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 PD Vransko, PD Zabukovica, PD Žalec 
 

                                  

 

Ime ekipe:___________________________________________  Test B, F in G  

 

PD/OŠ:______________________________________________  

 

Število doseženih točk:   pozitivne _____  negativne _____ skupno _____ 

 

Pred vami je teoretičen del tekmovanja. Test je sestavljen iz različnih tipov 

nalog. Pravilno rešena naloga se točkuje s 5 točkami, nepravilna pa -5, nerešena 

naloga pa z 0. Vaši odgovori naj bodo kratki, zapišite jih na podane črte. Veliko 

sreče pri reševanju! 

 

 
1. Kdo je bil l. 1893 prvi načelnik Slovenskega planinskega društva? 5   0  -5  

a) Fran Kocbek 

b) Fran Oražen 

c) Jakob Aljaž 

 

2. V Sloveniji imamo markiranih:       5   0  -5 

a) 8240 km 

b) 2864 km 

c) 6452 km 

planinskih poti.  

 

3. PZS je članica UIAA, kar pomeni:       5   0  -5 

a) Mednarodna zveza planinskih organizacij 

b) Mednarodna komisija za reševanje v gorah 

c) Združenje planinskih organizacij alpskih držav 

 

4. Kakšen naklon ima navpična stena?      5   0  -5 

a) 45 % 

b) 90 % 

c) 100 % 
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5. Temperatura zraka se ob dvigu za 1000 metrov zniža za:   5   0  -5 

a) 8,5 ⁰C 

b) 6,5 ⁰C 

c) 10,5 ⁰C   

 

6. Dve planinski roži, ki sta endemita, rasteta le v Sloveniji, sta:   5   0  -5 

________________________ in _____________________________ 

 

7. Slovenska planinska pot vodi od Maribora do Ankarana,    5   0  -5 

koliko je na njej obveznih točk:   

a) 69 

b) 65 

c) 70 

 

8. Kadar je vreme ZMERNO OBLAČNO, to pomeni:     5   0  -5 

a) precejšen del neba (več kot pol) je prekrit z oblaki 

b) polovica neba je pokrita z oblaki, lahko so raztrgani ali pa se držijo skupaj 

c) velika večina neba je prekrita z oblaki, le sem ter tja je še kakšen pas modrine. 

 

9. Obkroži dele opreme, ki spadajo v TEHNIČNO OPREMO:   5   0  -5 

a) cepin 

b) gamaše 

c) dereze 

d) anorak 

e) pohodne palice 

f) plezalni čevlji     

 

10. Naštej 3 stvari, ki sestavljajo reševalni pribor (komplet)   5   0  -5 

za snežno turo:   

____________________________________ 

____________________________________  

____________________________________   
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11. Katerega leta je bila odprta Savinjska planinska pot?   5   0  -5 

a) 1992 

b) 1982 

c) 1972 

 

12. Koliko je neobveznih točk Savinjske planinske poti?    5   0  -5 

a) 4 

b) 2 

c) 3 

 

13. Ponikovski kras, preko katerega poteka Savinjska planinska pot, 5   0  -5 

 je zaščiteno območje kot:   

a) regijski park 

b) krajinski park 

c) naravni spomenik 

 

14. Dobroveljska planota v geološko - tektonskem pogledu    5   0  -5 

predstavlja del:    

a) Karavank 

b) Posavskega hribovja 

c) Kamniško Savinjskih alp 

 

15. Na kateri od točk Savinjske planinske poti NI planinskega   5   0  -5 

doma oz. planinske koče: 

a) Gora (Šentjungert) 

b) Golava 

c) Bukovica  

 

 

 


