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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

vozli-objekti_01.indd   35 26.6.2012   11:58:51



36

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
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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).
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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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