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Pozdravljeni tekmovalci v orientacijskem teku, mentorji, učitelji in starši! 
 

Tekmovanje v orientacijskem teku je za nami. Končna statistika pokaže, da je na tekmovanju 
sodelovalo 50 osnovnih in srednjih šol, 336 tekmovalcev. Za nemoten potek tekmovanja je 

skrbelo več kot 30 prostovoljcev in otrok OŠ Sostro. 
 

Vesel sem, da se je na orientacijski tek podalo veliko učiteljev in profesorjev v vlogi 
organizatorjev in promotorjev teka na svoji šoli in tako pripeljalo učence in dijake, ki so se 

prvikrat v življenju spopadali s kompasom, karto in čipom. Stvar na začetku izgleda morda kar 
preveč preprosta, potem pa gremo sami v gozd… 

 
Orientacijsko tekmovanje je nekoliko specifično.  

V svetu zelo dobro poznan šport in način preživljanja časa v naravi, ki zahteva določeno 
kondicijo in veliko umskega dela. Na koncu je potreben še kanček sreče. Tekmovanja na vseh 

koncih Evrope in sveta potekajo na enak način. Tekmovalne proge so podobno dolge kot so bile 
le-te, karte za tek enako opremljene z legendo in podrobnostmi.  

Po obrazih sodeč je bilo čutiti prestani napor in hkratno zadovoljstvo ob dejstvu, da so 
samostojno opravili pot. 

 
Seveda je razlika ali pot prehodimo ali jo zmoremo preteči in poiskati vse kontrolne točke. Taka 

orientacija zahteva veliko več trdega dela, vaj in izkušenj. 
Da z učenci dosežemo prvo stopnjo; da si upa učenec samostojno v gozd, da »bere« karto in 
prepoznava simbole s pomočjo legende in zna preračunati razdaljo v merilu, je že zelo velik 

dosežek, kateri pa nam vseeno ne vzame veliko časa.  
Navsezadnje si želimo, da bi bili vsi naši učenci in dijaki sposobni iti samostojno v gozd s 

kompasom in karto in seveda ne obupati ob prvi oviri.  
Pravzaprav je nuja; osnovno orientacijsko znanje bi moral imeti vsakdo. Zanašanje na 

napravico, ki te pošilja levo in desno pač nimamo vedno pri roki. 
 

Orientacijska tekmovanja tako za popolne začetnike, osnovnošolce in starejše potekajo po 
Sloveniji skorajda celo leto.  

Vabljeni na orientacijski tek, preizkus samega sebe in seveda v dobro družbo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

KATEGORIJA DOLŽINA PROGE VIŠ. RAZLIKA ŠTEVILO KT 
C 900 m 50 m 7 
B 1100 m 60 m 9 
A    UČENCI 2600 m 135 m 17 
A    UČENKE 1800 m 100 m 11 
E    DIJAKI 3100 m 200 m 17 
E    DIJAKINJE 2500 m 125 m 16 
D    DIJAKI 3400 m 200 m 20 
D    DIJAKINJE 2900 m 180 m 17 



Nekaj vtisov s tekmovanja: 
 

URŠA, A kategorija: Imeli smo dokaj lepo vreme, vendar je 
bilo vseeno malo spolzko. Drugače teren ni bil zahteven, 
tudi karta in postavitev točk dokaj lahka. Zadovoljna sem s 
svojim rezultatom in tudi ostale stvari so bile v redu. Lahko 
rečem, da zabave ni manjkalo in da sem bila uspešna! 
 
KATJA, C kategorija: Proga ni bila zahtevna. Bilo je 
zabavno. Na koncu sem se malo dolgočasila, na začetku 
pa tudi. Bilo je zelo dobro kosilo. 
 
MAJ, C kategorija: Bila je zahtevna proga do cilja. Na 
startu sem srečal prijatelja in skupaj sva speljala to 
zahtevno progo. Bilo nama je lepo. Čeprav sva se sprva 
izgubila, sva kasneje našla vse točke. Našla sva kar veliko 
točk. Nisva jih pofočkala, ker niso bile najine. Srečno sva 
prišla na cilj. Bilo mi je všeč. 
 
EVA, A kategorija: Bilo je super. Zelo smo bile vesele 
skupnega rezultata. Tekmovalo je tudi veliko luštkanih 
fantov. Proga se mi je zdela zelo lahka, ker sem na 
prejšnjih tekmovanjih dobila že kar veliko izkušenj. 
 
 

 

   
 

NIKA, A kategorija: Zelo smo se zabavali, proga ni bila pretežka. Vesele smo, da smo skupno 
dosegle 3. mesto. Naši fantje so bili uspešni v svoji kategoriji in dosegli skupno 1. mesto. Fantje 
naše starosti so bili zanimivi in so imeli dober stil in postavo. 
 

MATEVŽ, C kategorija: Imel sem se dobro. Zelo dobro je bilo tudi kosilo. Ponosen sem na svoj 
rezultat. 
 

MANCA, C kategorija: Tekma mi je bila všeč, prav tako tudi teren, kjer je potekala. Spoznala 
sem nove prijateljice iz OŠ Sostro. Spoznala sem učiteljico moje sestre, ki je včasih delala na 
moji šoli. Všeč mi je bilo kosilo. In zdi se mi, da sem imela dober čas. 
 

ŽAN, B kategorija: Lepa proga. Dobro organizirano tekmovanje. Tekma mi je bila všeč.  
 
ROK, C kategorija: Všeč mi je bila pot kontrolnih točk. Najdlje sem iskal 6. KT. Najhitreje pa sem 
bil v cilju. 



GAŠPER, C kategorija: Na tekmovanju mi je bilo zelo dobro. Učitelj mi je povedal kako bomo 
prišli do starta. Ko sem prišel na start, sem srečal mojega prijatelja. Dolgo sva iskala točko 33. A 
ko sva jo našla, sva hitro našla tudi točko 100 in skupaj sprintala do cilja. 
 

MATJAŽ, A kategorija: Počutil sem se dobro. Všeč mi je bilo spoznavanje novega terena.  
 

   
 
GREGOR, B kategorija: Slabo: čakanje; dobro: glasba, proga, teren. 
 

NINA, C kategorija: Na tekmi mi je bilo všeč to, da proga ni bila dolga, da smo imeli svoj prosti 
čas. Dobila sem medaljo in nabrala kostanj z bratrancem. Imela sem se dobro in mi je bilo fino 
biti tam s skupino OK Komenda. 
 

ANA PIA, C kategorija: To je bila ena najlepših izkušenj kar sem jih doživela. Biti državna šolska 
prvakinja ni kar tako. Zelo sem vesela Bilo je super. 
 

MONIKA, A kategorija: Proga ni bila težka. V cilju sem bila zelo vesela, ko sem izvedela, da sem 
premagala vso konkurenco in postala državna prvakinja. Še bolj pa sem se razveselila, ko smo 
izvedele, da smo zmagale tudi ekipno in se bomo udeležile svetovnega prvenstva na 
portugalskem. 
 

ALJOŠA, A kategorija: Tekmovanje je bilo kljub padcem v blato zanimivo in poučno. Naučil sem 
se novih stvari v orientaciji. 
 

MAKS, B kategorija: Na tekmi mi je bilo lahko najti vse točke, saj sem prej vadil. Tekel pa nisem 
dovolj hitro. Po tekmi je bilo fajn, ker smo nabirali kostanj. Super, ta dan nismo imeli pouka. 
 

NUŠA, E kategorija: Državno osnovnošolsko in srednješolsko prvenstvo v orientaciji je vsako 
leto nekaj posebnega. Novi obrazi, nepoznane proge ter tereni sta vsako leto posebej izziv za 
vse nas, ki se spopademo za visoke uvrstitve. Letos mi je uspelo ubraniti naslov državne 
srednješolske prvakinje, kar je bil tudi moj cilj. Teren je bil na nekaterih delih težak, razmočen 
teren je bil ovira pri teku, vendar smo se verjetno vsi potrudili po svojih najboljših močeh, ter 
poiskali vse točke. Vendar se vse da, če se hoče. 
 
 
 
Bilten pripravil:  
Aleš Ferenc, koordinator tekmovanja 
 
 


