
 

 

 

 24. TEKMOVANJE MLADINA IN GORE 
TEST - REGIJSKO TEKMOVANJE MLADINA IN GORE 

10. november 2012 
 

  
NAVODILA ZA PISANJE TESTA : 
 
Najprej na zgornje črte lepo in čitljivo napišite  IME EKIPE, OSNOVNO ŠOLO, 
PLANINSKO DRUŠTVO, VAŠA IMENA IN PRIIMKE ter ime in priimek vašega 
MENTORJA. Nato se skupno lotite reševanje testa. 
 
Pozorno skupaj preberite vprašanja in obkrožite črko pred pravilnim odgovorom. Pravilen 
odgovor je samo eden. Če se zmotite, to pregledno označite. 

 
Pravilen odgovor  šteje  dve, tri, oziroma pet točk.  Pri vprašanju št. 17 je pravilen 

odgovor vreden 0,5 točke - vsi pravilni odgovori so skupaj vredni dve točki. Pri vprašanju 
št. 25 je pravilen odgovor vreden 0,25 točke - vsi pravilni odgovori so skupaj vredni dve 
točki. Neodgovorjeno vprašanje in napačen odgovor ne prineseta nobene točke. 
 
Čas pisanja je 45 minut. 
_____________________________________________________________________ 
REZULTATI: 

  ŠTEVILO TOČKE SKUPAJ TOČK 

ŠTEVILO PRAVILNIH ODGOVOROV ZA 5T   X 5   

ŠTEVILO PRAVILNIH ODGOVOROVZA 3T   X 3   

ŠTEVILO PRAVILNIH ODGOVOROVZA 2T   X 2   

ŠTEVILO PRAVILNIH ODGOVOROVZA 0,5T   X 0,5   

ŠTEVILO PRAVILNIH ODGOVOROV ZA 0,25T   X 0,25   

ŠTEVILO NEODGOVORJENIH VPRAŠANJ IN NAPAČNIH 
ODGOVOROV   X 0   

SKUPAJ 43 vprašanj     

 
POPRAVLJAL: _______________________ 
 
EKIPA JE DOSEGLA _______TOČK, KAR JE  _______ MESTO

 
IME EKIPE  : 

OSNOVNA ŠOLA: 

PLANINSKO DRUŠTVO 

 
______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 
ČLANI    EKIPE   : 

 
1.__________________________________________________ 
 
2.__________________________________________________ 
 
3.__________________________________________________ 
 
4.__________________________________________________ 
 

MENTOR -ICA 
EKIPE : 

 
   __________________________________________________ 
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TEST 

 
1. V 19. stoletju so moški visokega stanu hodili v gore v šolnih, fraku in cilindru, plezali pa so 

v jahalnih škornjih in ozkih jahalnih hlačah. Cepina niso poznali, uporabljali so sekire in 
kladiva. To so bili zametki alpinizma, ki se je v dobrih šestih desetletjih razvil do te mere, 
da je bil osvojen prvi osemtisočak. Za začetek modernega alpinizma štejemo obdobje, ko 
so alpinisti začeli plezati v šesti težavnostni stopnji.   

Katere dogodke štejemo za mejnik začetka modernega alpinizma? 

a) Premagani so bili Severna stena Matterhorna, Grandes Jorassesa in Eigerja  
b) Edvard Whymper je z vodniki preplezal eno najzahtevnejših evropskih gora, 

Matterhorn.  
c) Osvojeni so bili prvi osemtisočaki 
d) Joža Čop in Pavla Jesih sta preplezala čopov steber v Severni triglavski steni 

 
Točke  0 2 

 
2. Prvi poskus ustanovitve Slovenskega planinskega društva je bil leta 1872 v Srednji vasi v 

Bohinju. Formalne ustanovitve društva z imenom Triglavski prijatelji deželna vlada ni 
dovolila, kar je razumljivo, saj slovenska društva niso bila zaželjena. Dobrih dvajset let 
kasneje so odločilno pobudo za ustanovitev Slovenskega planinskega društva dali Piparji. 
27. februarja 1893 je v gostilni pri Maliču v Ljubljani potekal ustanovni občni zbor.   

Kdo je bil izvoljen za prvega načelnika Slovenskega planinskega 
društva ? 

a) Fran Tominšek 
b) Ivan Žan 
c) Fran Orožen 
d) Franc Kadilnik 

 
Točke  0 2 

 
3. Šestnajstega junija 1912 je kranjskogorska podružnica Slovenskega planinskega društva 

ustanovila »rešilno postajo«, katere namen je bilo reševanje ponesrečenih v gorah 
Gornjesavske doline. Omenjeni datum velja za začetek Gorske reševalne službe. Letos 
praznujemo stoto obletnico delovanja, ki smo jo obeležili s prireditvijo združeno v Dan 
slovenskih planincev v Kranjski gori. GRZS je ob tej priložnosti izdala zbornik, v katerem 
je na zanimiv in inovativen način podana zgodovina gorske reševalne službe. 

Kakšen je naslov zbornika? 

a) Zbornik GRZS ob stoletnici delovanja 
b) Reševanje v gorah – Sto let organiziranega gorskega reševanja v Sloveniji 
c) Prvih sto let Gorske reševalne službe 
d) Zgodovina gorskega reševanja v Sloveniji 

Točke  0 2 



24. regijsko tekmovanje Mladina in gore 
 

stran 3 
 

 
4. Planinska zveza Slovenije na različne načine skrbi za ohranjanje vednot, med katere sodi 

tudi planinska solidarnost. Članstvo v planinski organizaciji je vrednota samo po sebi, 
prostovoljno delovanje pa izraz spoštovanja in poguma. Z različnimi akcijami si Planinska 
zveza Slovenije med drugim prizadeva tako za povečevanje svojega članstva kot tudi za 
ohranjanje planinske infrastrukture.  

Kakšen namen ima akcija Droben prispevek za markanten vtis? 

a) Akcija Droben prispevek za markanten vtis propagira 
rabo markiranih planinskih poti. 

b) Akcija Droben prispevek za markanten vtis spodbuja 
uporabnike planinskih poti, da preko SMS sporočila 
pripevajo en evro za obnovo planinskih poti 

c) Akcija Droben prispevek za markanten vtis je namenjena 
povabilu k včlanitvi v planinsko organizacijo  

d) Akcija Droben prispevek za markanten vtis je namenjena 
ocenjevanju prijaznosti oskrbnikov v planinskih kočah. 

 
Točke  0 3 

5. Planinsko društvo svojo dejavnost izvaja predvsem na krajevni ali občinski ravni. Pri tem 
ima določeno mero avtonomije in svoja pravila, včlanjeno pa je tudi v Planinsko zvezo 
Slovenije. Ta na ravni države skrbi za razvoj planinstva in zagotavlja razmere za 
nemoteno delovanje društev.   

Katera trditev, ki se nanaša na planinsko društvo, NI pravilna? 

a) Društvo samo usposablja strokovne delavce v športu na področju planinstva 
in ozavešča članstvo glede varstva gorske narave.  

b) Društvo izvaja programe za različne starostne skupine. 
c) Društvo skrbi za včlanjevanje posameznikov v svoje vrste Del plačila 

članarine nameni zvezi, preostanek pa porabi za svojo dejavnost. 
d) Društvo s prostovoljci skrbi za vzdrževanje planinskih poti. 

 
Točke  0 3 

 
6. Planinska zveza Slovenije je zveza planinskih društev in ima svoj statut in pravilnike, ki 

urejajo posamezna področja delovanja. Sedež ima na Dvorakovi ulici 9 v Ljubljani. Tam 
delujejo strokovna služba, ki jo vodi generalni sekretar, predsedstvo, komisije in odbori.  

Katero pesem smo si člani Planinske zveze Slovenije izbrali za svojo himno? 

a) Prva in druga kitica pesmi Nazaj v planinski raj pesnika Simona Gregorčiča, 
skladatelja Antona Nedvĕda 

b) Po jezeru bliz Triglava, narodna pesem, ki jo je uglasbil Anton Foerster 
c) Prva in druga kitica pesmi Zdravljica pesnika Franceta Prešerna in skladatelja 

Stanka Premrla 
d) Prva kitica pesmi Oj Triglav, moj dom skladatelja Jakoba Aljaža in pesnika 

Matije Zemljiča Slavina. 
Točke  0 2 
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7. Planinska organizacija je v stoletju organiziranega delovanja obiskovalcem gora, tako 

članom kot nečlanom, ponudila zapisan skupek navad in ravnanj, ki v gorskem okolju 
pomenijo odličnost in kakovost. 
 
Kako se imenuje dokument, ki je bil sprejet na Skupščini Planinske zveze Slovenije 
leta 1973 in je postavil merila za presojo lastnega ravnanja in dosežkov planincev? 
 

a) Statut Planinske zveze Slovenije 
b) Častni kodeks slovenskih planincev 
c) Vodila pri delu Planinske zveze Slovenije 
d) Ohranimo gore našim zanamcem 

 
Točke  0 2 

 
8. Mladi potrebujete nenehno spodbudo in motivacijo za zdrav način življenja. Poslanstvo 

Mladinske komisije PZS (MK PZS) je usmerjanje mladih planincev k zdravemu življenju v 
naravi, jih seznanjati z osnovami planinske dejavnosti ter varnostnimi ukrepi v gorah, ob 
tem pa razvijati vrline kot so tovarištvo, poštenost, plemenitost, delavnost, vztrajnost in 
vedoželjnost. Svoje poslanstvo uresničuje na najrazličnejše načine. Lansko leto je 
tradicionalna akcija MK PZS doživela ne samo stilsko, ampak tudi programsko 
preobrazbo. Akcija je prešla v program.  
 
Kateri program MK PZS ima za svoj logo simpatično 
markacijo, ki se smehlja na sliki?  
 

a) Mladi planinec 
b) Ciciban planinec 
c) Gremo skupaj varno v gore 
d) Pojdi z nami pod objem gora 

 
Točke  0 3 

 
9. Prehrana v gorah ima velik pomen. Dobro je, če znamo vsaj približno oceniti svoje 

energijske potrebe na določeni turi glede na telesno težo, starost, spol, moč in čas 
trajanja naporov, fiziološke pogoje, vremenske razmere ter razčlenjenost sveta, po 
katerem se gibljemo. 

Med velikimi napori uživamo hitro energijo. Katera živila jo vsebujejo? 

a) Živila v katerih je veliko nasičenih maščob (slanina, klobase, svinjsko meso…) 
b) Živila v katerih je veliko sestavljenih ali kompleksnih ogljikovih hidratov (kruh, 

testenine, fižol…) 
c) Živila v katerih je veliko enostavnih ogljikovih hidratov (suho sadje, med, 

čokolada…) 
d) Ni važno katero živilo zaužijemo. Pomembno je, da ga zaužijemo takoj, ko 

začutimo utrujenost 
 

Točke  0 3 
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10. Igre nam omogočajo veselje in prinašajo zadovoljstvo, zato z njimi pogosto popestrimo 
planinske dogodke. Zelo pomembna je izbira igre glede na dane okoliščine, zato ima 
pomembno vlogo tisti, ki igro vodi.  

 
Katera od naštetih trditev NI pravilna? 
 

a) Pomembno je, da vodja ne izvaja vedno istih iger, ampak se poglobi v 
lastnosti in potrebe skupine ter posameznikov in jim prilagodi aktivnosti. 

b) Vrstni red iger ni pomemben. Lahko na primer začnemo z igrami zaupanja, 
spoznavne in ogrevalne igre pa prihranimo za konec. Pomembno je le, da je 
iger veliko in se ne dolgočasimo.  

c) Zelo priporočljivo je, če igro pred uporabo preizkusimo v manjši skupini.  
d) Igre so pomembna povezovalna aktivnost. Zato se mora vodja potruditi, da 

pritegne tudi tiste, ki se sprva ne želijo igrati.  
 

Točke  0 2 

 
11. V gorah smo izpostavljeni najrazličnejšim poškodbam in boleznim. V veliki meri se jim 

lahko izognemo z dobro pripravo na izlet in znanjem iz planinske šole. Ker nesreča 
nikoli ne počiva, se moramo poučiti tudi o tem, kako pomagati ponesrečenemu ali 
obolelemu planincu.  

 
Kako imenujemo ukrepe, ki jih izvedemo pri poškodovanem ali obolelem 
planincu pred prihodom medicinsko usposobljenih strokovnjakov? 

 
a) Položaj nezavestnega. 
b) Prva pomoč. 
c) Temeljni postopki oživljanja. 
d) Veriga preživetja. 

Točke  0 3 

 
12. Poletni dnevi so najprimernejši za dolge nepozabne ture, zato se je Jan s skupino 

prijateljev podal na Jalovec. Turo so pričeli ne preveč zgodaj zjutraj pri planinskem 
učnem središču v Bavšici. Ko so dosegli sedlo Čez Brežice, jih je sonce že prijetno 
grelo. Po kratkem počitku so pot nadaljevali. Po dobri uri hoda je Oskar začel tožiti, da 
ga boli glava. Jan mu je ponudil aspirin. Kasneje pa je Oskar začutil vrtoglavico in 
omotičnost ter bolečino v vratu. Jan je takoj ukrepal in poiskal primerno mesto za 
počitek.  
 
Za katero boleznijo je obolel Oskar? 
 

a) Toplotni udar. 
b) Epileptični napad. 
c) Sončarica. 
d) Omedlevica. 

 
Točke  0 5 

 
13. Klop je žuželka, ki živi v listnatem grmovju in drevju do nekje do višine gozdne meje. 

Ko se prisesa na človeka, njegovo telo močno nabrekne. Gostitelju lahko povzroči 
različne bolezni. Med najnevarnejše sodita klopni meningoencefalitis in lymska 
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borelioza. Zato je pomembno, da se po vrnitvi z izleta natančno pregledamo. Tudi po 
odstranitvi klopa se še nekaj dni opazujemo in iščemo morebitne kolobarjaste 
spremembe, ki se širijo od mesta pika. 
 
Kako pravilno odstranimo klopa?  
 

a) Nikoli in nikjer ga ne odstranjujemo sami, ampak počakamo na sistematski 
pregled. 

b) Pustimo ga, da se izloči z gnojenjem.  
c) Odstranimo ga s pinceto. Primemo ga čim bliže prisesani glavici.  
d) Namažemo ga z oljem, počakamo pet minut in nato ga s prstom vrtimo v 

smeri urnega kazalca, dokler se ne odsesa iz kože.  
Točke  0 3 

 
14. Pomembno pomoč pri prevozu reševalcev na kraj nesreče in prevoz ponesrečenih do 

zdravniške oskrbe pomeni helikopter. Tisti, ki zaidejo v težave in potrebujejo pomoč 
helikopterja, so lahko zelo hvaležni, da obstaja ta način reševanja, s katerim je pomoč 
lahko veliko hitrejša. Gorska reševalna služba v približno tretjini primerov na pomoč 
pokliče tudi helikopter Slovenske vojske ali policije. 

 
Kdaj je GRS začela reševati ponesrečence s helikopterjem?  

 
a) GRS začela reševati ponesrečence s helikopterjem v šestdesetih letih 

prejšnjega stoletja.  
b) GRS začela reševati ponesrečence s helikopterjem po drugi svetovni vojni. 
c) GRS začela reševati ponesrečence s helikopterjem ob osamosvojitvi 

Slovenije. 
d) GRS začela reševati ponesrečence s helikopterjem v osemdesetih letih 

prejšnjega stoletja. 
Točke  0 2 

 
15. Mobilni telefoni nam lahko v primeru nesreče v gorah veliko pomagajo oz. zelo 

skrajšajo odzivni čas do prihoda reševalcev na mesto nesreče. Zato je prav, da telefon 
vzamemo s seboj na turo in da je baterija napolnjena. Ne uporabljajmo ga po 
nepotrebnem, vsekakor pa naj ne bo izgovor za brezglavo in neodgovorno divjanje po 
gorah. Kljub veliki pokritosti pa se zaradi razgibanega terena lahko zgodi, da 
sporočanje naše morebitne stiske ne bo možno.  

 
Kako ravnamo v primeru, ko se v skupini zgodi nesreča, ki zahteva strokovno 
pomoč gorskih reševalcev, mi pa se nahajamo na področju, kjer ni signala za 
mobilni telefon?  

 
a) Vodnik teče v dolino in od tam pokliče reševalce. 
b) Sestavimo pisno poročilo o nesreči in ga poskušamo po SMS poslati na 

številko 112. 
c) Sestavimo pisno poročilo o nesreči. Dva udeleženca iz skupine sporočilo 

odneseta do prve obveščevalne točke GRSZ.   
d) Poškodovanemu nudimo prvo pomoč. Najizkušenejši udeleženec ostane pri 

poškodovancu in kliče na pomoč (piščalka). Ostali udeleženci nadaljujejo 
izlet.  

Točke  0 5 
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16. Melišča so v gorskem svetu pogost pojav. Gibanje po 
melišču navkreber je težavno in zahteva večji napor kot 
gibanje po utrjeni poti. Pozorni moramo biti na 
izpostavljenost padcu, saj se pod gruščem pogosto skriva 
trda skala. 
 
Kako nastajajo melišča? 
 

a) Z mehanskim preperevanjem. 
b) S kemijskim preperevanjem. 
c) Z biogenim preperevanjem. 
d) Melišča nastajajo samo v času ledenih dob. 

Točke  0 2 

17. Alpski svet v Sloveniji členimo na alpska visokogorja, alpska hribovja in alpske 
ravnine.  
 
V kvadratke za imeni pokrajin vpišite številko pripadajočega tipa alpskih 
pokrajin! 
 

a) Julijske Alpe        
b) Savska ravan     1.  Alpska visokogorja   
c) Savinjska ravan     2.  Alpska hribovja  
d) Kamniško – Savinjske Alpe   3.  Alpske ravnine   

e) Strojna 
f) Pohorje  

 
0,5x =   =         TOČK  

 

18. Že veliko zgodnjih raziskovalcev gorskega sveta je navdihnila pestra cvetna odeja. Še 
danes so planinski cvetovi kot planika, nekateri svišči in murke značilni predstavniki 
visokogorskih trat ter pravcati simboli našega alpskega sveta. Poleg cvetja najdemo v 
gorah tudi mahove, lišaje, praprotnice, grmičevje, drevesa in glive. Za vse pa velja: 
spoznavajmo jih tam, kjer rastejo, saj so tam najlepši!  
 
Katera cvetica je na fotografiji in po kateri lastnosti je še 
posebno znana? 
 

a) Blagajev volčin, ki raste le v skalnih razpokah 
slovenskih Alp in je endemit. 

b) Kranjski jeglič, ki je zelo razširjen na vseh kontinentih 
v zmernem pasu in je kozmopolit. 

c) Zoisova zvončnica, ki raste le v skalnih razpokah 
slovenskih Alp in je endemit. 

d) Ozkolistna preobjeda, ki raste le v skalnih razpokah slovenskih Alp in je 
endemit. 
 

Točke  0 3 

19. Naravne vrednote lahko zavarujemo kot ožja zavarovana območja (naravni spomenik,    
strogi naravni rezervat, naravni rezervat) ali širša zavarovana območja (narodni, 
regijski ali krajinski park). S skupino prijateljev ste se podali na izlet na Rudnico. Izlet 
ste popestrili še z ogledom samostana Olimje.  
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V katerem zavarovanem območju ste se nahajali? 
 

a) V Triglavskem narodnem parku. 
b) V Krajinskem parku Goričko. 
c) V Regijskem parku Kočevje-Kolpa. 
d) V Regijskem parku Kozjansko. 

 
Točke  0 3 

 
20. Kategorizacija deli naše planinske poti glede na zahtevnost 

hoje le za kopne hribe v tri skupine: LAHKE, ZAHTEVNE in 
ZELO ZAHTEVNE. Zahtevne in zelo zahtevne poti imajo na 
smerni tabli napisano zahtevnost. Jan se je z Žanom in Ano 
podal na Mojstrovko. Turo so pričeli na Vršiču in za vzpon so 
izbrali severno steno in sicer Hanzovo pot. Sestopili so po južni 
poti. 
 
Ali so pravilno načrtovali turo? 
 

a) Ne, ker so sestopili po težji poti, ki je na nekaterih mestih kategorizirana kot 
zahtevna pot, vzpenjali pa so se po lahki Hanzovi poti. 

b) Da, saj so si za vzpon zbrali zelo zahtevno Hanzovo pot, ki ni primerna za 
sestop. Sestopili pa so po lažji poti, ki je le na nekaterih mestih kategorizirana 
kot zahtevna pot.  

c) Ne, saj bi jim sestop po Hanzovi poti nudil obilo užitkov in izzivov. 
d) Vseeno je, po kateri poti se vzpenjaš in po kateri sestopaš. Bistveno je, da si 

primerno opremljen za zelo zahtevno pot.  
 

Točke  0 5 

 
21. Rok se je s prijatelji podal na izlet na Lisco. Tako kot vedno je s seboj vzel tudi karto v 

merilu 1:25.000. Po malici v Tončkovem domu so si ogledovali okolico. Rok se je 
odločil, da jim pokaže vremenski radar, ki sproti meri padavine nad Slovenijo in njeno 
bližnjo okolico. Ano je zanimalo, kolikšna je razdalja med njim in Tončkovim domom. 
Rok se je nasmehnil, saj je vedel, da je radar zelo blizu doma. Pa vendar je iz 
nahrbtnika potegnil karto in izmeril razdaljo na karti. Znašala je šest milimetrov.     
 
Kolikšna je ta razdalja v naravi?  
 

a) 150 m 
b)   15 m 
c)   30 m 
d)   7,5 m 

Točke  0 3 

 
22. Če na karti opazimo nepravilnost (npr. nepravilen potek planinske poti, napačen 

položaj objekta, manjkajoča komunikacija ipd.), lahko to na kopiji karte pregledno 
označimo, priložimo dokazila (fotografije, navedbe drugih kart, na katerih je stanje 
pravilno ipd.) in pošljemo založniku, ki je karto izdal in je naveden v kolofonu. Tako 
pomagamo pri njeni reambulaciji. 
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Kaj pomeni izraz reambulacija karte? 
 

a) Reambulacija je izraz, ki ga uporabimo za dopolnjevanje karte ali informacijo 
o tem, kdaj je bila zadnjič posodobljena na podlagi novih meritev in 
opazovanja površja. 

b) Reambulacija je niz postopkov in zbiranja podatkov, ki izboljšajo preglednost 
in s tem omogočajo lažje in učinkovitejše branje kart. 

c) Reambulacija pomeni poznavanje in določevanje stojišč, položajev objektov 
v okolici in izbiro smeri za nadaljnje gibanje. 

d) V reambulaciji so zbrani podatki o cestah in ostalih linijskih objektih na karti. 
 

Točke  0 2 

 
23. Na orientacijskem tekmovanju, katerega se je udeležil tudi Jure s svojo ekipo, je bilo 

potrebno najprej izmeriti azimute od starta do vsake kontrolne točke. Naloga terja 
veliko natančnost.   
 
Kaj je azimut? 
 

a) Azimut je kot med geografskim severom in izbrano smerjo.  
b) Azimut je posebna naprava za merjenje kotov in razdalj. 
c) Azimut je razdalja od stojne točke do izbrane točke. 
d) Azimut je kot med dvema izbranima točkama glede na stojno točko. 

 
Točke  0 3 

 
24. Vreme je za vse dejavnosti, ki potekajo v naravi, zelo pomemben dejavnik. Peter se je 

s prijatelji odločil, da bo odšel na dvodnevno turo na Pohorje. Ker je vremenska 
napoved napovedovala dež, je bil Peter v dilemi. Pred izletom si je zjutraj na spletni 
strani Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) ogledal radarsko sliko padavin. 
Odločil se je, da izlet prestavi. 
 
Oglejete si dano radarsko sliko padavin. 
Obkrožite črko pred pravilno trditvijo.  
 

a) Odločitev je bila pravilna, saj je po sliki 
sodeč intenzivnost padavin na Pohorju 
največja. 

b) Z odločitvijo bi lahko še nekoliko 
počakal, saj radarska slika kaže, da na 
Pohorju ni omembe vrednih padavin. 

c) Radarska slika je posnetek, ki 
prikazuje povprečno vrednost letnih 
padavin zato v danih razmerah nima 
nobene uporabne vrednosti. 

d) Pohorje je hribovje, ki ni izpostavljeno 
strelam. Tudi močni nalivi zato ne 
predstavljajo objektivne nevarnosti.  

 
Točke  0 5 
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25. Nevarnost v gorah je splet danih dejavnikov, ki sprožijo naravne sile in njihove pojave, 

ki lahko privedejo do nesreče. Nevarnost je tudi vsako kritično stanje, ki ga povzročijo 
naravne sile, živali ali ljudje in ki nam preprečuje ali ovira načrtovan in pričakovano 
normalen potek izleta, vzpona, pohoda ali tabora. Delimo jih na subjektivne in 
objektivne. 
 
Razvrti naštete prepoznane nevarnosti med subjektivne (obkroži S) in objektivne 
(obkroži O).  
 

a) Nevihta         O S  
b) Neprimerna priprava in izvedba ture      O S 
c) Neznanje in nepoznavanje nevarnosti     O S 
d) Strela,          O S 
e) Pomanjkljiva telesna in psihična pripravljenost   O S 
f) Megla          O S  
g) Spolzka pot        O S 
h) Snežni plazovi        O S 

       
0,25x           =          TOČK  

 

 

26. Snežni plaz se lahko sproži na vsakem zasneženem in 
dovolj strmem površju. V Sloveniji med vsemi naravnimi 
nesrečami povzroči največ smrtnih žrtev (»bela smrt«). 
V povprečju gre za eno ali dve žrtvi letno, v bolj 
zasnežnih zimah tudi več.  Mnogim nesrečam bi se bilo 
moč izogniti z več znanja. Pomembno je, da se v času 
povečane nevarnosti snežnih plazov izogibamo pobočij, 
na katerih je ta pojav pogost. 

Kakšen naklon površja je najbolj nevaren za proženje snežnih plazov? 

a)   Od 5° do 10°. 
b) Od 10° do 20°. 
c) Od 30° do 45°. 
d) Od 20° do 25°. 

Točke  0 3 
 
 

 

 
 

27. Planinska zveza Slovenije in njena društva v zadnjih letih promovirajo celoletno 
gorništvo in obiskovanje gora tudi pozimi. Mnogi menijo, da so takrat gore najlepše, 
saj so povsem drugačnih oblik kot poleti in manj obljudene. Vendar pa hoja v zimskih 
razmerah zahteva veliko znanja in izkušenj. Vodenje zimskih tur lahko opravljajo le 
vodniki, ki so opravili osnovno usposabljanje za kategorijo D in se tam spoznali z 
varnostnimi metodami. 
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Kako se imenuje na spodnji fotografiji in skici prikazana metoda preiskušanja trdnosti 
snežne oddeje?  

 
a) Švicarska metoda. 
b) Norveška metoda. 
c) Metoda GRSZ. 
d) Lavinska metoda. 

Točke  0 3 

 
28. Po uspešno opravljenem izpitu iz planinske šole je Žigo in njegove prijatelje čakal 

nagradni izlet na Triglav. Na spisku potrebne opreme, ki so ga prejeli, je bil tudi 
samovarovalni sestav. 
 
Katere dele opreme mora za samovarovalni sestav Žiga spakirati v nahrbtnik? 
 

a) Plezalni pas, zaščitna plezalna čelada in samovarovalni komplet  
b) Plezalni pas, zaščitna plezalna čelada, klini, kladivo 
c) Kompas, karto in radijsko postajo  
d) Lavinsko žolno, lavinsko sondo in lavinsko lopato 

Točke  0 3 

 
29. Lara je opravila tečaj za vodnika PZS v Bavšici. Po uspešno opravljenem tečaju je 

takoj pričela s pripravništvom in sicer se je z najizkušejnejšim vodnikom v njihovem 
planinskem društvu dogovorila, da mu pomaga pri vodenju ture na Komno in naprej 
proti Krnskemu jezeru. Izleta se je udeležilo enajst planincev. Ob šestih zjutraj so 
štartali iz Koče pri Savici (653 metrov nad morjem). Lara, ki je bila na čelu kolone, je 
ubrala zmeren tempo, saj je vedela, da jih ta dan čaka še dolga pot. 
 
Kdaj lahko pričakujejo, da bodo prispeli v dom na Komni, ki se nahaja na 1520 
metrih nad morjem? 
 

a) Med sedmo in pol osmo uro zjutraj. 
b) Med pol deveto in deveto uro zjutraj. 
c) Med pol enajsto in enajsto uro dopoldan.  
d) Približno ob dvanajsti uri. 

 
Točke  0 5 
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30. Zlati cepin je ena najbolj prepoznavnih alpinističnih nagrad. Na jubilejni, 20. podelitvi 
zlatega cepina (Piolets d'Or), so bili prejemniki poleg Američanov tudi Slovenci.  

Za kakšne dosežke se podeljuje zlati cepin in kdo je bil njegov 
prejemnik za leto 2011? 

a) Zlati cepin se podeljuje za najboljše in 
najpomembnejše literarno delo s področja 
alpinizma. Nagrado je prejel Viki Grošelj za delo 
Gola gora. 

b) Zlati cepin se podeljuje za najboljše, najpomembnejše literarno delo s 
področja alpinizma. Nagrado je prejel Tone Škarja za delo Po svoji sledi. 

c) Zlati cepin se podeljuje za najboljši, najpomembnejši alpinistični vzpon na 
svetu. Nagrado sta prejela Luka Stražar in Nejc Marčič za vzpon v K7 West 
v Pakistanu, smer Sanjači zlatih jam. 

d) Zlati cepin se podeljuje za najboljši, najpomembnejši alpinistični vzpon na 
svetu. Prejeli so ga Aleš Holc, Peter Juvan in Igor Kremser za prvenstveni 
vzpon po SZ razu Xuelian Nort East, smer Raz zaupanja. 

 

Točke  0 3 


