
 

STOP ali GO Ocena nevarnosti plazov za 
smučanje izven smučišč 

 PROCES ODLOČANJA   copyright© karantania-adventure 
PREVERI 1 

STABILNOST SNEŽNE ODEJE  BREZ VETRA Z VETROM 

1 NIZKA …………………………….. DO 30 cm 
DO 20 cm 

Na večini pobočij je 
snežna odeja razmeroma 

stabilna 

2 ZMERNA Izogibanje naklonom 40° in večjim 
 

30 cm – 50 cm 

20 cm – 40 cm  
Na posameznih, dovolj 
strmih pobočjih je samo 
zmerno stabilna, drugod 
pa sorazmerno stabilna. 

3 ZNATNA Izogibanje naklonom 35° in večjim 50 cm – 80 cm 
40 cm – 60 cm 

Na številnih dovolj strmih 
pobočjih je le slabo do 

zmerno stabilna. 

4 VISOKA Izogibanje naklonom 30° in večjim 80 cm – 120 cm 
60 cm – 80 cm 

Na večini strmih pobočjih 
je slabo stabilna. 

5 ZELO 
VISOKA 

Izogibanje smučanju izven urejenih 
smučišč 

NAD 120 cm 
NAD 80 cm 

Splošna nestabilnost 
snežne odeje. 

    
PREVERI 2 

Predvidevaj                  oceni                    deluj 
Nov sneg?  

NEVARNO 
zame? 

DA STOP 
Snežni zameti?    Pojdi po drugi poti 

Plazovi?    Odpoved poti 
Vlažnost snega?    
Zamolkli zvoki?  NE GO 

 
 

STANDARDNI UKREPI          copyright© karantania-adventure 
NAČRTOVANJE VZPON SPUST - SMUČANJE 

 Vremenska napoved: 
Vidljivost, veter, temperatura, 
napoved, opazovanje 
 Poročilo o plazovih: 
Stopnja tveganja, nevarna mesta, 
trend 
 Informacije s karte: 
Naklon, izpostavljenost, kontrolne 
točke, problemi, zajezitvena mesta 
 Udeleženci: 
Izkušnje, velikost skupine, 
motivacija 
 Oprema: 
Lavinska žolna, lavinska lopata, 
lavinska sonda, prva pomoč, bivak 
vreča, GSM, kompas, karta, 
višinomer 

 Preverjanje lavinske 
žolne 

 10 m distanca  
na naklonih 30° in več 
 Uporaba varnega 

zemljišča: značilnosti 
grebena, terase 
 

 POZOR!! 
Vzpon ≠ spust 
 nove razmere 
 Distanca 30m 
 Več kot 30° naklona eden po 

eden 
 Natančna povelja, distanca, 

sektor, meje, zbirne točke. 

♦ Neprekinjeno opazovanje vremenskih razmer 
♦ Neprekinjena navigacija 

zemljišče  karta, višinomer mora biti kalibriran, stojna točka 
♦ Ostanite skupaj 

PREVERI 1 PREVERI 1  PREVERI 2 (OPAZUJ) 
 Pred nameravano aktivnostjo se seznanimo s splošnimi razmerami v hribovitih in goratih območjih 

Slovenije. 

OSNOVE VARSTVA  PRED SNEŽNIMI PLAZOVI 

 Upoštevamo vremensko napoved in najnovejše Poročilo o stanju snežne odeje (http://www.rzs-hm.si 
Napovedi/snežne razmere). 

 Upoštevamo posebna dodatna navodila in opozorila na urejenih smučiščih. 
 Spoznamo nekatere osnovne značilnosti proženja in gibanja snežnih plazov. 
 Izberemo primerno opremo in spremstvo za gibanje po zasneženi pokrajini. 
 Uporabljamo lavinske žolne in sproti spremljamo razmere in dogajanje okoli nas. 
 Preudarno izberemo cilj ture, pri vzponu in spustu se izogibamo plazovitih območij. 
 V zasneženo pokrajino se ne podajamo sami. 
 V primeru velike nevarnosti proženja snežnih plazov turo prestavimo – odpovemo, preusmerimo ali pa celo 

prekinemo. 
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