
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facka.si/projekti/geo/orientacija/orientacija.htm 



 

GEOGRAFSKA IN TOPOGRAFSKA ORIENTACIJA 
 

 s kompasom določimo smeri neba v pokrajini in na karti (geografska orientacija) 

 ugotovimo lastno stojišče in reliefne posebnosti ter določene objekte okoli nas 

(topografska orientacija) 

 
 

 ORIENTIRANJE KARTE  

Pri delu z zemljevidom moramo najprej uskladiti objekte in smeri na zemljevidu s tistimi v  

naravi - pravimo, da karto orientramo: 

 po naravnih znakih (smer severa s pomočjo ure, 

letnic na panjih, položaja zvezde Severnice...) 

 z uskladitvijo linij (potek reke, železniške proge, 

ceste, daljnovodov) ali objektov v pokrajini s 

tistimi na karti 

 s kompasom 

 

 Orientiraj karto! 

 Ponoči poišči zvezdo Severnico! 

 Orientiraj se s pomočjo številčnice na uri! Mali kazalec usmerimo na sonce; razpolovni kot 

med malim kazalcem in cifro 12 kaže smer juga (risba prikazuje orientiranje dopoldan in 

popoldan). 

 

 ORIENTIRANJE KARTE S KOMPASOM 

 

 na kompasu azimut nastavimo na 00 

 postavimo kompas v kot karte 

 karto s kompasom obračamo, dokler se smeri severa na vetrovnici in igli ne pokrijeta  

 

 Orientiraj karto s pomočjo kompasa! 

 

 DOLOČEVANJE STRANI NEBA S KOMPASOM  V NARAVI  

 

 vetrovnico nastavimo na 00 

 kompas držimo vodoravno 

 s kompasom se obračamo tako dolgo, da se pokrijeta magnetni del igle in označba severa 

na vetrovnici 

 viziramo (gledamo preko namerka ali vizirja oz. v smeri puščice) in določimo smer severa 

 imenujemo predmete, ki jih vidimo v vizirni smeri od bližjega k daljnemu 

 za nami se nahaja jug (1800), na naši desni vzhod  (900) in na levi zahod  (2700) 

 

 Določi glavne in stranske smeri neba s pomočjo kompasa in vetrnice! 



 

 

HOJA S KARTO IN KOMPASOM 
 

Pri hoji s karto in kompasom je potrebno:  
 poznati start in cilj poti 
 znati določiti stojišče na karti 
 znati meriti razdalje (prehojena in preostala pot) 
 znati določiti smer gibanja na karti in v naravi  - upoštevamo tudi naklon zemljišča, 

prehodnost čez reke, ovire ipd.  
 poiskati najboljšo pot na karti 
 primerjati karto s pokrajino in stojiščem - znati "brati karto"  - opazujemo pokrajino 

pred seboj in jo primerjamo z zemljevidom (ugotavljamo objekte, vode, rastlinstvo, 
poraslost terena, relief...) 

 
 

 

 MERJENJE DOLŽINE PARNEGA KORAKA 

 

Dolžino svojega parnega koraka izmerimo tako, da preštejemo število parnih korakov na 

znani razdalji (npr. 100 m). Dolžino enega parnega koraka izračunamo tako, da prehojeno 

razdaljo delimo s številom parnih korakov. Meritev trikrat ponovimo in izračunamo 

srednjo vrednost dobljenih rezultatov (srednjo vrednost dobimo tako, da seštejemo 

rezultate in jih delimo s 3). 

 

 Izmeri dolžino svojega parnega koraka! 

 

 

 MERJENJE IN PRERAČUNAVANJE RAZDALJ IN NAKLONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merjenje naklona zemljišča 

 

 Izberi majhno vzpetino in izmeri njen naklon! 

http://www.facka.si/projekti/geo/orientacija/karta-dolocevanjetock3.htm
http://www.facka.si/projekti/geo/orientacija/karta-dolocevanjetock2.htm
http://www.facka.si/projekti/geo/orientacija/naklon.htm


 

Merjenje krivih poti na karti z vrvico 

 

Razdalje precej natančno preračunavamo s pomočjo številčnega merila. Napisano je v obliki 

razmerja (deljenja), ki ga lahko napišem tudi kot ulomek. Pomisli, da je 1/2 torte večji del kot 

1/20 torte (1:2 ali 1:20)! Merilo 1: 25000 pomeni, da je prikazana razdalja na karti ena  

petindvajset-tisočinka resnične razdalje; torej je pomanjšana 25000-krat! Npr. 24 mm na karti je 

v naravi  24mm x 25000 = 600000 mm (60000 cm = 6000 dm = 600 m = 0,6 km). Upoštevaj, da 

povprečen človek pri normalni hoji po nezahtevnem terenu  v 1 uri prehodu 5 km.  

 

 Izračunaj, koliko znašajo razdalje v naravi na različnih kartah! 

 

merilo karte 
izmerjena razdalja 

na karti 
resnična razdalja 

v naravi 
resnično razdaljo 

pretvori v km 
1 : 5000 187 mm   

1 : 25000 5,6 cm   
1 : 50000 12,3 cm   
1: 125000 105 mm   

 

 

 DOLOČEVANJE SMERNEGA KOTA (azimuta) 

 

 kompas držimo vodoravno 

 viziramo (usmerimo in »ciljamo« na predmet skozi vizirje) in istočasno 

 vrtimo vetrovnico, da se označba severa pokrije z magnetno iglo  

 odčitamo azimut v stopinjah ali tisočinah 

 

 Izberi nekaj značilnih objektov v pokrajini in jim določi smerni kot!  



 

 DOLOČEVANJE LASTNEGA STOJIŠČA (obratnega azimuta) 

Pri hoji s karto in kompasom je pomembno določanje lastnega stojišča. Neprestano moramo 

primerjati objekte na karti in v naravi. Tako bomo sproti sledili naši stojiščni točki. Opazujemo 

potek cest, križišč, objekte, mostove, rastje, reke, pritoke, slemena, vrhove ter merimo s časom 

hoje (okoli 5 km/h po nerazgibanem, planem in ravnem terenu). 

Za določitev natančnega stojišča na karti znanim objektom vrišemo obratne azimute, ki jih lahko 

tudi izračunamo, npr. 

 z našega stojišča do cerkve izmerimo smerni kot, ki znaša 2700 

 odštejemo 1800, obratni azimut torej znaša 900  

 karto orientiramo 

 na limbu kompasa nastavimo kot 900 

 na karti poiščemo cerkev in levi spodnji (!) vogal kompasa postavimo nanjo 

 kompas vrtimo na mirujoči karti, dokler se smer severa na limbu ne pokrije z 

namagnetenim delom igle 

 določili smo obratni smerni kot, pod katerim z našega stojišča vidimo cerkev 

 od cerkve narišemo poltrak ob levem robu kompasa  

 postopek ponovimo še za določevanje obratnega azimuta osamljenega drevesa 

 naše stojišče na karti je točno na presečišču obeh poltrakov  

 

Določevanje lastnega stojišča s pomočjo obratnega azimuta 

 

 V poljubno izbrani pokrajini določi lastno stojišče! 

 

 



 

 NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI ORIENTACIJI  

Več >  http://www.facka.si/projekti/geo/orientacija/napake.htm 

 karte nisi natančno orientiral 

 pri delu si jo premaknil iz prvotne smeri 

 nisi pozoren na pravilno poravnavo severnega pola magnetne igle z ustrezno označbo 

severa na vetrovnici  

 nisi pregledal označb strani neba na vetrovnici kompasa (slovenski ali angleški jezik, S na 

angleški vetrovnici ne pomeni "sever", ampak "south" - jug...) 

 kompasa nisi usmeril v pravilni smeri (npr. od točke A proti B -  pri čemer je A na spodnji 

strani kompasa, točka B pa zgornji strani kompasa - in ne obratno, od točke B proti A, saj 

si dobil v tem primeru obratni azimut) 

 pri preračunavanju razdalj nisi pozoren na merilo karte 

 pri delu nisi dovolj natančen 

 ne uporabljaš kompasa in karte, zanašaš se na "občutek" 

 ne upoštevaš mnenja kolega, več glav pa ponavadi več ve 

 

 


