
UPORABA GARMIN OREGONA 650 (750) ZA ORIENTACIJO V POHODNIŠTVU 
Avtor: Janez Černilec 
 
Garmin Oregon vedno nosimo v trdi torbici (Slika 1), ki jo namestimo na zgornje paščke na 
nahrbtniku. Ko želimo pogledati napravo, odpremo torbico. 
 

        
Slika 1: Trda torbica za Garmin Oregon 

Sled, ki smo jo predhodno vnesli v napravo, uporabljamo brez topografije. Razen, če jo potrebujemo, 
npr. želimo izvedeti, kje gre kakšna pot … Vijoličasta črta na Sliki 2 označuje sled (pot), ki ji moramo 
slediti. Modra puščica označuje našo pozicijo. 
 
Če je modra puščica na sledi, pri čemer imamo nastavljeno največje merilo 1:500, smo na pravem 
mestu. Vedno uporabljamo velika merila, ko smo na sledi. Če iz katerega koli razloga nismo več na 
sledi, npr. čez reko smo se želeli peljati s čolnom (brodom v Pomurju), pa ne vozi, zaradi nizkega 
vodostoja, zato gremo na drugo stran reke peš v 5 km krogu, takrat nastavimo manjše merilo 
(1:10.000 ipd.), da vidimo, kako se oddaljujemo od naše sledi in kako se jih zopet približujemo. To je 
ena izmed osnovnih veščin pri uporabi pohodniške navigacije, tudi s pomočjo telefona, če 
uporabljamo npr. Viewranger. 
 

 
Slika 2: Garmin Oregon 650 s sledjo brez topografije 

Zelo pomebno je, da se nam zemljevid samodejno obrača glede na našo smer hoje. Če gremo proti 
severu, se zemljevid avtomatsko obrne na sever, če gremo na jug, se zemljevid avtomatsko obrne na 



jug, če gremo na zahod, se zemljevid avtomatsko obrne za zahod, če gremo na vzhod, se zemljevid 
avtomatsko obrne na vzhod.  
 
Pohodniške naprave (podobno velja tudi za aplikacije na pametnih telefonih, npr. Viewranger) je za 
avtomatsko vrtenje zemljevida npr. Oregon 650 potrebno nastaviti sledeče: Priprava -> Zemljevid -> 
Orientacija -> Smer zgoraj 
 
Nerodno pa je, če imamo zemljevid nastavljen sledeče: Priprava -> Zemljevid – Orientacija -> Sever 
zgoraj. V tem primeru boste morali zemljevid obračati na sever, če ne greste na sever, torej greste 
npr. na jug. 


