
 
 

 
 
 

Planinska društva Savinjske orientacijske lige 
in 

 Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije  
 
 

 
 

objavljajo javni razpis za 
 
 

SLOVENSKO PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE (SPOT) 
SAVINJSKA 2014 

 
 

Kje in kdo? 

Kraj tekmovanja: Občini Prebold in Žalec 

Kategorije: 

A – učenci do vključno  6. razreda osnovne šole 
B – učenci od 7. do vključno 9. razreda osnovne šole. 
C – srednješolci (od 1. letnika srednje šole do vključno 18. 
leta) 
Č – mladina (od 19. leta do vključno 26. leta) 
D – člani (člani nad 27 let) 
E – starejši (člani  nad 40 let) 
F - družine  (najmanj eden od staršev in otroci osnovnošolci) 
G1 – odprta (nezahtevna, primerljiva s kategorijo B) – 
osnovnošolci 
G2 – odprta (manj zahtevna, primerljiva s kategorijo E) – 
starejši izven OŠ 
H – odprta (zahtevna, primerljiva s kategorijama Č in D) 

Zborno mesto in začetek tekmovanja 

Kategorije C, Č, D, H 

Zbor v soboto, 17. maja ob 8:00 pri Osnovni šoli Prebold, 

Graščinska cesta 7, 3312 Prebold s startom ob 9:00. Kontaktna 

oseba na startu – Zoran Štok (041 754 778) 

Kategorije A, B, E, F, 
G1, G2 

Zbor v nedeljo, 18. maja ob 8:00 pri Osnovni šoli Prebold, 

Graščinska cesta 7, 3312 Prebold s startom ob 9:00. Kontaktna 

oseba na startu – Zoran Štok (041 754 778) 

Ekipe: 

Ekipe sestavlja od tri do pet tekmovalcev in niso ločene po 
spolu. Ekipam z dvema (2) tekmovalcema organizator ne bo 
pustil tekmovati. 



 
 

 
 
 
 

Prijave 

Literatura in dodatna 
znanja: 

Dodatna literatura bo enaka za vse tekmovalce, obsegala pa bo 
članka Hmeljarstvo v Spodnji Savinjski dolini, dostopnega na 
povezavi http://www.braslovce-
planinci.si/spot2014/gradiva/SPOT2014_Hmeljarstvo.pdf, in pa 
članek Rudarstvo v Spodnji Savinjski dolini, dostopnega na 
http://www.braslovce-
planinci.si/spot2014/gradiva/SPOT2014_Rudarstvo.pdf 

Podatki o karti: 
Državna topografska karta DTK 25, merilo 1:25.000, leto izdaje 
1998. Karto ekipe prevzamejo na startu. 

Postopek prijave: 

Prijave sprejemamo na naslov PD Žalec, Aškerčeva 13, p.p. 86, 

3310 Žalec do 5. maja 2014. Plačila se nakazujejo na TRR SI56 

0600 0000 8396 813, sklic: SI00 SPOT2014 do srede, 14. maja 

2014. Tekmovalce prosimo, da na tekmovanje prinesete kopije 

nakazil. Prijavnice so dostopne na spletni strani 

http://www.braslovce-

planinci.si/spot2014/gradiva/SPOTPrijavnica.pdf 

Startnina: 
20€/ekipo (kat. A, B, E, F) 
35€/ekipo (kat. C, Č, D, H) 
32€/ekipo (kat. G1, G2) 

Odpoved tekmovanja: 
Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu. V primeru slabše 
vremenske napovedi naj imajo tekmovalci s seboj primerno 
zaščito. 

Predviden zaključek 
tekmovanja: 

Zaključek tekmovanja v nedeljo, 18. maja okoli 17:00 v Grižah 

Dodatne informacije 

Možnost prehrane: 

Organizator bo tekmovalcem v C, Č, D in H kategorijah omogočil 

večerjo in zajtrk, za vse ekipe pa bo omogočen toplo okrepčilo 

ob prihodu na cilj. Na vsaj eni kontrolni točki bo tekmovalcem 

na voljo brezplačni čaj ali brezalkoholni napitek.  

Prenočišče: 

Za kategorije C, Č, D in H bo prenočišče zagotovljeno. 

Tekmovalci naj imajo s sabo spalne vreče in po želji ležalno 

podlogo. 

Oprema tekmovalcev: 

Ekipe morajo biti primerno opremljene za gibanje po terenu ne 

glede na vremenske razmere. Pravilnik zahteva planinsko 

obutev za vse kategorije in prvo pomoč za kategorije C, Č, D, E, 

F, H. 

http://www.braslovce-planinci.si/spot2014/gradiva/SPOT2014_Hmeljarstvo.pdf
http://www.braslovce-planinci.si/spot2014/gradiva/SPOT2014_Hmeljarstvo.pdf
http://www.braslovce-planinci.si/spot2014/gradiva/SPOT2014_Rudarstvo.pdf
http://www.braslovce-planinci.si/spot2014/gradiva/SPOT2014_Rudarstvo.pdf
http://www.braslovce-planinci.si/spot2014/gradiva/SPOTPrijavnica.pdf
http://www.braslovce-planinci.si/spot2014/gradiva/SPOTPrijavnica.pdf


 
 

 
 
 
 

Potrebni tehnični in 
drugi pripomočki: 

Vse kategorije potrebujejo kompas, pisalo in piščal. Kategorije C, 

Č, D in H dodatno potrebujejo kotomer, šestilo, ravnilo, žepno 

računalo in svetilko. Uporaba kakršnihkoli naprav, ki omogočajo 

grafični prikaz lokacije na karti je prepovedana in bo kaznovana 

s diskvalifikacijo ekipe iz tekmovanja. 

Pravila: 

Tekmovanje bo potekalo po Pravilniku lige ter Pravilniku POT, 

sprejetega na 13. seji MK PZS, dne 26. Septembra 2012. 

Povezava do pravilnika: 

http://www.pzs.si/javno/dokumenti/mk%20pzs/MK_PZS-

Pravilnik_POT_2012-pravi2.pdf 

Identifikacija 
tekmovalcev: 

Vsi tekmovalci morajo imeti s seboj planinsko izkaznico s 

plačano članarino za leto 2014. Tekmovalci organizacij izven PZS 

morajo imeti s seboj dokument (članska izkaznica, osebna 

izkaznica ipd.) za preverjanje pravilnosti podatkov in 

identifikacijo (ime, priimek, starost). 

Dodatne informacije: 

Podrobne informacije bodo na voljo na spletni strani 
www.braslovce-planinci.si/spot2014, morebitna vprašanja pa 
lahko zastavite na elektronski naslov 
spot.2014.savinjska@gmail.com 

 
VABLJENI! 

 

Vodja SPOT 2014: 

Zoran Štok 

Načelnik MK PZS: 

Matej Ogorevc 
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