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Idrija, 18. oktober 2015 

Presenter
Presentation Notes
V času zbiranja udeležencev v dvorano se vrti nekaj zanimivih orientacijskih filmov z glasbeno podlago, v nekem trenutku se zasliši pisk potrjevanja prisotnosti na kontrolni točki (beri pisk čipa) in se preskoči na prvi slide z besedilom



pred 25000 leti 
slika 

Presenter
Presentation Notes
Pozdravljeni!Zgodbo današnjega večera bomo začeli daleč nazaj, pred 25.000 leti. Takrat še nihče ni govoril o orientaciji, pa čeprav je bila morda še bolj pomembna kot danes ...



pred 25000 leti 
slika 

Presenter
Presentation Notes
... le objekti za kontrolne točke so bili nekoliko drugačni.



pred 25000 leti 
slika 

Presenter
Presentation Notes
Gremo naprej. 2.500 let nazaj bi lahko bila orientacija med najzanimivejšimi olimpijski športi. A kaj, ko so takrat poznali le orientacijo po zvezdah, olimpijske igre pa so potekale podnevi.



pred 25000 leti 
slika 

Presenter
Presentation Notes
Vedno bližje smo današnjemu večeru – pred 250-imi leti je kompas že omogočal raziskovalcem, da so lahko odkrivali kontrolne točke na še zadnjih neraziskanih otokih in zalivih. Vedno več sveta je bilo raziskanega.



pred 25000 leti 
slika 

Presenter
Presentation Notes
A vendarle je še 25 let nazaj ostalo neodkritih več kot dovolj vrtač in jarkov. Zato je skupina mladih orientacije željnih ustanovila Orientacijsko zvezo Slovenije!In če film prevrtimo še malce naprej, smo pri današnjem večeru. Ko bomo Orientacijski zvezi Slovenije rekli "Vse najboljše za 25. rojstni dan!"Poleg naju s Katjušo bo na tem odru danes še veliko ljudi, že čez nekaj trenutkov Klemen Kenda, predsednika Izvršnega odbora Orientacijske zveze Slovenije. Klemen, izvoli!
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g. ROMAN PONEBŠEK, podpredsednik Planinske zveze Slovenije
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MOREBITNI POZDRAV OSTALIH GOSTOV



Začetki orientacije in kart? 
slika 

komunikacija 

karta 

realno
st 

Presenter
Presentation Notes
Zdaj pa spet malce skočimo v zgodovino. Razvoj orientacije je bil vseskozi povezan z razvojem kart. Najstarejše, narisane v pesek ali vklesane v steno, niso bile posebej priročne za orientacijo ...



Razvoj orientacije in kart 

Presenter
Presentation Notes
... s kartami na glinenih ploščicah in mamutovih oklih pa bi se že dalo teči. Ne bi bilo ravno enostavno, a bi se dalo.



Razvoj orientacije in kart 

Presenter
Presentation Notes
... Karte na papirusu ali svili so lahko že prepogibali ... A zares orientacijske še niso bile.



Razvoj orientacije in kart 

Presenter
Presentation Notes
Prve orientaciji namenjene karte spoznamo po oznakah razdalj in postojank na rimski cestni karti ter kasneje po kompasnih črtah na pomorskih portolanih.



Razvoj orientacije in kart 

Presenter
Presentation Notes
Smo že v srednjem veku, takrat je naš šport dobil ime. Srednjeveške T-O karte so namreč vse obrnjene proti sveti deželi, vzhodu, orientu. In od tod izhaja beseda orientacija - za usmeritev.



Razvoj orientacije in kart 

Presenter
Presentation Notes
Z razvojem tiska so postale karte vse bolj razširjene in dostopne.



Presenter
Presentation Notes
Z nadaljnjim razvojem tehnike tudi vse bolj natančne in estetske.



Presenter
Presentation Notes
Danes pa nam svetovni splet, pametni telefoni in avtomobilske navigacijske naprave ponujajo najrazličnejše karte v vsakem trenutku. Logično – še nikoli v zgodovini ni bilo na voljo toliko različnih kart in toliko njihovih uporabnikov kot sedaj.



http://mapyear.org/ 

Presenter
Presentation Notes
Zato ne čudi odločitev Mednarodnega kartografskega združenja, ki je s podporo Organizacije združenih narodov za Mednarodno leto kart določilo kar dve leti - 2015 in 2016. Z namenom predstavljanja kart in njihove skarjno pomembne vloge.Na oder vabim dr. Dušana Petroviča, predsednika Sekcije za kartografijo pri Zvezi geodetov Slovenije in podpredsednika Orientacijske zveze Slovenije. Ker je skromen možakar, mi je rekel, da naj ne navajam še vseh njegovih ostalih nazivov, ampak se mi zdi prav, da jih povem, saj je še predsednik komisije za Gorsko kartografijo pri Mednarodnem kartografskem združenju in predstojnik katedre za Kartografijo, fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Dr. Dušan Petrovič!23. avgusta letos ob otvoritvi konference Mednarodnega kartografskega združenja v Brazilskem Rio de Janeiru je bilo na svetovni ravni razglašeno mednarodno leto kart, danes pa mednarodno leto kart razglašamo tudi v Sloveniji. ... na konferenci vsaki dve leti je tudi tekmovanje otroških risb s tematiko kart, posvečeno ameriški kartografinji Barbari Petchenik in kako tekmovanje poteka (ob tem povabim Kreša Keresteša kot nacionalnega organizatorja tekmovanja) in na letošnjem tekmovanju v svoji starostni kategoriji ...



Presenter
Presentation Notes
Andraž Umek iz OŠ AM Slomška Vrhnika prejel prvo nagrado za svojo risbo Ves svet je na isti ladji. Podelim ...



Presenter
Presentation Notes
Mi pa gremo naprej s kartami. Danes jih je skoraj neskončno veliko vrst in oblik, ločijo se po vsebini, namenu, obliki ali formatu, vse pa imajo vsebino prikazano s posebnimi kartografskimi znaki.



KARTOGRAFSKI ZNAKI niso enaki za vse karte; odvisni so od vrste in 
namena karte, tudi od kartografa. 
 
V svetovnem merilu so kartografski znaki standardizirani le za: 

- pomorske karte         - karte za orientacijski tek 

Presenter
Presentation Notes
Ti znaki so zelo različni, odvisni od vrste karte, merila, namena in tudi izdelovalca karte, tako da v svetu obstajata zgolj dve vrsti kart, ki imata predpisano, kakšni znaki se na njih uporabljajo:pomorske karte in ...karte za orientacijski tek.A pri kartah za orientacijski tek ni bilo vedno tako.



Karta prvega 
orientacijskega 

tekmovanja 
 

31. oktober 1897, 
Oslo, Norveška. 

 
merilo karte 1 : 30 000 

Presenter
Presentation Notes
Prvo orientacijsko tekmovanje na svetu je bilo izvedeno 31. oktobra leta 1897 na Norveškem, uporabljena pa je bila državna vojaška karta v merilu 1 : 30 000.



Leto prvega orientacijskega tekmovanja v posameznih državah 

Norveška, 1897. 

Švedska, 1901. 

Finska, 1923. 
(s smučmi že 1904.) 

Madžarska, 1925. 

Švica, 1933. 

Danska, 1906. 

Estonija, 1926. 

Češka (Češkoslovaška), 1950. 

Jugoslavija, 1951. 

*Slovenija, 1955. 

Presenter
Presentation Notes
V naslednjih letih in desetletjih so se orientacijska tekmovanja začela tudi v drugih državah, zanimivo na Finskem najprej s smučmi že leta 1904, brez njih pa skoraj 20 let kasneje. v Sloveniji kot delu takratne Jugoslavije je bilo prvo orientacijsko tekmovanje izvedeno pred 60-imi leti.



prva orientacijska karta 

30. oktober 1941, 
Gupumarka, 
Norveška. 
 
Prva karta, narejena 
s terenskim 
pregledom in 
narisana prav za 
namen tekmovanja 
v orientacijskem 
teku (ilegalnega 
nočnega 
tekmovanja pod 
nemško zasedbo 
Norveške). 

Presenter
Presentation Notes
Sčasoma so orientacisti ugotovili, da uradne karte niso najprimernejše za njihovo dejavnost. Tako je prva karta, posebej izdelana za orientacijski tek, nastala na Norveškem v času druge svetovne vojne in bila uporabljena pri ilegalnem nočnem orientacijskem tekmovanju.



prva podrobnejša orientacijska karta 

1948, prva karta, izdelana 
na osnovi letalskega 
snemanja; izdelal Per Wang. 

Presenter
Presentation Notes
Kmalu za tem so naredili prvo karto, izdelano na osnovi letalskega snemanja ...



prva barvna orientacijska karta 
30. april 1950, 
okolica Osla, Norveška. 
Izdelal Knut Valstad. 

„živa“ KT na tekmovanju na Švedskem 1950 

Presenter
Presentation Notes
... in tej je leta 1950 sledila prva barvna karta. Na fotografiji pa vidimo, kako so leta 1950 izgledale kontrolne točke z živimi kontrolorji.



Ustanovitev mednarodne orientacijske 
zveze IOF 

•Bolgarija 

•Češkoslovaška 

•Danska 

•Finska 

•Nemčija (ZRN in NDR) 

•Madžarska 

•Norveška 

•Švedska 

•Švica 

 

•Jugoslavija sprejeta 1982 

1961 

Presenter
Presentation Notes
Število tekmovanj je bilo že tako veliko, da je bilo potrebno mednarodno usklajevanje in tako je bila leta 1961 ustanovljena Mednarodna orientacijska zveza IOF. Jugoslavija je bila med pobudnicami, ampak nato sprejeta šele po 21 let kasneje.



k prvemu standardu orientacijskih kart 1969 
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1970 – vzhodna Nemčija 
 

1972 – Češkoslovaška 
 

1974 –  
Danska 

 

Presenter
Presentation Notes
Ena prvih nalog IOF je bila uskladitev raznolikih kart po državah. Pri tem je bilo pomembno, da karte niso zastarele, da prikazujejo vse, kar tekmovalec na terenu zlahka opazi, da vsebujejo dovolj podatkov, na osnovi katerih tekmovalec izbere najugodnejšo pot in najbolj bistveno – da morajo biti znaki na kartah v vseh državah enaki.



Mednarodni standardi za orientacijske karte 

          1975     1982        1990  2000 

Presenter
Presentation Notes
In tako je bil leta 1975 izdelan in izdan prvi standard za orientacijske karte, ki se je nato večkrat dopolnjeval do današnjega vsem znanega izgleda in vsebine kart.
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Presentation Notes
Uf, ob toliko podatkih – sicer zelo zanimivih, da ne bo pomote – človek potrebuje nekaj predaha, kajne? Glasba se vedno prileže ...



Orientacijska zveza – nastanek, razvoj 
• 1951 prvo orientacijsko (planinsko) tekmovanje v Jugoslaviji 

 
• maj 1955 prvo orientacijsko (planinsko) tekmovanje v 

Sloveniji (ekipno): Črna v Podstudencu – Ljubno ob Savinji –
Travnik – Durce – Logarska dolina, 17 ekip 
 

• od 1959 (Završnica), Milovanovičev memorial po Sloveniji v 
organizaciji planinskih, taborniških in borčevskih društev  
(kasneje TVD Partizan) vse do leta 1988 
 

• 1975 ustanovitev Odbora za orientacijo pri MK PZS, vodja 
Jože Pezdič (1975–1979), Roman Novšak (1979–1981) 
 

Presenter
Presentation Notes
In smo spet pri zgodovinskem pregledu.Orientacijska tekmovanja so se v Jugoslaviji pod okriljem Planinske zveze začela leta 1951, prvo tovrstno tekmovanje v Sloveniji pa je potekalo maja 1955. Organiziralo ga je PD Univerze v okviru I. zbora študentov planincev Jugoslavije. Dvodnevnega tekmovanja se je udeležilo 17 ekip.Leta 1959 je bilo pripravljeno prvo orientacijsko tekmovanje Milovanovičev memorial, ki so ga izmenično organizirala planinska, taborniška in borčevska društva (kasneje telovadna društva TVD Partizan) vse do leta 1988, slika v ozadju pa je iz leta 1978.Za skrb nad orientacijskimi tekmovanji je leta 1975 Planinska zveza Slovenije pri mladinski komisiji ustanovila Odbor za orientacijo, prvi vodji odbora sta bila Jože Pezdič in Roman Novšak.



Orientacijska zveza – nastanek, razvoj 
• 1979 na Snežniku Slovenija gosti državno prvenstvo 

Jugoslavije 
 
 
 
 
 
 

• največji uspeh Slovenije v ekipni orientaciji v letih 1982 
in 1984, ko je Slovenija postala ekipni državni prvak 
Jugoslavije. Obakrat so bile vse tri ekipe iz PD Idrije. 
 

Presenter
Presentation Notes
V 70-ih in zgodnjih 80-ih letih so še prevladovala ekipna tekmovanja, tako je bilo leta 1979 na Snežniku državno prvenstvo Jugoslavije. Na črno-beli fotografiji je ekipa PD Idrija, barvna fotografija pa prikazuje ekipo Slovenije na DP Jugoslavije v Prilepu v Makedoniji leta 1981. Največji uspeh v ekipni planinski orientaciji je Slovenija dosegla v letih 1982 in 1984, ko je postala ekipni državni prvak Jugoslavije, obakrat pa so bile vse najboljše ekipe iz PD Idrija.



Orientacijska zveza – nastanek, razvoj 
• prvo tekmovanje posameznikov na Lancovem pri 

Radovljici 24.11.1974, pripravil Janez Pretnar, nato še 
večkrat v naslednjih letih 

• posamično tekmovanje na 
Vojskem maj 1975, pripravil 
Vlado Sedej 
 

• državno prvenstvo Jugoslavije 
– Delnice, september 1980 
(IOF pravila) 
 

• pravilnik in liga PD Idrija 1980 
– 1982 po IOF pravilih  

Presenter
Presentation Notes
Kljub pretežno ekipnim tekmam pa so se že v tistem obdobju začela pojavljati tudi posamična tekmovanja.Prvo posamično orientacijsko tekmovanje v Jugoslaviji je bilo na Hrvaškem leta 1963, v Sloveniji pa leta 1974 na Lancovem pri Radovljici, pripravil ga je Janez Pretnar.Po tem vzoru je leta 1975 na Vojskem podobno (sicer zgolj lokalno) posamično tekmovanje pripravil Vlado Sedej.Na državnem prvenstvu leta 1980 v Delnicah na Hrvaškem, ki ga je pripravil Čedo Gros, so se mnogi slovenski orientacisti prvič srečali s posamičnim tekmovanjem v skladu s pravili Mednarodne orientacijske zveze, na sliki boste morda prepoznali še danes znanega tekmovalca v kategoriji M55. Navdušenje je bilo izjemo in tako je že istega leta Mladinski odsek PD Idrija priredil svoja pravila in v naslednjih letih izvedel lokalne lige posamičnih orientacijskih tekmovanj, kjer so bili med organizatorji še danes aktivni Vlado Sedej, Janko Lapajne, Črtomir Knap in Silvij Močnik.



Karte za OT v Sloveniji v 70-ih 

Presenter
Presentation Notes
Karte, ki so se uporabljale na teh tekmovanjih so bile zelo raznolike, kar je bilo pač na voljo, v začetku zgolj topografske karte 1 : 50 000, nastale še pred 2. svetovno vojno, pa še te so bile včasih le črno-bele fotokopije. Šele sredi 70-ih let so bile v Jugoslaviji izdelane nove, sodobnejše vojaške topografske karte meril 1 : 50 000 in 1 : 25 000, ki pa so jih zaradi tajnosti tekmovalci morali na cilju vračati; nato pa v Sloveniji še Temeljni topografski načrt v merilih 1 : 5000 in 1 : 10 000. Izjema je bila posebna na roko narisana karta za tekmovanje na Igu.



prve orientacijske karte v Jugoslaviji 

1981. Izdelali Švedi Bengt Eriksson, Leif Eriksson in Dag Malmquistta 

Ugljara (Srbija) 

Maksimir (Hrvaška) 

Dolje (Hrvaška) 

Presenter
Presentation Notes
V Srbiji in na Hrvaškem, kjer je bil orientacijski tek že zelo razvit in skoraj ob boku evropskih trendov, so risarji iz Švedske leta 1981 izdelali prve tri petbarvne karte za orientacijski tek v skladu z mednarodnimi standardi.



prve orientacijske karte v Jugoslaviji 
Janok, Srbija  

Trakoščan, Hrvaška 

Presenter
Presentation Notes
Že naslednje leto so tovrstne karte izdelali nekateri jugoslovanski orientacisti sami.



Orientacijska zveza – nastanek, razvoj 
• tekmovanje na Podmeji nad Trbovljami v organizaciji PD 

Trbovlje maja 1982 na tribarvni karti merila 1 : 7500 
 

Izdelal: Roman Sladič 

Presenter
Presentation Notes
V Sloveniji pa se je izdelave prve večbarvne orientacijske karte lotil Roman Sladič na Podmeji nad Trbovljami in na njej v organizaciji PD Trbovlje pripravil tekmovanje maja leta 1982.



• OO MK PZS (vodja Roman Sladič 1981 – 1983 , 
Marijan Leban 1983–1986) sprejet nov 
pravilnik o OT v skladu z IOF, veljaven od 
12.5.1984 – uradni začetek orientacijskega 
teka v Sloveniji 
 
 

• 1. odprto prvenstvo Gorenjske, Crngrob -
Stražišče, 22.10.1983, organiziral Tone Lebar 
 
 
 

Orientacijska zveza – nastanek, razvoj 

Presenter
Presentation Notes
Roman Sladič in za njim Marijan Leban sta vodila Odbor za orientacijo mladinske komisije PZS v času, ko je ta na seminarjih predstavljal novo obliko orientacije in sprejel nova pravila orientacijskih tekmovanj v Sloveniji v skladu s pravili mednarodne orientacijske zveze, Pravilnik je stopil v veljavo 12. maja 1984 in s tem je bil v Sloveniji uradno uveden orientacijski tek kot mednarodni šport.Pravila so bila sprejeta, izkušnje organizatorjev pa različne, zato so se v prvih letih mnogi organizatorji učili na seminarjih in zgledovali po tekmovanjih, ki jih je od leta 1983 naprej vsakoletno organiziral Tone Lebar v okolici Škofje Loke in Kranja, tam so videli načine trasiranja prog, izdelave in postavitve kontrolnih točk ...



Orientacijska zveza – nastanek, razvoj 

Presenter
Presentation Notes
... pa tudi rešitve glede priprave kart, Tone Lebar je sicer uporabil uradni državni temeljni topografski načrt v merilu 1 : 5000, ga vsebinsko dopolnil, pomanjšal v merilo 1 : 10 000 in črno-belo razmnožil. Vse do leta 1987, ko je v deževnem tekmovanju nadobudni začetnik na startu nehote vzel šop kart za vse tekmovalce, so bile te karte zelo primerne, najbrž pa bi danes vsak raje uporabil karto Mlinar istega območja. Primerjavo si boste lahko pogledali tudi na razstavi.



• prvo odprto prvenstvo Idrije v 
orientaciji v Godoviču 29.9.1984 
– prvo po novem pravilniku (v 
skladu z IOF) 
 
 
 

Orientacijska zveza – nastanek, razvoj 

Republiško planinsko 
tekmovanje v orientaciji 
Brežice, Mrzlava vas, 18. 
in 19. maj 1985 –1. 
slovensko prvenstvo po 
pravilih IOF 

Presenter
Presentation Notes
Na idrijskem je bilo prvo tekmovanje v orientacijskem teku po novih pravilih septembra 1984 v Godoviču, prvo prvenstvo za naslove republiških prvakov pa jeseni 1985 pri Brežicah in prva članska prvaka Slovenije v orientacijskem teku sta postala Avgusta Rupnik iz Idrije ter Bojan Jevševar iz Zabukovice.



• OO MK PZS vodijo Bojan Jevševar (1986), Roman 
Volčič (od l. 1987 do razpustitve leta 1989) 
 

• izdaja knjižice Orientacijski tek (Roman Volčič), in 
Orientiranje v naravi 
 

• priprave na ustanovitev OZS 
 
 

Orientacijska zveza – nastanek, razvoj 

Presenter
Presentation Notes
Bojan Jevševar je leta 1986 nasledil Marijana Lebana pri vodenju Odbora za orientacijo, nato pa je vodenje prevzel Roman Volčič, zadnja leta je odbor deloval že povsem neodvisno od Planinske zveze Slovenije in razvijal orientacijski tek kot samostojno športno panogo.V zadnjih letih obstoja je tako odbor poskrbel za izvedbo tečajev za organizatorje tekmovanj in risarje kart, izdal dve knjižici in v letu 1988 organiziral prvo Slovensko orientacijsko ligo.



prva orientacijska karta v Sloveniji 

Presenter
Presentation Notes
Poleg tega pa zagotovil izdelavo prve pet-barvne orientacijske karte v Sloveniji v skladu z mednarodnimi standardi. Karto so izdelali srbska orientacista Mile Stevanović in Slobodan Radovanović, del, ki zajema Tivoli, pa je dodal Bojan Jevševar.



– 1988, 5. april: ustanovitev OK Tivoli 
– 1989, 10. avgust: ustanovitev OK Cerkno 
– 1990, 4. februar: ustanovitev Mariborski OK 

(prenehal 1998, ponovno od 2010) 
– 1990, 10. marec: ustanovitev OK Slovenj Gradec 
– 1990, 19. marec: ustanovitev Orientacijske zveze 

Slovenije (ustanovna skupščina v Ljubljani) 
– 1992 – včlanitev OZS v ŠZS in IOF 
– 1992, 26. december: ustanovitev OK Azimut Idrija-

Cerkno 

Orientacijska zveza – nastanek, razvoj 

Presenter
Presentation Notes
5. aprila 1988 je bil ustanovljen prvi orientacijski klub v Sloveniji, OK Tivoli. V naslednjih dveh letih so sledile ustanovitve še treh klubov, nato pa je bila 19. marca 1990 v Ljubljani ustanovljena Orientacijske zveza Slovenije. Prvi predsednik je postal Roman Volčič, poleg štirih klubov pa so se v novo zvezo vključila tudi nekatera planinska društva (vključno s PD Idrija) ter nekateri taborniški odredi. Leta 1992 je orientacijska zveza postala polnopravna članica Športne zveze Slovenije, predhodnika današnjega Olimpijskega komiteja Slovenije ter tudi članica Mednarodne orientacijske zveze IOF.



Orientacijska zveza – nastanek, razvoj 

Presenter
Presentation Notes
Za razvoj orientacijskega teka ter nastanek Orientacijske zveze Slovenije je bilo v vseh pionirskih letih zaslužnih mnogo orientacistov. Prva priznanja najzaslužnejšim smo podelili na slavnostni seji ob 10-letnici ustanovitve leta 2000 v Ljubljani, sedaj, po dodatnih 15 letih na šele drugi takšni prireditvi pa bomo prvič podeli najvišja priznanja Orientacijske zveze Slovenije, naziv častnega člana.Na oder vabim predsednika IO OZS Klemna Kendo ter člana komisije OZS za priznanja Vlada Sedeja, da podelita priznanja častnim članom.



Častni član Orientacijske zveze Slovenije 

Anton Lebar 

Presenter
Presentation Notes
Naziv častni član prejme Anton Lebar, ki se žal današnje prireditve ni mogel udeležiti.Anton Lebar je najverjetneje tisti, ki ga lahko imamo za prvega slovenskega tekmovalca v orientacijskem teku. S športom se je seznanil v času študija na Češkem (leva slika je iz leta 1970!). Ob vrnitvi v Škofjo Loko je pričel pripravljati tekmovanja v okviru TVD Partizan Škofja Loka. Njegova tekmovanja so bila vzor vsem organizatorjem tekmovanj v orientacijskem teku v Sloveniji; odlikovali so jih zahtevnost terena, ustrezne oznake kontrolnih točk, zahtevno trasiranje prog in vzorna celotna organizacija tekmovanja. Orientacijskemu klubu Tivoli se je priključil ob ustanovitvi in kot najstarejši predvsem prevzemal nehvaležno nalogo zagotavljanja finančnih sredstev za izdelavo prvih kart in pripravo mednarodnih tekmovanj. V letu 1993 je s sinom Danielom in še nekaterimi tekmovalci ustanovil Škofjeloški orientacijski klub. Organizacije mnogih tekmovanj, številne karte, predvsem pa intenzivno delo z mladimi na šolah so pripeljali do velikih tekmovalnih uspehov kluba, ki je bil okoli leta 2000 najuspešnejši in najbolje delujoč orientacijski klub v Sloveniji in leta 2006 organiziral Evropsko mladinsko prvenstvo (EYOC). V Orientacijski zvezi je več let vodil Nadzorni odbor. Tone je do preselitve na Češko tudi sam redno tekmoval na mnogih tekmovanjih in je osvojil več naslovov državnega prvaka v veteranski kategoriji. Zaradi vseh zaslug pri razvoju orientacijskega teka v Sloveniji Orientacijska zveza Slovenije Antonu Lebarju podeljuje naslov Častni član.



Častni član Orientacijske zveze Slovenije - Anton Lebar 
Spoštovani,  
  
žal mi je, da se srečanja ob obletnici ustanovitve OZS ne morem osebno udeležiti in srečati 
vrsto športnih in osebnih prijateljev, ki bodo tu prisotni. 
  
Veseli me, da je dejavnost, ki sem/smo ji posvetili eno etapo življenja (in ni bila vedno 
enostavna) živa. Tudi da se v rezultatih tekmovanj OT v Sloveniji danes pojavljajo znani priimki, 
z mnogo nižjimi letnicami rojstva, kot tistih, s katerimi sem sodeloval in tekmoval. 
Pa tudi veliko takih, meni neznanih navdušencev, rekreativcev in tekmovalcev (čas in razdalja 
pač delata svoje...). 
  
To pomeni, da je ta dejavnost v naravnem okolju, še vedno in vse bolj primerna za sprostitev v 
današnjem stresnem času, pa tudi za realizacijo tekmovalnih ambicij mladih in nekoliko manj 
mladih... 
  
Glede priznanj pa le to: če je ob obletnicah potrebno "obujati legende", prav. A večje 
zadovoljstvo je to, da mi ni žal vloženega dela. Hvala vsem, ki so mi bili pri tem v pomoč in 
oporo. 
  
Lep pozdrav vsem znanim in neznanim prisotnim na proslavi 
  
 Tone Lebar 



Častni član Orientacijske zveze Slovenije 

Roman Volčič 

Presenter
Presentation Notes
Naziv častni član prejme Roman Volčič.Roman Volčič se je z orientacijo in orientacijskimi tekmovanji seznanil kot tabornik v Rodu (takrat odredu) močvirskih tulipanov iz Ljubljane. Kmalu je postal tisti, ki je uspešno "vodil ekipo" na različnih, praviloma ekipnih taborniških orientacijskih tekmovanjih. Svoje znanje in izkušnje je prenašal na mlajše tako v rodu kot v Gozdni šoli Zveze tabornikov Slovenije v Bohinju. Želja po spoznavanju orientacijskih tekmovanj izven meja Slovenije ga je seznanila z orientacijskim tekom. Orientacijsko tekmovanje, kjer nisi odvisen od preostale ekipe in pravilnega reševanja nalog, predvsem pa ambicija po možnosti prepoznavnosti izven meja Slovenije sta bili krivi, da je nekaj let življenja povsem posvetil razvoju orientacijskega teka. Priključil se je Odboru za orientacijo pri PZS, kjer so takrat orientacijski tek že poznali in kmalu prevzel vodenje odbora. Sledili so dosežki kot ustanovitev Orientacijskega kluba Tivoli, organizacija izdelave prve karte za orientacijski tek Rožnik, treningi najboljših svetovnih tekmovalcev v Sloveniji, izvedba prvih velikih mednarodnih tekmovanj, priprava prvih tečajev za traserje in risarje kart, priprava knjižice Razgibajmo življenje, dogovor o izdaji knjige Orientacijski tek in mnogi drugi. Zasnoval je in 20 let vodil izvedbo dvodnevne mednarodne tekme Lipica Open, ki je v Slovenijo v vseh letih pripeljala kopico tujih, tudi vrhunskih tekmovalcev. Romanovi članki v reviji Tabor so v orientacijski tek pripeljali mnoge tabornike in kar nekaj nas je ostalo do danes. Z odločitvijo za ustanovitev Orientacijske zveze Slovenije so se pojavile nove naloge: formalna registracija zveze, zagotovitev finančnih sredstev, po osamosvojitvi Slovenije pa še vključitev v Mednarodno orientacijsko zvezo IOF. Čeprav smo mu pomagali po svojih močeh je vendar največji del padel nanj, kar mu je preprečilo uresničitev želje uspeti tudi kot tekmovalec. Ob neuspešni kandidaturi Slovenije za izvedbo tekme za svetovni pokal mu je energija pošla in je zapustil vodenje OZS, a se po desetletju premora aktivno vrnil in za dve leti ponovno opravljal nalogo predsednika IO OZS. Zaradi vseh zaslug pri razvoju orientacijskega teka v Sloveniji Orientacijska zveza Slovenije Romanu Volčiču podeljuje naslov Častni član.



Tekme SOL / DP (SOL 1988) 

datum ime tekmovanja kraj organizator karta 
št. 
tekmovalcev 

9.4 2. Prvenstvo Ljubljane Ljubljana OMT Ljubljana Rožnik 250 

16.4 1. Pokal Miklavža Miklavž OFL Miklavž TTN 

28.5 Prvenstvo Ptuja Polenšak PD Ptuj TTN 100 

4.6. Hom 88 Zabukovica PD Zabukovica ČB 65 

11.6. 2. Pokal Porezna Cerkno PD Cerkno TTN 

17.9 Stražišče 88 Kranj 
TVD Partizan 
Škofja Loka TTN 

1.,2.10. 
Milovanovičev memorial 
in državno prvenstvo Ljubljana OMT Ljubljana 

Golovec (ČB), 
Rožnik 256 

15.10. 5. Prvenstvo Idrije Idrija PD Idrija 
Godovič 
(kopija TTN) 

23.10. Po potek brežiške čete Pišece PD Brežice Pišece (ČB) 100 

Presenter
Presentation Notes
Ena najpomembnejših nalog Orientacijske zveze Slovenije je vseskozi seveda skrb za tekmovanja, njihovo usklajevanje in vodenje rezultatov. Prva Slovenska orientacijska liga je bila izvedena leta 1988 (torej še pred ustanovitvijo OZS) in to s kar 10 tekmami in zelo raznoliko udeležbo.



Tekme SOL / DP (SOL 1988) 

Presenter
Presentation Notes
Na tekmovanju v Ljubljani je nastopilo kar 250 tekmovalcev, v cilj prihaja Avgusta Rupnik iz PD Idrija, takrat ena najboljših tekmovalk v Jugoslaviji, spodnja slika pa prikazuje takratne mladince PD Cerkno na tekmovanju v Mariboru.



Tekme SOL / DP 
• 7. in 8. 9. 1991 prvi Cerkno Cup, propadlo prvo 

jugoslovansko prvenstvo v Sloveniji 
 
 

Presenter
Presentation Notes
V naslednjih letih je število tekmovalcev v ligi upadlo, dvigala pa se je kakovost, v Sloveniji so bile organizirane tudi tekme jugoslovanske lige in leta 1991 bi moralo biti v Sloveniji (na Ski centru Cerkno) celo državno prvenstvo Jugoslavije, pa je Jugoslavija prej razpadla in ostala sta le dvoboj Slovenija - Hrvaška ter prvo tekmovanje Cerkno Cup.



• 5.,6. 10. 1991 Državno prvenstvo Slovenije, Hoče, 
Mariborski OK, karta Hočki gozd 

• 1992 prvič Lipica Open, tuje udeležbe, tuji treningi 
 

Tekme SOL / DP 

Presenter
Presentation Notes
Prvo državno prvenstvo v samostojni Sloveniji je bilo oktobra leta 1991 v Hočah pri Mariboru, na sliki start štafet članov, prva članska prvaka samostojne Slovenije sta postala Lena Marion in Gregor Anderluh, oba iz OK Tivoli.Leta 1992 je bilo prvič izvedeno tekmovanje Lipica open, ki je v Slovenijo v vseh letih pripeljalo obilo vrhunskih tujih tekmovalcev in reprezentanc.



• skupaj 29 sezon 
• skupaj tekem 241 
• skupaj tekmovalcev 4984 
• SOL vodili in skrbeli: Gregor Anderluh, Damjan Čelik, 

Miha Škarabot, Uroš Petrovič, Matej Sedej, Ana 
Pribaković Borštnik, Andrej Borštnik 

Tekme SOL / DP 

Presenter
Presentation Notes
Do letošnje se je tako skupaj nabralo že 29 sezon Slovenske orientacijske lige, skupaj je za SOL štelo 214 tekem v vsakovrstnem vremenu, v vseh 29 točkovanjih za SOL je bilo vključenih 4984 tekmovalcev.



nastopili na tekmah v vseh 29 sezonah SOL 

Presenter
Presentation Notes
Petim tekmovalcem pa uspel izjemen dosežek – nastopili so na vsaj eni tekmi v vseh 29-ih sezonah. Tole so njihove fotografije izpred skoraj 30-ih let. Jih prepoznate? (PAVZA)Tako pa ti gospodje in dama tekmujejo danes!



prve orientacijske karte v Sloveniji 

Presenter
Presentation Notes
Druga pomembna naloga OZS v vsem obdobju dela je bila skrb za karte. Čeprav je bila prva barvna karta Rožnik izdelana že leta 1987 in uporabljena na tekmi leto kasneje, so se zaradi visokih stroškov in pomanjkljivega znanja za izdelavo v prvih letih uporabljale še tudi črno-bele karte. Med njimi je bilo vse več takšnih, ki so bile narisane in izdelane posebej za tekmovanje, kar pet takšnih kart je izdelal Bojan Jevševar, po eno pa Damjan Čelik, Dušan Petrovič ter ekipa OK Tivoli (Gregor Anderluh, Tomaž Čampelj in Ana Pribaković) – seveda je bilo delo na terenu opravljeno zgolj s kompasom in štetjem korakov.



prve orientacijske karte v Sloveniji 
prvi karti 1 : 15 000 
Miklavž 1988 in Udin boršt 1989 

Presenter
Presentation Notes
Leta 1989 je bila izdelana karta Udin boršt, na katero so bili orientacisti zelo ponosni in je nekaj let veljala za najboljšo karto na najboljšem in zahtevnem terenu, kar nekaj let so na njej izvajali množico tekmovanj in izbirnih tekem za reprezentance.



prve orientacijske karte v Idriji 

Presenter
Presentation Notes
V sezoni 1990 so bile še zadnjič nekatere tekme izvedene na črno-belih kartah, najdlje so tako vztrajali prav organizatorji v PD Idrija. Lahko si predstavljate, da je bilo iskanje kontrolnih točk na Godoviškem krasu na slabi fotokopiji državne karte pravi podvig.Leta 1991, ko so bile vse tekme SOL že na barvnih kartah, pa so tudi v PD Idrija zagotovili prvo barvno na Črnem vrhu, današnja karta Predgriže.



prve računalniško 
izdelane orientacijske 
karte v Sloveniji 1993 

STRAŽUN 

Presenter
Presentation Notes
Veliko poenostavitev izdelave kart, lažje popravljanje, preverjanje narejenega in boljšo grafična kakovost je prinesel OCAD 3, takrat še DOS program, prve računalniško izdelane karte so leta 1993 naedili Daniel Lebar, Boris Bauman in Dušan Petrovič; kasneje se je izboljšala kakovost kart še z uporabo ortofotov, GPS sprejemnikov in laserskih razdaljemerov z merilcem kotov.



orientacijske karte v Sloveniji 

 
 

Presenter
Presentation Notes
Pred dobrim desetletjem so se pojavile prve karte za sprint tekmovanja, ki se uporabljajo tudi za tekmovanja v precizni orientaciji.



orientacijske karte v Sloveniji 

Presenter
Presentation Notes
Orientacija na tekaških smučeh oz. smučarska orientacija je v svetovnem merilu že zelo dolgo znana panoga, a seveda zelo odvisna od vremenskih in snežnih razmer. V Sloveniji smo prvi dve tekmovanji na še zasilni karti izvedli leta 1985, zadnja leta pa redno na posebej izdelanih kartah v skladu s standardi.



orientacijske karte v Sloveniji 

Presenter
Presentation Notes
Najmlajša panoga orientacije je orientacija z gorskimi kolesi, ki je v Sloveniji aktivna predvsem po zaslugi OK Slovenj Gradec, čeprav je bila prva karta za kolesarsko orientacijo izdelana na obrobju Ljubljane.



orientacijske karte v Sloveniji 

 
 

Presenter
Presentation Notes
V zadnjem desetletju je bilo izdelanih tudi več deset t.i. šolskih kart v okolici šol.



Podatki laserskega snemanja – skeniranja (LiDAR) 

Presenter
Presentation Notes
Zadnja velika pridobitev pri izdelavi orientacijskih kart je lidar, s pomočjo katerega lahko postanejo karte (predvsem prikaz reliefa) še boljše, čas dela kartografa pa se lahko precej zmanjša. Prav tako tudi strošek.



orientacijske karte v Sloveniji 

Presenter
Presentation Notes
Skupaj je danes v Sloveniji izdelanih več kot 300 kart za različne oblike športne orientacije, ki skupaj obsegajo preko 500 km2 površine. S tem Slovenija slovi kot država z največ orientacijskimi kartami na aktivnega tekmovalca pa tudi glede na površino območij, primernih za orientacijo. Mnoge izmed kart so bila podprte s strani Fundacije za financiranje športa v Sloveniji.



Prireditev ob 25 – letnici  
ORIENTACIJSKE ZVEZE SLOVENIJE  

Idrija, 18. oktober 2015 

Presenter
Presentation Notes
DRUGA GLASBENA TOČKA



mladinsko svetovno prvenstvo leta 1990: Samo Poljanšek, Andreja 
Anžur, Aljoša Primožič 

 
Študentska prvenstva 
• 1986 Miskloc (HUN) Avgusta Rupnik 48./64 
• 1988 Trondheim (NOR) Boris Bauman 
• 1990 Riga (URS/LAT) Boris Bauman, Gregor Anderluh, Ana 

Pribaković, Irena Bravc 

Reprezentance 
Slovenke prvič v reprezentanci Jugoslavije na 
Svetovnem prvenstvu na Švedskem 1989 (Avgusta 
Rupnik in Ana Pribaković na sliki, poleg še Anica 
Hribar in Lena Marion) 

Presenter
Presentation Notes
In spet je tu nekaj zgodovine ...Cilj športnika je vedno tudi nastopanje za reprezentanco in uspeh na mednarodnem področju. Slovenci (predvsem pa Slovenke) so konec 80-ih že segli v državno jugoslovansko reprezentanco, kjer so prej prevladovali Srbi in Hrvati.



Reprezentance 

• Prvi nastop slovenske reprezentance, 1. pokal 
Alpe Adria, julij 1991, Gradec 
 

Presenter
Presentation Notes
Le nekaj dni po osamosvojitvi julija 1991 so slovenski orientacijsti kot ena prvih reprezentanc sploh prvič nastopali za zastavo samostojne Slovenije na prvem Alpe Adra pokalu v Gradcu v Avstriji, prihod obeh članskih štafet v cilj



Reprezentance – svetovna prvenstva 
Ž – srednje (Mojca Flerin, 60., 2015) 
Ž - dolge (Mojca Flerin, 55., 2014; Lena Marion - 60., 1993) 
M - srednje (Jaka Piltaver, 68., 2014; Andrej Borštnik - 69., 2015) 
M - dolge (Andraž Hribar, 56., 2014; Boris Bauman - 57., 1991; Gregor 
 Anderluh 58., 1991) 
M - sprint (Gregor Anderluh, 43., 2003) 
M - štafeta (Andraž Hribar, Jaka Piltaver,       
 Janez Pretnar, 25., 2008; Aleš     
 Poljanšek, Bojan Jevševar, Boris      
 Bauman, Gregor Anderluh, 1993) 
Ž - štafeta (Ana Pribaković Borštnik,      
 Anica Hribar, Irena Bravc,      
 Lena Marion, 19., 1993) 
mešana šprint štafeta (Ajda Flašker, Andraž Hribar, Jernej Zorman,  
 Mojca Flerin, 28., 2014) 

Presenter
Presentation Notes
V naslednjih letih so se slovenski reprezentanti dokaj redno udeleževali mednarodnih tekmovanj, prikazani so do sedaj največji uspehi na svetovnih prvenstvih v posameznih disciplinah orientacijskega teka in slika s prvenstva v ZDA leta 1993.



M – dolge proge  
 Žan Luka Šumečki, 69., 2015;    
 Tibor Mrak, 72., 2009,     
 Peter Tušar, 73., 2014,     
 Jaka Piltaver, 73., 2008 
 
M - srednje (Matjaž Smovnik, 110., 1995) 
 
M - šprint (Tibor Mrak, 53., 2009; 58., 2012) 

 
M - štafeta (Daniel Lebar, Samo Poljanšek, Uroš Petrovič, 
 20., 1992 - Finska - prvi JWOC) 

 
Ž - dolge (Andreja Anžur, 77., 1990) 

 

Reprezentance – mladinska svetovna prvenstva 

Presenter
Presentation Notes
Najboljši dosežki na mladinskih svetovnih prvenstvih po panogah ...



M16 dolge: 35./85 - Peter Tušar (2012) 
M18 dolge: 44./108 - Mark Bogataj (2015) 
  48./96 - Tibor Mrak (2010) 
  49./105 - Blaž Petrovič (2014) 
 
Ž16 dolge: 26./67 - Ana Jesenko (2006) 
  40./85 - Manca Cvek (2012) 
Ž18 dolge:  32./95 - Nuša Jeram (2014) 
 
M16 šprint:  19./85 - Tibor Golob Mrak (2007) 
  35./74 - Blaž Grah (2006) 
M18 šprint: 19./96 - Tibor Mrak (2010) 
  41./85 - Jure Zmrzlikar (2007) 
  43./109 - Peter Tušar (2014) 
 
Ž18 šprint: 43./98 - Nuša Jeram (2013) 
 
M18 štafeta: 13./28 - Peter Tušar, Blaž Petrovič, Žan Luka Šumečki (2014) 

Reprezentance – mladinska evropska prvenstva 

Presenter
Presentation Notes
... in še dosežki mlajših mladincev na evropskih prvenstvih.



Uvrstitve v deseterico – dolge proge 
 
3./78 - Peter Tušar (2013) 
 
4./66 - Patrik Čelik (2011) 
4./71 - Manca Cvek (2013) 
4./62 - Monika Ravnikar (2013) 
6./63 - Žan Ravnikar (2015) 
 
 
 
 
 
 
8./65 - Nuša Jeram (2011) 
9./66 - Peter Tušar (2011) 
9./62 - Kim Kremžar Pančur (2013) 
10./71 - Nuša Jeram (2013) 

Reprezentance – šolska svetovna prvenstva 
Uvrstitve v deseterico – srednje proge 

 
4./60 - Monika Ravnikar (2013) 

6./27 - Blaž Grah (2006) 
7./64 - Matic Blaž (2015) 

7./52 - Mihala Korelc (2015) 
7./44 - Zala Zavrl (2015) 

8./51 - Brina Foški (2013) 
 
 
 
 
 
 

9./78 - Peter Tušar (2013) 
10./45 - Gregor Kalan (2000) 

10./63 - Tanja Žakelj (2004)  
10./51 - Nina Črnigoj (2013) 

 
 

Presenter
Presentation Notes
Največje uspehe so slovenski orientacisti do sedaj osvajali na svetovnih šolskih prvenstvih. Peter Tušar iz Idrije je leta 2013 osvojil bronasto medaljo, poleg tega pa je v statistiki še kar nekaj uvrstitev med šesterico dobitnikov priznanj, velik del uspehov so dosegli dijaki Gimnazije Jurija Vege iz Idrije, med njimi tudi sedanja vrhunska tekmovalka v kolesarskem krosu Tanja Žakelj.



Reprezentance – ostale panoge 

Krešo 
Keresteš, 
Svetovni 
prvak v 
precizni 
orientaciji v 
kategoriji 
Open, Kijev, 
Ukrajina, 
2007 

Niko Čižek, Timi 
Čižek, Fanika 
Trunkelj: 3. 
mesto v ekipni 
tekmi v 
kategoriji Open 
na Evropskem 
prvenstvu v 
Franciji 2007 

Eneja Osterman, 3. mesto na mladinskem evropskem 
prvenstvu v orientaciji z gorskimi kolesi na Poljskem 

Presenter
Presentation Notes
Med uspehi reprezentanc v ostalih panogah izstopajo predvsem rezultati reprezentance v precizni orientaciji. Krešo Keresteš je leta 2007 postal prvak v kategoriji Open na Svetovnem prvenstvu v Ukrajini, istega leta pa je Slovenija osvojila tudi bron v ekipni tekmi v kategoriji Open na Evropskem prvenstvu v Franciji (ekipo so sestavljali Niko Čižek, Timi Čižek in Fanika Trunkelj). Prvo medaljo za slovensko športno orientacijo pa je leta 2006 s tretjim mestom prikolesarila Eneja Osterman na mladinskem evropskem prvenstvu na Poljskem.



Usposabljanja 
• Tečaji za izdelavo orientacijskih kart, traserje, sodnike 
• jesen 1996 izid knjige Orientacijski tek 
• 1999 oblikovanje programa usposabljanja za vaditelja 

in trenerja 1 (v sodelovanju s Fakulteto za šport) 

Presenter
Presentation Notes
Pomembno področje delovanja Orientacijske zveze so tudi usposabljanja, tako je bilo organiziranih mnogo različnih tečajev in seminarjev, za risanje in izdelavo kart, za trasiranje in pripravo tekmovanj, za sodnike, za vaditelje in trenerje, prav tako pa je zveza poskrbela za izdajo strokovne literature v slovenskem jeziku



Prepoznavnost… 
• 2000 World Park Tour v Mariboru 
• 2004 mednarodna konferenca o 

OT v Ljubljani 
• 2006 evropsko mladinsko 

prvenstvo (EYOC) Škofja Loka 
• 2007 poštna znamka OK Trzin 
• množična mednarodna 

tekmovanja OO-cup, Bubo Cup, 
Lipica Open, Cerkno Cup in druga 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Orientacisti zase pogosto pravijo, da so v družbi premalo poznani in prepoznavni, res večina naših tekmovanj poteka v gozdovih in divjini, obstajajo pa druge oblike promocije, za prvo večjo so bili zaslužni Avstrijci, ki so leta 2000 v Mariboru pripravili tekmovanje svetovnega pokala parkov, namenjenega promocije orientacije in na njej zbrali vse najboljše takratne svetovne tekmovalce. V zadnjih letih smo prepoznavni predvsem po prirejanju kakovostnih tekmovanj na zahtevnih in zanimivih terenih s preko 1000 udeleženci.



Podelitev priznanj za dolgoletno delo v 
OZS in za podporo razvoju OT in OZS 

Presenter
Presentation Notes
Pomembna pa je tudi prepoznavnost posameznikov, ki so zaslužni za vse navedene aktivnosti. Poleg že podeljenih nazivov častnih članov bomo ob današnjem jubileju podelili tudi priznanja za delo v OZS in za prispevek k razvoju OT in OZS. Priznanja za delo v OZS prejmejo posamezniki, ki so z dolgoletnim delom prispevali k delovanju OZS in trenutno niso več aktivni v izvršnih organih zveze. Na oder vabim predsednika IO OZS Klemna Kendo ter člana komisije OZS za priznanja Dušana Petroviča, da podelita priznanja za dolgoletno delo v OZS in za podporo razvoju OT in OZS.



Priznanje za dolgoletno aktivno delo v OZS 

Gregor Anderluh  

Presenter
Presentation Notes
Gregor Anderluh je začel svojo pot v orientacijskem teku kot zelo zagnan in perspektiven tekmovalec v mladinski konkurenci v OK Tivoli, udeležil se je več svetovnih prvenstev in svetovnih pokalov in je še danes je med najboljšimi tekmovalci po tehničnem znanju. V začetnem obdobju je v sodeloval pri izdelavi več črno-belih in barvnih orientacijskih kart, zasnoval in organiziral prvi zaključek lige – štafeto pokala mest in prvo prvenstvo v ultra dolgih progah. Pripravil je zbornik rezultatov lige 1990, nekaj časa sam izdajal orientacijsko revij Kompas, zasnoval in urejal spletne strani plastničenje. Vodil je sodniško komisijo, sodeluje pri izobraževanjih za trenerje, vaditelje in traserje. Zaslužen je za mnoge domiselne ideje v orientacijskem teku v Sloveniji. Tekmoval je še za OK Ursus in Škofjeloški OK, danes pa je član OK Polaris. Za svoje zasluge v razvoju orientacijskega teka in dolgoletno aktivno delo prejme priznanje Orientacijske zveze Slovenije.



Andreja Anžur 

Priznanje za dolgoletno aktivno delo v OZS 

Presenter
Presentation Notes
Andreja Anžur je začela z orientacijskim tekom konec osemdesetih in bila članica jugoslovanske mladinske reprezentance. V časopisih (Delo, Sportske novosti) je objavljala prve članke o rezultatih tekem v orientacijskem teku. Po letu 2000 se je aktivno vrnila k orientacijskem teku. Več let je bila selektorka mladinske reprezentance in vodja tekmovanj v šolskem orientacijskem teku. V tem času je skrbela za kategorizacijo tekmovalcev pri Olimpijskem komiteju Slovenije. Krajši čas je bila sekretarka zveze in članica trenerske komisije. Vrsto let je bila predsednica OK Tivoli, leta 2004 pa je ustanovila Orientacijski klub Komenda, ki je takoj po ustanovitvi postal eden uspešnejših klubov v Sloveniji. Za svoje zasluge v razvoju orientacijskega teka in dolgoletno aktivno delo prejme priznanje Orientacijske zveze Slovenije.



Damjan Čelik  

Priznanje za dolgoletno aktivno delo v OZS 

Presenter
Presentation Notes
Damjan Čelik (ga ne bo zaradi službene poti)  je bil v prvih letih delovanja Orientacijske zveze eden najaktivnejših članov izvršnega odbora OZS in večletni vodja Tekmovalne komisije. Zaslužen je za zagotovitev prvih računalniških programov za vodenje ter obdelavo rezultatov tekem in SOL ter za prvi pravilnik tekmovanj, ki je v marsičem osnova sedanjemu. Delo z mladimi tekmovalci v OK Cerkno in kasneje v OK Azimut je bilo po njegovi zaslugi vzor tudi za druge orientacijske klube v Sloveniji. Izdelal je črno-belo orientacijsko karto Lamek. Bil je med glavnimi pobudniki in organizatorji večdnevnega tekmovanja Cerkno Cup, ki  se je razvil v eno največjih in tradicionalnih mednarodnih tekmovanj v Sloveniji. Za svoje zasluge v razvoju orientacijskega teka in dolgoletno aktivno delo prejme priznanje Orientacijske zveze Slovenije.Zaradi službene poti v tujini se Damjan današnje prireditve žal ni mogel udeležiti, zagotovo pa mu bomo priznanje lahko podelili na enem prihodnjih tekmovanj.



Anica (Nuša) Hribar 

Priznanje za dolgoletno aktivno delo v OZS 

Presenter
Presentation Notes
Anica (Nuša) Hribar je bila v 80-ih letih članica jugoslovanske članske reprezentance in nato še vrsto let članica slovenske reprezentance. Skupaj z možem Bojanom je sodelovala pri zgodnjem razvoju orientacije v JV Sloveniji orientacijskega teka in pri ustanovitvi OK Brežice, kjer že dolga leta vodi šolo orientacije za mladino. Skupaj z Bojanom sta pripeljala orientacijski tek v Fakulteto za šport, kar je omogočilo izvedbo seminarjev za trenerje in vaditelje orientacijskega teka. Vodila je komisijo za šolska tekmovanja  in bila vodja izobraževalnih programov pri OZS. Sodelovala je kot mentor pri izdelavi priročnika za poučevanje začetnikov v orientacijskem teku pri Fakulteti za šport. Pomembno je prispevala k prepoznavnosti orientacijskega teka pri Fundaciji za šport in s tem k pridobivanju sredstev za delovanje zveze. Za svoje zasluge v razvoju orientacijskega teka in dolgoletno aktivno delo prejme priznanje Orientacijske zveze Slovenije.



Silvij Močnik 

Priznanje za dolgoletno aktivno delo v OZS 

Presenter
Presentation Notes
Silvij Močnik je bil več let član Izvršnega odbora OZS, vodil je številne občne zbore, zadnjih nekaj let je povezovalni član nadzornega odbora,  je sodnik na mnogih tekmah. Že dve desetletji skrbi za izdelavo priznanj za skupno uvrstitev SOL. Vsa leta je nepogrešljiv član vodstva OK Azimut tako v vlogi blagajnika, kot tudi pri izvedbi najzahtevnejših tekmovanj. Silvij Močnik je 40 let aktiven in eden najuspešnejših tekmovalcev v svojih starostnih kategorijah, tudi udeleženec svetovnih veteranskih prvenstev, nekoč kot član PD Idrija, danes kot član OK Azimut. Za svoje zasluge v razvoju orientacijskega teka in dolgoletno aktivno delo prejme priznanje Orientacijske zveze Slovenije.



Roman Sladič 

Priznanje za dolgoletno aktivno delo v OZS 

Presenter
Presentation Notes
Roman Sladič je bil vodja in eden glavnih pobudnikov orientacijskega teka kot individualne panoge v Odboru za orientacijo Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije. Bil je avtor prve večbarvne orientacijske karte v Sloveniji, organizator seminarjev in tekem v obdobju prehoda na IOF orientacijo in tekmovalec, večletni član IO OZS in sodnik. V zadnjem obdobju izjemno podpira delovanje mladinske reprezentance in mnoge druge projekte OZS in vodi OK Perkmandelc. Za svoje zasluge v razvoju orientacijskega teka in dolgoletno aktivno delo prejme priznanje Orientacijske zveze Slovenije.



Miha Škarabot 

Priznanje za dolgoletno aktivno delo v OZS 

Presenter
Presentation Notes
Miha Škarabot  je bil predsednik IO OZS v obdobju 1994 - 1997, pred tem je vodil tekmovalno komisijo. V času njegovega vodenja je zveza pričela z utečenim delom, hkrati pa se je morala srečevati s težavami zaradi upada prihoda tujih tekmovalcev, posledice nestabilnih razmer v soseščini. Odločilno je prispeval k izidu priročnika Orientacijski tek. Poleg zveze je bil vseskozi aktiven v klubih, najprej v Mariborskem orientacijskem klubu, kasneje pa v OK Polaris, katerega ustanovni član je. Sodeloval je pri izvedbi velikega števila tekem, opravljal naloge sodnika, sodeloval pri trening kampih. Je eden zgolj petih oseb, ki je sodeloval na tekmovanjih v vseh 29 letih izvedbe SOL, poleg tega je aktivno tekmoval tudi v kolesarski in smučarski orientaciji. Za svoje zasluge v razvoju orientacijskega teka in dolgoletno aktivno delo prejme priznanje Orientacijske zveze Slovenije.Sledita priznanji za podporo razvoju orientacijskega teka in Orientacijske zveze Slovenije ...



Priznanje za podporo razvoju OT in OZS 

Herwig Allwinger 

Presenter
Presentation Notes
Herwig Allwinger  (ga ne bo) je zagotovo eden največjih promotorjev slovenskega orientacijskega teka v svetu in je s slovensko orientacijo povezan od samega začetka. Nesebično pomaga kjerkoli lahko. Pred leti je svoj rumen avto napolnil s slovenskimi elitaši in jih vozil s seboj na mednarodne tekme po Avstriji, Italiji, Madžarski, Češki... V Mariborskem OK je pomagal risati karte, prvo že leta 1989, organizirati tekmovanja in treninge, mnoge v povezavi z Avstrijci. Zaslužen je tudi za to, da je leta 2000 na promocijski tekmi Svetovnega park pokala v Mariboru (zametki šprint tekmovanj) nastopila celotna svetovna elita. Vsa leta izjemno promovira slovenski orientacijski tek pri vsakomur, ki ga je pripravljen poslušati. Neuradni arhivar in zbiratelj rezultatov, fotografij, kart – vsega, kar je povezano z našim orientacijskim tekom. Na prvem pokalu Alpe Adria je nastopal kot član reprezentance Slovenije. Herwig je tudi skrajno motiviran udeleženec slovenskih tekmovanj in čeprav tujec eden zgolj petih udeležencev vseh slovenskih lig. Na njegovo entuziastično ljubezen do OT nasploh, a slovenskega še posebej, lahko računamo tudi v prihodnjih letih.Zaradi udeležbe na tekmovanjih na Madžarskem se Herwig današnje prireditve žal ni mogel udeležiti, zagotovo pa mu bomo priznanje lahko podelili na enem prihodnjih tekmovanj.Priznanje za podporo razvoju orientacijskega teka pa prejme tudi



Priznanje za podporo razvoju OT in OZS 

Robert Vončina 

Presenter
Presentation Notes
Robert Vončina kot mentor in trener mladih orientacistov na Gimnaziji Jurija Vege Idrija aktivno deluje že od leta 1996, s tem šolskim letom bo torej zaključil že 20 let delovanja v orientaciji. Leta 1997 se je z gimnazijsko ekipo prvič udeležil svetovnega šolskega prvenstva v orientacijskem teku, ki se je takrat odvijalo v Cuneu v Italiji. S svojimi ekipami je odtlej sodeloval pri prav vseh slovenskih odpravah na šolskih svetovnih prvenstvih. Njegovi dijaki so 3x stali na odru za diplome (1. - 6. mesto), od teh je Peter Tušar leta 2013 osvojil tudi prvo medaljo - bron - za Slovenijo na večjih tekmovanjih v orientacijskem teku. Od leta 1996 dalje so njegovi dijaki pobrali tudi večino individualnih in ekipnih naslovov državnih prvakov na državnih šolskih prvenstvih. Robertovo delo je močno povezano z Orientacijskim klubom Azimut, saj je s popularizacijo športa poskrbel, da se je z orientacijo in resnim treningom v teh 20 letih srečalo preko 100 dijakov. Za svoje zasluge v razvoju orientacijskega teka in dolgoletno aktivno delo prejme priznanje Orientacijske zveze Slovenije.



Pregled sezon 2014 in 2015  

Presenter
Presentation Notes
Zdaj pa poglejmo, kaj se je v slovenski orientaciji dogajalo zadnji 2 leti.Najprej vam predstavljamo mladinske trening kampe. Največ jih je v zimsko-spomladanski sezoni. Fantje in dekleta pravijo, da v mrzli zimi ni boljšega kot razgreto telo, ki se poganja v klanec med snežinkami. Običajni ritem na trening kampih je trening-hrana-postelja-trening-hrana-postelja ... in tako v nedogled. A vendarle pravijo, da dobre volje nikoli ne manjka. Če pa je trening kamp na kakšni bolj eksotični destinaciji s super družbo ... so to v resnici počitnice. Ampak lahko mi verjamete, da domov nihče ne pride spočit.



Presenter
Presentation Notes
Mladi so spet šli na World school orienteering meeting. Tokrat je bilo to v Turčijo. Ekipa sicer ni uspela izenačiti uspehov izpred dveh let, vendar veliko uvrstitev tik pod zmagovalni oder govori o kakovostnem delu. Takšno tekmovanje pa je tudi imenitna izkušnja za še večje dogodke. Fantje in dekleta pa pravijo – citiram –, da je fino spoznati kake Špance ali Švedinje in poklepetati z njimio treningih. No, pa še o čem. – konec citata –



Presenter
Presentation Notes
Tekmovanje Alpe Adria. To ni več samo za mladince. V letu 2014 so slovenski orientacisti kot reprezentanca osvojili  tretje, leta 2015 pa drugo mesto. V širši okolici so torej jasno pokazali, da je treba v prihodnjih letih na slovensko reprezentanco resno računati! A to je bilo šele ogrevanje pred naslednjimi odpravami.



Presenter
Presentation Notes
Evropsko mladinsko prvenstvo za mlajše mladince je bilo leta 2014 v Strumnici v Makedoniji, leta 2015 pa v Romuniji. Na strmih makedonskih terenih se je dogodilo, da je slovenski tekmovalec prve predaje štafete na prvo kontrolno točko za gledalce prišel kot vodilni, pred vsemi velesilami!



Presenter
Presentation Notes
Starejši mladinci so na mladinskem svetovnem prvenstvu na Norveškem poskrbeli, da bo ta odprava dobila posebno msto v zgodovini orientacijskega teka pri nas – Žan Luka Šumečki je dosegel najboljši rezultat na dolgih progah za Slovenijo. Tudi ostala dva predstavnika Nuša in Peter sta se zelo izkazala. Pa še ena zanimivost – mladinski ekipi je na Norveškem uspelo nekaj izjemnega. Kepabnje s snegom in kopanje v morju v časovnem razmiku le dveh minut. Res so hitri tile mladinci!



Presenter
Presentation Notes
Po vseh takšnih tekmah si človek seveda zasluži dopust. V orinetacijski obliki seveda! Obilo tekem doma in v bližnji okolici so orientacistke in orientacisti odlično izkoristili. Cerkno cup, Bubo cup, Croatia open, OO cup in še mnoge manjše tekme. Ko bi le bilo toliko dopusta, kolikor je želja ...



Presenter
Presentation Notes
Največje tekmovanje – svetovno prvenstvo. No, vsaj dokler orientacijski tek ne postane olimpijski šport. Svetovno prvenstvo so sanje vsakega elitaša. Na svetovnem prvenstvu v Italiji je Slovenija z močno postavo debitirala na mešanih štafetah v Benetkah. Letos je bilo prvenstvi na Škotskem, nekoliko predaleč, da bi tja poslali vse razpoložljive moči. Kljub temu se reprezentanti s teh tekem vračajo z nasmeškom na obrazih in dragoceno izkušnjo.



Presenter
Presentation Notes
Pa še Balkansko prvenstvo. Po rezultatih sodeč so Slovenci na Balkanu glavni. Naj omenimo zgolj Nušo Jeram, ki se je domov vrnila s kar štirimi medaljami. Vsi prisotni pa poročajo o drastičnem dvigu motivacije za trening in izjemni motiviranosti za naprej. Se že veselimo sezone 2016!



Podelitev pohval za tekmovalne 
uspehe 2014 in 2015 ter pohvale za 

prizadevnost in napredek 

Presenter
Presentation Notes
Sledi podelitev pohval za tekmovalne uspehe v mednarodnem okolju v letih 2014 in 2015 ter pohvale za prizadevnost in napredekNa oder vabim predsednika IO OZS Klemna Kendo ter člana komisije OZS za priznanja Ano Pribaković Borštnik, da podelita pohvale.



Pohvala OZS za tekmovalni dosežek v 
mednarodnem okolju v letih 2014 in 2015 
Mark Bogataj (OK Azimut) 
- 1./2 na EYOC 2015  (44./108 na dolgih progah M18) 
  
   Ajda Flašker (OK Komenda) 
  - WUOC 2014 46./97 – najboljši SLO rezultat   
  (srednje proge) – prva polovica uvrščenih 
  - 4. mesto sprint, 6. mesto dolge, 5. mesto srednje,  
  3. mesto štafeta W21E SEEOC 2015 
  
Mojca Flerin (Kamniški OK) 
- 14. (dolge) in 16. (srednje)/80.mesto na CISM WMOC 2014 
- 22. (dolge) in 34. (srednje)/63.mesto na CISM WMOC 2015 
- medalja na SEEOC 2015 (3. mesto štafeta) 
- zmaga na WRE Slo3days – middle 2015 
- več let zapored najboljša športnica Slovenske vojske 

Presenter
Presentation Notes
Pohvalo za tekmovalne uspehe v letih 2014 in 2015 prejmejo (podeli se šele, ko vsi pridejo na oder)Mark Bogataj za uspeh na Evropskem mladinskem prvenstvu 2015Ajda Flašker za uspeh na svetovnem študentskem prvenstvu 2014Mojca Flerin za uvrstitve na svetovnih vojaških prvenstvih 2014 in 2015; Mojco Flerin so žal zadržale službene obveznosti v Slovenski vojski 



Pohvala OZS za tekmovalni dosežek v 
mednarodnem okolju v letih 2014 in 2015 

Nuša Jeram (OK Azimut)  
- EYOC 2014 32./95 – prva polovica in najboljša slovenska 
 uvrstitev (W18, dolge)  
- medalje na SEEOC 2015 (3. mesto sprint, 2. mesto 
 srednje, 2. mesto dolge, 3. mesto štafeta) 
  
       Krešo Keresteš (OK Trzin) 
       - 8. mesto - Svetovno prvenstvo, PreO 2014 
           - 6. mesto - 11. tekma Evropskega pokala 2014 
       - 6. in 10. mesto na tekmah Evropskega pokala 2015 
  
Blaž Petrovič (OK Polaris) 
-    EYOC 2014 49./105 (M18) – prva polovica (dolge) 
- Štafeta M18 na EYOC 2014  13./28 (Tušar, Petrovič, 

 Šumečki) – daleč najboljša slovenska uvrstitev v 
 štafetah na EYOC 

 

Presenter
Presentation Notes
Nuša Jeram za uspehe na Evropskem mladinskem prvenstvu 2014 ter balkanskem prvenstvu 2015Krešo Keresteš za uspeh na svetovnem prvenstvu v precizni orientaciji 2014Blaž Petrovič za uspeha na Evropskem mladinskem prvenstvu 2014



Pohvala OZS za tekmovalni dosežek v 
mednarodnem okolju v letih 2014 in 2015 

Žan Ravnikar (OK Komenda) 
- zmagovalni oder na ISF 2015 (6. mesto na dolgih progah) 
- medalja na SEEOC 2015 (3. mesto sprint) 
  
      Žan Luka Šumečki (OK Tivoli) 
      - 1./2 na JWOC 2015 (69./157 na dolgih progah) 
      - Štafeta M18 na EYOC 2014  13./28 (Tušar,   
  Petrovič, Šumerčki ) – daleč najboljša   
  slovenska uvrstitev v štafetah na EYOC 
  
Peter Tušar (OK Azimut) 
-  EYOC 2014 43./109 (M18) – prva polovica (sprint) 
-  JWOC 2014 73./162 – prva polovica (dolge proge) 
-  Štafeta M18 na EYOC 2014  13./28 (Tušar, Petrovič,   
 Šumerčki ) – daleč najboljša slovenska   
 uvrstitev v štafetah na EYOC 
 

Presenter
Presentation Notes
Žan Ravnikar za uspeh na Svetovnem šolskem prvenstvu 2015 in Balkanskem prvenstvu 2015Žan Luka Šumečki za uspeha na Evropskem mladinskem prvenstvu 2014 ter Svetovnem mladinskem prvenstvu 2015 in Peter Tušar za uspeha na Evropskem mladinskem prvenstvu 2014 ter Svetovnem mladinskem prvenstvu 2014 



Pohvala OZS mladim tekmovalcem 
za  prizadevnost in napredek  

 
 
Zala Zavrl (OK Komenda):  
- 2. mesto SEEOC štafeta W18 (4 leta 
starejše tekmovalke), kjer je postavila 
enega najboljših časov 
- 7. /44. WSCO, W2 selected, srednje 
proge, 2015  

Presenter
Presentation Notes
Pohvalo OZS mladim tekmovalcem za  prizadevnost in napredek v letih 2014 in 2015 pa prejme Zala Zavrl iz OK Komende, njeni največji uspehi, vsi doseženi v letu 2015 pa so : - 2. mesto mladinske štafete na Balkanskem prvenstvu, kjer je postavila enega najboljših časov v kankurenci 4 leta starejših tekmovalk ter in Uspeh na svetovnem šolskem prvenstvu



Razglasitev Slovenske orientacijske lige 2015 

M 12 
1. Erik Gregorc, OK Komenda 110 
2. Martin Jevševar, OK Brežice 100 
3. Svit Pestotnik Stres, OK Polaris   89 

Ž 12 
1. Tina Kern, OK Komenda  125 
2. Nika Ravnikar, OK Komenda 110 
3. Anja Škarabot, OK Polaris    92 

Presenter
Presentation Notes
Prejšnjo soboto se je s tekmo pri Črnem lesu pri Lenartu končala že 29. sezona slovenske orientacijske lige, v njej je na devetih tekmovanjih skupaj sodelovalo 265 tekmovalcev v 18-ih kategorijah. Predstavili bomo najboljše tri po kategorijah v seštevku devetih tekem letošnje sezone. Obeležja za dosežen uspeh v skupni uvrstitvi SOL boste lahko dvignili po prireditvi v razstavnem prostoru.V kategoriji Ž12 je zmagala Tina Kern, OK Komenda, v kategoriji M 12 pa Erik Gregorc, OK Komenda.



Razglasitev Slovenske orientacijske lige 2015 
M 14 
1. Gregor Kunc, OK Tivoli  125 
2. Jaka Grad, OK Tivoli    90 
3. Peter Smrekar, OK Tivoli    90 

Ž 14 
1. Ana Pia Pogačar, OK Komenda 125 
2. Deja Razpet, OK Azimut    67 
3. Ivana Mužina, PD Ajdovščina   60 

Presenter
Presentation Notes
V kategoriji Ž14 je zmagala Ana Pia Pogačar, OK Komenda, v kategoriji M 14 pa Gregor Kunc, OK Tivoli



Razglasitev Slovenske orientacijske lige 2015 

M 16 
1. Tjaž Gantar, OK Azimut  120 
2. Maks Rodman, PD Ajdovščina   75 
3. Gašper Čopi, OK Azimut    52 

Ž 16 
1. Polona Jezeršek, OK Komenda 115 
2. Zala Zavrl, OK Komenda  115 
3. Mihala Korelc, OK Komenda 110 

Presenter
Presentation Notes
V kategoriji Ž16 je zmagala Polona Jezeršek, OK Komenda., v kategoriji M16 pa Tjaž Gantar, OK Azimut



Razglasitev Slovenske orientacijske lige 2015 
M 35 
1. Janez Pretnar, Kamniški OK 125 
2. Herwig Allwinger, Mariborski OK 100 
3. Boris Bauman, Mariborski OK    95 

Ž 35 
1. Anica Hribar, OK Brežice  125 
2. Lidija Hribar, Kamniški OK    85 
3. Irma Pretnar, Kamniški OK   85 

Presenter
Presentation Notes
V kategoriji Ž35 je zmagala Anica Hribar, OK Brežice, v kategoriji M 35 pa Janez Pretnar, Kamniški OK



Razglasitev Slovenske orientacijske lige 2015 

M 55 
1. Roman Sladič, OK Perkmandeljc 110 
2. Janko Lapajne, OK Azimut    105 
3. Vlado Sedej, OK Azimut    75 

M 45 
1. Jožko Jazbar, OK Azimut  115 
2. Miha Škarabot, OK Polaris  110 
3. Silvij Močnik, OK Azimut  110 

Presenter
Presentation Notes
V kategorij M45 je zmagal Jožko Jazbar, OK Azimut, v kategoriji M55 pa Roman Sladič, OK Perkmandeljc



Razglasitev Slovenske orientacijske lige 2015 
M 21A 
1. Boris Eržen, Škofjeloški OK 105 
2. Valentin Eržen, OK Azimut     90 
3. Nejc Močnik, OK Azimut    90 

M 21B 
1. Gregor Zupan, OK Komenda 125 
2. Borut Seljak, OK Komenda 105 
3. Janez Zavrl, OK Komenda    72 

Presenter
Presentation Notes
V kategorij M21A je zmagal Boris Eržen, Škofjeloški OK., v kategoriji M 21B pa Gregor Zupan, OK Komenda



Razglasitev Slovenske orientacijske lige 2015 

MŽ 10 
1. Tilen Zupan, OK Komenda 125 
2. Nejc Turk, OK Komenda    110 
3. Luka Seljak, OK Komenda  105 

Ž 21B 
1. Ana Plavčak, Škofjeloški OK 120 
2. Barbara Kmetec, Kamniški OK 110 
3. Alenka Vuga Seljak, OK Komenda 110 

Presenter
Presentation Notes
V kategorij Ž21B je zmagala Ana Plavčak, Škofjeloški OK, v kategoriji najmlajših tekmovalcev MŽ10 pa Tilen Zupan, OK Komenda



Razglasitev Slovenske orientacijske lige 2015 
M 18 
1. Simon Stanonik, OK Azimut 110 
2. Matic Blaž, OK Komenda    105 
3. Žan Ravnikar, OK Komenda   95 

Ž 18 
1. Monika Ravnikar, OK Komenda 125 
2. Lara Gantar, OK Azimut  115 
3. Brina Foški, OK Polaris    82 

Presenter
Presentation Notes
V mladinski kategoriji Ž18 je zmagala Monika Ravnikar, OK Komenda, v kategoriji M18 pa Simon Stanonik, OK Azimut, oba zmagovalca vabimo na oder,



Razglasitev Slovenske orientacijske lige 2015 

M 21 E 
1. Jernej Zorman, OK Komenda 125 
2. Žan Luka Šumečki, OK Tivoli   95 
3. Jan Dovč, OK Tivoli    79 

Ž 21 E 
1. Mojca Flerin, Kamniški OK 120 
2. Nuša Jeram, OK Azimut  100 
3. Ana Pribaković Borštnik, OK Tivoli   87 

Presenter
Presentation Notes
In ostaneta še članski elitni kategoriji, med članicami v kategoriji Ž21E je zmagala Mojca Flerin, Kamniški OK, v kategoriji članov M21E pa Jernej Zorman, OK Komenda, ki ga tudi vabimo na oder
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Presenter
Presentation Notes
ZADNJA GLASBENA TOČKA



Podelitev DP mešanih štafet 

Presenter
Presentation Notes
Pred koncem ostane le še podelitev medalj najboljšim na današnjem državnem prvenstvu mešanih štafet v sprintu ...



Ni slabo biti orientacist 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Ogromno smo danes slišali o orientaciji nekoč in danes. Verjamem, da je bilo mnogo zanimivega. Biti orientacist res človeku nariše nasmešek na obraz, tako kot vidite tudi na zadnji današnji fotografiji, posneti po napornem, hladnem in deževnem državnem prvenstvu leta 1992 na Črnem vrhu nad Idrijo. Rojstni dan Orientacijske zveze Slovenije pa s tem še ni končan – zdajle vas vabiva še v galerijo v drugo nadstropje na ogled razstave in manjšo pogostitev. Hvala vsem da ste prišli in prijetno druženje še naprej!
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