
Pravila gibanja skupine v naravi 
 

Hoja po nezahtevnem hribovskem svetu (velika skupina nad 20 oseb) 
 Velika skupina ima vodjo in dva ali več spremljevalcev. 

 Vodja hodi spredaj, ostali spremljevalci so razporejeni na 10 do 15 dijakov, 

zadnjega spremljevalca določi vodja, podskupine se lahko ločijo med seboj. 

 Dijaki obvezno hodijo med prvim in zadnjim spremljevalcem. 

 Dijaki ne prehitevajo, niti ne zaostajajo v skupini oz. podskupini med 

dvema spremljevalcema, dovoljeno je prehitevanje in mešanje v okviru 

podskupine. 

 Vodja mora imeti pregled nad celo skupino, narekuje hitrost hoje in odreja 

krajše ali daljše počitke. Skupina mora ves čas hoditi strnjeno. 

 Hitrost hoje mora biti prilagojena terenu in zmogljivosti najslabših v 

skupini (vodja ne sme prevzeti ritma, ki mu ga nehote vsiljujejo dijaki tik 

za njim). 

 Vodja mora dijake obvestiti o nevarnih mestih na poti, le-ti pa informacijo 

prenašajo dalje. 

 Pri prečkanju nevarnega dela poti vodja oziroma spremljevalec nadzoruje 

prehod dijakov in tudi pomaga, če je potrebno. Dijaki se drug za drugim 

zvrstijo mimo in počakajo na varnem mestu pod nadzorom spremljevalca. 

 Postanke na daljši poti določa vodja in pazi na to, da je mesto, kjer se 

skupina ustavi, povsem varno in primerno za počitek. 

 Postanki ob poti naj bodo dolgi le po nekaj minut, malo daljši postanek (10 

minut) naj bo na dve uri hoje (pitje tekočin, manjši prigrizek). 

 Daljši počitek je običajno na cilju oziroma tam, od koder kasneje sledi 

povratek. Počitek naj bo dolg vsaj 30 do 40 minut.  

 Dijaki morajo biti seznanjeni z mestom počitka, vodja in ostali 

spremljevalci morajo imeti vse dijake na vidiku oziroma morajo vedeti, kje 

se nahajajo. 

 Dijak se brez dovoljenja profesorjev ne sme nikamor oddaljiti. 

 Vodja lahko dovoli manjši skupini povratek po drugi poti, če pot dobro 

pozna, mora pa tudi določiti spremljevalce (npr. hoja po cesti in ne po 

stezi). 

 V primeru težje poškodbe ali zdravstvenih težav dijaka eden od 

spremljevalcev ostane z dijakom, vodja pokliče strokovno pomoč, ostalo 

skupino pa odpelje dalje. 

 Lažje poškodbe poskuša vodja ob pomoči spremljevalcev rešiti sam in 

ponesrečenca varno pripeljati skupaj z ostalimi. 

 Če hoja poteka po cesti, morajo vodje obvezno nositi odsevne jopiče. Na 

križiščih in nepreglednih ovinkih opozarjajo voznike na pešce na cesti.    

 


