
Planinsko orientacijsko tekmovanje ŠOŠTANJ – 12. marec 2022 

TEORETIČNA VPRAŠANJA - KATEGORIJA A 
 
 
Ime ekipe:  

 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom!  
Za popolnoma pravilni odgovor ekipa prejme 5 (pet) točk in za nepravilnega –5 (minus pet) 
točk. Če ekipa na vprašanje ne odgovarja, prejme 0 (nič) točk. 
 

1. Slovenci smo lahko upravičeno ponosni na vlogo, ki jo imamo pri razvoju 
planinstva. Pred leti smo zgodovinski pregled  našega dela na ogled postavili tudi 
v ustanovi na sliki.   

Katera ustanova je to in kje se nahaja?  

a) Stavba Planinske zveze Slovenije v Ljubljani.  

b) Informacijsko središče Triglavskega narodnega 
parka v Trenti.  

c) Slovenski planinski muzej v Mojstrani.  

d) Planinsko učno središče v Bavšici.   

 
Št. točk:     -5     0     5 

2. V gorah nas lahko presenetijo nevšečnosti, ki nepričakovano podaljšajo izlet. 
Zato moramo vedno imeti s seboj tudi  nekaj dodatne hrane.  

Kako imenujemo rezervni paket suhe in energijsko bogate hrane?  

a) Rezervni paket.  

b) Železna rezerva.  

c) Mala shramba.  

d) Krizna hrana.  

Št. točk:     -5     0     5 
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3. V Sloveniji so planinske poti razdeljene v več kategorij glede na njihovo 
zahtevnost. Ta delitev je podkrepljena z ustreznimi  oznakami na planinskih 
zemljevidih in s smernimi tablami v naravi.   

Na koliko kategorij zahtevnosti delimo planinske poti v Sloveniji?  

a) Na tri kategorije.  

b) Na pet kategorij.  

c) Na štiri kategorije.  

d) Na letne in zimske vzpone.  

 
Št. točk:     -5     0     5 

 

4. Luka in Miha sta na zimskem izletu zašla s poti. Ker pri sebi nista imela kompasa, 
sta se orientacije lotila s pomočjo  Mihove ročne ure. Mali kazalec sta usmerila 
proti soncu ter poiskala simetralo kota med njim in številko 12 na uri.   

Katero smer neba sta s tem določila?  

a) Sever.  

b) Jug.  

c) Vzhod.   

d) Zahod.  

Št. točk:     -5     0     5 
 
 

5. Najmlajši za hojo v gore potrebujejo nenehno spodbudo in 
motivacijo. Eno od poslanstev Mladinske komisije PZS je  zato 
usmerjanje otrok k zdravemu življenju v naravi. Uresničuje ga 
tudi s programom, ki ga predstavlja logotip na sliki.  

Kateremu programu MK PZS pripada logotip na sliki?   

a) Zlati sonček.   

b) Ciciban planinec.  

c) Gremo skupaj varno v gore.  

d) Mladi planinec.  

Št. točk:     -5     0     5 
 
 
 
          SKUPAJ TOČK: ____ 
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TEORETIČNA VPRAŠANJA - KATEGORIJA B in F 
 
 
Ime ekipe:  

 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom!  
Za popolnoma pravilni odgovor ekipa prejme 5 (pet) točk in za nepravilnega –5 (minus pet) 
točk. Če ekipa na vprašanje ne odgovarja, prejme 0 (nič) točk. 
 

1. Usposabljanje za delo z mladimi praviloma poteka v formalnih okvirjih, ki 
posamezniku, v primeru uspešnega zaključka,  zagotavljajo ustrezen naziv. 
Nekoliko bolj sproščeno je področje dela mladih, ki ga s svojim neformalnim 
izobraževanjem  spodbuja tudi Mladinska komisija PZS.   

Kako se imenuje to izobraževanje, ki je namenjeno predvsem srednješolcem?  

a) Mentor planinske skupine.  

b) Vaditelj orientacije.  

c) Vodnik Planinske zveze Slovenije.  

d) Mladinski voditelj.  

Št. točk:     -5     0     5 
 
 

2. Ob obisku gora smo na območju, kjer se je zgodila gorska nesreča. Pri reševanju sodeluje 
helikopter, mi sami oz.  udeleženci naše skupine pa ne potrebujemo pomoči.   

Kaj storimo, če zagledamo reševalni helikopter?   

a) Pomahamo in odkimamo posadki.  

b) Se postavimo na vidno mesto in s telesom oblikujemo črko Y (noge skupaj, roki v zrak).  

c) Se postavimo na vidno mesto in s telesom oblikujemo črko N 
(noge skupaj, ena roka v zrak).  

d) Ne naredimo nič posebnega.   

Št. točk:     -5     0     5 
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3. “Vsak Slovenec mora na Triglav!” je eno izmed rekel, ob katerem se zdrzne vsak planinski 
vodnik. Izlet na najvišji  slovenski vrh namreč terja kar nekaj izkušenj, znanja in priprave, 
načrtovati pa je treba – razen če smo telesno res  dobro pripravljeni – tudi nočitev v 
planinski koči.  

Katera izmed navedenih koč je najdlje stran od vrha Triglava?  

a) Triglavski dom na Kredarici.  

b) Dom Planika.  

c) Aljažev dom v Vratih.  

d) Tržaška koča na Doliču.  

Št. točk:     -5     0     5 
 

4. Na planinskih kartah so planinske poti označene z rdečo črto, tip črte pa se razlikuje 
glede na zahtevnost poti. 

Kako označujemo zahtevne poti?  
a) Z neprekinjeno rdečo črto.   
b) S prekinjeno oz. črtkano rdečo črto.  
c) S pikčasto rdečo črto.   
d) Z neprekinjeno rdečo črto, ob kateri je kratica ZP. 

Št. točk:     -5     0     5 
 
 

5. Da bi preprečile negativne vplive masovnega turizem, se države pogosto odločijo, da 
bodo neko območje ali naravno  znamenitost zavarovale. To pomeni, da v njeni okolici 
omejijo gibanje ali prepovejo nekatere dejavnosti. Kadar gre  za območja z dolgoletno 
tradicijo kakovostnega bivanja človeka ter z veliko ekološko, biotsko in krajinsko 
vrednostjo,  lahko to storijo z oblikovanjem krajinskega parka.  

Katera izmed naštetih lokacij oz. znamenitosti je krajinski park?  

a) Logarska dolina.  

b) Škocjanske jame.  

c) Ožje območje okoli vrha Triglava.  

d) Podzemni svet in rudniki pod Peco. 

Št. točk:     -5     0     5 
 
 
 
          SKUPAJ TOČK: ____ 
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TEORETIČNA VPRAŠANJA - KATEGORIJA C, D in E 
 
 
Ime ekipe:  

 
Obkroži črko pred pravilnim odgovorom!  
Za popolnoma pravilni odgovor ekipa prejme 5 (pet) točk in za nepravilnega –5 (minus pet) 
točk. Če ekipa na vprašanje ne odgovarja, prejme 0 (nič) točk. 
 
 
1. Planinska zveza Slovenije ni le promotor planinskih dejavnosti, ampak skrbi tudi za 

planinsko infrastrukturo. Njeni prostovoljci v okviru planinskih društev oskrbujejo 
planinske koče, domove, bivake in planinske poti. 

 

Kako obsežna je Slovenska planinska infrastruktura? 

a) Okoli 400 km poti in 45 planinskih koč. 

b) Okoli 120 planinskih koč, bivakov in zavetišč ter 3450 km poti. 

c) Več kot 10 tisoč kilometrov planinskih poti in 179 planinskih objektov. 

d) Nekaj več kot 25.000 km poti in več kot 200 postojank. 

Št. točk:     -5     0     5 
 
 
 
2. V spomladanskem in zgodnjem poletnem času so planinske poti pogosto poškodovane 

zaradi snega ali padajočega  kamenja. V tem vprašanju sprašujemo po nevarnosti, ki 
nastane, ker gradivo prosto pada ali se prevrača po pobočju.  Pod pobočjem se odlagajo 
pobočni grušč in prevrnjeni bloki, nastajajo pa tudi melišča.  

Kako poimenujemo omenjene pojave?   

a) Usad.  

b) Zemeljski plaz.  

c) Gruščnati tok.  

d) Skalni podor.  

Št. točk:     -5     0     5 
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3. Pod Triglavsko Severno steno leži dolina Vrat, kjer je tudi Aljažev dom. Samo 10 minut 
hoda od planinske koče je  postavljen spomenik partizanom gornikom, padlim v II. 
svetovni vojni.   

Kakšne oblike je ta spomenik?  

a) Silhueta partizana gornika na balvanu, ki je s pogledom 
usmerjen v Triglavsko Severno steno.  

b) Balvan, v katerega je zabit velik plezalni klin z vponko.  

c) Na balvanu je kozorog, ki je bil zaščitni znak partizanov gornikov.  

d) Na balvanu je velika spominska plošča v obliki planike.  

 
Št. točk:     -5     0     5 

 
 
 
4. Póti, ki je bila zaradi lažje prehodnosti utrjena, obdana z lesom ali kamenjem ter vkopana 

v zemljo ali vklesana v steno,  pravimo nadelana. Navadno je taka pot tudi označena s 
planinsko markacijo, vendar to ni nujno. Prvo nadelano pot smo  pri nas dobili leta 1853. 
Na svoje stroške jo je dal zgraditi zdravnik dr. Ernst Hilarius Frölich.   

Na kateri vrh je vodila?  

a) Na Triglav.  

b) Na Peco.  

c) Na Donačko goro.  

d) Na Snežnik.  

Št. točk:     -5     0     5 
 
 
5. Veter je gibanje zraka, ki ga opišemo s hitrostjo in s smerjo, iz katere piha. V tem 

vprašanju vas sprašujemo po vetru, ki  piha čez gorovje. Na privetrni strani je zanj 
značilno oblačno vreme, na zavetrni pa se ta veter spušča po pobočjih ter  jih segreva in 
suši. Pri nas se navadno pojavi kot severozahodni veter.   

Kako se imenuje omenjeni veter?  

a) Fen.  

b) Burja.  

c) Pasat.  

d) Monsun.   

Št. točk:     -5     0     5 
 
 
          SKUPAJ TOČK: ____ 


