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Analiza poročil planinskih orientacijskih tekmovanj (POT) iz 

področnih lig 

POMLAD 2015 

Sledeča analiza je narejena iz podatkov, ki smo jih v Strokovnem odboru za orientacijo pridobili iz 

izpolnjenih Poročil o izvedenem orientacijskem tekmovanju, ki smo jih uvedli 17. marca (obrazec 

dostopen na mk.pzs.si). 

Poročilo zajema vsa tekmovanja spomladanskega dela ligaške sezone 2014/15, razen tekmovanja v 

organizaciji PD Slivnica pri Celju, za katerega nam organizator kljub opominom ni poslal poročila. 

Aktivnih lig v tej sezoni je bilo 6, v spomladanskem delu izvedenih tekem pa 11. Analiza je narejena 

na podlagi 10 poročil, nekatere podatke pa smo dobili tudi o tekmi PD Slivnica pri Celju in jih vključili 

v analizo. 

Imena nekaterih društev so zaradi lažjega prikaza na grafih skrajšana, npr. Ljubno, Trzin, Slivnica. 

Področna liga Planinsko društvo Datum Kraj Vodja tekmovanja 

Liga 
Smrekovec 

Velenje 7. 3. 2015 Andraž nad Polzelo Urška Petek 

Nazarje 28. 3. 2015 Račnek, Šmartno ob Dreti Patricija Ostruh 

Ljubno ob Savinji 18. 4. 2015 Ljubno ob Savinji Matija Nerat 

Zasavska liga 
Laško 14. 3. 2015 Laško Marko Mavri 

Zagorje 12. 4. 2015 Klančiše Tina Arh 

Gorenjsko-
dolenjska liga 

Onger Trzin 14. 3. 2015 Trzin Špela Kralj 

Borovnica 28. 3. 2015 Jezero Primož Pečlin 

Rogaška liga 
Vitanje 28. 3. 2015 Nova Cerkev Franc Kropec 

Slivnica pri Celju 18. 4. 2015 Gorica pri Slivnici Metod Gradič 

Podravska liga Vuzenica 18. 4. 2015 Sv. Vid pri Vuzenici 
Anže Boh, Tomaž 

Hudnik 

Savinjska liga Vransko 25. 4. 2015 Vransko (Čreta) Jure Marko 

Pregled tekmovanj 

Organizatorji 
V zgornji tabeli so navedeni le vodje tekmovanja, ki pa jim je pri delu seveda pomagala cela ekipa – 

manjša ali večja. Pri tem ugotavljamo velike razlike – od uspešno izvedene tekme z le tremi 

organizatorji do tekme z 29 organizatorji, kar presega marsikateri SPOT. Seveda je marsikaj odvisno 

tudi od navad lige, tako da prikazu števila organizatorjev po tekmah dodajamo še povprečno število 

le-teh v ligi. 

http://mk.pzs.si/vsebina.php?pid=108


 
 
 
 
 
 
                        Mladinska komisija 

 
 

Strokovni odbor za orientacijo MK PZS 

Dvorakova ulica 9 
SI–1000 Ljubljana 
Slovenija 
p. p. 214 

 
 
 
 
T +386 (0)1 43 45 689 
F +386 (0)1 34 45 691 
E mladinska.komisija@pzs.si 
W http://mk.pzs.si 
 
ID DDV SI62316133 
TRR 05100–8010489572 

 

 

 

Startnina 
Nadalje nas je zanimalo tudi, kolikšna startnina je na tekmah v navadi. Iz razpoložljivih podatkov 

sklepamo, da so startnine v posamezni ligi enotne. Liga Smrekovec, Rogaška liga in (najverjetneje) 

Savinjska liga organizirajo brezplačne tekme, pri drugih pa se startnina na tekmovalca giblje od 1,5 € 

do 2,5 €. 
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* 10 €/ekipo, preračunano na 5-člansko ekipo 

Trajanje tekmovanj 
Ugotovili smo, da tekmovanja navadno trajajo (od jutranjega zbora pa do razglasitve) od 5 ur pa tja 

do 6 ur in pol. Tu ni opaziti posebnosti, trajanje je pravzaprav zelo enotno. 

 

Število tekmovalcev 
Število tekmovalcev je seveda glavna kategorija te analize in to, kar nas najbolj zanima. Najprej bomo 

prikazali tabelo s številom tekmovalcev po kategorijah. 
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* V PD Nazarje so pisali št. ekip namesto št. tekmovalcev, zato smo ocenili število (4 člani/ekipo) 
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Število tekmovalcev po kategorijah 
 Liga PD A B C Č D E F G H I Skupaj 

Smrekovec 

Velenje 27 33 0 0 5 5 13 0 0 0 83 

Ljubno 33 25 3 3 3 6 6 3 0 0 82 

Nazarje 48* 28* 0 0 8* 8* 12* 0 0 0 104 

Zasavska 
Laško 9 21 7 0 0 0 0 0 0 0 37 

Zagorje 13 8 8 0 0 0 2 0 0 0 31 

Gorenjsko-
dolenjska 

Trzin 6 29 10 3 5 14 12 0 3 0 82 

Borovnica 10 13 0 0 6 3 21 3 0 4 60 

Rogaška Vitanje 4 7 5 0 3 4 4 4 0 0 31 

Podravska Vuzenica 23 28 7 0 9 12 13 4 0 0 96 

Savinjska Vransko 34 41 6 3 11 14 4 0 0 0 113 



 
 
 
 
 
 
                        Mladinska komisija 

 
 

Strokovni odbor za orientacijo MK PZS 

Dvorakova ulica 9 
SI–1000 Ljubljana 
Slovenija 
p. p. 214 

 
 
 
 
T +386 (0)1 43 45 689 
F +386 (0)1 34 45 691 
E mladinska.komisija@pzs.si 
W http://mk.pzs.si 
 
ID DDV SI62316133 
TRR 05100–8010489572 

 

Opazimo lahko, da imajo od šestih lig tri zelo dobro udeležbo na tekmah – Liga Smrekovec, Podravska 

in Savinjska liga, vsaj za prvo pa lahko tudi rečemo, da ima zelo konstantno udeležbo. Tudi Gorenjsko-

dolenjska liga ima solidno število udeležencev, četudi bi morda zaradi velikega območja, ki ga 

pokriva, pričakovali še večje. Zasavska in Rogaška liga pa imata – kot se kaže že leta – najnižjo 

udeležbo na tekmah in bi celo združeni predstavljali najšibkejšo ligo. 

 

Oglejmo si še zastopanost kategorij na tekmah. Vidimo lahko še vedno zaskrbljujoče velik upad na 

prehodu iz B v C kategorijo in še večji v kategoriji Č. A in B sta v bistvu edini dobro zastopani kategoriji 

s povprečno 4-6 ekipami na tekmo, opažamo tudi precejšnjo priljubljenost F kategorije, ki vztraja z 

okoli dvema ekipama na tekmo. Za kategorije C, Č, D in E, ki naj bi zajemale tekmovalce z dobrim (C, 

E) in odličnim (Č, D) znanjem orientacije, pa žal opažamo, da bi jih na povprečni tekmi zastopala zgolj 

ena ekipa, kar pomeni slabo novico za tekmovalno vzdušje in motivacijo tekmovalcev, še slabšo pa za 

našo bazo dobrih in aktivnih orientacistov, ki znanje predajajo naprej. [Seveda tu zelo posplošujemo, 

saj govorimo o povprečjih.] Predvsem zaskrbljujoča pa je Č kategorija, saj je v njej v 10 tekmah 

tekmovalo vsega 9 tekmovalcev (3 ekipe, vsaka na svoji tekmi). Tako ni presenetljivo, da sta letos na 

SPOT-u v Č kategoriji tekmovali le 2 ekipi, kar je katastrofalno nizka udeležba. 

Pri odprtih kategorijah na področnih tekmah opažamo zelo nizko udeležbo, kar ni presenetljivo. Le 

redke ekipe se odločajo za trening na tekmah drugih lig, verjetno zaradi odročnosti, pokrivanja 

datumov in nezainteresiranosti. Nekatere od ekip so verjetno tudi zunanje, neplaninske, vendar je 

vsega tega zelo malo. 
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Z namenom manj posploševati si oglejmo še graf dejanske udeležbe na tekmah. Tako lahko vidimo, 

da v ligi Smrekovec odlično delajo z osnovnošolci za zapolnitev kategorij A in B, v srednješolskih in 

študentskih kategorijah pa imajo praktično ničelno udeležbo, kar je precej nezdrav vzorec. Vidi pa se, 

da je družinska kategorija precej priljubljena. V Zasavski ligi nekako shajajo prve tri kategorije, kar 

pomeni, da jim uspeva prehod iz B v C, a v vseh ostalih kategorijah nihče ne tekmuje (Č, D, E, F). V 

Gorenjsko-dolenjski ligi pokrivajo vse kategorije, vendar je zelo nehomogena udeležba po tekmah, 

kar pomeni, da ekipe ne pridejo na vse tekme lige. Razlog je morda geografska razčlenjenost, saj so 

tekme na velikem območju od okolice Ljubljane pa do Dolenjske in ekipa pride le na bližnjo tekmo. 

Prav tako v večini kategorij tekmuje 1-2 ekipa na tekmo, kar je slabo za motivacijo. Tudi pomanjkanje 

konkurence je lahko razlog za udeležbo na npr. le eni tekmi ('smo se že uvrstili na SPOT'). Za ostale 

lige nimamo dobrega vzorca, pa vendar lahko rečemo, da so težave Rogaške lige zelo drugačne od 

težav Zasavske – pomanjkljivo delo z osnovnošolci, medtem ko imajo tekmovalce tudi v 'starejših' 

kategorijah. Podravska liga kaže precej dober vzorec – kvalitetno delo z osnovnošolci, zadržanje 

nekaj ekip srednješolcev, precej dobra udeležba tudi v D, E in F kategorijah. Še najbolj zdrava pa 

deluje Savinjska liga z odlično udeležbo v kategorijah A in B, sicer nizko, a vendarle obstoječo 

udeležbo in C, F in celo Č ter precej dobro udeležbo v D in E. 

Dolžine prog 
Podatek o dolžini prog je v poročilu označen kot neobvezen, zato smo ga pridobili le od štirih društev. 

Zato ni mogoče narediti posebne analize, je pa poučno vedeti, da se proge za A in F kategorijo gibajo 

med 4,5 in 6 km, za B in E kategorijo med 7 in 8 km in za C, Č, D, H kategorijo od 9 do 12,2 km. Treba 

pa je vedeti, da je bila v tekmah Zasavske lige (Zagorje in Laško) zadnja proga narejena le za 

kategorijo C, medtem ko je bila v Trzinu in na Vranskem za C, Č in D proga enotna. Ta praksa ni 

najboljša, saj mora C kategorija služiti kot prehod med B in Č.  
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Naloge in vrisovanje 
Teoretične teste so tekmovalci reševali na vseh tekmah. Naloge iz vrisovanja so tekmovalci višjih 

kategorij reševali na vseh tekmah, razen v Laškem ter v Ljubnem ob Savinji. Optimalno in po pravilih 

bi bilo, da bi se te naloge reševale na vseh tekmovanjih. 

Zanimiv je bil tudi vpogled v naloge na živih KT. Tekmovalci so tipično dobivali naloge iz naslednjih 

področjih: prva pomoč (9/10 tekem), narava (7/10), vozli (7/10), orientacija (6/10). Poznavanje 

gorstev je bila naloga na le eni tekmi, čeprav je ta praktična naloga posebej opredeljena v pravilniku 

in torej velja za pomembno znanje. Svojevrsten fenomen je liga Smrekovec, kjer so prav na vseh treh 

tekmah udeleženci morali izkazati svoje poznavanje planinskih koč, očitno standardno znanje v tej ligi 

in v nobeni drugi. Posebej izpostavljamo tekmo PD Trzin, kjer so presegli okvir standardnih nalog, 

navedenih zgoraj, in presenetili udeležence z nekaj novostmi: za lažje kategorije Kaj spada v 

nahrbtnik, za težje pa Minsko polje – merjenje azimutov in razdalj. To prakso spodbujamo in tudi 

pravilnik poleg standardnih navaja »Naloge iz splošnega planinskega znanja«, kamor tovrstne naloge 

nedvomno spadajo. Predvsem pa je pomembno, da tri tekme lige zajamejo ves nabor nalog, ki se 

običajno pojavljajo na SPOT-u. Tako lahko na primer namesto naloge iz prve pomoči na vsaki tekmi 

lige organizatorji sestavite kakšno novo nalogo, ki bo preverila kakšno drugo planinsko znanje. 

Koriščenje sofinanciranja 
Sofinanciranje MK v višini 40€ so koristili organizatorji sedmih tekem od desetih. Na tekmi PD 

Vransko je bil razlog za nekoriščenje prepozna obveščenost. PD Ljubno ob Savinji in PD Vuzenica 

razloga nista navedla. Vsekakor spodbujamo vsa društva k koriščenju te ugodnosti, ki bo od 

naslednjega šolskega leta naprej obstajala celo v denarni obliki in ne več kot dobropis v Založbi PZS. 
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Možne izboljšave oz. rešitve za težave 

 Zelo pomembno je, da srednješolci nadaljujejo s tekmovanjem v orientaciji in z nadaljnjim 

izobraževanjem na tem področju, saj bodo lahko le tako lahko sčasoma v društvu prevzeli vloge 

organizatorjev tekmovanj in mentorjev otrok. Tako spodbujamo društva, da pošljejo srednješolce 

na Tečaj orientacije (izobraževanje Mladinske komisije), če izkažejo interes v tej smeri. Tečaj jih 

bo motiviral za tekmovanje in predajanje znanja naprej. Zelo koristna so tudi interna društvena 

ali ligaška izobraževanja za začetnike v C kategoriji, ki se posvečajo zahtevnejši orientaciji in 

vrisovanju, ki sta zanje nova.  

 Pozivamo organizatorje tekmovanj, da tudi na POT-ih naredijo progo za C kategorijo krajšo oz. 

predvsem orientacijsko manj zahtevno od proge za Č in D. Prav tako naj bo vrisovanje za njih 

drugačno od vrisovanja za Č in D. Vemo, da je najlažje samo pripraviti 3 proge in priključiti C 

kategorijo Č in D, a to pomeni, da je bodisi pretežka za prve bodisi prelahka za druge. C kategorijo 

smo naredili zato, da je prehodna, upoštevajmo to! Ni potrebno spreminjati cele proge – le 

izpustiti/prestaviti nekaj točk Č in D proge. Tudi to prispeva k zmanjšanju ogromnega upada na 

prehodu iz B v C kategorijo. 

 Velik problem imamo s kategorijo Č, v kateri tekmuje najmanj ekip od ne-odprtih kategorij. Delno 

bi lahko spodbudil udeležbo tudi začetek izvajanj Balkanskih planinskih orientacijskih 

tekmovanj, na katere se bodo tekmovalci uvrstili iz SPOT-a. Upamo, da bo ta izvrstna nagrada za 

dobro uvrstitev motivacija tekmovalcem za trud na POT-ih in SPOT-u. 

 Spodbujamo organizatorje tekmovanj, naj razpise pošljejo na spletno skupino planinska-

orientacija@googlegroups.com in v objavo na spletne strani MK in PZS, pa tudi, naj k sodelovanju 

povabijo lokalna taborniška, skavtska in gasilska društva v odprte kategorije. Tako si boste 

povečali udeležbo (seveda za odprte kategorije razpišete nekaj startnine), oni pa bodo prišli do 

odličnega treninga za svoja orientacijska tekmovanja, ki bo hkrati blizu in dostopen. 

 V kolikor organizatorji nimajo na voljo kadra, ki bi naloge za vrisovanje sestavil, jim svetujemo, da 

se s prošnjo za pomoč obrnejo na spletno skupino planinska-orientacija@googlegroups.com in 

zagotovo se bo našel kdo, ki jim bo pomagal. 

 Upamo, da bo sofinanciranje tekmovanj MK v obliki denarne pomoči namesto kot dobropis 

Založbe PZS pritegnila več društev k koriščenju te ugodnosti. Dejstvo namreč je, da nagrade iz 

Založbe PZS niso najprimernejše, predvsem ne za 5-članske ekipe v mlajših kategorijah, in 

menimo, da bo denarna pomoč organizatorjem bolj koristila. 

Zahvala 
Najlepše se zahvaljujemo vsem vodjem tekmovanj, ki ste si vzeli čas za izpolnitev poročila in nam s 

tem posredovali dragocene informacije, ki so omogočile nastanek te analize. Tudi v prihodnje bodo 

analize redne in javno dostopne in bodo poleg neposredne primerjave med tekmami omogočile tudi 

analizo trendov, tako da bomo videli, kje je planinska orientacija v zatonu in kje se vzpenja. 

Analizo pripravila Tina Arh, 

vodja Strokovnega odbora za orientacijo 

Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije 

planinska-orientacija@googlegroups.com
planinska-orientacija@googlegroups.com
planinska-orientacija@googlegroups.com%20

