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4. MAJICA ali SRAJCA 

Za hojo v hribe je priporočljiva bombažna majica, bodisi z dolgimi ali kratkimi rokavi (odvisno 

od vremena). Le ta mora biti udobna in naj sega malo čez boke. Še posebej v primeru sončnega 

vremena, naj bo majica živahnih barv. Poskušajte se izogibati majic, ki imajo po celotni površini 

pretežno poslikave (različne vrste tiskov, razne slike in veliki napisi), saj te poslikave vpijajo in 

zadržujejo toploto in vam je v njih lahko zelo vroče.   

Za tiste, ki imate rajši srajce, so tudi srajce primerne za hojo v hribe. V navadi so kariraste 

srajce živahnih barv. V primeru toplega vremena, pri srajci lahko rokave odpnemo in jih 

zavihamo, prav tako lahko postopoma odpiramo gumbe ali celo srajco in jo morda še 

izvlečemo iz hlač, da hladnejši zrak pride do razgretega telesa.  

V nahrbtnik pa ne pozabite spakirati še ene ali kar dveh rezervnih majic/srajc, tako da na vrhu 

lahko zamenjate prepoteno majico ali srajco s svežo in suho. 

 

HLAČE 

Hlače morajo biti udobne in morajo dopuščati gibljivost v kolku in kolenu. Predvsem za otroke 

so priporočljive dolge hlače, tudi v primeru toplega vremena, ker ščitijo noge pred praskami 

in odrgninami. V kolikor je res toplo vreme, naj s seboj vzamejo še kratke hlače in se na vrhu 

preoblečejo.  

Nikoli pa ne pojdimo v hribe le v kratkih hlačah, saj so vremenske razmere nepredvidljive, še 

posebej v visokogorju pa tudi v nižjih legah. Kratke hlače naj bodo za vsak slučaj v nahrbtniku, 

saj nam včasih, ko je res vroče in brezvetrno vreme, tudi v višjih legah pridejo prav. 

Priporočljiva je navadna trenirka, navadne hlače ali pa pohodne hlače, ki so izrecno namenjene 

hoji v hribe. Pomembno je le, da hlače niso preveč oprijete in da se v njih udobno počutite. 
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