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https://www.youtube.com/watch?v=Py_zhaw9ce4
https://www.youtube.com/watch?v=Py_zhaw9ce4


Sneg

snég snegá m

1. klimatogeogr. padavina v obliki bolj ali manj sprijetih, različno
oblikovanih ledenih kristalov, izjemoma zrn

Sneg so padajoči ali že odloženi delci ledu iz ozračja, ki nastanejo
pretežno z neposrednim prehodom vodne pare v trdno snov.

(Šegula, 1986)



PLOŠČICE DENDRITI ZVEZDICE STEBRIČKI IGLE JEŽKI ROČKE SPAČKI

BABJE PŠENO
SODRA,

ZRNAT SNEG LEDENI DEŽ, 
TOČA SREŽ SLANA

MEHKO IVJE TRDO IVJE
POLEDNICA, ŽLED



Snežna odeja
Snežna odeja je na tleh odložen, nakopičen sneg, ki 
je padel v obliki padavin, ali ga je nanosil veter ali 
odložil plaz.

Nov sneg:

• Sneg, kjer so še jasno razvidne oblike kristalov

• Meteorološko: sneg, ki je padel v zadnjih 24 urah

• drobljenje 

• zrnjenje

• polstenje

• sreženje

• srenjenje

• odjuga

VRSTA SNEGA PROSTORNINSKA GOSTOTA (kg/m3)

puhec 10−30

pršič 30−60

napihan sneg 60−300

uležan suh sneg 200−400

uležan moker sneg 400−600

globinski srež 200−300

suh srenec 400−700

moker srenec 600−800

ledeniški firn do 820

ledeniški led 870−910

vodni led 917

Preobrazba snežne odeje

https://www.youtube.com/watch?v=q0Qnwa-0lNI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q0Qnwa-0lNI&feature=youtu.be


Snežni plaz

Snéžni pláz -ega plazú m hidgeogr. Snežna gmota, ki se na strmini loči, odtrga od celote in zdrsne navzdol

Plazovi niso naključni in spontani dogodki, 
temveč jih vedno sprožijo zunanji dejavniki, kot so:

- nenadno prekomerno zbiranje vode, ki so posledica močnih padavin (dežja ali snega),

- nenadno povišanje temperature, padanje kamenja, ledu, dodatna obremenitev snežne odeje zaradi človeške teže 

(turni smučar, gornik).

Vsi ti dejavniki vplivajo na spremembo sil v snežni odeji, predvsem na silo teže. Posledično snežna odeja 

nestabilne sestave zdrsne v ugodnejši stabilni položaj.

https://www.youtube.com/watch?v=BpNxRsIoN58
https://www.youtube.com/watch?v=BpNxRsIoN58


95 % žrtev plazov, plaz, ki jih je zasul 
sproži sama.

MANJŠA DODATNA OBREMENITEV

• Vzpenjanje posamično ali v skupini z ustrezno 
varnostno razdaljo

• Cik-cak vzpon

VELIKA DODATNA OBREMENITEV

• Kratki zavoji, skoki, padci, vzpon ali spust v velikih 
skupinah 

https://www.facebook.com/100009387516743/videos/2254419968214232/
https://www.facebook.com/100009387516743/videos/2254419968214232/


Evropska petstopenjska lestvica
OZNAKA 

STOPNJE
ZNAK STABILNOST SNEŽNE ODEJE MAJHNA / VELIKA VERJETNOST PROŽENJA SNEŽNIH PLAZOV 

5 - zelo 

velika
Splošna nestabilnost snežne odeje.

Pričakujemo lahko številne velike in posamezne zelo velike 

spontano utrgane plazove, med njimi tudi tiste na  zmernih 

strminah.

4 - velika Ne večini strmih pobočij je slabo stabilna.

Na dovolj strmih pobočjih že pri manjši obremenitvi. Ob 

določenih razmerah je verjetno tudi spontano proženje številnih 

srednje velikih in ponekod večjih plazov.

3 - znatna
Na številnih dovolj  strmih pobočjih je le slabo 

do zmerno stabilna.

Že pri manjši dodatni obremenitvi na pobočjih, ki so v lavinskem 

biltenu posebej izpostavljena. V določenih razmerah je možno 

tudi krajevno spontano proženje srednje velikih in posameznih 

večjih snežnih plazov.

2 - zmerna

Na posameznih dovolj strmih pobočjih je samo 

zmerno stabilna (ta območja so v lavinskem 

biltenu posebej izpostavljena in opisana), 

drugod pa večinoma  stabilna.

Predvsem na v lavinskem biltenu posebej izpostavljenih pobočjih 

pri velikih dodatnih obremenitvah (npr. hoja ali smučanje 

posameznika ali skupine prek takega pobočja, teptalec snega idr.). 

Obsežnejših spontanih plazov še ne pričakujemo.

1 - majhna
Na večini pobočij je snežna odeja sorazmerno 

stabilna.

Samo na zelo redkih strmih pobočjih in predvsem ob dodatni 

obremenitvi; možni so zgolj manjši spontani plazovi ali osipi.



Naraščanje deleža plazovitega površja v odvisnosti od podane ocene (1-5) 
za nevarnost proženja snežnih plazov



Lavinski bilten

http://www.meteo.si/met/sl/weather/bulletin/mountain/avalanche/bulletin/
http://www.meteo.si/met/sl/weather/bulletin/mountain/avalanche/bulletin/






Plazovni problemi
Problemi v snežni odeji Tipi plazov

nov sneg kložasti plaz (suhega snega)

napihan sneg plaz suhega nesprijetega snega

šibke plasti plaz mokrega snega

moker sneg zdrsni plaz, največkrat talni

polzeč sneg Rušenje opasti

ugodne razmere



Opozorilni znaki 

! Nedavni plazovi

! Obilne padavine (velika količina novozapadlega snega, dež!)

! Hiter dvig temperature

! Veter – zameti, klože, opasti

! Pokanje klože in razpoke (votel zvok (Wumm), zvoki posedanja)



Vzroki za nastanek plazov

VREME TEREN ČLOVEKSNEŽNA 
ODEJA

- Padavine
- Temperatura
- veter

- Naklon
- Ekspozicija
- Reliefne oblike

- Prerez snežne 
odeje

- Preizkus 
stabilnosti

- Motivacija
- Znanje
- Opremljenost
- Pripravljenost 



Padavine
UGODNE RAZMERE

- Nič ali malo vetra

- Temperature malo pod 0°C, še 
posebej ob začetku sneženja

- Dež, ki se spreminja v sneg

- Dobro sprijeta snežna podlaga

NEUGODNE RAZMERE

- Močan veter (več kot 50 km/h)

- Nizke temperature

- Slaba struktura snežna odeja 
(veliko rezlično trdnih plasti, 
prekrit površninski srež)

- Slabo sprijeta snežna podlaga

10 – 20 cm 

ob neugodnih razmerah

20 – 30 cm ob mešanih razmerah

30 – 50 cm ob ugodnih razmerah

Kritične količina novega snega 
(v zadnjih 1 do 3 dneh)



Temperatura
MOČNA ODJUGA

Je zelo nevarna, vendar jo lahko napovemo in prepoznamo. Razmere 
zaradi dežja so še posbno negotove.

POČASNA in ZMERNA OTOPLITEV

Pomaga, da se plasti v snežni odeji dobro povežejo. V primeru dežja so 
razmere negotove, saj dež snežno odejo dodatno obteži.

TOPLI DNEVI in MRZLE NOČI

Zaradi temperaturnih nihanj se snežna odeja poveže. Nevarna so prisojna 
pobočja, ki se čez dan segrejejo in ponekod se prožijo plazovi.

Ob novem sneženju ob takih razmerah lahko nastajajo kritične plasti

MRAZ

Upočasni proces preobrazbe in ohranja trenutno nevarnost. Dolgotrajen 
hud mraz lahko povzroči popolno preobrazbo snega in poveča nevarnost.



Veter

PRIVETRNA STRAN

Smer vetra TRDO IVJE

OPAST

TRDA KLOŽA

SIPINE

ZASTRUGI

MEHKA 
KLOŽA

ODVETRNA STRAN

• ob vznožju skalnih skokov

• v kotanjah in jarkih

• na grebenih in tik za njimi

• za skalnimi skoki







TEREN



Naklon

NAKLON Pogostost proženja in vrste ter velikosti snežnih plazov

60° do 90° Plazov v glavnem ni, prisotno je stalno osipavanje manjših količin snega (osipi)

30° do 60° Pogosti plazovi suhega nesprijetega snega

45° do 55° Pogosti manjši kložasti plazovi

35° do 45° Pogosti kložasti plazovi vseh velikosti

25°do 35° Manj pogosti, včasih tudi veliki kložasti plazovi, plazovi mokrega nesprijetega snega

10°do 25° Manj pogosti plazovi mokrega snega in plazovi snežne brozge



Ekspozicija

• 70% vseh nesreč, se zgodi na osojah

• 56% nesreč na pobočjih obrnjenih proti severu

• 30% nesreč na južnih/prisojnih pobočjih

Zaradi sence in nizkih temperatur se sneg počasneje preobraža
Večja verjetnost nastanka globinskega sreža

NEVARNOST SE OBDRŽI DLJE ČASA

Zaradi sonca se snežna odeja hitreje preobraža
Hitreje pa se tudi ojuži

MOŽNOST  MOKRIH TALNIH PLAZOV in ZDRSNIH PLAZOV



Reliefne oblike

• zelo strma pobočja

• zaprte doline in grape

• zavetrne lege 

• ozki grebeni

• rebri

• široki grebeni

• široke kotanje

• Ozke doline

• Ozki prehodi

• Strme pečine

• Vrtače

• Gozd in drevesa



Sidra

• skale, grmovje, drevje … predstavljajo sidra, ki 
bolje vežejo snežno odejo 

!!! Ko jih prekrije sneg te vloge nimajo več !!!

• začetne točke;

• terenska past saj nam dajejo lažen občutek 
varnosti.



SNEŽNA ODEJA



Prerez snežne odeje

• Zakaj?

• Kje?
• Na varnem mestu;

• Geografsko podobno pobočju, kamor se 
podajamo (podobna podlaga, naklon, 
usmerjenost pobočja, nadmorska višina, 
oddaljeno od dreves;

• Nepoškodovano (neprehojeno, presmučano ali 
splazeno).

• Kako?
• V smeri sile težnosti

https://www.lawis.at/profile/

https://www.youtube.com/watch?v=moGMCu0oczA
https://www.youtube.com/watch?v=moGMCu0oczA


- Datum

- Čas

- Opazovalec

- Opazovano območje

- Natančna lokacija

- Usmerjenost pobočja

- Nadmorska višina

- Naklon

- Vreme

- Trenutne razmere na nebu

- Temperatura zraka

- Padavine

- Veter

- Prebojnost snežne odeje

- Snežna odeja

- Debelina snežne odeje

- Temperatura snežne odeje na različnih 
globinah

- Število slojev

- Trdota plasti

- Oblika in velikost kristalov

- Vlažnost plasti

- Preizkus stabilnosti

- Možnost pojavljanja snežnih plazov



Preizkusi snežne odeje

• Norveška metoda

• CT metoda/Compression test

• ECT metoda/Extended Column Test

• PST metoda/Propagation Saw Test

• Švicarska metoda/Rutschblock test

• …



CT metoda

Klada se podre pri udarcih iz zapestja (1-13) nestabilno

Klada se podre pri udarcih iz komolca (14-18))

Klada se podre pri udarcih s celo roko (19-31) stabilno

- V snežni odeji izrežemo stolpec 
30x30 cm;

- Snežni stolpec postopoma 
obremenimo:

- 10 udarcev iz zapestja;

- 10 udarcev iz komolca;

- 10 udarcev s celo roko.

https://www.youtube.com/watch?v=FkXMW5k1-iM
https://www.youtube.com/watch?v=FkXMW5k1-iM


ECT metoda

1. izrežemo snežni stolpec 90 x 30 cm;

2. izoliramo z vseh strani;

3. na rob stolpca položimo lopato;

4. postopoma obremenimo lopato:
1. 10 udarcev z zapestja;

2. 10 udarcev s komolca;

3. 10 udarcev s celo roko.

5. ves čas opazujemo če se v stolpcu pojavi 
razpoka in če ta napreduje (beležimo, kdaj se 
to zgodi).

https://www.youtube.com/watch?v=Xty_SKrYqC0
https://www.youtube.com/watch?v=Xty_SKrYqC0
http://unofficialnetworks.com/2012/01/avalanche-video-utah-snowpack-stability-test-provo-brothers-ect-13-q1
http://unofficialnetworks.com/2012/01/avalanche-video-utah-snowpack-stability-test-provo-brothers-ect-13-q1


Švicarska metoda/Rutschblock test
• V sneg izkopljemo jarek dolžine 3 m in globine do 1,5 m. 

Ob straneh izkopljemo kanal širine 0,5 m in dolžine 2 m.

• Tako dobimo snežno klado dimenzij 2 m x 1,5 m x 1,5 
m, kot prikazuje zgornja shema.

• Med kopanjem pazimo, da nas na spodnjem delu klada 
ne zasuje. Smiselno si je navezati lavinsko vrvico ali se 
celo navezati na vrv, da zasutega hitreje odkopljemo.

• Zadnjo stranico klade s pomožno vrvico prežagamo do 
tal.

• Test poteka tako, da na klado stopi smučar, sledijo 
počepi smučarja in skoki s smučmi na nogah. Če se 
klada še ni zrušila, nadaljujemo s skokom enega in nato 
še dveh na klado brez smuči.

• Na podlagi zdrsa klade ocenimo stopnjo nevarnosti 
snežnih plazov po spodnji tabeli.

Vir: Alpriročnik

https://www.youtube.com/watch?v=EdVHW6kYCtg
https://www.youtube.com/watch?v=EdVHW6kYCtg


ČLOVEK
• NAČRTOVANJE

- Izbira cilja (pregled zemljevidov, opisov …)

- Lavinski bilten (stopnja nevarnosti, plazovni problemi, nevarna pobočja 
…)

- Vremenska napoved (veter, temperature, vidljivost, padavine, …)

- Skupina (NIKOLI SAMI!) (velikost skupine, opremljenost, zmožnosti in 
izkušnje, …)

- OPREMA (žolna, sonda, lopata, čelada, mobilni telefon, prva pomoč, … 
nahrbtnik z zračno blazino

- NA POTI
- Vklop in test delovanja žoln

- Opazovanje okolice (Kaj je nad/pod mano? Pasti?)

- Orientacija

- Skupina (jasna komunikacija, tempo, počutje, 

upoštevanje varnostne razdalje, spuščanje posamično, 

opazovanje …)

- Vremenske in snežne razmere

- PRILAGAJANJE POTI RAZMERAM (plan B)



ČE SE POZIMI ODPRAVLJATE V GORE

• IMEJ OPREMO
- Žolna, sonda, lopata … in sopotnika

• IMEJ ZNANJE
- Obišči kakšnega od tečajev varstva pred 

snežnimi plazovi

• POGLEJ NAPOVED
- Preberi lavinski bilten za izbrano območje kamor si 

namenjen

• IMEJ PREGLED NAD STANJEM
- Opazuj okolico in bodi pozoren na znake 

nestabilnosti

• NE BODI V NAPOTO
- Izogibaj se terenskim pastem, ustavljaj se na varnih 

lokacijah




