem med seboj in
jim pomagam pri pridobitvi ponudbe10. Vse ostalo je kot običajen nakup – z računom in
garancijo, brez predplačila. Prav tako sem pogosto obveščen o prodaji rabljenih, zato
lahko občasno posredujem tudi tovrstne informacije. Kontakt je naveden spodaj.
Kot je bilo že uvodoma omenjeno, se priporočam za sleherna vprašanja, pripombe in
dopolnila, še posebej zaželena bi bila mnenja pediatrov. Če mi zaupate vaše izkušnje in
doživetja ter pošljete kakšno fotografijo, bom naslednjo izdajo obogatil tudi z vašimi
prispevki. Na ta način bo ta priročnik postal še popolnejši in pridobil na uporabni
vrednosti. Dopolnjena verzija naj bi predvidoma izšla pomladi 2009. Zaželeno je tudi,
da ta sestavek posredujete naprej svojim prijateljem in znancem. Lahko pa se nam tudi
pridružite na kakšni turi, saj je za naše malčke sleherna družba vrstnikov več kot
dobrodošla. Za vse nadaljnje informacije in vprašanja sem dosegljiv:
preko e-pošte bohami@gmail.com,
na GSM 031 / 376 442 (med tednom izključno popoldan).

Vsem želim in privoščim čim več aktivnega preživljanja prostega časa v krogu
družine. Če se nam kdo želi pridružiti na potepanjih po hribih, kolesarjenju ali
sankanju, pa je vsekakor dobrodošel.
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Izključno moja dobra volja, brez plačila za posredovanje. V kolikor ima kdo podobne možnosti za
ostalo opremo in je pripravljen pomagati, naj se javi in ga omenim v naslednji izdaji (trgovci izključeni!).
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