
Izvršni odbor Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije je na 2. seji dne xx. 3. 2019 na predlog 
Strokovnega odbora za orientacijo MK PZS sprejel 

 

PRAVILNIK PLANINSKE ORIENTACIJSKE LIGE  
 
 

I. UVODNE DOLOČBE 
 
1. člen  
Planinska orientacijska liga poteka med šolskim letom in vanjo lahko pristopijo planinska društva 
(v nadaljevanju PD) ter osnovne šole (v nadaljevanju šole), ki izrazijo željo po sodelovanju. 
Planinska orientacijska liga je v prvem delu razdeljena na področne planinske orientacijske lige (v 
nadaljevanju lige), v sklopu katerih potekajo planinska orientacijska tekmovanja (v nadaljevanju 
POT). V drugem delu tekmovanja preidejo v Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje (v 
nadaljevanju SPOT).  
 
2. člen 
Ekipe v kategoriji A in B tekmujejo za PD ali šolo. Ista ekipa predstavlja izbrano organizacijo celo 
šolsko leto. Ekipe v ostalih kategorijah tekmujejo za PD. 
 
3. člen 
Ekipa v izbrani ligi tekmuje od pričetka sezone (jesen) do tekmovanja SPOT, kjer predstavlja ligo, 
v kateri je v preteklem letu tekmovala. V kolikor želi posamezno PD oz. šola tekmovati v drugi 
ligi, o tem obvesti vodji obeh lig. 
 
Posamezne lige niso natančno določene v geografskem smislu in se njihova velikost lahko 
spreminja. V kolikor se želi neka liga združiti z drugo oz. razdeliti na več delov, vodje lig o tem 
obvestijo Strokovni odbor za orientacijo MK PZS (v nadaljevanju odbor), ki poda svoje mnenje.  
 
4. člen  
Pogoj za nastop najbolje uvrščenih ekip lige na SPOT je, da morajo biti v posamezni ligi do 20. 
aprila, oz. prvega naslednjega delovnega dne, če je ta dan med koncem tedna, izvedena vsaj tri 
tekmovanja po Pravilniku POT ter Pravilniku planinske orientacijske lige. 
Zaradi objektivnih vzrokov in z dovoljenjem odbora lahko izjemoma lige izvedejo samo dve 
tekmovanji v sezoni. 
 
5. člen  
Napredovanje iz lig na SPOT je zagotovljeno prvim trem ekipam v vsaki kategoriji. Če se uvrščena 
ekipa udeležbi odpove, lahko vodja lige nastop ponudi naslednji uvrščeni ekipi. 
 
6. člen 
Organizatorja SPOT potrdi Strokovni odbor za orientacijo MK PZS. 
 
II. ORGANIZACIJSKI PRAVILNIK  
 
7. člen 
Vodje lig posredujejo vodji odbora datume POT ter društva, ki jih organizirajo, do 20. septembra 
oz. do prvega naslednjega delovnega dne, če je ta dan med koncem tedna. 



 
8. člen  
Na podlagi vrstnega reda ekip po zaključku POT se ekipam določi število ligaških točk glede na 
njihovo uvrstitev. Če v posamezni kategoriji nastopa več ekip istega PD ali šole, se upošteva 
rezultat najbolje uvrščene ekipe, točk, ki bi jih dobile slabše uvrščene ekipe, pa se ne podeli. 
 
9. člen  
Točkovanje v ligi za posamezno POT: 

• 1. mesto: 15 točk,  
• 2. mesto: 12 točk,  
• 3. mesto: 10 točk,  
• 4. mesto: 8 točk,  
• 5. mesto: 7 točk,  
• 6. mesto: 6 točk,  
• 7. mesto: 5 točk,  
• 8. mesto: 4 točke,  
• 9. mesto: 3 točke,  
• 10. mesto: 2 točki,  
• 11. mesto: 1 točka.  

 
Točk ne prejmejo ekipe neplaninskih organizacij (razen šol v kategorijah A in B) in ekipe iz drugih 
lig. Takšnih ekip ne upoštevamo pri vrstnem redu za točkovanje za ligo. 
 
10. člen  
Vodenje evidence o ligaškem vrstnem redu opravljajo vodje lig. Vodje lig do 21. aprila, oz. do 
prvega naslednjega delovnega dne, če je ta dan med koncem tedna, posredujejo vodji odbora 
rezultate lig ter uvrščene ekipe na SPOT.  
 
III. KONČNE DOLOČBE  
 
11. člen  
Ta pravilnik velja za izvedbo planinske orientacijske lige. Za podajanje obrazložitev pravilnika je 
pristojen odbor.  
 
12. člen  
Pravilnik planinske orientacijske lige prične veljati dne 1. 4. 2019. S tem dnem preneha veljati 
prejšnji pravilnik, ki ga je sprejel Upravni odbor MK PZS na 13. seji dne 26. 9. 2012. Spremembe 
tega pravilnika se izvajajo po enakem postopku, kot so bile sprejete. 

 
 

V Ljubljani, xx. marca 2019 
 
Vodja Strokovnega odbora za orientacijo MK PZS Načelnica MK PZS 
Tina Arh Ana Suhadolnik 
 


