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Topografija 

Topografija se ukvarja s predstavitvijo zemeljskega površja na podlagi topografskega snemanja. 

Površje najpogosteje predstavljamo na kartah in skicah.  

Topografska karta in njeni elementi 

Karta je pomanjšana, grafično ponazorjena risba dela zemeljskega površja. Zemljišče je prikazano po 

dogovorjenih pravilih in s posebnimi znaki. Medsebojna razporeditev in povezanost točk na karti sta 

enaki kot na zemljišču. Karta je osnoven propomoček pri spoznavanju zemeljskega površja in 

tolmačenju pojavov na njem. Vsebuje celo več podatkov, kot jih lahko dobimo na terenu. 

Brez karte težko hodimo po neznanem terenu. Izurjeni orientacisti si sicer lahko precejšen del terena 

ob predhodnem študiju zapomnijo, vendar karta še vedno vsebuje preveč informacij, da bi jih lahko 

vse držali v spominu. Poleg tega karta ni težka in ne zasede veliko prostora. Zato jo imejmo vedno s 

seboj.  

Za orientiranje na terenu so najprimernejše topografske karte. V Sloveniji jih imamo večinoma v 

merilu 1:25.000 in 1:50.000. Primernejše so prve, saj so bolj natančne in primernejše za 

»pohodniško« orientacijo, še posebej ob gibanju po brezpotju, kjer potrebujemo natančnejši prikaz 

terena. Poznamo sicer več vrst kart (tematske ipd.), vendar se bomo v tem priročniku osredotočili na 

topografske, saj jih na področju odprav uporabljamo najpogosteje.  

Karta sodi v roke in ne le v nahrbtnik, zato jo imejmo shranjeno tako, da je takoj pri roki in zaščitena 

pred mokroto. Kadar nismo prepričani o naši nameravani poti ali položaju, si pred sprejemom 

odločitve raje poglejmo karto. Ko se enkrat izgubimo, je za to prepozno.   

Zunajokvirna vsebina  

Merilo zemljevida 

Merilo je razmerje med pomanjšanimi razdaljami na karti in dejanskimi razdaljami v naravi. Od merila 

je odvisno, kako velik del in kako natančno prikazujemo zemljišče na karti. Večje je merilo, bolj 

podrobna in natančna je karta.   

 

1. Najpogosteje na karti srečamo številsko merilo, ki nam pove, koliko enot v naravi predstavlja ena 

enota na karti. Pri številskem merilu si velja zapomniti, da ga lahko uporabimo s poljubno 

dolžinsko enoto, vse dokler sta enoti pri vrednostih na obeh straneh enaki. V zgornjem primeru 
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torej lahko velja 1 cm na karti = 25.000 m v naravi, pa tudi 1 m na karti je 25.000 m v naravi. 

Številsko merilo vedno zapišemo brez enot.  

2. Opisno merilo je »prevod« številskega merila in ga zapišemo z besedami. Vedno ga podamo na 

način, ki je smiseln za uporabo. Enota razdalje na karti se navadno razlikuje od enote razdalje v 

naravi. Na kartah 1:25.000 in 1.50.000 je najprikladnejša enota na karti cm, v naravi pa meter. 

Vsak uporabnik si z lahkoto predstavlja, kakšno razdaljo na karti zavzema 1 cm in koliko nato 250 

m v naravi, malce večji problem pa si je predstavljati recimo 1 m na karti in 25.000 cm v naravi. 

3. Grafično merilo si lahko predstavljamo kot ravnilo, na katerem imamo namesto milimetrskih in 

centimetrskih oznak podane dejanske razdalje v naravi. Grafično merilo je izjemno uporabno, 

kadar razdalje na karti merimo z vrvico ali šestilom. Razdaljo, ki smo jo izmerili na karti, 

prenesemo na grafično merilo, nato pa takoj odčitamo, kakšna je ta razdalja v naravi, saj je 

natisnjeno v enakem merilu kot zemljevid.  

Legenda topografskih znakov 

Kartografski znaki so dogovorjeni znaki, ki ponazarjajo različne terenske objekte in pojave, so 

prilagojeni merilu in namenu karte ter pojasnjeni v njeni legendi. Poznavanje kartografskih znakov je 

osnova - abeceda za branje karte. Knjižnica kartografskih znakov ni standardna za vse karte; odvisna 

je od vrste in namena karte, tudi od kartografa. S kartografskimi znaki so torej prikazani elementi 

vsebine topografske karte. 

Pri doslednem zmanjševanju in preslikavi celotnega terena na karto bi morali tudi posamezne manjše 

pomembne objekte izpustiti. Vendar se objekti, ki so kljub majhnim dimenzijam pomembni, močno 

poudarijo in povečajo. Tako je prikazana njihova lega in ne več velikost. Temu pravimo kartografska 

generalizacija.  
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Relief 

Z besedo relief opišemo vertikalne in horizontalne dimenzije 

površja oz. oblikovanost terena. Relief na topografski karti 

prikazujemo s pomočjo plastnic (izohips), padnic, 

hipsometričnega barvanja ter senčenja.  

Plastnice ali izohipse so črte, ki na karti povezujejo točke z enako 

nadmorsko višino. Poznamo osnovne, glavne in pomožne 

izohipse.  

Ekvidistanca plastnic (E) je podatek o višinski razliki med dvema 

plastnicama na karti. Podatek o ekvidistanci osnovnih plastnic na 

karti najdemo v izvenokvirni vsebini. V spodnji tabeli so prikazani 

podatki o ekvidistanci plastnic na kartah 1:50.000 in 1:25.000. 

vrsta plastnic ekvidistanca 1:25.000 1:50.000 

osnovne E 10 m 20 m 

glavne 5 E 50 m 100 m 

pomožne ½ E 5 m 10 m  

 

Interval (I) je dolžinska razdalja med 

zaporednima plastnicama in se za razliko od 

ekvidistance (ki je vedno enaka) spreminja 

glede na naklon terena. Manjši interval med 

posameznima plastnicama pomeni bolj 

strmo pobočje (na krajši razdalji 

premagamo več višinske razlike). Gostota plastnic na karti tako nakazuje strmino terena. Tem 

gostejše so plastnice, strmejši je teren.  

Včasih na karti težko razberemo, ali se določen teren 

spušča ali vzpenja. V pomoč pri tem so nam padnice, to so 

črtice, ki označujejo smer nagiba terena. Rišemo jih vedno 

pravokotno na plastnice, in sicer od plastnice v smeri, v 

katero je teren nagnjen.  

Na določenih kartah je oblikovanost reliefa 

dodatno poudarjena s senčenjem (bolj strma 

pobočja so temneje obarvana).  

Plastnice za prikazovanje reliefa uporabljamo 

večinoma na kartah večjih meril. Na kartah manjših 

meril za prikazovanje reliefa uporabljamo 

hipsografsko barvanje. To pomeni, da posamezne 

višinske pasove pobarvamo tako, da določena 

barva pomeni določeno višinsko stopnjo. Praviloma 

so nižine obarvane zeleno, nato pa se barva z 
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vzpenjanjem terena preko rumene in oranžne postopoma spreminja v rjavo (gorovja). Z belo barvo 

praviloma označujemo vrhove gora, ki so trajno pokriti s snegom, ali vrhove nad gozdno mejo, 

izjemoma pa tudi nižine (namesto zelene). Globino morja označujemo z različnimi odtenki modre 

(temnejši odtenki odslikavajo globlje predele).  

Relief tvorijo različne reliefne oblike,  ki jih lahko razdelimo v tri kategorije:  

 dvignjene reliefne oblike – grič, gričevje, hrib, hribovje, gora, gorovje, teme, vrh, hrbet, 

sleme, greben, pleče, sedlo, škrbina;   

 uravnane reliefne oblike – ravnina, polje, planota, planjava, podi;  

 poglobljene reliefne oblike – dolina, deber, soteska, vintgar, krnica, okrešelj, dol, vrtača, 

žlebiči, škraplje, žrelo. 

 
Vrh 

 

 
Greben 

 
 

 
Sedlo 

 

 
Grapa 

 
Pečina 

 
Greben 
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Naloga 

Povežite izseke topografskih kart z reliefnimi oblikami na desni.  

 

 

 

Odgovori: 

1 _______, 2 _______, 3 _______, 4 _______, 5 _______, 6 _______ 
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Prikaz plastnic s pomočjo kamna 

Poiščemo primerno zaobljen, gladek prodnik in ga (1) delno potopimo v vodo, nato pa na kamnu 

označimo nivo, do koder sega voda. (2, 3) Kamen potopimo še za dodaten centimeter, zopet 

označimo nivo vode in tako nadaljujemo vse do vrha kamna. (4) Kamen zasukamo in ga pogledamo 

od zgoraj – vidimo lep prikaz plastnic.  
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Hidrografija 

Vodovje je na zemljevidu praviloma prikazano z modro barvo. Ločimo točkovne (izviri, ponori, 

slapovi), linijske (potoki, reke, kanali) in ploskovne (kali, mlake, jezera, morje) hidrografske elemente.  

 

Vegetacija 

Vegetacija ali rastlinstvo daje vsaki pokrajini določeno značilnost, je pa tudi ekonomsko pomembna. 

Prikazovanje rastlinstva je vedno prikazano selektivno. Vegetacijo največkrat označuje zelena barva. 

Prikazuje se predvsem gozdove, grmičevja, drevorede, žive meje, skupine dreves, posamezna 

drevesa, (vinogradi, sadovnjaki, hmeljišča,...) in drugo rastlinje. Prikaz vegetacije je izrednega pomena 

za načrtovanje poti (prehodnost terena), žal pa podatki o vegetaciji izjemno hitro zastarajo zaradi 

zaraščanja terena ali urbanizacije določenega območja.  
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Komunikacije 

S pojmom označujemo vse objekte in 

naprave, nujne za transport ljudi, blaga, 

informacij in energije. Med drugim so s tem 

slojem prikazane ceste, železnice in 

železniške postaje, letališča, daljnovodi ipd. 

Na kartah je prikaz komunikacij izredno 

heterogen, na zemljevidih različnih meril in 

starosti so prikazani z izjemno različno 

simboliko. Večinoma so ceste obarvane 

rumeno, oranžno ali rdečo, železnice in 

ostali linijski objekti s črno (črno-belo), 

objekti pa prikazani s simboli črne barve.  

Posamezni objekti, naselja in zemljepisna imena  

Ta sloj prikazuje objekte antropogenega nastanka. 

Večje zgradbe so prikazane z njihovimi tlorisi, 

manjši objekti (kapelice, avtobusna postajališča, 

kozolci ipd.) in objekti družbenega pomena pa so 

praviloma prikazani s simboli. Pri kartah dovolj 

velikega merila so zgradbe prikazane posamezno, 

pri manjših merilih pa so posamezno prikazani le 

(povečani) tlorisi osamljenih zgradb, zgradbe v 

naseljih pa so prikazane kot združen tloris naselja. 

Sloj je praviloma prikazan s črno barvo.  

Zemljepisna imena so prav tako prikazana s črno 

barvo, uporabljena tipografija pa se razlikuje v 

obliki in velikosti glede na skupino objektov. Gradient velikosti črk načeloma odraža velikost naselij, 

imena linijskih objektov sledijo njihovi obliki, uporabljena je različna topografija za naselbinska in 

nenaselbinska zemljepisna lastna imena, da ne pride do pomot ipd.  

Geodetske točke 

So temeljne točke, na podlagi katerih lahko po vnaprej določenih pravilih projiciramo objekte in 

pojave na ravnino. Temeljne geodetske točke lahko razdelimo v dve skupini:  

- mreža temeljnih položajnih točk (trigonometričnih, poligonskih); 

uporabljamo jih kot izhodišče za določitev vodoravne lege drugih točk v 

prostoru, 

- mreža temeljnih višinskih geodetskih točk (nivelmanskih); uporabljamo jih 

kot izhodišče za določitev nadmorskih višin točk v prostoru. 
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Koordinatna mreža – geografski koordinatni sistem  

Pri načrtovanju pustolovskih odprav za podajanje koordinat lokacij uporabljamo Gauss-Krügerjev 

koordinatni sistem, ki temelji na Mercatorjevi valjni projekciji. V Sloveniji je sicer v zadnjih letih v 

uporabo stopil novejši sistem UTM (ki je zelo podoben), vendar je zaradi zastarelosti kartografskega 

materiala (predvsem DTK25) še vedno nujna uporaba sistema Gauss-Krüger. Sistem UTM se pojavlja 

le na nekaj novejših kartah. Na koncu poglavja so dodana navodila za pretvorbo koordinat med 

sistemoma.  

 

Gauss-Krügerjev koordinatni sistem deluje na principu klasičnega kartezičnega koordinatnega 

sistema, ki ga določata dve med seboj pravokotni osi, abscisa in ordinata. Navajeni smo označevanja 

abscise z X ter ordinate z Y, vendar sta 

označbi osi pri Gauss-Krügerjevem 

koordinatnem sistemu zamenjani 

(abscisa – Y, ordinata – X).  

Absciso Y predstavlja ekvator, Y 

vrednosti v koordinatnem sistemu pa 

predstavljajo oddaljenost od ekvatorja 

v metrih. Vrednost na ekvatorju je 

torej 0 m in se na severni polobli 

povečuje proti severu. Ker je celotna 

Slovenija oddaljena več kot 5.000.000 

metrov severno od ekvatorja, absciso Y 

v našem primeru predstavlja projekcija 

ekvatorja (vzporednik) pri 5.000.000 m 

(X = 5000000).  



Topografija in orientacija: učno gradivo za voditelje odprav MEPI  2016 

13 
 

Ordinato X predstavlja centralni meridian cone, stvar 

pa je nekoliko bolj zapletena. Površje Zemlje je v smeri 

sever – jug razdeljeno v 120 con, vsaka izmed njih je 

široka 3°. Zemljo si lahko v tem primeru predstavljamo 

kot pomarančo, cone pa olupke, ki bi jih dobili, če bi 

pomarančno od vrha do dna 120-krat zarezali in olupili 

posamezne kose. Skozi sredino vsake cone poteka 

poldnevnik, imenovan srednji meridian cone, ki ima 

dogovorjeno vrednost 500 000 m. Točke, ki ležijo 

zahodno od centralnega meridiana cone, imajo tako vrednost Y manjšo od 500 000 m, točke, ki se 

nahajajo vzhodno od centralnega meridiana, pa večjo od 500 000 m. Razdaljo med točko in 

centralnim meridianom cone v metrih odštejemo oz. prištejemo vrednosti 500 000 m ter tako 

dobimo ustrezno X vrednost. Pri podajanju X vrednosti moramo pred 6-mestno številko vedno dodati 

tudi številko cone, v kateri se točka nahaja (sicer bi bila točka lahko v katerikoli izmed 120 con). 

Številko cone dobimo tako, da stopinjsko vrednost centralnega meridiana cone delimo s širino cone, 

podano v stopinjah. Slovenija v celoti leži v 5. coni.  

 
Zgled 
 
Vojašnica Bohinjska Bela je od ekvatorja oddaljena 5133,05 km, srednji meridian cone pa je 71,90 km 
vzhodneje od vojašnice. Podajte koordinate vojašnice.  

 
Najprej določimo X koordinato, torej oddaljenost od ekvatorja. Podatek je podan v kilometrih, zato 
ga samo pretvorimo v metre. Vrednost 5133,05 km pomnožimo s 1000 (1 km = 1000 m) in dobimo 
vrednost: 

X = 5133050. 
 

Ker celotna Slovenija leži več kot 5.000.000 m severno od Ekvatorja, lahko začetno petico tudi 
izpustimo in tako zapišemo: 
 

X = 133050. 
  

Za določitev Y koordinate podatek o oddaljenosti od srednjega meridiana cone najprej prav tako 
pretvorimo v metre (71,90 km je 71.900 m). Nato moramo ugotoviti, ali je vojašnica vzhodno ali 
zahodno glede na srednji meridian cone. Navodilo pravi, da je srednji meridian cone vzhodneje od 
vojašnice, kar pomeni, da se vojašnica nahaja zahodno od srednjega meridiana. Torej bomo 
vrednost 71.900 m odšteli od 500.000 m, dobimo 428.100 m. Potrebujemo le še številko cone. 
Centralni meridian cone, v kateri leži Slovenije, ima vrednost 15°. Širina cone je 3°. Vrednost cone 
delimo z njeno širino in dobimo vrednost 5, torej je vojašnica v 5. coni. Celoten zapis koordinate Y bi 
bil torej: 
 

Y = 5428100. 
 

Ker celotna Slovenija leži v 5. coni, lahko začetno petico tudi izpustimo in tako zapišemo: 
 

Y = 428100. 
 

 

srednji meridian cone 

širina cone (3°) 
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Tehnični pripomočki za topografijo in 

orientacijo na terenu  

Kompas  

Kompas je naprava za določanje strani neba. Naprednejši kompas imenujemo busola. 

Osnovni sestavni deli kompasa so igla, limb (številčnica) in včasih tudi ogledalo z merilno muho. 

Magnetna igla, ki je uležajena karseda brez trenja, se v odsotnosti drugih zunanjih vplivov poravnava 

v smeri zemeljskih magnetnih silnic, proti magnetnemu severu. Tako nam igla kaže referenčno smer, 

ki služi za navigacijo. Z uporabo limba lahko določamo osnovne strani neba in azimut (kot med 

izbrano smerjo in magnetnim severom), kar nam skupaj z geografsko karto omogoča orientacijo in 

določanje stojišča. 

Za potrebe orientacije na področju pustolovskih odprav  je najbolj uporaben preprost kompas, ki je 

vzdržljiv, magnetna igla pa se hitro umiri. Rdeči del magnetne igle kaže proti severu, beli pa proti 

jugu. 

Orientacija je za izkušene seveda povsem mogoča tudi brez kompasa, a le dokler je teren izrazit, 

vidljivost dobra in se lahko orientiramo glede na položaj objektov v naravi. 

 

 

1 Osnovna plošča kompasa 5 Puščica, ki označuje sever 
2 Vetrovnica, limb 6 Merilna točka 
3 Magnetna igla 7 Vizir, merek 
4 Označevalec magnet. odklona (črte S-J) 8 Merilo za odčitavanje koordinat 
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Magnetna deklinacija 

Magnetna deklinacija (oz. magnetna variacija) je razlika med pravim in magnetnim severom, ki jo 

moramo prišteti ali odšteti od smeri, prikazane na kompasu, da dobimo pravo smer. Njena vrednost 

se s časom spreminja. Podatke o magnetni deklinaciji v neki točki dobimo na navtičnih zemljevidih, 

kjer je vrisana tako imenovana Roža vetrov'. Ti zemljevidi imajo dodano tudi letnico izdaje ter letno 

spremembo deklinacije. Na podlagi teh podatkov izračunamo trenutno deklinacijo kot zmnožek 

števila let od izdaje zemljevida in letne spremembe deklinacije. Seveda pa po več letih ta izračun 

izgublja na točnosti, ker tudi spremembe magnetne deklinacije niso nujno stalne. 

Variacija je pozitivna, če magnetni sever kaže desno oz. vzhodno (E) od pravega (geografskega) 

severa; in če magnetna igla kaže magnetni sever levo oz. zahodno (W) od pravega severa pa je 

variacija negativna.  

Magnetna deviacija  

Magnetna deviacija nastane zaradi vplivov zunanjih magnetnih polj in zaradi popačitve le-teh zaradi 

bližine železnih delov, zgradb, gora, ležišč železove rude, itd. 

GPS 

GPS ima lahko vgrajeno karto, kompas in višinomer. Kljube 

temu ne more nadomestiti preglednosti tiskane karte in 

hitrosti ter enostavnosti kompasa. Lahko pa je zelo dober 

višinomer, če višino barometrično izračunava. Če 

uporabljamo GPS, ga vedno uporabljajmo v kombinaciji s 

tiskano karto. Zavedajmo se, da je ta naprava odvisna od 

električnih baterij in da se v strmih soteskah ter stenah 

natančnost zaradi omejene vidljivosti satelitov precej 

zmanjša. 

Na trgu je velika ponudba GPS naprav. Za orientacijo v 

gorah so primerne tiste, ki imajo vgrajen tudi barometrični 

višinomer in elektronski kompas. 

GPS je le naprava za orientiranje, ki ne more nadomestiti 

našega znanja orientacije, je pa še posebej koristen v 

pogojih slabe vidljivosti. 
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Višinomer  

Pogosto si lahko dokaj uspešno pomagamo z 

barometričnim višinomerom, pazljivi pa moramo 

biti na hitre spremembe vremena, ki precej vplivajo 

na točnost. Dosegajo natančnost do 1 metra, 

njihova natančnost pa je precej odvisna od 

vremenskih sprememb in ga zato na točkah z znano 

višino (vrhovi) kalibriramo. 

Najbolj praktični so višinomeri, vgrajeni v zapestno 

uro. Take ure imajo pogosto vgrajen tudi 

elektronski kompas. 
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Osnovne operacije na karti  

Orientiranje (oseveritev) karte 

Orientirati zemljevid pomeni, da so smeri proti točkam na karti poravnane s smermi proti točkam v 

okolici. Najbolj zanesljivo zemljevid orientiramo s pomočjo kompasa. Pri tem si moramo zapomniti, 

da je sever na zemljevidu vedno zgoraj. 

Orientiranje karte s kompasom 

1. Vetrovnico na kompasu vrtimo 
toliko časa, da se črka N (sever) 
poravna z merilno točko. 

 
2. Zemljevid razgrnemo in ga 

položimo na vodoravno 
podlago. Kompas obrnemo 
tako, da merilna točka in vizir 
kažeta proti vrhu zemljevida, 
nato pa rob kompasa 
poravnamo z navpičnim robom 
zemljevida ali s črto 
koordinatne mreže, ki kaže v 
smeri S-J.  
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3. Zemljevid skupaj s kompasom 
vrtimo toliko časa, da se 
magnetna igla »ujame« med 
vzporedni črti, ki označujeta 
sever. Zemljevid je tako 
pravilno orientiran. 

 
Paziti moramo, da ne 
zamenjamo severa in juga. Na 
večini kompasov je del 
magnetne igle, ki kaže proti 
severu, obarvan rdeče.  

 

S pomočjo orientirjev 
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Merjenje razdalje  

Z vrvico  

Na tanki, primerno kompaktni vrvico označimo začetek, nato pa vrvico položimo na izbrano razdaljo 

na karti. Začrtamo oz. ustrezno označimo konec meritve, izmerimo razdaljo na vrvici in jo ustrezno 

pretvorimo v dejansko razdaljo (s pomočjo merila karte). Merjenje z vrvico je zelo primerno za linijske 

objekte z mnogimi krivinami.  

 

S šestilom 

Šestilo razpnemo preko razdalje, nato pa razpon prenesemo na grafično merilo in odčitamo razdaljo. 

Metoda je primerna za natačne meritve in določanje triangulacijskih točk.  
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S krivinomerom  

Krivinomer (kurvimeter) je pripomoček, s katerim 

učinkovito izmerimo daljše razdalje na karti. S kolescem 

se »zapeljemo« po karti, medtem pa nam skala na 

krivinomeru kaže razdaljo. Krivinomeri imajo navadno 

več različnih skal (1:50.000, 1:25.000 ipd.), zato moramo 

paziti, da razdaljo odčitamo na skali, ki ustreza merilu 

naše karte.  

 

Merjenje azimuta in kontraazimuta 

Azimut (smerni kot) je kot med smerjo severa in 

iskanim objektom v naravi. Zmeraj ga merimo od 

severa v smeri urinega kazalca. Na primer: 

azimut 45° pove smer 45° vzhodno od severa. 

Kontraazimut (nasprotni azimut) rabimo, če se 

želimo vrniti po isti smeri. Na sliki je črtkana 

puščica. Dobimo ga, če poznanemu azimutu 

prištejemo 180°, kadar je azimut manjši kot 180° 

in odštejemo 180°, kadar je azimut večji od 180°. 

 

 

Primer merjenja azimuta in kontraazimuta z geotrikotnikom (glej skico na naslednji strani) 

1. Od izhodiščne točke (Preval, označena z modro puščico) potegnemo ravno črto do ciljne točke 

(Tolsti vrh, označena z zeleno puščico).  
2. Skozi izhodiščno točko potegnemo črto v smeri sever – jug (vzporedno navpičnim črtam na 

zemljevidu).  
3. Geotrikotnik z najdaljšo stranico postavimo ob črto sever – jug, in sicer tako, da je 0 pri izhodiščni 

točki.  
4. Odčitamo azimut (merimo vedno v smeri urinega kazalca) – v tem primeru dobimo 112°.  

Če izračunamo kontraazimut, moramo v tem primeru 112° prišteti 180° (izmerjeni azimut je manjši 

od 180°), dobimo kontraazimut 292°.  

Azimut lahko izmerimo tudi s kompasom. Stranico kompasa položimo vzporedno z začrtano smerjo, 

vrtljivi del kompasa pa zavrtimo tako, da so črte na dnu vrtečega dela vzporedne z vertikalnimi črtami 

na karti, ki kažejo proti severu. Na vrhu kompasa odčitamo kot. Pazimo, da ne obrnemo kompasa za 

180 stopinj v napačno smer. 



Topografija in orientacija: učno gradivo za voditelje odprav MEPI  2016 

21 
 

 

Določanje naklona terena 

Naklonino posameznega dela terena lahko precej dobro določimo iz gostote plastnic. Gostejše kot so, 

bolj je teren strm. Glavne plastnice imajo tu in tam pripisano višino, s pomočjo katere lahko 

sklepamo, v katero smer se teren med njimi dviguje ali spušča. O tem lahko sklepamo tudi na podlagi 

višinskih točk (kot) in hidrografije. Ko primerjamo višinske točke med seboj, lahko ugotovimo, katere 

so višje ali nižje. Vodotoki vedno tečejo po dolinah. Teren se praviloma najstrmeje dviguje v 

pravokotni smeri glede na smer vodotoka itd. 

Za opisovanje naklona uporabljamo več različnih načinov:  

 absolutni padec terena (višinska razlika med dvema točkama, podana v metrih) – ne pove nič o 

strmini; 

 padec terena na 100 m razdalje (izražamo v %); 

 padec terena na 1000 m razdalje (izražamo v ‰); 

 vertikalni kot (kot, ki ga oklepata vzporednica terena in vodoravnica), kot izračunamo kot tangens 

padca terena na 100 m razdalje. 

Pozor! Ne pričakujte, da bo imela celotna pot med dvema točkama ves čas enak naklon. Zelo verjetno 

bo na nekaterih delih bolj, na drugih pa manj strma; lahko se zgodi tudi, da se bo vmes spustila in 

nato zopet dvignila. V takih primerih računanje naklona za celotno pot odpove. Če želimo natančno 

informacijo o strmini take poti, se moramo lotiti izdelave višinskega profila. 



Topografija in orientacija: učno gradivo za voditelje odprav MEPI  2016 

22 
 

Določanje nadmorske in relativne višine  

Nadmorska višina (1), imenovana tudi absolutna višina, je višina poljubne točke glede na srednji nivo 

morja – višinska razlika med nivojem morja in točko. Podajamo jo v metrih.  

Relativna višina (2) ali višinska razlika je razlika med nadmorskima višinama dve poljubnih točk. 

Dobimo jo tako, da od nadmorske višine cilja odštejemo nadmorsko višino izhodišča. Če je rezultat 

večji od 0, pomeni, da je cilj višje od izhodišča, če pa je rezultat manjši od 0, cilj leži nižje od našega 

izhodišča.  

Pomembno: negativna relativna višina nikakor ne pomeni, da se bomo med dvema točkama le 

spuščali. Pri načrtovanju hoje moramo seveda upoštevati tudi vse vmesne vzpone in spuste. Za točen 

prikaz vzponov in spustov za celo pot izdelamo višinski profil.  

 

Določanje koordinat točk na karti DTK25  

Pri načrtovanju odprav največ uporabljamo Državno topografsko karto 1:25.000 (DTK25), zato 

navajamo postopek za omejeni kartografski material.  

DTK25 za določanje položaja točk Gauss-Krügerjev koordinatni sistem s kilometrsko koordinatno 

mrežo. Kilometrska mreža pomeni, da so v smeri Y (vzhod-zahod) poldnevniki zarisani na razdalji 4 

cm, na enaki razdalji so pravokotno na podnevnike zarisani vzporedniki v smeri X (sever-jug). Celoten 

zemljevid je tako pokrit s kvadranti velikosti 4 cm x 4 cm (40 mm x 40 mm) ali v naravi 1 km x 1 km 

(pri merilu 1:25.000 1 cm na karti predstavlja 250 m v naravi). Vsak spodnji rob kvadranta je 

vzporednik, ki je za celo število kilometrov oddaljen od ekvatorja, vsak levi rob kvadranta pa je 

poldnevnik, za celo število kilometrov oddaljen od izhodiš srednjega meridiana cone.  

Da bi lahko določili koordinate poljubne točke, moramo najprej ugotoviti, v katerem od kilometrskih 

kvadrantov se nahaja in kakšni sta Y in X vrednosti, ki omejujeta levi oz. spodnji rob kvadranta. Na 



Topografija in orientacija: učno gradivo za voditelje odprav MEPI  2016 

23 
 

DTK 25 sta s trimestnimi vrednostmi vedno podani Y in X vrednosti, ki omejujeta levi oz. spodnji rob 

kvadranta na zemljevidu (npr. Y = 534000, X = 133000). Nato moramo na karti izmeriti razdaljo od 

levega roba kvadranta do naše točke, jo pretvoriti v metre v naravi in vrednost prišteti Y vrednosti 

levega roba kvadranta, v katerem se točka nahaja. Tako dobimo Y koordinato točke. Podobno 

storimo še, da dobimo X koordinato, le da tukaj merimo in pretvorimo razdaljo od spodnjega roba 

kvadranta ter jo prištejemo X vrednosti spodnjega roba.  

 
Zgled 
 
Določite koordinati točke Črešnovski vrh. 
 

 
 
 
Najprej ugotovimo meje kvadranta, v katerem leži Črešnovski vrh (modro obarvan kvadrant). Iz 
zemljevida lahko razberemo, da sta to vrednosti Y = 530000 in X = 138000.  
 
Nato izmerimo razdaljo a in dobimo 17 mm. Vrednost pomnožimo s 25 in dobimo število metrov v 
naravi (425 m), saj 1 mm na karti predstavlja 25 m v naravi. Dobljeno vrednost prištejemo Y vrednosti 
levega roba kvadranta in dobimo vrednost Y koordinate Črešnovskega vrha: 
 

Y = 530425. 
 
Izmerimo še razdaljo b in dobimo 28 mm. Razdaljo prav tako pomnožimo s 25 in dobimo število 
metrov v naravi (700 m). Dobljeno vrednost prištejemo X vrednosti spodnjega roba kvadranta in 
dobimo še vrednost X koordinate Črešnovskega vrha:  
 

X = 138700.  
 

 

b 

a 
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Načrtovanje poti in gibanja po terenu  

O pomenu orientacije 

Orientacija je sposobnost gibanja po neznanem terenu.  

Geografska orientacija zajema poznavanje in hitro določanje glavnih smeri neba (S/N, V/E, J/S, Z/W). 

Topografska orientacija obsega določanje stojišča in položaja objektov v okolici, poznavanje smeri 

neba ter izbiro smeri za nadaljnje gibanje. 

Za uspešno načrtovanje poti je zelo pomembno, da natančno poznamo izhodišče oziroma da vemo, 

kje se nahajamo. sKo ugotovimo, kje smo, se ponavadi takoj vprašamo, kam gremo, oziroma, kako 

bomo do tja prišli.  

Načinov, kako priti do želenega cilja, je ponavadi veliko. Največkrat bomo verjetno uporabili 

obstoječo infrastrukturo nadelanih in označenih poti, redkeje pa neoznačene poti ali celo brezpotje. 

Preden začnemo s hojo, moramo dobro načrtovati naše gibanje in izbrati idealno pot. Tako bomo 

najhitreje in najlaže prišli na želeni cilj. Pogosto se zgodi, da je najenostavnejša pot tudi najdaljša in 

speljana precej naokrog, najkrajša pot pa orientacijsko in tehnično zahtevna. Ne glede na to, katero 

možnost bomo izbrali, moramo vedno razmisliti o naših prioritetah, stopnji znanja orientacije in temu 

primerno načrtovati naše gibanje. 

Najbolj enostavno bo, če bomo svoje gibanje načrtovali vzdolž linijskih objektov, ki potekajo v smeri 

proti želenemu cilju. Najboljši linijski objekti so seveda poti, ki nam hkrati omogočajo enostavno hojo. 

Z malce več pozornosti pa tudi na brezpotju ne bo težko slediti potočku, grebenu ali kakemu 

drugemu linijskemu objektu, ki poteka proti cilju. 

Izbira orientirjev 

Objekte na karti lahko glede na njihovo obliko razvrstimo med točkovne, linijske in površinske. 

Razumevanje te razvrstitve je pomembno predvsem zato, da lahko za spremljanje svojega položaja 

na terenu in načrtovanja poti uporabimo najprimernejše objekte, ki jih hkrati ponujata karta in teren. 

 Točkovni objekti so na primer planinska koča, strogi vrh gore, mejni kamni itd. Njihova lastnost je 

jasno določen položaj na terenu, na podlagi katerega lahko precej natančno ugotovimo, kje se 

nahajamo. Seveda pa morajo biti ti objekti narisani tudi na karti. 

 Linijski objekti so planinske poti, vodotoki, grebeni, rob gozda itd. Njihova lastnost je, da imajo 

največkrat podolgovato obliko in približno usmerjenost, zato so zelo primerni za načrtovanje 

gibanja po terenu. 

 Površinski objekti so tisti, ki zavzemajo neko večjo površino, na primer večje jezero ali jasa. 

Njihove stranice so pravzaprav linijski objekti. 
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Branje karte 

Včasih je nek objekt prikazan na karti, ni pa viden na terenu. Na primer višinska kota na vrhu hriba na 

terenu ne obstaja. Na karti pa je praviloma narisana na vrhu hriba ali na drugi značilni terenski obliki. 

Ko bomo višinsko koto, ki je narisana na karti, iskali na terenu, bomo pravzaprav iskali vrh hriba. Tudi 

plastnica na terenu ne obstaja, lahko pa se gibamo po njej, če hodimo po enaki višini. 

Nekatere objekte pa najdemo na terenu, na karti pa ne bodo prikazani. Na primer ozka stezica, mali 

potoček itd. Ti objekti na karti niso prikazani zato, ker so v splošnem premalo pomembni. Tega se 

moramo zavedati, kadar naletimo na manj značilne objekte v naravi. Kriteriji za prikaz so med kartami 

različni, glede na njihov namen in merilo. Če se bomo s karto podali na teren, bomo kaj hitro dobili 

občutek za ta kriterij. Prav tako je zaradi merila karte prikaz nekaterih objektov posplošen. Na 

planinski poti ni narisan vsak zavoj, tudi hiš v naseljih je več, kot jih je narisanih na karti. 

Določanje razdalje v naravi  

S parnim korakom  

Na zemljevidu že lahko odčitamo, da moramo do odcepa lovske steze prehoditi 500 m, toda kako 

vemo, kdaj smo zares prehodili 500 m? Pri tem si pomagamo s parnim korakom. Parni korak je dvojni 

korak – štejemo vsakič, ko desno/levo nogo položimo na tla. Dolžino lastnega parnega koraka 

določimo tako, da na znani razdalji (npr. 100 m na stadionu) preštejemo število parnih korakov na tej 

razdalji. Dolžino razdalje delimo s številom parnih korakov in dobimo dolžino našega parnega koraka. 

𝑙𝑝𝑘 =
𝑙𝑝𝑟𝑒ℎ𝑜𝑗𝑒𝑛𝑎

𝑛𝑝𝑘
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Z ocenjevanjem  

Približno oddaljenost točke lahko določimo glede na podrobnosti, ki jih na določeni razdalji še 

opazimo. Osamljeno hišo prepoznamo na razdalji do 5 km, okna na hiši do 4 km, dimnik na strehi do 

3 km, osamljeno drevo ali človeka na 2 km, gibanje nog ljudi zaznamo na razdalji 700 m, obraz 

razločimo še do 300 m, listje na drevju ali gumbe na obleki do 150 m, poteze obraza, nos in oči 

zaznamo na razdalji do 50 m. 

Pri ocenjevanju razdalj se lahko zmotimo zaradi optičnih prevar.  Predmeti se zdijo bliže, kot so v 

resnici, če na objektu gori svetla luč, gledamo preko vode ali snega ali gledamo po bregu navzdol oz. 

navzgor. Objekti se zdijo dlje, kot so v resnici, če smo v senci, jih gledamo preko doline, je ozadje iste 

barve kot objekt, opazovalec leži/kleči ali če je nad zemljo sopara.  

Merjenje in gibanje s kompasom 

Merjenje azimuta do poljubnega orientirja  

 

Kompas položimo pred sebe na iztegnjeno dlan. Smer našega pogleda, smer iztegnjene roke in vizirna 

točka na kompasu naj bodo poravnani v isto linijo. Nato začnemo z meritvijo. 
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1. Kompas obrnemo proti objektu tako, da je puščica na prozorni ploščici (A) usmerjena proti 

merjenemu objektu. 

2. Limb vrtimo tako, da se magnetna igla in oznaka severa na limbu poravnata (B). 

3. Pri označbi na vrhu kompasa (C) odčitamo smer: 320 °. 

Določanje svojega položaja 

Kadar na terenu vzamemo karto v roke, ponavadi najprej želimo ugotoviti, kje smo. Začnemo z 

grobim lociranjem. Če smo se na primer pripeljali skozi vas do konca doline, bomo najprej poiskali na 

karti vas in potem dolino. Na ta način v grobem ugotovimo, na katerem delu karte se nahajamo. 

Sledi natančno ugotavljanje položaja. Ozremo se okrog sebe, pogledamo, kakšni objekti se nahajajo 

okoli nas in poskušamo na karti najti prikaz objektov, ki ustrezajo situaciji na terenu. 

Določanje stojišča s presekom linijskega objekta in kontraazimuta 

Pogosto se zgodi, da hodimo po neki poti, ki jo brez težav najdemo na karti, ne vemo pa natančno, 

kje na tej poti smo. Če ob poti ni kakšnega točkovnega objekta, potem moramo uporabiti meritve. S 

kompasom izmerimo azimut proti izrazitemu vidnemu točkovnemu orientirju (npr. vrh, v našem 

primeru Čelo), ki je prikazan na karti in se nahaja približno v pravokotni smeri glede na pot, po kateri 

hodimo. Če vrišemo obratni kot (kontraazimut) od merjenega orientirja na karto, lahko ugotovimo, 

da se nahajamo na preseku naše poti in vrisanega obratnega kota (označeno z X). 
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Določanje stojišča s presekom kontraazimutov  

V svoji okolici izberemo vsaj dva primerna, markantna točkovna orientirja, ki ju prepoznamo in sta 

hkrati označena tudi na karti (na sliki na naslednji strani Plaski Vogel in Čelo). S kompasom izmerimo 

azimut do vsakega izmed orientirjev, nato pa za vsakega izračunamo obratni kot (kontraazimut). 

Kontraazimute nato vrišemo na zemljevid in na njihovem presečišču je naše stojišče (označeno z X). 

Za določanje stojišča sta dovolj dva orientirja, lahko pa si jih izberemo več in s tem povečamo 

točnost. Ker pri tej metodi velikokrat uporabljamo tri orientirje, jo imenujemo tudi triangulacija.  

 

Zanimivost: tudi lociranje naših mobilnih telefonov poteka po principu triangulacije.  
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Hoja po izbranem azimutu 

Metodo uporabljamo za gibanje v ravni liniji proti 

cilju, kadar na terenu nimamo oprijemljivih 

orientirjev ali je vidljivost slaba (npr. megla).  

Kompas iztegnemo predse in želeni azimut 

nastavimo na kompasu. S kompasom se vrtimo 

toliko časa, da se označba severa na vrtljivem delu 

kompasa in magnetna igla poravnata. Smer naše 

hoje je v smeri, ki jo kaže puščica na podstavku oz. 

ohišju kompasa. 

 

 

 

 

Obhod ovire po azimutu 

Pri hoji po azimutu velikokrat na trasi naletimo na ovire, ki nam onemogočajo nadaljevanje 

poti v ravni liniji, npr. jezero, močvirje, objekt, ograda. Ker se ne moremo kar »sprehoditi 

skozi oviro«, moramo poiskati način, kako jo obiti in pri tem hkrati nadaljevati hojo v pravo 

smer.  

Kadar vidimo preko ovire, je to zelo preprosto. Na nasprotni strani ovire (npr. jezera) si 

izberemo markanten objekt, ki leži na liniji, ki kaže v smer hoje (»na azimutu«). Nato pot 

nadaljujemo okrog ovire do markantnega objekta, od tam pa ponovno nadaljujemo v smeri 

našega azimuta. Primerni markantni objekti so velika drevesa, hiše, stebri v ogradi ipd.  



Topografija in orientacija: učno gradivo za voditelje odprav MEPI  2016 

30 
 

 

 

Da eliminiramo možnost napake, lahko izmerimo azimut nazaj do našega prejšnjega stojišča. 

Dobiti moramo kontraazimut (za 180° večji ali manjši od smeri hoje).  
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Kadar ne vidimo preko ovire (npr. preko grebena), si lahko pomagamo s hojo desno ali levo 

po 90°kotih. Princip je razviden iz spodnje skice.  

 

Izdelava višinskega profila poti  

Višinski profil (poti, trase) je dvodimenzionalni prerez reliefa. Ponuja nam stranski pogled na relief 

(kakor da bi prerezali hrib), z njega pa lahko razberemo nadmorske višine posameznih točk na poti, 

dolžino posameznih poljubnih odsekov poti, strmino poti ter vzpone in spuste. V veliko pomoč nam je 

pri ocenjevanju zahtevnosti pohoda (kolesarjenja ipd.), saj je takoj razvidno, za katere dele poti bomo 

potrebovali več časa.  

1. Izberemo pot (začetek in konec) ter določimo najnižjo in najvišjo točko poti (razpon višin). 

2. Na milimetrskem papirju pripravimo profilno osnovo: na Y os nanesemo vrednosti za nadmorske 

višine v razponu, ki smo ga prej določili. Pazimo, da Y vrednosti nanesemo tako, da nam bo na 

vrhu papirja ostal vsaj centimeter prostora. Na X os bomo kasneje nanesli dolžinske enote, ki jih 

bomo prenesli direktno s karte.  

3. Vrhnji rob papirja postavimo na zemljevid, koordinatno izhodišče poravnamo z začetkom naše 

poti. Nato na rob papirja s svinčnikom nanesemo vse preseke plastnic in za vsak presek 

pravokotno pod njim s pikico označimo ustrezajočo nadmorsko višino. Ta postopek nadaljujemo, 

dokler na karti ne dosežemo cilja.  

4. Točke na profilni osnovi med seboj povežemo in dobimo višinski profil poti.  

5. V primeru zelo razgibanega reliefa lahko profil nadvišamo (pozicije Y vrednosti pomnožimo s 

poljubnim številom – npr. 2, če želimo dvakratno nadvišanje profila. 
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Določanje časovnice hoje 

Časovnico za načrtovano turo lahko približno izračunamo, če poznamo dolžino naše ture in višinsko 

razliko vseh vzponov in spustov. Dolžino ture lahko izmerimo na karti s krivinomerom. Kar ga verjetno 

nimamo, lahko seštejmo dolžine posameznih odsekov, ki jih lahko približno izmerimo tudi z ravnilom. 

Vzpone in spuste izmerimo tako, da najprej ugotovimo, kje na naši poti se pot vzpenja, in kje spušča. 

Nato s pomočjo plastnic izračunamo višinske razlike posameznih odsekov. 

Predpostavimo lahko, da bomo v eni uri prehodili 4–6 kilometrov, da bomo v eni uri opravili 400–600 

višinskih metrov vzpona ali 800–1000 metrov sestopa. Če seštejemo čas za razdaljo, vzpon in sestop, 

dobimo približno časovnico. Tako bi lahko izračunali, da bomo za 5 kilometrov dolgo pot s 500 

višinskimi metri vzpona potrebovali približno 2 uri. Upoštevati moramo, da na izračun časovnice 

precej vpliva tudi hitrost hoje oz. naša fizična pripravljenost ter sama zahtevnost poti. Na strmi, 

spolzki poti bomo verjetno višino pridobivali počasneje kot na tehnično nezahtevni poti navkreber. 
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Pri določanju časovnice hoje si lahko pomagamo s spodnjim diagramom. Primer: točka je oddaljena 3 

km in je 200 m višje od izhodišča – poraba časa 50 minut.  

 

 

Primer načrtovanja poti 

Z Glave za Bajto (A) želimo priti na Gladki lašt (F). 

Z Glave za Bajto (A) sledimo grebenu proti severu do Čela (B) in naprej do Malih vrat (C). Tu bi lahko 

sledili grebenu, vendar že na karti vidimo, da je oster. Zato se odločimo, da po enaki višini 

nadaljujemo vzporedno z grebenom proti severovzhodu do poti (D). Nadaljujemo po neoznačeni poti 

do njenega rahlega zavoja, ki ga lahko pričakujemo tik preden se pobočje pred Gladkim laštom prične 

vzpenjati. Od tod gremo v smeri azimuta 118 ° do vrha Gladkega lašta (F). teoretično bi se lahko 

napotili tudi naravnost v smeri azimuta od A do F, vendar bi se po nepotrebnem morali spustiti in 

zopet vzpeti.  

Hoje po azimutu se poslužujemo le na krajših razdaljah, čim pogosteje pa uporabljamo linijske 

objekte. Grebeni so nasploh zelo hvaležni linijski objekti. So izraziti in največkrat jasno usmerjeni. 

Paziti moramo le, da si ne izberemo tehnično prezahtevnih. Če so prikazani s črtkanjem (skale), lahko 

sklepamo, da so ostri in zahtevni. V tem primeru se morda lahko gibljemo ob njih (vzporedno), kot je 

opisano zgoraj med C in D, pa še prihranili smo si vzpon na Vršac. 
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Včasih nam teren ne ponuja udobja linijskih objektov. Takrat se moramo gibati med znanimi 

točkovnimi orientirji. Pomembno je, da skrbimo za pravilno in konstantno smer gibanja. Tu si 

pomagamo s kompasom, s katerim preverjamo, če hodimo v pravilni smeri (po azimutu). 

Najbolje bo, če bomo omenjene tehnike kombinirali in uporabili najboljšo glede na načrtovano pot in 

možnosti, ki nam jih ponuja teren. Tehnik, kako se orientirati na določenem terenu, je mnogo, vse pa 

izhajajo iz osnovnih zgoraj omenjenih. 
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