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GEOGRAFSKI POGLEDI NA MOŽNE OBLIKE ZAVAROVANJ PROMETNIC IN
SMUČIŠČ PRED SNEŽNIMI PLAZOVI NA IZBRANIH PRIMERIH V SLOVENIJI
Izvleček
Namen diplomskega dela je predstaviti možne oblike zavarovanj prometnic in smučišč pred
snežnimi plazovi na primerih iz Slovenije.
V diplomskem delu so podrobneje predstavljene naslednje tematike: vrste in značilnosti
snežnih plazov, ogroženost prometnic in smučišč zaradi snežnih plazov v Sloveniji ter možne
oblike zavarovanj pred snežnimi plazovi. Glavni cilj diplomskega dela je predstaviti in
proučiti oblike zavarovanj pred snežnimi plazovi na izbranih primerih v Sloveniji. V delu je
predstavljeno že izvedeno zavarovanje avtocestnega odseka Hrušica–Vrba, prav tako že
izvedeno zavarovanje smučišča Kanin ter idejni projekti zavarovanja cestnega odseka Erika–
Vršič. Na podlagi znanj o snežnih plazovih in o možnih zavarovanjih prometnic in smučišč
pred snežnimi plazovi, ki sem jih pridobila iz obstoječe literature ter terenske proučitve
obravnavanih območij, sem podala geografsko mnenje o izvedenih delih na proučevanih
primerih.
Nevarnost proženja snežnih plazov je zaradi vpliva geomorfoloških in vegetacijskih
dejavnikov izrazito topografsko pogojena, tako da so razlike v nevarnosti proženja lahko zelo
velike že na majhnih razdaljah.
V primerjavi z drugimi naravnimi nesrečami ogrožajo snežni plazovi v Sloveniji sicer le
majhen del površja, vendar so problematični predvsem zaradi svoje krajevne in časovne
spremenljivosti. V Sloveniji ogroža ceste najmanj 715 snežnih plazov, 140 plazov pa
stanovanjska in gospodarska poslopja. Skupno je ogroženih 35,7 km glavnih cest; najbolj so
ogrožene regionalne turistične ceste in glavne ceste 2. reda. Skupno glavne ceste ogroža 401
snežni plaz.
KLJUČNE BESEDE: snežni plazovi, oblike zavarovanj pred snežnimi plazovi, ogroženost
prometnic s snežnimi plazovi, cestni odsek Erika–Vršič, avtocestni odsek Hrušica–Vrba,
smučišče Kanin, Slovenija

GEOGRAPHICAL VIEWS ON POSSIBLE FORMS OF PROTECTION OF TRAFFIC
ROUTES AND SKI SLOPES AGAINST SNOW AVALANCHES BASED ON
SELECTED CASES IN SLOVENIA
Abstract
The purpose of this BA thesis is to introduce some possible forms of protection of traffic
routes and ski slopes against avalanches on cases from Slovenia. The thesis comprises of a
detailed presentation of the following topics: classification and characteristics of avalanches,
avalanche hazard on traffic routes and ski slopes, and possible safety measures. The main aim
is to introduce and to examine the forms of protection from avalanches based on case study
examples in Slovenia. The thesis includes the presentation of the protection systems carried
out on the Hrušica–Vrba highway section and the Kanin ski resort, as well as a pilot project of
protecting the Erika–Vršič road section. Knowledge about avalanches and possible protection
systems of traffic routes and ski slopes was acquired from written resources, as well as during
field study. On the basis of these, geographical perspectives are provided on the measures
carried out in the relevant areas.
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Due to the influence of geomorphic and vegetation factors, snow avalanche hazard is
topographically conditioned. Therefore, the differences in avalanche danger may vary to a
great degree on short distances.
Compared to other natural disasters, snow avalanches in Slovenia endanger a relatively small
part of the surface. However, they cause big problems since they differ locally and seasonally.
In Slovenia, roads are exposed to at least 715 snow avalanches. Moreover, residence facilities
and outbuildings are endangered by 140 avalanches. There are 35.7 km of the main roads
endangered all together; mostly exposed being the regional tourist roads and class II roads.
All together, the main roads are exposed to 401 avalanches.
KEY WORDS: avalanches, avalanche defence structures, avalanche hazard on traffic routes,
the Erika–Vršič road section, the Hrušica–Vrba highay section, the Kanin ski resort, Slovenia
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1

UVOD

1. 1 Namen in cilji
Namen diplomske naloge je proučiti značilnosti, vrste in pojavljanje snežnih plazov ter
ogroženost zaradi snežnih plazov v Sloveniji s poudarkom na ogroženosti prometnic in
smučišč. Nadalje želim v nalogi predstaviti možne oblike zavarovanj prometnic in smučišč
pred snežnimi plazovi. Na podlagi omenjenega je glavni namen diplomskega dela proučiti
idejne projekte zavarovanja prometnice na primeru cestnega odseka Erika–Vršič ter že
izvedena zavarovanja prometnic in smučišč na primeru avtocestnega odseka Hrušica–Vrba in
smučišča Kanin, ter podati geografsko mnenje.
Namene diplomskega dela bom dosegla preko naslednjih ciljev, ki sem si jih zadala:
-

1. 2

zbrati strokovno terminologijo o snežnih plazovih,
proučiti značilnosti in vrste snežnih plazov,
zbrati strokovno terminologijo in predstaviti možne rešitve (za)varovanja ljudi,
premoženja in okolja pred snežnimi plazovi, s poudarkom na zavarovanju prometnic
in smučišč,
proučiti ogroženost prometnic in smučišč pred snežnimi plazovi v Sloveniji,
proučiti in predstaviti idejne projekte zavarovanja prometnic v Sloveniji na primeru
cestnega odseka Erika–Vršič,
proučiti in predstaviti že izvedena zavarovanja prometnic in smučišč na primeru
avtocestnega odseka Hrušica–Vrba in smučišča Kanin.

Metode dela

Delo sem začela z obiskom gospe Andreje Strupi Pavlin, ki je zaposlena na Cestnem podjetju
Kranj in je odgovorni vodja projekta rekonstrukcije regionalne ceste Erika–Vršič. Na podlagi
pogovora z njo sem se osredotočila na temo mojega diplomskega dela, in sicer sem se želela
natančneje ukvarjati z možnimi zavarovanji cest in smučišč pred snežnimi plazovi. Lotila sem
se iskanja strokovne literature. Veliko uporabnega gradiva o snežnih plazovih sem našla v
knjigi P. Šegule Sneg, led, plazovi (Šegula, 1986), v revijah Ujma in knjigi Gozdovi:
Ekološko – Okoljska Obnova Narave (G. E. O. O. N., 2006). V knjigi Mihe Pavška Snežni
plazovi v Sloveniji (Pavšek, 2002) sem našla veliko uporabnega tekstovnega in
kartografskega materiala o snežnih plazovih v Sloveniji in v slovenskih Alpah. Podatke o
zavarovanju odseka vršiške ceste pred snežnimi plazovi sem črpala iz projektne
dokumentacije za rekonstrukcijo regionalne ceste R1-206/1043 Erika–Vršič (Rekonstrukcija
ragionalne ceste…, 2007), tekstovno in kartografsko gradivo o zavarovanju avtoceste
Hrušica–Vrba pred snežnimi plazovi, ki se prožijo s pobočij Mežakle, sem črpala iz revij
Ujma in projektne dokumentacije o zaščitnih ukrepih pred porušitveno erozijo na pobočju
Mežakle na avtocestnem odseku Hrušica–Vrba (Zaščitni ukrepi pred porušitveno erozijo…,
2002). Zavarovanje smučišča Kanin pred snežnimi plazovi je dobro predstavljeno v revijah
Ujma, veliko gradiva o zavarovanju avtoceste Hrušica–Vrba in sistemu Gaz-ex na smučišču
Kanin pa sem dobila tudi na Podjetju za urejanje hudournikov. Pri iskanju podatkov o
ogroženosti prometnic pred snežnimi plazovi v Sloveniji, o že izvedenih zavarovanjih in o

8

splošnem stanju prometnic sem si pomagala s študijsko nalogo Zagotovitev varnosti pred
snežnimi plazovi na državnih cestah v Republiki Sloveniji (Zagotovitev varnosti…, 1999), ki
jo je izdelalo Podjetje za urejanje hudournikov. Največ gradiva o možnih oblikah zavarovanj
prometnic in smučišč sem črpala iz že omenjenih projektov in revij Ujma, v veliko pomoč pa
so mi bili tudi internetni viri, predvsem spletna stran Inštituta za sneg in snežne plazove iz
Davosa (http://www.slf.ch) ter italijanska spletna stran Aineva (http://www.aineva.it).
Po prvih obilnejših snežnih padavinah v visokogorju sem v drugi polovici meseca januarja
opravila prvo terensko delo na cestnem odseku Erika–Vršič. Drugič sem to območje obiskala
po februarskem sneženju, tretjič pa v začetku aprila po obilnem marčevskem sneženju. Na
pobočjih Mežakle v zimi 2007/2008 nikoli ni zapadlo dovolj snega, da bi se ustvarili ugodni
pogoji za proženje snežnih plazov. Zato sem terensko delo na tem območju opravila samo
enkrat, in sicer v mesecu marcu, ko sem si šla ogledat sistem zavarovanja omenjenega odseka
avtoceste. Terensko delo na Kaninu sem opravila meseca marca.
Na podlagi znanj o snežnih plazovih in o možnih zavarovanjih prometnic in smučišč pred
snežnimi plazovi, ki sem jih pridobila iz zgoraj omenjenih virov ter terenske proučitve
obravnavanih območij, sem podala geografsko mnenje o izvedenih delih na avtocestnem
odseku Hrušica–Vrba in smučišču Kanin, oziroma idejnih projektih na cestnem odseku Erika–
Vršič.
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2

O SNEŽNIH PLAZOVIH

2. 1 Definicija in značilnosti snežnih plazov
»Snežni plaz (»snow avalanche«, »snowslide«, »snowslip«) je gibajoči se del snežne odeje ali
ledene gmote, ki drsi, teče ali, zvrtinčen v zrak in lebdeč nad tlemi, pada v globino, dokler se
ne ustavi, ko izgubi svojo gibalno energijo« (Šegula, 1986). »Snežni plaz lahko definiramo
kot maso snega in ledu, ki se zlasti v visokogorju sproži na strmih pobočjih in pogosto po isti
poti (plaznici) zdrsne navzdol« (Veliki splošni leksikon, 1997) oziroma je gmota ledu in
snega, ki se utrga s pobočja gore in zdrsi navzdol (Popovič, 1992). »O snežnem plazu
govorimo takrat, ko večja ali manjša gmota snega zdrsi po pobočju. S fizikalnega vidika je
pojav definiran kot viharno, drseče ali tekoče gibanje snežnih gmot po nagnjeni površini«
(Pavšek, 2002).
Geografska opredelitev snežnega plazu je, da gre za naravni pojav in temeljno prvino procesa
snežne erozije v pokrajini ali njenih manjših delih s stalno ali občasno snežno odejo, ki na
območju njihovega delovanja pomembno vpliva na medsebojno povezovanje in oblikovanje
tamkajšnjih pokrajinskih sestavin. Snežni plazovi se glede na vrsto naravnih nesreč uvrščajo
med meteorološke nesreče, po vzrokih pa spadajo med kombinirane naravne nesreče. Snežni
plazovi so sorazmerno kratkotrajen pojav, ki lahko traja od nekaj sekund do največ nekaj
minut, vendar je njihovo časovno napovedovanje zaradi velike spremenljivosti izredno
zapleteno (Pavšek, 2002).
Vsaka krpa gibajočega snega še ni plaz. Po dogovoru velja, da splazelo gmoto lahko
opredelimo kot plaz šele takrat, ko se po pobočju premakne najmanj petdeset metrov. Če je
pot plazovine krajša, govorimo o osipu ali plaziču. O podorih govorimo, ko imamo v mislih
podiranje serakov in ledu v ledeniških gorah (Šegula, 1986).
Slika 1: Osip oziroma plazič na območju
Lepe Komne (foto: M. Markič, 2008).

Slika 2: Snežni plaz (vir: Mclean, 2004).

Pojavljanje snežnih plazov (njihovo proženje, plazenje in zaustavljanje) je mnogostranski
naravni pojav, odvisen od meteoroloških, geomorfoloških in vegetacijskih dejavnikov. Pri
tem so nemeteorološki dejavniki v okviru zimske sezone večinoma nespremenljivi,
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meteorološki dejavniki pa se ves čas spreminjajo in tako na nekem konkretnem mestu
določajo nevarnost proženja snežnih plazov (Vrhovec, 1989).

2. 2 Vzroki za nastanek snežnih plazov
Snežni plaz nastane, ko se utrga manjša ali večja gmota snega, ki nato zdrsi, steče ali po zraku
puhne v globino (Šegula, 1987). Kopičenje snežnih padavin s časom povzroča nastanek več
plasti z različnimi fizikalnimi in mehanskimi lastnostmi. Ko se na strmih pobočji ravnovesje
sil v snežni odeji poruši, pride do sprožitve plazu (G. E. O. O. N., 2006). Snežna odeja na
ravni podlagi ne plazi, saj na njo ne deluje nobena sila, ki bi jo potiskala. Ta se pojavi šele s
strmino, ko sila težnosti dobi tudi svojo komponento v smeri pobočja. Ta je tem večja, čim
večji je naklon. Druga je sila trenja, ki se upira pobočni komponenti sile težnosti ter je odraz
razmer znotraj snežne odeje. Dokler prevladuje sila trenja, je snežna odeja na pobočju
stabilna. Ko sta si sili enaki, postane ravnotežje negotovo, vsak najmanjši povod pa zadostuje,
da se snežna odeja začne premikati (Šegula, 1986).
Najpogostejše obremenitve snežne odeje so tlak, nateg in strig. Ob izredno nizkih hitrostih
plazenja snežne odeje pride do viskoznih deformacij, ker ima snežna odeja možnost, da
obremenitev ublaži in razprši, ob visokih hitrostih pa lahko pride do elastičnih zlomov. Med
počasne premike snežne odeje, t.j. med tiste stalne premike, ki povzročajo značilne
deformacije snežne odeje, spadata poleg uleganja tudi drsenje in polzenje. Zaradi trenja med
snežno odejo in površjem ter med samimi snežnimi plastmi je drsenje bolj značilno za zgornje
plasti snežne odeje. Tudi polzenje, t.j. drsenje celotne snežne odeje po pobočju, je predvsem
odvisno od trenja med podlago snežne odeje in tlemi, a v tem primeru igra pomembno vlogo
naklon pobočja. Najpomembnejša dejavnika nestabilnosti snežne odeje sta torej naklon
pobočja in višina snežne odeje, poleg naštetega pa tudi njena visoka spremenljivost, ki je
vezana na razgibanost tal, vegetacijo, nadmorsko višino, izpostavljenost itd. (G. E. O. O. N.,
2006).

2. 3 Osnovni izrazi
Številni plazovi se ob ugodnih snežnih razmerah na določenem območju ponavljajo oziroma
imajo ustaljeno pot. Ta pot oziroma celotna površina snežnega plazu se imenuje plaznica
(slika 3, I in II). Opredelimo jo lahko tudi kot podlago, po kateri zdrsi oziroma splazi snežna
odeja. Plaznica je lahko dolga več kilometrov, njen povprečni naklon pa se običajno giblje
med 30 in 35°. Robove na obeh straneh plaznice imenujemo bok plazu (slika 3, E). Plaz
lahko delimo na tri dele: območje splazitve, napoke ali trganja, območje gibanja ali plazina
in območje odlaganja ali akumulacije (slika 3, F, G in H). Gibajočo se gmoto plazu oziroma
odloženo gmoto splazelega snega imenujemo plazovina (slika 3, A). Oznaki B in C (slika 3)
prikazujeta najvišjo začetno točko proženja plazov nesprijetega snega (B) oziroma napoko
plazu sprijetega snega (C) (Zagotovitev varnosti …, 1999; Pavšek, 2002).
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Slika 3: Osnovno poimenovanje posameznih delov snežnega plazu (vir: Pavšek, 2002).

Slika 4: Plaznica plazu Kamnitnik nad 17. serpentino na cestnem odseku Erika–Vršič 1 (foto:
M. Markič, 23. 1. 2008).

1

Plaz Kamnitnik se nahaja nad 17. serpentino na cestnem odseku Erika–Vršič. Plazovito območje z dolžino 750
m ima svoje zaledje pod pobočjem Šit na nadmorski višini 1900 m. V zimah z veliko količino snežnih padavin
plaz doseže in zasuje cestišče, v nasprotnem primeru pa večina plazovine splazi mimo ceste.
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Območje splazitve je tisti del snežnega plazu, kjer se le-ta sproži. Imenujemo ga tudi
območje trganja. Ponavadi se nahaja v bližini grebenov in gorskih hrbtov nad zgornjo gozdno
mejo, kjer se sneg ob sneženju nabira. Ko je sila teže zgornjih plasti snega močnejša od sile
trenja s podlago (drsna ploskev so lahko tla ali plast snežne odeje), se zgornje plasti snega
začnejo premikati po pobočju navzdol. Na pobočjih, ki dosegajo naklone večje od 50°,
nastajajo plazovi le izjemoma, saj se s takih predelov sneg že med sneženjem osipa. Večina
plazov se proži na naklonih med 30 in 50°. Drugi dejavniki, ki povzročajo plazenje snežne
odeje, so še izoblikovanost površja, nadmorska višina, ekspozicija pobočja, vegetacija ter
dodatne obremenitve (G. E. O. O. N., 2006; Šegula, 1986).
Proženje plazov pospešujejo gola in gladka tla, še posebno pa vlažna in mokra. Taka tla
zmanjšujejo trdnost snežne odeje in pospešujejo njeno drsenje. Na proženje plazov
pomembno vpliva tudi ekspozicija. Na južnih in zahodnih pobočjih je višina snežne odeje
običajno nižja, sneg je vlažnejši, pogostejši so plazovi mokrega snega, na severnih in
vzhodnih pobočjih pa je višina snežne odeje ponavadi višja, sneg je bolj suh, zato so pogosti
pršni plazovi. Zelo pomemben element, ki pripomore k zmanjševanju možnosti trganja
snežnih plazov, je vegetacija. Nekošeni travniki snežni odeji ne nudijo opore, saj se visoka
trava jeseni poleže, medtem ko se sneg na travne bilke košene trave veže. Grmovna vegetacija
preprečuje zdrs snežne odeje, vse dokler je sneg ne prekrije, potem pa se nevarnost plazov
močno poveča. Proženje snežnih plazov zelo učinkovito preprečuje gozd. V krošnjah dreves
se zadrži precej snega, pod njimi pa je višina snežne odeje zato manjša in posledično so tudi
napetosti v snežni odeji manjše (Zagotovitev varnosti …, 1999).
Območje gibanja je tisti del snežnega plazu, ki se nahaja med območjem splazitve in
območjem odlaganja, kjer plaz dosega najvišje hitrosti. Ustrezno pobočju izbira plaz svojo pot
ali po stalni poti – plaznici ali pa si plaznico na novo izkrči po pobočju. Značilnost tega dela
plazu je, poleg velikega naklona pobočja, skoraj popolna odsotnost vegetacije (Šegula, 1986).
Območje odlaganja je tisti del plazu, kjer se hitrost snežne gmote polagoma zmanjša, dokler
se popolnoma ne ustavi. To se lahko zgodi na ravnini, v dnu doline ali na nasprotnem pobočju
doline. Plazovina se nakopiči v vršaju plazu oziroma plaznem stožcu (Šegula, 1986).
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Slika 5: Glavni deli snežnega plazu (vir: Aineva, 2008).

2. 4 Kriteriji za razvrščanje snežnih plazov po švicarski metodi
Najbolj celovito metodo razvrščanja plazov je izdelal Inštitut za raziskave snega in snežnih
plazov v Davosu. Temelji na sedmih kriterijih, od katerih se vsak deli na dve nasprotni si
značilnosti (Swiss Federal Institute …, 2008d).
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Preglednica 1: Kriteriji za razvrstitev snežnih plazov po švicarski metodi Inštituta za
raziskave snega in snežnih plazov v Davosu.
Točkasta: značilna tam, kjer Odsekana
(linijska):
VRSTA NAPOKE
ima sneg nizko stopnjo značilna tam, kjer je sneg
povezanosti. Drseti prične sprijet. Napoka nastane, ko se
manjša količina snega, ki pa se odtrgajo cele plasti snega (plaz
med
potjo
veča
(plaz sprijetega snega).
nesprijetega snega).

Površina drsenja so neporasla Površina drsenja se nahaja
ZNAČILNOSTI
znotraj snežne odeje (vrhnji
OBMOČJA DRSENJA tla (talni plaz).
plaz).

VLAŽNOST SNEGA

Plaz suhega snega, ki je lahko Plaz vlažnega in mokrega
pršen ali oblakast.
snega.

OBLIKA POTI

Ko plaz drsi znotraj kanala, mu Ko plaz drsi po odprtem
pravimo žlebasti plaz.
pobočju, mu pravimo pobočni
plaz.
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TIP GIBANJA

Če je premikajoči se plaz v Če ima plaz obliko oblaka ali
stiku s tlemi, mu pravimo prahu, mu pravimo pršni plaz.
tekoči plaz.

Če plaz doseže dolino, mu Če se plaz zaustavi že na
pravimo dolinski plaz.
samem pobočju, mu pravimo
pobočni plaz.
VRSTA MATERIALA Snežni plaz.
Ledeni plaz.
Vir: Swiss Federal Institute …, 2008d; Dokumentacija o naravnih nesrečah …, 2006
OBSEG PLAZU

2. 5 Vrste snežnih plazov
Možnih delitev snežnih plazov je veliko. V literaturi sem najpogosteje zasledila delitev plazov
glede na vsebnost vode v snegu in stanje snežne odeje v območju splazitve, in sicer na
plazove nesprijetega snega, plazove sprijetega snega, plazove mokrega snega, plazove suhega
snega ter mešane plazove (Swiss Federal Institute …, 2008a; Dokumentacija o naravnih
nesrečah …, 2006; G. E. O. O. N., 2006; Šegula, 1986; McClung et al., 1993).

2. 5. 1

Delitev snežnih plazov glede na stanje snežne odeje

2. 5. 1. 1

Plazovi nesprijetega snega

Pri plazovih, kjer ima sneg nizko stopnjo povezanosti, se premik začne z enim ali nekaj
delcev nesprijetega snega, ki se med drsenjem sprimejo z drugimi plastmi snega, tako da plaz
postane širši in globlji in dobi bolj ali manj izrazito hruškasto oziroma trikotno obliko. Vzrok
sprožitve takega plazu je zmanjšanje kohezije snega. Da lahko nastanejo tovrstna širjenja, ti
plazovi potrebujejo večje naklone, kot so potrebni za nastanek plazov sprijetega snega.
Večina tovrstnih plazov nastane na pobočjih z naklonom med 40 in 60°, nesprijeti plazovi
mokrega snega pa se lahko prožijo že na naklonih manjših od 30°. Ti plazovi običajno
nastajajo med ali po močnem sneženju ter ob izraziti odjugi prek vse zime (novi sneg pomeni
novo obremenitev, z odjugo pa se zmanjša povezanost med snežnimi delci). Drugi vzroki
proženja so še preobremenitev z dodatnim snegom (porušitev opasti, sneg z dreves …),
preobremenitev s človekom ali živaljo, vibracije zaradi eksplozije ipd. V primeru, da vzpetina
nima prevelikega naklona, je razdalja, ki jo plaz pokrije, kratka, plaz pa ne doseže visokih
hitrosti. Tudi širina plazov nesprijetega snega je skupno manjša kot v primeru plazov
sprijetega snega (Swiss Federal Institute …, 2008a; Dokumentacija o naravnih nesrečah …,
2006).
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Slika 6: Plaz nesprijetega snega (vir: ActionMama Live, 2008).

Preglednica 2: Hitrost delcev v različnih delih plazu nesprijetega snega.
Območje plazu
Vrsta plazu
Hitrost (km/h)
nesprijetega snega
suh
36–48
Območje trganja
vlažen
10–36
suh tekoč
36–144
Območje gibanja
vlažen tekoč
10–90
pršni
72–250
Vir: Šegula, 1986

2. 5. 1. 2

Plazovi sprijetega snega ali kložasti plazovi

Plazovi sprijetega snega se sprožijo, ko strižna napetost snega prekorači njegovo strižno
trdnost. Najpogostejši vzrok so intenzivne snežne padavine, močan veter in veliko vetrnih
nanosov snega, slabitev trdnosti zaradi rasti snežnih kristalov (sreženje) ali slabitev trdnosti
zaradi odjuge in taljenja. Za plazove sprijetega snega je značilno, da se naenkrat odtrga
celotna plast sprijetega snega z obširnega območja sprožitve. Plaz se običajno začne z linijsko
napoko, ki se pojavi precej nad mestom, kjer je nastala motnja. Hkrati se napoke pojavijo tudi
na robovih. Sneg se pri teh plazovih odtrga v obliki klož, ki se šele med gibanjem zlomijo na
manjše dele. Pogoj, da nastane kloža je, da morajo imeti sloji snega znotraj snežne odeje tako
stopnjo povezanosti, da omogoča prenašanje obremenitev na veliko razdaljo, povezanost med
ploščo in spodaj ležečo plastjo pa mora biti šibka. Do tega največkrat pride zaradi delovanja
vetra, ki povzroča drobitev snežnih kristalov. Plaz sprijetega snega drsi počasi, hitrost snežnih
delcev je povsod enaka. Kasneje plaz lahko doseže hitrosti od 50 do 90 km/h. Velikost
kložastih plazov zelo variira. Prožijo se na pobočjih z naklonom od 30 do 60°. Njihova
debelina je od nekaj centimetrov do nekaj metrov, nevarni pa postanejo že, ko presežejo
debelino 15 cm (Swiss Federal Institute …, 2008a; Dokumentacija o naravnih nesrečah …,
2006).
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Slika 7: Kložasti plaz na območju Lepe Komne z lepo vidnimi linijskimi napokami (foto: M.
Markič, 21. 2. 2008).

2. 5. 2

Delitev snežnih plazov glede na vsebnost vode v snegu

2. 5. 2. 1

Plazovi mokrega snega

Sneg tovrstnih plazov je vlažen oziroma moker s temperaturo okoli 0° C in je težji od suhega
snega (z gostoto med 300 in 400 g/cm3). Tovrstni plazovi nastanejo po daljšem obdobju višjih
temperatur, zato so značilni za pomladansko obdobje, lahko pa nastanejo tudi ob otoplitvah v
zimskem obdobju. Drsijo dokaj počasi (30–50 km/h), sledijo potem, ki nastanejo zaradi
morfologije tal, a zaradi visoke gostote povlečejo za seboj vse, kar srečajo na poti. Značilnost
teh plazov je, da včasih pustijo za sabo »vreze« na dnu in ob straneh pobočja (slika 4), ki jih
povzročajo kamenje, skalovje in drobir, ki jih snežna gmota nosi s seboj (Dokumentacija o
naravnih nesrečah …, 2006).
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Slika 8: Plaz mokrega snega (vir: Swiss Federal Institute …, 2008b).

2. 5. 2. 2

Plazovi suhega snega ali pršni plazovi

Ko se plaz suhega snega sproži vzdolž zelo strmega pobočja, kjer so skalni skoki zelo veliki,
se sneg pomeša z zrakom in nastane oblak, aerosol majhnih delcev mrzlega in suhega snega,
ki drsi navzdol z izredno veliko hitrostjo, tudi nad 300 km/h. Tak plaz imenujemo pršni plaz.
Tovrstni plazovi nastanejo, ko se plast suhega snega odtrga in med drsenjem po izjemno
razgibanem in strmem pobočju posrka vase različne količine zraka. Če je hitrost večja od 100
km/h, se delci suhega snega razpršijo v zraku v obliki oblaka, ki se premika z izjemno visoko
hitrostjo in sega visoko od tal. Tovrsten plaz ne sledi površju, temveč drsi naravnost navzdol
po pobočju, ne da bi ga katerakoli ovira, strukturna ali morfološka, zaustavila. Zaradi tega je
območje zaustavitve teh plazov veliko širše kot v primeru plazov mokrega snega. Tovrstni
plazovi povzročajo močan zračni tok, ki prehiteva vidno steno plazu in ima veliko uničujočo
silo (Swiss Federal Institute …, 2008a; Dokumentacija o naravnih nesrečah …, 2006).
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Slika 9: Pršni plaz (vir: Teton gravity research, 2008).

2. 5. 3

Mešani plazovi

V večini primerov se v naravi pojavljajo mešani plazovi, kjer se večji kosi snega premikajo po
in tik ob tleh, medtem ko manjše delce nosi zrak. Na splošno velja, da ti dve komponenti po
strmih pobočjih drsita z isto hitrostjo, medtem ko v primeru manjših naklonov pršna
komponenta prehiteva drugo ter pokriva daljše razdalje (Dokumentacija o naravnih nesrečah
…, 2006).

2. 6 Ocena nevarnosti proženja snežnih plazov
Nevarnost proženja snežnih plazov je zaradi vpliva geomorfoloških in vegetacijskih
dejavnikov izrazito topografsko pogojena, tako da so razlike v nevarnosti proženja lahko zelo
velike že na majhnih razdaljah. Na pogostost proženja snežnih plazov vplivajo predvsem
nadmorska višina, naklon in ekspozicija plazovitega pobočja, razgibanost in izoblikovanost
površja, poraslost in hrapavost tal ter lega območja glede na smer prevladujočih vetrov. Na
nevarnost proženja vplivajo tudi meteorološki dejavniki. Pri oceni nevarnosti je pomembno
tako trenutno stanje vremena oziroma vremenska situacija zadnjih nekaj dni kot celotno stanje
snežne odeje zadnje zime. Pojavljanje snežnih plazov je močno odvisno od stabilnosti snežne
odeje, to pa določajo: skupna debelina snežne odeje in njena struktura, vetrovne razmere,
temperaturne razmere ob sneženju in kasneje, ko se snežna odeja preobraža, površinska
hrapavost posameznih plasti snega, intenziteta padanja in vrsta novozapadlega snega,
intenziteta sončnega sevanja ter predhodno pojavljanje snežnih plazov (Vrhovec, 1989).
Zaradi različnih geografskih danosti se meteorološki dejavniki na različnih lokacijah izražajo
na različne načine. Tako se na primer količina padavin z rastočo nadmorsko višino ponavadi
povečuje, prav tako se povečuje delež trdnih padavin, z rastočo nadmorsko višino se ponavadi
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povečuje hitrost vetra, s tem se povečuje prenašanje snega med sneženjem s privetrnih na
odvetrna pobočja. Zaradi mnogostranske povezanosti med geografskimi in meteorološkimi
dejavniki, zaradi pomanjkljivega poznavanja procesov v snežni odeji ter zaradi poznavanja
stanja snežne odeje le na nekaj merilnih točkah, je nemogoče narediti natančno, splošno
veljavno in lokalno orientirano oceno nevarnosti proženja snežnih plazov, ki bi veljala za
večje območje. Ocenjevanje možnosti proženja oziroma predvidevanje proženja snežnih
plazov na nekem konkretnem pobočju je možno le, če so na voljo sveži, natančni in zanesljivi
podatki o snežni odeji in njeni strukturi ter o trenutnem in napovedanem vremenu. Prostorska
veljavnost take ocene je omejena s spreminjanjem geografskih, geomorfoloških in
vegetacijskih pogojev (Vrhovec, 1989).
Postopek izdelave ocene nevarnosti proženja snežnih plazov se v okviru meteorološke službe
začne z opazovanjem vremena in merjenjem snežne odeje. Na podlagi izmerjenih in
analiziranih podatkov o snegu in snežni odeji, srednjeročne vremenske napovedi, terenskih
opazovanj ter semiempiričnih pravil o spremembi stabilnosti snežne odeje glede na
pričakovano vreme, se izdela ocena nevarnosti proženja snežnih plazov za visokogorje,
sredogorje in po potrebi tudi za doline za nekaj prihodnjih dni (Vrhovec, 1989).
Osnovni parameter, po katerem se ocenjuje nevarnost proženja snežnih plazov, je skupna
debelina snežne odeje na neki nadmorski višini. Glede na poraščenost in oblikovanost površja
je za proženje snežnih plazov namreč potrebno, da sneg prekrije večino ovir (skale, grmičevje
…). Za pobočja z zmernim naklonom in z vsemi vrstami podlage velja, da debelina snežne
odeje do 50 cm še ne predstavlja nevarnosti za proženje snežnih plazov. Na povsem gladkih
površinah za sprožitev snežnega plazu zadošča že okoli 30 cm snega. Zelo strma ali zelo
gladka pobočja pa se začnejo plaziti že pri zelo majhnih količinah snega (Vrhovec, 1989).
Preglednica 3: Stopnja nevarnosti proženja snežnih plazov v odvisnosti od novozapadlega
snega v zadnjih 72 urah.
Količina
Stopnja nevarnosti
novozapadlega snega
majhna nevarnost
do 30 cm
zmerna krajevna nevarnost, predvsem za gornike in smučarje
30 –50 cm
splošna zmerna nevarnost za gornike in smučarje, možnost
50 – 80 cm
posameznih plazov do dna dolin, ogrožene so izpostavljene
komunikacije in naselja
velika splošna nevarnost za gornike in smučarje, pogosti veliki
80 –120 cm
plazovi do dolin, velika ogroženost izpostavljenih komunikacij in
naselij
zelo velika splošna nevarnost
nad 120 cm
Vir: Vrhovec, 1989
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Preglednica 4: Evropska petstopenjska lestvica za oceno nevarnosti proženja snežnih plazov.
Oznaka stopnje
Stabilnost snežne odeje
Verjetnost proženja snežnih
plazov
Na večini pobočij je snežna Samo na redkih strmih pobočjih,
1 - majhna
odeja sorazmerno stabilna.
predvsem ob dodatni obremenitvi;
možni so le majhni spontani snežni
osipi in plaziči.
Na posameznih, dovolj strmih Predvsem na dovolj strmih
2 - zmerna
pobočjih, je snežna odeja pobočjih pri veliki dodatni
zmerno, drugod pa sorazmerno obremenitvi
(npr.
hoja
ali
dovolj stabilna.
smučanje posameznika ali skupine
prek pobočja, teptalec snega ipd.).
Obsežnejših spontanih plazov še
ne pričakujemo.
Na številnih dovolj strmih Že pri manjši dodatni obremenitvi
3 - znatna
pobočjih je snežna odeja le slabo na dovolj strmih pobočjih. V
do zmerno stabilna.
določenih razmerah je možno
lokalno spontano proženje srednje
velikih in velikih snežnih plazov.
Na večini strmih pobočij je Na dovolj strmih pobočjih že pri
4 - velika
snežna odeja slabo stabilna.
manjših
obremenitvah.
V
določenih razmerah je možno
spontano
proženje
številnih
manjših in tudi večjih plazov.
Splošna nestabilnost snežne Pričakujemo lahko številne srednje
5 - zelo velika
odeje.
velike in velike spontano utrgane
plazove, tudi na zmernih strminah.
Vir: Agencija RS za okolje, 2008

2. 7 Zbiranje podatkov o plazovih
V deželah, kjer snežni plazovi predstavljajo stalno nevarnost, so že v 19. stoletju začeli zbirati
podatke o znanih in možnih plazovih, da bi se jim v kritičnem času mogli izogniti, jih na
različne načine preprečevati ali jih celo namerno prožiti in tako preprečiti nevarnost (Šegula,
1987).
Danes so nam v Sloveniji na voljo naslednji prostorski pregledi snežnih plazov:
-

Kataster snežnih plazov podaja opise plazin s podatki o vrsti, velikosti in pogostosti
snežnih plazov, okoliščine, v katerih se trgajo, vremenske razmere, vrste snega, žrtve,
škode in druga opažanja. Sestavni del katastra so skice in fotografije plazov in
plazovitih območij ter poročila o plazovih, žrtvah in škodi (Pavšek, 2002; Šegula,
1987).

-

Pregled ogroženosti za vsak plaz navaja merjene in izračunane podatke o pritisku, ki
ga je snežni plaz povzročil ter ponavljalno dobo plazu. Loči pogoste, večkrat ali enkrat
na leto ponavljajoče se plazove, ki ustvarjajo tlak 30 kPa in več (rdeče območje), od
plazov, ki se pojavljajo samo v obdobjih nad 30 let in katerih tlak ne preseže 30 kPa
(modro območje). Pobočja, kjer ni plazov, so bela (Pavšek, 2002; Šegula, 1987).
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-

Pregled verjetnih plazin je izbor podatkov o območjih, kjer se na podlagi terenskih
danosti, rastja, podrtega drevja, starosti dreves, naklona, vetrov in drugih pojavov
lahko domneva, da so snežni plazovi možni (Pavšek, 2002; Šegula, 1987).

-

Načrt plazovitih območij je dokument za prostorsko načrtovanje, iz katerega je
razvidna ogroženost oziroma uporabnost posameznega zemljišča zaradi plazov.
Primernost območja za gradnjo je v načrtu opredeljena sledeče: v rdečem območju
gradnja ni dopustna, v modrem območju je dopustno izkoriščanje pod določenimi
pogoji, v belem območju pa zadržkov za gradnjo ni (Pavšek, 2002; Šegula, 1987).

2. 8 Snežni plazovi v Sloveniji in kataster snežnih plazov
Dokler je zahajal človek v gore kot nomad, so bili snežni plazovi, razen nekaterih izjem, v
glavnem omejeni na svet nad gozdno mejo. Zato mu niso povzročali posebnih skrbi in težav,
mnogokrat pa so mu celo odpirali poti na planine. S krčenjem gozdov, s katerim si je človek
povečeval te planine oziroma pašne površine, in s postopnim krčenjem gozdov na hribovskih
pobočjih pa so si začeli snežni plazovi sami utirati poti vedno nižje v dolino (Zagotovitev
varnosti …, 1999).
Po oblikah površja razgibano in pokrajinsko raznovrstno Slovenijo ogrožajo številne naravne
nesreče. V primerjavi z drugimi nesrečami ogrožajo snežni plazovi le majhen del njenega
površja, vendar so problematični predvsem zaradi krajevne in časovne spremenljivosti. Snežni
plazovi povzročajo v prostoru precejšnjo škodo, zlasti v letih z močnejšimi snežnimi
padavinami. Škoda se kaže na različne načine, saj plazovi ogrožajo tako ljudi in njihova
življenja kot naselja, komunikacije in druge materialne dobrine (Pavšek, 2005). V Sloveniji
po nekaterih podatkih ogroža ceste najmanj 715 snežnih plazov, 140 plazov pa stanovanjska
in gospodarska poslopja. Poleg vremenskih razmer imajo pomembno vlogo za nastanek in
proženje snežnih plazov tudi reliefne značilnosti in nakloni pobočij, njihova ekspozicija,
hrapavost in poraslost (Zagotovitev varnosti …, 1999).
Plazovi, ki so v zimi 1950/51 pustošili po alpskem visokogorju in februarja 1952 rušili
domove v Zgornjem Posočju ter posledično želja in nujnost preprečevanja škod nastalih
zaradi snežnih plazov so bili povod, da je pri Hidrometeorološkem zavodu Republike
Slovenije in kasneje v Podjetju za urejanje hudournikov začel nastajati kataster snežnih
plazov, ki obsega temeljne podatke o lokacijah in obsegu snežnih plazov, ki ogrožajo
območja trajnejšega človekovega gibanja (Pavšek, 2002).
V katastru, ki je bil izdelan v študiji »Preliminarno poročilo o delu na katastru snežnih plazov
na ozemlju Republike Slovenije«, je obdelanih 192 snežnih plazov, ki ogrožajo prometnice na
slovenskem ozemlju. Omenjena študija je bila podlaga za izdelavo študije »Ocena ogroženosti
Slovenije s snežnimi plazovi«, na osnovi katere je bil izdelan nov izpopolnjen kataster
snežnih plazov v Sloveniji, v katerem je bilo, na podlagi terenskih podatkov ter podatkov iz
starega katastra, opisanih, kartiranih in računalniško obdelanih 1246 plazov. Obe omenjeni
študiji sta bili izdelani v Podjetju za urejanje hudournikov (Zagotovitev varnosti …, 1999).
Namen študije »Ocena ogroženosti Slovenije s snežnimi plazovi« je bil analizirati ogroženost
Slovenije pred snežnimi plazovi. Pregledani in dopolnjeni so bili obstoječi podatki, tako o
snežni odeji kot o plaznicah. Informacije o snežnih plazovih, ki ogrožajo stanovanjske in
gospodarske objekte, smučišča ter prometnice, so bile zbrane s terenskim opazovanjem. Tudi
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vsi podatki iz preliminarnega katastra so bili ponovno terensko preverjeni in ustrezno
dopolnjeni. Vsaka plaznica je bila vrisana v temeljni topografski načrt v merilu 1 : 10.000 in
je ustrezno oštevilčena. V študiji so bili za vsako plaznico definirani naslednji atributi:
-

določena je bila nadmorska višina plazu, in sicer za območje proženja ter za obseg
običajnega in maksimalnega plazu;
izračunana je bila višinska razlika vsakega plazu, in sicer za njegov običajni in
maksimalni obseg;
izračunan je bil povprečni naklon plaznice, in sicer za njen običajni in maksimalni
obseg, prav tako sta bili določeni dolžina in površina plaznice za njen običajni in
maksimalni obseg;
definirana je bila oblika plaznice;
definirana je bila zarast oziroma pokrovnost površin, tako v območju proženja kot v
območju gibanja in zastajanja plazu;
definiran je bil areal plaznice;
definiran je bil obseg plaznice;
za vsako plaznico je bila definirana ogroženost prometa, določeno je bilo tudi, kakšno
prometnico posamezen plaz ogroža;
za plazove, ki se pojavljajo na posameznih plaznicah, je bilo določeno, kaj poleg
prometnic še ogrožajo (kmetijska zemljišča, gozdne sestoje, smučišča, daljnovode,
stanovanjske ali gospodarske objekte);
za vsak plaz je bila določena njegova ekspozicija;
plaznice so bile glede na pogostost proženja snežnih plazov na podlagi mednarodnih
klasifikacij razdeljene v pet kategorij, in sicer na pogoste, občasne, redke, zelo redke
in izjemne plazove (Zagotovitev varnosti …, 1999).

Namen izdelave katastra snežnih plazov je bil predvsem podrobnejša prostorska predstavitev
dejanske ogroženosti slovenskega ozemlja zaradi snežnih plazov. Poudarek pri popisovanju
plazov je bil na že znanih plazovih, ki neposredno ali posredno ogrožajo človeka, njegove
dobrine in druge pokrajinske sestavine. Poleg dejanske ogroženosti površja zaradi snežnih
plazov pa nam podatki in ugotovitve, podane v katastru, omogočajo tudi opredelitev
potencialno ogroženih območij (Pavšek, 2002).
Kataster snežnih plazov želi s pomočjo tematskih zemljevidov podrobno prostorsko
predstaviti dejansko ogroženost slovenskega ozemlja zaradi snežnih plazov. V katastru je za
natančnejšo razmejitev slovenskih visokogorskih pokrajin uporabljena naravnogeografska
regionalizacija avtorjev Gamsa, Kladnika in Orožen Adamiča iz Krajevnega leksikona
Slovenije. K slovenskim Alpam sta tako poleg Julijskih Alp prišteti še makroregiji Karavanke
in Kamniško-Savinjske Alpe. V katastru je zajetih največ plazov z območja Julijskih Alp (N =
506), kjer je tudi dejanska ogroženost slovenskega površja s snežnimi plazovi največja, saj so
tam za njihovo proženje najbolj ugodne naravne razmere (Pavšek, 2002).
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Slika 10: Snežni plazovi iz katastra snežnih plazov za Slovenijo (vir: Pavšek, 2002).

Preglednica 5: Površine naravnogeografskih regij v slovenskih Alpah in zbirni podatki o
številu in površini snežnih plazov iz osnovnega katastra snežnih plazov.
Površina Delež
Število
Delež
Površina Delež
regije
površine
plazov
plazov
plazov
površine
2
2
(km )
regije
(%)
(km )
plazov (%)
(%)
1293
57
556
86
114,7
94
Julijske Alpe
587
26
66
10
5,9
5
Karavanke
402
17
21
4
1,7
1
KamniškoSavinjske Alpe
100
643
100
122,3
100
Slovenske Alpe 2282
Slovenija

20273

100

1251

100

134,1

0,7

Vir: Pavšek, 2002
Slika 11: Število snežnih plazov po naravnogeografskih regijah slovenskih Alp (vir: Pavšek,
2002).

66

21

Julijske Alpe
Karavanke
Kamniško - Savinjske
Alpe

556
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Slika 12: Snežni plazovi iz katastra snežnih plazov na območju slovenskih Alp. Številke 1–8
predstavljajo alpske pokrajine po naravnogeografski regionalizaciji Slovenije avtorjev Gamsa,
Kladnika in Orožen Adamiča (1 Posoške Julijske Alpe; 2 Posavske Julijske Alpe; 3 Pokljuka,
Mežakla, Jelovica; 4 Zahodne Karavanke; 5 Srednje Karavanke; 6 Mežiško-Solčavske
Karavanke; 7 Kamniško-Savinjske Alpe; 8 Velika planina in Dleskoška planota) (vir: Pavšek,
2002).

Slika 13: Snežni plazovi iz katastra snežnih plazov na območju Julijskih Alp. Številke 1–3
predstavljajo alpske pokrajine po naravnogeografski regionalizaciji Slovenije avtorjev Gamsa,
Kladnika in Orožen Adamiča (1 Posoške Julijske Alpe; 2 Posavske Julijske Alpe; 3 Pokljuka,
Mežakla, Jelovica) (vir: Pavšek, 2002).
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Čeprav obsegajo Julijske Alpe le nekaj več kot polovico površja slovenskih Alp, je v tem delu
kar 556 oziroma 86 % vseh registriranih snežnih plazov v slovenskih Alpah. Upoštevajoč
njihov maksimalen obseg pa je njihov delež pri skupni površini plazov na tem območju 94 %.
Po deležu plazov Julijskim Alpam sledijo Karavanke (10 %), Kamniško-Savinjske Alpe imajo
najnižji delež plazov na proučevanjem območju (4 %). Vendar lahko sklepamo, da v drugih
dveh alpskih mezoregijah ni bistveno manj plazov oziroma plazovitega površja, le da so tam z
vidika človekovih dejavnosti in posegov v pokrajino manj problematični. V Sloveniji je
zaradi snežnih plazov ogroženega 0,7 % vsega površja.
Severozahodna Slovenija oziroma njene sredogorske in visokogorske pokrajine so glavno
prizorišče proženja snežnih plazov v Sloveniji. To je v prvi vrsti posledica
naravnogeografskih razmer ter precejšnje poseljenosti južnega predgorja Julijskih Alp. Če
pogledamo snežne plazove po naravnogeografskih regijah Slovenije, jih je po številu tretjina
v posoškem delu Julijskih Alp, skoraj četrtina pa na območju Idrijsko-Cerkljanskega hribovja.
Približno desetina plazov je v Tolminskem hribovju (Baška grapa), druga desetina pa v
gorenjskem delu Julijskih Alp. Kataster poleg že naštetih zajema še veliko plazov z območja
doline Selške Sore, Mežiško-Solčavskih Karavank, Polhograjskega hribovja, severnega
obrobja Trnovskega gozda ter dolin Radovne in Save Bohinjke pri Soteski. Precej manj
plazov v katastru je z območja Kamniško-Savinjskih Alp ter Zahodnih in Srednjih Karavank
(Pavšek, 2002).
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Preglednica 6: Število
Slovenijo (1995).
Ime občine
Bovec
Tolmin
Idrija
Cerkno
Kranjska Gora
Kobarid
Železniki
Bohinj
Dobrava - Horjul Polhov Gradec
Črna na Koroškem
Bled
Kranj
Tržič
Luče
Gorenja vas - Poljane
Preddvor
Litija
Kamnik
Sevnica
Trbovlje
Žalec
Žiri
Logatec
Nova Gorica
Hrastnik
Jesenice
Kanal
Majšperk
Medvode
Mislinja
Škofja Loka
Vir: Pavšek, 2002

in delež snežnih plazov po občinah v katastru snežnih plazov za
Število plazov
277
265
149
132
93
70
48
34
29

Delež plazov (%)
22,0
21,0
11,9
10,5
7,4
5,6
3,8
2,7
2,3

25
19
15
15
14
13
11
9
7
4
4
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1

2,0
1,5
1,2
1,2
1,1
1,0
0,9
0,7
0,6
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1

V Sloveniji je kar 179 naselij, v bližini katerih se prožijo snežni plazovi. Največ plazov se
proži v okolici naselij v Zgornjem Posočju (Trenta, Žaga, Lepena, Soča) ter nad Mojstrano.
Okrog teh naselij se proži več kot četrtina (27,5 %) vseh plazov v Sloveniji. Razpored plazov
po občinah kaže veliko prevlado in s tem tudi lavinsko ogroženost občin Bovec in Tolmin, ki
jima sledita Idrija in Cerkno. V teh štirih občinah je skoraj dve tretjini (65,5 %) vseh
registriranih plazov. Občine, ki po številu sproženih snežnih plazov sledijo že naštetim, so
Kranjska Gora, Kobarid, Železniki, Bohinj, Polhov Gradec in Črna na Koroškem. V njih se
sproži manj kot četrtina vseh snežnih plazov (Pavšek, 2002).
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3

VARSTVO PRED SNEŽNIMI PLAZOVI

3. 1

Ukrepi varstva

Dejavnosti, s katerimi zagotavljamo varnost ljudi, premoženja in okolja pred škodljivim
delovanjem snežnih plazov, delimo na varnostne in varstvene ukrepe ter varstvene objekte
(Brilly, Mikoš, Šraj, 1999).
Varnostni ukrepi so lahko preventivni (izobraževanje, usposabljanje, opremljenost,
obveščanje), vzdrževalni (organiziranost, stalna pripravljenost) ali posledični (reševanje ljudi
in dobrin v primeru nesreče). Izvajanje teh ukrepov spada v pristojnost Uprave Republike
Slovenije za zaščito in reševanje, policijskih postaj, slovenske vojske, gasilsko-reševalnih
služb, jamarskih društev, gorske reševalne službe … (Brilly, Mikoš, Šraj, 1999).
Eden najpomembnejših varstvenih ukrepov je, ob upoštevanju naravnih danosti, smotrno
načrtovanje razvoja in rabe prostora. V prostorskih načrtih se je potrebno izogibati ogroženim
območjem, kjer pa se le-tem ne da izogniti, je potrebno ogrožene lokacije zavarovati s
tehničnimi sredstvi (objekti). Varstveni ukrepi vključujejo tudi redno vzdrževanje protiplaznih
objektov in naprav. Za uspešno izvajanje varstvenih ukrepov je potrebno poznavanje lastnosti
snežnih plazov in s plazovi ogroženih območij. V ta namen so izdelane karte ogroženih
površin ter kataster snežnih plazov, na podlagi katerih se določijo splošni pogoji rabe
ogroženih območij in vse vrste protiplaznih objektov za varovanje pred plazovi (Brilly,
Mikoš, Šraj, 1999).
Varstveni objekti so vse vrste fizičnih zavarovanj, namenjenih preprečevanju proženja
snežnih plazov, uravnavanju gibanja le-teh ter varovanju objektov in njihovih uporabnikov
pred škodljivim delovanjem snežnih plazov. Njihova funkcija je preprečiti nastanek snežnih
plazov oziroma preusmeriti pot že gibajoče se snežne gmote. Varstvene objekte delimo glede
na njihovo lokacijo na območju, na katerem želimo obvladati snežni plaz, na objekte za
aktivno zaščito in objekte za pasivno zaščito (Brilly, Mikloš, Šraj, 1999).
Zaščita ogroženih območij z objekti za varovanje pred snežnimi plazovi je zaradi dragih
materialov in zelo težke dostopnosti terenov, kjer se varovanje izvaja, zelo draga. Upravičena
je, kadar se vse druge oblike varstva (umetno proženje, zapora območja) izkažejo za
neprimerne oziroma tam, kjer plazovi ogrožajo naselja ali infrastrukturne objekte. V
preteklosti so se uporabljali različni tipi masivnih zemeljskih, kamnitih ali betonskih nasipov
oziroma zidov, na podlagi novih spoznanj o snežnih plazovih pa so bile razvite sodobne
konstrukcije lažjih in ustrezno statično dimenzioniranih objektov iz lesa, aluminija, jekla in
armiranega betona oziroma kombinacije teh materialov (Zagotovitev varnosti …, 1999).
Temeljni pogoj smotrnega izvajanja varnostnih in varstvenih ukrepov za zmanjšanje
ogroženosti s snežnimi plazovi pa je poznavanje lastnosti snežnih plazov, območij njihovega
proženja, čas ter verjetnost proženja.
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3. 2

Varstveni objekti

Varstvene objekte za zaščito pred snežnimi plazovi lahko delimo glede na njihovo lokacijo do
kraja potencialnega plazu v dve glavni kategoriji, in sicer na objekte za aktivno zaščito in
objekte za pasivno zaščito pred snežnimi plazovi. Omenjenima kategorijama se je pred
kratkim pridružila še tretja, t. i. kategorija objektov za preventivno zaščito (G. E. O. O. N.,
2006).
Objekti za aktivno zaščito so nameščeni v območju proženja snežnih plazov, da bi preprečili
proženje oziroma zaustavili že sprožene plazove preden dobijo rušilno moč. Plazovi med
gibanjem lahko povzročijo ogromne sile oziroma pritiske, tudi več ton na kvadratni meter
površine, zato morajo biti zaščitni objekti postavljeni na tak način, da preprečijo gibanje plazu
vsaj v določenem obsegu, oziroma da vsaj nekoliko zmanjšajo silo plazu. Na splošno na zelo
strmih pobočjih z nakloni nad 30° plazenja ni mogoče popolnoma preprečiti. Glede na
material, iz katerega so izdelane aktivne protiplazne zgradbe, se le-te delijo na začasne
oziroma lesene in trajne oziroma kovinske. Začasne zgradbe se na splošno uporabljajo le v
primeru, da se v času njihove predvidene življenjske dobe, t. j. 15 do 25 let, pričakuje
ponovno pogozditev plazovitega pobočja, ki bo v končni fazi delovala kot naravna opora med
snežno odejo in tlemi (G. E. O. O. N., 2006).
Funkcija objektov za pasivno zaščito je, da spremenijo pot gibanja plazu in zaustavijo že
gibajočo se gmoto plazu. To lahko dosežemo s preusmeritvijo plazu ali s pomočjo zaviralnih
(prestreznih) zgradb. Običajno so to masivni objekti, zgrajeni iz zemlje, skal in betona,
postavljeni v območju gibanja in/ali odlaganja plazu. Njihov namen je usmeriti gibajoče se
snežne gmote proč od varovanih objektov ali jih zaustaviti izven varovanega območja.
Objekti za preusmerjanje gibanja snežnih plazov morajo biti zgrajeni tako, da spreminjajo tok
plazu postopno, največ za 30 do 35° od prvotne smeri (G. E. O. O. N., 2006; Zagotovitev
varnosti …, 1999).
Največkrat se za primerno izkaže uporaba mešanih ukrepov, t. j. objektov za aktivno in
pasivno zaščito. Omenjene ukrepe izvedemo, ko želimo omejiti obseg posega na območju
sprožitve in na območju izteka plazu z izvedbo objektov za pasivno zaščito. V splošnem je tak
način posega dražji in težje izvedljiv (G. E. O. O. N., 2006).
V kategorijo objektov za preventivno zaščito spadajo sistemi, ki sami prožijo plazove, in sicer
v času, ko je nevarnost snežnih plazov velika in splazitve ne moremo preprečiti. Sem spadata
ročno nameščanje eksploziva in sistem za kontrolirano proženje snežnih plazov Gaz-ex (G. E.
O. O. N., 2006).

3. 2. 1

Vrste aktivnih protiplaznih zgradb

Aktivne protiplazne zgradbe, ki se danes najpogosteje uporabljajo, so snežne grablje (slika
14), snežni mostovi (slika 15), snežne mreže (slika 16), leseni trinožniki (slika 17) in objekti
za regulacijo zračnega udara (sliki 19, 20), v to skupino pa spada tudi pogozdovanje (slika
18).
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Snežne grablje (»wooden rakes«) in snežni mostovi (»snow bridges«)
Objekte, gledano s strukturnega vidika, tvori par koz oziroma podpor, sestavljenih iz sidrišč in
nosilca, ki so pritrjene na tla in postavljene na medsebojni razdalji približno 2,5 do 3 m. Na
podporo je naslonjena snežna oporna zgradba, ki sestoji iz navpičnih lesenih elementov v
primeru grabelj in iz vodoravnih kovinskih elementov v primeru mostov. Zaradi veznega
temelja so najprimernejši način zavarovanja pred snežnimi plazovi na pobočnih gruščih (G. E.
O. O. N., 2006).
Naloga snežnih grabelj in snežnih mostov je, da otežujejo polzenje snežne odeje, oziroma da s
svojo konstrukcijo zaustavijo premikajočo se snežno maso. Svojo funkcijo opravljajo
optimalno, vse dokler sneg ne preseže debeline petih metrov (Mair, 2008).
Sistem varovanja s snežnimi grabljami in snežnimi mostovi je lahko neprekinjen ali
razdrobljen. Neprekinjena zgradba je zgrajena iz daljših, neprekinjenih objektov, ki se
raztezajo preko celotnega pobočja, prekinjena zgradba pa med objekti vključuje številne
vmesne prazne prostore. Katera oblika varovanja je na določenem območju bolj primerna, je
odvisno od lokalnih snežnih razmer, reliefne oblikovanosti pobočja in objektov, ki jih želimo
varovati. Na pobočjih, s katerih sneg plazi pogosto, se priporoča neprekinjen sistem varovanja
(Smernice za gradnjo …, 1990).
V preglednici 7 so predstavljene nekatere prednosti in slabosti zgoraj opisanih oblik varovanj.
Preglednica 7: Prednosti in slabosti različnih izvedb
snežnimi mostovi.
Izvedba
Prednosti
 širjenje strižnih razpok v
Neprekinjena
snežni odeji je oteženo
 predstavljajo
neprekinjeno
oviro za snežne plazove
 preprečujejo natezne napetosti
v snežni odeji
 dobra sposobnost prilagajanja
Prekinjena
konfiguraciji terena v vseh
smereh
 lokaliziranje delovanja škode
na posamezne odseke
VIR: Smernice za gradnjo …, 1990

varovanja s snežnimi grabljami in
Slabosti
 omejena sposobnost prilagajanja
pri zelo razčlenjenem terenu in
lokalno zelo pestrih snežnih
razmerah
 možen delen pretok snega skozi
vmesne prostore med objekti
 možno širjenje strižnih razpok v
vse smeri
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Slika 14: Snežne grablje in snežni mostovi na smučišču Moena v italijanskih Dolomitih (foto:
M. Markič, 15. 12. 2007).

Slika 15: Snežni mostovi na avstrijski strani ceste na Ljubelj (foto: M. Markič, 24. 2. 2008).

Snežne mreže (»snow nets«)
Gre za oporne objekte, namenjene zadrževanju snega s fleksibilnimi zadrževalnimi
površinami iz jeklenih vrvi. Mreže dajejo snegu zunanjo oporo in s tem omejujejo možnost
sprožitve plazu, zmanjšujejo nastanek razpok in širjenja že nastalega plazu. Na zgornjem delu
je ogrodje mreže vezano na gibljiv cevni nosilec, na spodnjem delu pa je zasidrano direktno v
tla. Nosilec je še dodatno sidran z jekleno vrvjo. Mreže so kot protiplazni objekt primerne na
težko dostopnih skalnatih tleh in erozijsko občutljivih mestih, saj sta transport in vgraditev v
primerjavi z ostalimi tipi opornih objektov najenostavnejša in najcenejša, mreže pa hkrati
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služijo tudi kot zaščita pred padajočim kamenjem. Hkrati imajo tudi minimalen vpliv na
podobo pokrajine. Kljub temu, da so v splošnem stroški postavitve opornih objektov dokaj
visoki, so stroški vzdrževanja v primerjavi z ostalimi tipi zaščite najnižji. Učinkovita višina
objektov, razdalje in prečni razmak med objekti so odvisni od največje višine snežne odeje v
merjenem obdobju in naklona pobočja. Mreže so uporabne na pobočjih z nakloni med 40 in
70°, kjer debelina snežne odeje ne preseže petih metrov, in kjer ne prihaja do odlomov večjih
skal, ki bi mreže lahko poškodovale. Njihovo optimalno delovanje je pogojeno s sprotnim
odstranjevanjem materiala, ki se nabere v mrežah (veje, kamenje …). Po dosedanjih izkušnjah
so snežne mreže najbolj primerni oporni objekti za preprečevanje proženja snežnih plazov
(Zaščitni ukrepi pred porušitveno erozijo …, 2002; Avalanche barriers, 2008).
Slika 16: Snežne mreže na avstrijski strani ceste na Ljubelj (foto: M. Markič, 24. 2. 2008).

Leseni trinožniki (wooden three-legged system)
Trinožniki so sestavljeni iz treh lesenih kolov, ki se v vrhnjem delu stikajo, tako da tvorijo
stabilno trikotno obliko višine enega do dveh metrov. Pomembni so kot objekti za
povečevanje hrapavosti tal, saj povečujejo stabilnost snežne odeje na pobočju. Svojo funkcijo
zadovoljivo opravljajo le, če so postavljeni na majhni medsebojni razdalji. Objekti se
uporabljajo tudi pri pogozdovanju plazovitih območij, saj s svojo obliko služijo kot
neposredna zaščita rastja pod njimi (G. E. O. O. N., 2006).
Slika 17: Leseni trinožniki (vir: G. E. O. O. N., 2006).
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Pogozdovanje (»afforestation«)
Z izrazom pogozdovanje opredeljujemo načrtno zasajanje z drevjem na tistih zemljiščih, ki
prvotno niso bila porasla z gozdom ali pa je bil gozdni sestoj zaradi določenih vzrokov z
območij odstranjen. Glavni namen pogozdovanja pri ureditvi plazovitih območij je
usposobitev gozda za varovalne namene. Pogozdovanje se še posebej vzpodbuja tam, kjer je
zaradi pretiranega izsekavanja v preteklosti zelo malo površja ostalo pod gozdom. Ukrep še
zdaleč ni enostaven, saj mora biti za pogozdovanje izpolnjena vrsta pogojev. Poleg pobočij
nad gozdno mejo so dokaj neprimerna tudi pobočja z velikimi nakloni. V takih primerih so
lahko v pomoč le dodatni protiplazni objekti na območju proženja plazov. Za pogozdovanje
najprimernejše plaznice pa so tiste, ki so v celoti pod gozdno mejo in na katerih je dovolj
debela prst ter ugodne vlažnostne razmere (Pavšek, 2002).
Gozd je oblika rastja, ki najbolj učinkovito preprečuje proženje snežnih plazov, varovalni
pomen gozdov pa je velik predvsem na območju proženja. Na območju odlaganja je trajnovarovalni pomen gozdov nepomemben zaradi velikih sil na površinsko enoto, ki lahko uničijo
prav vse vrste gozdov. Na zaviranje plazov, ki so že v gibanju, in njihovo zaustavljanje ima
gozd majhen vpliv, največkrat le enkraten (Pavšek, 2002).
Glede drevesnih vrst so za pogozdovanje manj primerni listavci in macesen, saj je prirastek
snežne odeje zaradi manjše intercepcije večji kot pri iglavcih (z izjemo macesna). Pri plazovih
nesprijetega snega je v gozdu za hitrejšo stabilizacijo snežne odeje pomemben le vpliv
krošenj, debla plazenja ne morejo preprečiti. Varovalni učinek gozda je manjši, če sestoj ni
strnjen. Odrasel iglasti gozd je najbolj učinkovita in najcenejša zaščita pred snežnimi plazovi,
saj preprečuje proženje posameznih plasti snežne odeje in kopičenje snežnih gmot. Krošnje
prestrezajo novozapadli sneg, ki pade na tla kasneje, kot bi sicer, kar povzroča motnje pri
tvorbi plasti v snežni odeji in posledično nastanejo le manjše drsne ploskve (Pavšek, 2002).
Pogozdovanje se, vsaj v prvi fazi, ponavadi izvaja skupaj s povečevanjem hrapavosti v obliki
nameščanja aktivnih protiplaznih objektov, saj povečana hrapavost zmanjšuje možnost
plazenja snega po pobočju. S tem so ustvarjeni pogoji za uspešno razrast posajenih drevesnih
in grmovnih sadik. Brez istočasnega povečevanja hrapavosti sadike ne morejo kljubovati
vsakoletnim pritiskom in poškodbam zaradi plazenja snega (Zagotovitev varnosti …, 1999).
Kot je bilo že omenjeno, ima gozd na zaviranje plazov, ki so že v gibanju, le majhen vpliv.
Lahko pa s pomočjo stanja vegetacije ugotovimo pogostnost pojavljanja snežnih plazov, kar
prikazuje spodnja preglednica.
Preglednica 8: Značilnost vegetacije v odvisnosti od pogostnosti pojavljanja snežnih plazov.
Pogostnost proženja
Značilnost vegetacije
Gole zaplate, dreves višjih od 2 m ni, zlomljeno drevje.
1 –2 leti
Pogosti plazovi
Malo dreves višjih od 2 m, pionirske vrste, zlomljeno drevje.
2 –10 let
Občasni plazovi
Prevladujejo pionirske vrste ter mlada drevesa.
10 –25 let
Redki plazovi
Odrasla drevesa pionirskih vrst.
25 –100 let
Zelo redki plazovi
Vir: Zagotovitev varnosti …, 1999
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Slika 18: Pogozdovanje s pomočjo snežnih mostov na smučišču Moena v italijanskih
Dolomitih2 (foto: M. Markič, 15. 12. 2007).

Objekti za regulacijo vetrnega toka (»wind regulation instruments«)
Če veter z nekega kraja sneg odnaša, to ponavadi ne predstavlja hujšega problema, nasprotno
pa se kopičenje snega drugod lahko izkaže kot neprimerno ali celo nevarno. V ravninskih
predelih lahko začnejo nastajati zameti na cestah in železnicah, v gorskem svetu veter iz snega
gradi opasti in zamete, močno neprijetno je kopičenje snega na protiplaznih zgradbah.
Posledice so jasne, na eni strani oviran promet na cestah in železnicah, na drugi povečana
nevarnost snežnih plazov (Sivardiere, Castelle, 1993).
Glavni namen obravnavanih objektov je, da vplivajo na kopičenje z vetrom prenesenega
snega, zato da se prepreči nastanek večjih zametov, ki bi izničili delovanje protiplaznih
objektov. Omenjene zgradbe delimo v dve glavni skupini, na pospeševalnike in nasipe ali
deflektorje (Sivardiere, Castelle, 1993).
Pospeševalniki (»wind accelerators«) delujejo po principu Ventourijeve cevi. Sestavlja jih
stena, nagnjena približno 40° glede na navpičnico, ki sloni na ogrodju, trdno pritrjenem na
terenu. Sneg, ki ga prinaša veter, pri prehodu skozi »cev«, ki jo na spodnji strani tvori teren,
na zgornjem delu pa lesena pregrada, pospeši, tako da je odnesen na bolj oddaljeno točko,
kakor bi sicer naravno padel na tla. Pri postavitvi takih zgradb je zelo pomembno poznavanje
prevladujočih smeri vetrov na problematičnem območju, saj bi se v primeru napačne
postavitve zaradi geometrične konfiguracije pospeševalnikov le-ti v kratkem času zamašili in
objekt bi postal neučinkovit (G. E. O. O. N., 2006).
Nasipi (»avalanche barriers«) zmanjšujejo prehodne hitrosti snega ob tleh in ustvarjajo
turbulence, ki omogočajo akumulacijo snežnih delcev. Ena najpogostejših oblik nasipov so
stružni plotovi (»snow fence«). Gre za prostorsko razpotegnjene ovire, ki vplivajo na tok
vetra tako, da se živi sneg odlaga in ustali na vnaprej določenih krajih. Stružni plotovi so
lahko trajni (ostanejo na mestu vgraditve), občasni (namestitev in odstranitev po potrebi),
2

Na smučišču Moena v italijanskih Dolomitih skušajo pogozditi številne poseke, od koder so se v preteklosti
prožili snežni plazovi in ogrožali smučarske proge. Pogozdovanje izvajajo skupaj z ukrepi povečevanja
hrapavosti. Najpogosteje izbirajo med snežnimi mostovi in snežnimi grabljami.
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samosučni (samodejno se postavljajo pravokotno na smer vetra) ali rastlinski (vlogo plotu
opravlja živa meja). Najpogosteje se uporabljajo stružni plotovi, katerih tehnične
karakteristike odlaganja živega snega so določljive. Stružni plot ovira tok vetra, s tem se
hitrost vetra zmanjša, živi sneg pa se na drugi strani plotu odlaga in kopiči. Dolžina zameta na
ravnem lahko doseže 20 do 25-kratno višino plotu. Manjši zameti nastajajo tudi pred plotom.
Plot povzroča kopičenje snega oziroma zamete na ustreznih, prednostnih krajih, preprečuje pa
odlaganje na mestih, kjer sneg povzroča kakršnokoli škodo. Hkrati je sneg v zametu nabit in
močno sprijet, zato ga veter, tudi če spremeni smer, ne more premeščati. Stružni plot je
potrebno postaviti v privetrju, kjer veter načenja snežno odejo in ne v odvetrju, kjer zameti
nastajajo po naravni poti. Da plot prestreza kar največ živega snega, mora biti obrnjen
pravokotno na smer vetra. Takoj, ko je vpadni kot vetra manjši od 90°, se zmanjša uporabna
površina plotu (Zaščitni ukrepi pred porušitveno erozijo …, 2002).
Slika 19: Shematični prikaz delovanja stružnega plotu (vir: Rekonstrukcija regionalne ceste
…, 2007).

Stružne plotove uporabljamo, ko želimo: preprečiti nastanek snežnih plazov tako, da
zmanjšamo količino snega, ki bi se sicer nakopičil v opasteh; preprečiti nastanek zametov na
cestah, železnicah in v okolici zgradb; izboljšati zasneženost smučišč; preprečiti
preobremenitev protiplaznih opornih zgradb zaradi zametov živega snega (Sivardiere,
Castelle, 1993).
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Slika 20: Stružni plotovi3 (vir: Aineva, 2008)

Tehnične karakteristike stružnih plotov, ki vplivajo na odlaganje snega, so:
- dolžina plotu: dolžina oziroma razdalja med obema koncema plotu mora biti tolikšna,
da se čimmanj čuti vpliv »robnega učinka«, ki odloča o velikosti površine, na kateri se
odlaga in kopiči živi sneg. Dolžina plotu naj bi bila najmanj 20-kratnik njegove višine;
- poroznost: je razmerje med propustno in nepropustno površino plotu. Če poroznost
povečamo, se zamet podaljša, oddalji od plota in zniža. Posledica večje poroznosti je
večja količina odloženega snega. V praksi je poroznost plotu odvisna od prostora, ki je
na voljo, optimalna vrednost pa se giblje med 40 in 60 %;
- talna špranja: je razdalja med tlemi in spodnjim robom plotu. V špranji ob vznožju
plotu se hitrost vetra pospeši, zato tam snega ni. Ponavadi višina špranje znaša 10–15
% plotu;
- višina plotu: je navpična razdalja od vrhnjega roba plotu do tal in odloča o njegovi
zmogljivosti oziroma o največji količini snega, ki jo plot prestreže. Višina stružnih
plotov, ki pred zameti varujejo prometne poti v dolinah, običajno znaša 1 do 2 m, v
gorah pa celo 3 do 4 m (Zaščitni ukrepi pred porušitveno erozijo …, 2002).
Učinkovitost stružnih plotov je zelo odvisna od kraja postavitve, zato je pred njihovo
postavitvijo potrebno dobro poznavanje zimskih lokalnih razmer. Da bi ugotovili, če kraj in
lega plotu ustrezata, je z opazovanjem potrebno nadaljevati tudi potem, ko je plot že
postavljen, kajti upoštevati je treba, da so plotovi postavljeni v kopnem svetu in da se
krajevne razmere zaradi zametov po sneženju spremenijo. Pri iskanju idealne lokacije za
postavitev plotov se v praksi velikokrat uporablja način, da se najprej namesti lahek začasen
plot, ki se ga premešča toliko časa, dokler se ne najde najboljše rešitve in šele nato se plot
dokončno namesti (Sivardiere, Castelle, 1993).
Prve stružne objekte v obliki zidov iz skal so začeli graditi v začetku 19. stoletja. Kasneje so
jih nadomestili plotovi iz lesa, jekla in aluminija. Pri izbiri materialov so ključnega pomena
vremenske razmere kraja, kjer bodo objekti postavljeni. Odločitev o materialih je velikokrat
odvisna tudi od možnosti vzdrževanja, zato se v gorskem svetu uporablja predvsem obdelan
3

Na tem mestu so stružni plotovi postavljeni z namenom preprečiti nastanek zametov na bližnji cesti. Tehnične
karakteristike teh plotov niso optimalne: plotovi bi bili lahko daljši (dolžina plotu naj bi bila 20-kratnik njegove
višine), prostor, ki je na voljo, omogoča večjo poroznost plotov (zaradi premajhne poroznosti se sneg odlaga tudi
na privetrni strani plotu in maši talno špranjo), če bi bili plotovi višji, bi lahko prestregli večje količine snega.
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les in jeklo, medtem ko imajo na ravninah prednost plotovi iz lahkega lesa (Sivardiere,
Castelle, 1993).

3. 2. 1. 1

Kriteriji trasiranja in višina protiplaznih objektov

V večini primerov je potrebno protiplazne zgradbe postaviti na pobočjih z naklonom med 30
in 50°. Na naklonih manjših od 30° so splazitve zelo redke, na naklonih nad 50° pa se pogosto
pojavljajo sprotne splazitve snega. Vedeti moramo, da navedeno seveda ni pravilo. Oporne
objekte se namešča od vrha proti dnu pobočja, pri čemer so prvi objekti pod vrhom
postavljeni na manjši medsebojni razdalji, kot je bilo projektirano, to pa zaradi morebitnih
preobremenitev s snežno odejo (G. E. O. O. N., 2006).
Razmik med objekti na pobočju mora biti tolikšen, da pritisk snega, akumuliranega nad
objekti, le-teh ne poškoduje, in da objekti lahko brez poškodb vzdržijo dinamične
obremenitve morebitnih splazitev. Razdalja med dvema zaporednima vrstama objektov je
odvisna od oporne višine, kota trenja med snegom in površjem, hrapavosti površine drsenja in
njene izpostavljenosti. Objekti za zaščito so lahko vzdolž izohips razporejeni sklenjeno ali
prekinjeno. S sklenjeno postavitvijo objektov se prepreči širjenje strižnih razpok in lokalizira
bočne preobremenitve samo v bližino robov sklenjenih vrst. S prekinjeno postavitvijo
objektov se doseže boljšo prilagodljivost izoblikovanosti površja. Izbira razporeditve je
odvisna od značilnosti snega, naklona, morebitne prisotnosti redko poraščenih gozdnih
površin in pomembnosti dobrine, ki jo želimo zaščititi. V primeru zelo pomembnih posegov,
kakor tudi v primeru pregraditve severnih pobočij v višjih legah, kjer so pogostejši plazovi
nesprijetega snega, je na splošno bolj priporočljiva razporeditev objektov v sklenjenih vrstah
(G. E. O. O. N., 2006).
Na območju potencialne sprožitve plazu je priporočljivo, da se objekti širijo oziroma potekajo
prečno na pobočje vse do naravnih meja plazovitega predela (npr. do gozdnih površin ali
gorskih grebenov, ki se spuščajo proti dolini). Posebno pozornost je potrebno nameniti
postavljanju objektov pod zelo strmimi skalnimi stopnjami. V takih primerih morajo biti
pregrade, ki morajo zdržati tudi morebitne padce skalnih ali ledenih blokov in se zaradi
usadov nesprijetega snega lahko zelo hitro zapolnijo, v predelu navpičnega pobočja bolj gosto
nameščene, da ne utrpijo prevelikih obremenitev (G. E. O. O. N., 2006).
Pri določanju višine opornih zgradb na določenem območju se upoštevajo snežni podatki, ki
so bili zabeleženi na bližnjih merilnih postajah. Nekajletna opazovanja pred postavitvijo
objektov omogočajo primerno oceno razporeditve le-teh glede na morfologijo območja in
pojav erozije oziroma akumulacije zaradi delovanja tam prevladujočih vetrov (G. E. O. O. N.,
2006).
Ena največjih težav pri postavljanju objektov za aktivno zaščito pred snežnimi plazovi je brez
dvoma vezana na izvedbo njihovih temeljev. Prav ti so pogosto ključni element celotne
strukture. Iz prakse je ugotovljeno, da se največje obremenitve pojavljajo na bočnih elementih
pregradnih vrst. Da teren lahko prenese tolikšne obremenitve, je potrebno izdelati površinske
(železobetonske ali kovinske nosilne plošče) ali globinske temelje (ki lahko prenesejo
obremenitve v globino). Predvsem v primeru izdelave trdnih ali gibljivih jeklenih objektov je
rešitev z uporabo sider v zadnjem času najbolj razširjena, saj omogoča, da je struktura dobro
temeljena tudi, ko imajo tla slabe geomehanske lastnosti ter predvsem zato, ker uporabljeni
sistemi za vrtanje omogočajo minimalno izkopavanje in premeščanje prepereline (nesprijetega
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materiala na pobočju), s čimer ne ogrožajo geološke stabilnosti pobočja (G. E. O. O. N.,
2006).
Sodobni varovalni ukrepi za zaščito pred snežnimi plazovi so po konstrukciji in uporabljenih
materialih zasnovani na način, da jih je možno postaviti na najbolj kritičnih odsekih, ne glede
na težavnost in težko dostopnost terena. Zasnovani so tako, da v primeru poškodb, ko
kinetična energija snežnih plazov preseže predvideno, preseženo energijo prevzamejo manj
vitalni, lažje dostopni in lažje zamenljivi deli. Stalni nadzor, pravočasna zamenjava
poškodovanih delov in pravočasno čiščenje varovalnih ograj omogoča le-tem uporabno dobo
med 50 in 100 leti (Avaroc, 2008).

3. 2. 2

Vrste pasivnih protiplaznih zgradb

Objekti za pasivno zaščito so, glede na to, da so postavljeni na območju drsenja ali
zaustavitve plazu, podvrženi zelo močnim dinamičnim silam. Zaradi tega so to večinoma
masivni objekti, običajno sestavljeni iz zemlje in večjih skal, ki lahko prenesejo pritiske tudi
do več ton na kvadratni meter udarne površine. Objekti za pasivno zaščito lahko plaz
usmerjajo, ga prestrežejo, zavirajo ali neposredno varujejo pred njim (G. E. O. O. N., 2006).
Glavne vrste objektov za pasivno zaščito so usmerjevalni nasipi (sliki 21, 22), odklonski klini
(slika 23), prestrezni nasipi ter protiplazne galerije in predori (sliki 24, 25).
Usmerjevalni nasipi ali vodilne zgradbe (»deflecting dikes«)
Vodilne zgradbe so nasipi oziroma zidovi ter poglobitve, ki prestrežejo ter preusmerijo tok
plazu. Vpadni kot plazu na objekt mora biti manjši od 20°, kajti pri večjih vrednostih lahko
snežna gmota odklonski nasip prelije. Večinoma gre za zemeljske nasipe na območjih, kjer se
lahko uporabi lokalni material, gradijo pa se tudi nasipi oziroma zidovi iz utrjene zemlje,
betona, jekla … Pri gradnji nasipov se največkrat izkoristi reliefne danosti območja, npr.
poglobitev se izvede na območju že poglobljene plaznice (kar prikazuje slika 22) oziroma
nasip se izvede iz že obstoječega materiala na zavoju plaznice. V praksi se je izkazalo, da so
nasipi učinkoviti v prestrezanju vseh vrst plazov, razen pršnih, saj le-ti segajo visoko od tal
(McClung et al., 1993).
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Slika 21: Usmerjevalni nasip – skica4
(vir: McClung et al., 1993).

Slika 22: Vodilna zgradba (vir: Aineva, 2008).

Odklonski klini (»deflecting splitteres«)
Namenjeni so neposrednemu varovanju dobrine manjših razsežnosti (posamezne stavbe,
nosilci napeljav za žičnice, stebri mostov). Njihova glavna naloga je, da preusmerijo tok
plazu. Pritisk, ki ga ima gibajoča se snežna masa na neko oviro, je premosorazmeren s
površino trka oziroma udarca. Klinasta oblika takih objektov omogoča, da se naletna sila
znatno zmanjša. Odklonsko delovanje se lahko doseže tudi tako, da je že sam objekt, ki se
nahaja na poti plazu, izveden v obliki klina. Višina protiplaznega objekta je odvisna od višine
snega, višine drsenja plazu in višine vzpona na sam objekt, ki je odvisna od gibalne količine
premikajoče se mase (G. E. O. O. N., 2006; McClung et al., 1993).

4

Nasipi morajo biti grajeni na način, da zadržijo silo snežnega plazu na nasip (Pv) in silo trenja (Pf) neodvisno od
hitrosti snežnega plazu (Va).
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Slika 23: Odklonski klin (vir: Aineva, 2008).

Prestrezni nasipi (»intercepting dams«)
Izdelani so z namenom, da popolnoma ustavijo plaz oziroma da znatno upočasnijo njegovo
hitrost in tako zmanjšajo dolžino zaustavljanja plazu. Njihova višina je, tako kot višina
odklonskih klinov, odvisna od količine snega na tleh, višine drsenja plazu in višine vzpona na
sam objekt, ki je odvisna od gibalne količine premikajoče se mase. Pri določanju dimenzij je
potrebno upoštevati tudi akumulacijsko zmogljivost prestreznega nasipa, v primeru pogostih
plazov pa se lahko predvidi tudi možnost dostopa z vozili za odstranjevanje snega, tako da se
ponovno doseže učinkovitost objekta (G. E. O. O. N., 2006).
Protiplazne galerije (»snow sheds«)
Gre za masivne strukture, oblikovane na način, da vodijo splazelo gmoto snega čez oziroma
vzdolž ceste ali železnice z namenom, da jih zavarujejo pred snežnimi plazovi in snežnimi
zameti. Zgrajene morajo biti tako, da vzdržijo tako statične kot dinamične pritiske, ki jih
povzročajo hitrost snežnih plazov, količina splazele snežne gmote in koeficient trenja med
samo galerijo in snežnim plazom (Swiss Federal Institute …, 2008c).
V grobem galerije razdelimo v odprte in zaprte, pri čemer slednje že obravnavamo kot
protiplazne predore. Dejstvo je, da za predore veljajo zahtevnejši pogoji obratovanja in
vzdrževanja, zato je takšnih zgradb bistveno manj. Bolj ali manj se je tip zaprtih galerij
uporabljal v preteklosti, ko stanje gradbene tehnike še ni omogočalo drugačnih izvedb.
Nadalje lahko galerije razdelimo še na dva tipa, in sicer galerije s škatlastim in galerije s
polcilindričnim profilom. Oba tipa galerij omogočata enostransko odprtost in s tem ugodnejše
prezračevanje. Razlike med obema zasnovama gre iskati predvsem v konstrukcijski zasnovi.
Škatlast profil zaradi svoje zasnove slabše prenaša horizontalne in vertikalne obremenitve,
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cilindrični profili pa so bolj ugodni s stališča prenosa obremenitev, vendar pa posledično
zavzamejo več prostora. Galerije s cilindričnim profilom so višje in širše od galerij s
škatlastim profilom. Obstajajo tudi montažne in polmontažne galerije, katerih bistvena
prednost je hitrost gradnje in minimalno gradbišče, slabosti pa so predvsem v trajnosti takšnih
izvedb (Zaščitni ukrepi pred porušitveno erozijo …, 2002).
Slika 24: Protiplazna galerija s škatlastim profilom (vir: Swiss Federal Institute …, 2008c).

Slika 25: Protiplazni predor na cesti Bistrica pri Tržiču–Ljubelj5 (foto: M. Markič, 24. 2.
2008).

5

V preteklosti se je izkazalo, da je lavinski predor prekratek, saj Begunjski plaz lahko zasuje enega ali celo oba
vhoda v predor.
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3. 2. 3

Preventivna zaščita

V to skupino prištevamo tiste ukrepe, ki jih uporabimo v času, ko se zavedamo očitne in
neposredne nevarnosti snežnih plazov in se pred njimi ne moremo zavarovati oziroma jih ne
moremo preprečiti. To se navadno zgodi po dolgotrajnem intenzivnem sneženju.
Sistem namernega proženja snežnih plazov Gaz-ex
Beseda Gaz-ex (pisana na več načinov: Gazex, GazEX, GAZ-EX) izhaja iz francoske besede
»Gaz explosif«. Sistem so leta 1988 izdelali v francoskem podjetju T. A. S. (Technologie
Alpine de Sécurité), ki je eno vodilnih podjetij na področju izdelovanja protiplaznih objektov.
Sistem omogoča nadzorovano proženje snežnih plazov, ki deluje na podlagi mešanice plinov,
s pomočjo katere lahko sistem pravočasno sproži snežne plazove, tako da imajo manjšo moč
in manjši doseg (T. A. S., 2008).
Sistem Gaz-ex predstavljajo dolga strelna cev, usmerjena proti mestu, kjer lahko pride do
sprožitve snežnega plazu, kontrolno mesto, ki je nekoliko oddaljeno od strelne cevi (v njem
sta v posebnih posodah shranjena plina kisik in propan, ki v obliki mešanice delujeta kot
eksploziv) in dovodnih cevi, ki povezujejo kontrolno mesto in strelno cev (T. A. S., 2008).
Slika 26: Shematski prikaz sistema Gaz-ex (vir: Horvat, Papež, Cej, 2006).

Predhodno določene količine kisika in propana se iz kontrolnega mesta po dovodnih ceveh
ločeno dovajajo do strelne cevi. Na podlagi daljinskega ukaza se preko avtomatskih ventilov
plina sprostita v strelno cev, kjer se pomešata. Ko se ventili zaprejo, električna vžigalna
naprava sproži eksplozijo plinske mešanice. Eksplozija plinov ustvari udarni val, ki ga strelna
cev usmeri proti snežni odeji. Plini udarijo v snežno odejo pod kotom 30° in s hitrostjo med
500 in 600 m/s potisnejo sneg ter sprožijo plaz. Po eksploziji nastane močan povratni podtlak,
ki sprosti zrak iz snežne odeje in jo s tem še dodatno zrahlja (Horvat, Papež, Cej, 2006).
V strelni cevi z enojnim delovanjem je vžigalna naprava na začetku cevi, zato pride do ene
same eksplozije s potiskom na konec cevi. Pri strelnih ceveh z dvojnim delovanjem pa je
vžigalna naprava na sredini cevi in tam pride do dveh eksplozij. En udarni val gre od sredine
cevi proti njenemu koncu in v snežno odejo, drugi pa deluje na zadnji del cevi, ki prenese val
na skalno podlago in s seizmičnim učinkom dodatno rahlja snežno odejo, s čimer je dosežen
dvojni učinek. Sistem se po vsakem strelu ponovno samodejno napolni. Med dvema
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eksplozijama mora preteči najmanj 30 minut. Število eksplozij je odvisno od zaloge plinov in
dolžine dovodnih cevi (Horvat, Papež, Cej, 2006).
Slika 27: Sistem Gaz-ex na smučišču Kanin. Spodnji del kontrolnega mesta je prekrit s
snegom. Vidne so sončne celice, radijska antena in strelna cev v ozadju (foto: M. Markič, 20.
3. 2008).

Kontrolno mesto v obliki kupole: standardno kontrolno mesto sistema Gaz-ex ima obliko
kupole. V njej se nahajajo jeklenke kisika in propana s plinskimi in električnimi ventili,
sistem za odmerjanje plinov v strelno cev, elektronski kontrolni sistem, radijski sistem za
daljinsko upravljanje, sprožilni mehanizem, 12 V akumulator, ki se lahko polni z vetrnico ali
s sončnimi celicami, sistem senzorjev, ki zaznavajo zaloge kisika, vibracije eksplozije strelne
cevi, sprožene snežne plazove in obseg sproženih plazov. Kontrolno mesto ima lahko do pet
strelnih cevi (Horvat, Papež, Cej, 2006).
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Sliki 28, 29: Kontrolno mesto v obliki kupole (vir: Horvat, Papež, Cej, 2006; T. A. S., 2008).

Kontrolno mesto v obliki skrinje: samostojni sistem z eno ali dvema strelnima cevema je
alternativa klasičnemu sistemu Gaz-ex s kontrolno kupolo in je namenjen delovanju v težjih
razmerah. Sestavni deli skrinje so enaki kakor pri kupoli, s tem da sta lahko nanjo priključeni
le ena ali dve strelni cevi, ki se jih lahko aktivira hkrati ali izmenično (Horvat, Papež, Cej,
2006).
Sliki 30, 31: Kontrolno mesto v obliki skrinje (vir: Horvat, Papež, Cej, 2006; T. A. S., 2008).

45

Plinske dovodne cevi: cevi med kontrolnim mestom in strelnimi cevmi so iz polietilena in
morajo biti vkopane v tla oziroma pritrjene na skalnati teren. Strelna cev je lahko od
kontrolnega mesta oddaljena do 400 m (Horvat, Papež, Cej, 2006).
Strelna cev: cevi so jeklene in oblikovane tako, da prenesejo eksplozijo mešanice omenjenih
plinov. Gaz-ex ponuja dva modela strelnih cevi glede na način pritrditve na podlago, ki sta
odvisna od stabilnosti podlage. Pri obeh načinih pritrditve sistem ponuja več vrst strelnih cevi
glede na dimenzijo in glede na želeno jakost eksplozije. Uporabiti je možno cevi z enojnim in
dvojnim delovanjem (Horvat, Papež, Cej, 2006).
Slika 32: Sistem Gaz-ex s kontrolnim mestom v obliki kupole. V bližini strelne cevi so vidne
plinske dovodne cevi (vir: T. A. S., 2008).

Prednosti uporabe tega sistema pri programirani sprožitvi plazov so (predvsem v primerjavi z
ročnim nameščanjem eksploziva): hitrost posega, možnost neposrednega daljinskega
upravljanja celotnega strelnega postopka, izogibanje vsem komplikacijam tehničnega in
zakonskega značaja v zvezi s prevažanjem, skladiščenjem in uporabo razstreliva, odsotnost
nevarnosti povezanih z nerazstreljenim eksplozivom, saj se plinasta mešanica hitro porazgubi,
odlična učinkovitost zračnega udara, usmerjenega z ustjem topa proti površini snežne odeje in
nesferično širjenje udarnega vala, povzročenega zaradi detonacije, ki omogoča, da učinek
deluje na širšem območju. S sistemom Gaz-ex se lahko pravočasno sproži snežne plazove,
tako da imajo manjšo moč in manjši obseg. Zaradi daljinskega upravljanja ljudje niso
izpostavljeni nevarnostim, poleg tega pa je tudi ekološko bistveno primernejši. Bistvene
pomanjkljivosti pa so visoki začetni stroški in nefleksibilnost pri izbiri mesta sprožitve.
Zaradi številnih prednosti sistem Gaz-ex v zahodni Evropi, ZDA in Kanadi hitro izpodriva
druge načine namernega proženja snežnih plazov (G. E. O. O. N., 2006; Horvat, Papež, Cej,
2006).
Zapora prometa in smučišč
V ta varnostni ukrep so vključene vse javne in zasebne ceste ter železniške proge. Čas zapore
je odvisen od tega, kako dolgo traja nevarnost snežnih plazov. Danes imajo v nekaterih
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alpskih deželah nameščene samodejne javljalnike plazov, ki so povezani s semaforji na obeh
straneh plaznice, od katere so primerno oddaljeni. Načini zaznavanja nevarnosti so različni:
plaz lahko nakaže pretrgana žica, ki jo ob splazitvi prekine plazovina ali pa plaz ob splazitvi
zaznajo radarske naprave, ki razlikujejo med mirujočim in gibajočim se snegom (Šegula,
1986).
V Sloveniji se zapora prometa vsako zimo izvaja na cestnem odseku Erika–Vršič–Trenta,
pozimi so v času nevarnosti proženja snežnih plazov zaprte ogrožene smučarske proge na
smučišču Vogel in Kanin, v preteklosti pa se je zapora izvajala tudi na smučišču Zelenica.
Prepoved gibanja in zapora smučišč
Predel, ki ga strokovnjaki ocenijo, da je ogrožen zaradi potencialne možnosti proženja
snežnih plazov, lahko občasno iz varnostnih razlogov zaprejo za javnost, če varnosti ni
mogoče zagotoviti na drug način (Šegula, 1986).
Začasna izselitev
Včasih je to edina rešitev pred nevarnostjo snežnih plazov, kadar so v nevarnosti posamezna
naselja ali zgradbe (Šegula, 1986).

3. 3 Izkušnje pri izvajanju zaščite pred snežnimi plazovi v Sloveniji
V Sloveniji imamo izkušnje na področju zaščite pred snežnimi plazovi z izvajanjem tako
varnostnih kot varstvenih ukrepov. Vzdrževalni varnostni ukrepi obsegajo zlasti pravočasno
zaporo ogroženih površin (cest, smučišč, železniških prog ...), ki mora trajati do prenehanja
nevarnosti. Z namernim proženjem snežnih plazov se lahko pomembno prispeva k
učinkovitosti in trajanju vzdrževalnih varnostnih ukrepov. Pri nas se namerno proženje
snežnih plazov pogosto izvaja na Kaninu (s sistemom Gaz-ex), v preteklih desetletjih pa tudi
na Zelenici. Namerno proženje se opravi, ko debelina snežne odeje še ni tolikšna, da bi
sproženi plaz lahko povzročil škodo. Ogroženi objekti morajo biti pred naletom plazovine
zavarovani s trajnimi varstvenimi objekti. Zaželeno bi bilo, da bi tudi v Sloveniji pri
namernem proženju snežnih plazov prešli k aktivnejši uporabi helikopterjev (Zagotovitev
varnosti …, 1999).
Žal pa v Sloveniji na ogroženih površinah pogosto ne pride do pravočasnih zapor in le sreči se
imamo zahvaliti, da v zadnjih letih ni prišlo do nesreč, ko so snežni plazovi zasuli za promet
odprte prometnice (avtocesta Hrušica–Vrba marca 1996, lokalna cesta med Tržičem in
Jelendolom februarja 1999 …) (Zagotovitev varnosti …, 1999).
Na plazovitih območjih ni dovoljena gradnja objektov, ki bi jih lahko porušili ali poškodovali
plazovi. Če pa se določeni gradnji iz utemeljenih razlogov ni mogoče izogniti (npr. avtocesta
Hrušica–Vrba na odseku pod Mežaklo), mora biti varnost ogroženih objektov zagotovljena z
izgradnjo ustreznih varstvenih protiplaznih objektov, ki jih je dolžan financirati investitor
projekta na ogroženem območju. Take objekte bi morali zgraditi tudi na tistih obstoječih
plaznicah v območju trajnega človekovega bivanja, kjer z občasnim varstvom v kritičnih
razmerah ni moč zagotoviti ustreznega nivoja varnosti (stanovanjski objekti, gospodarski
objekti, žičniške postaje, žičniški in daljnovodni stebri). To je namreč edini način za ustrezno
zavarovanje človeških življenj in dobrin. Podobno velja za pomembnejše ceste in železnice,
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saj si njihovega dolgotrajnejšega zaprtja iz gospodarskih razlogov praviloma ni moč privoščiti
(Zagotovitev varnosti …, 1999).
Dosedanji protiplazni varstveni ukrepi v Sloveniji so bili izvedeni na pobočjih ob cesti
Zagorje–Renke, v Topli, na Kaninu, Soteski pri Bohinju, na Ljubelju, … Celovita, sistemska
protiplazna zaščita pa je bila do sedaj izvedena zgolj na pobočju Mežakle nad avtocestnim
odsekom Hrušica–Vrba (Zagotovitev varnosti…, 1990).
Slika 33: Čiščenje ceste Kranjska Gora–Vršič pri Erjavčevi koči, ki jo je zasul snežni plaz z
območja Močil (foto: G. Bogataj, 24. 4. 2006).
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4

OGROŽENOST CEST ZARADI SNEŽNIH PLAZOV V
SLOVENIJI

4. 1 Zbirni prikaz ogroženosti cest Direkcije Republike Slovenije za
ceste (DRSC)
V snežnih zimah povzročajo snežni plazovi največ preglavic prav v prometu, saj povzročajo
številne zastoje in zapore prometnic, z zasutji pa poškodbe cest. Nekatere ceste pri nas so v
tem času zaprte, najbolj znana in vsako leto polemična je prav zimska zapora ceste prek
prelaza Vršič. V Sloveniji pa je še vrsta drugih cestnih in železniških odsekov, na katere se
stalno ali občasno prožijo snežni plazovi (Pavšek, 2002).
Preglednica 9: Nekatere, s snežnimi plazovi najbolj ogrožene prometnice po podatkih iz
lavinskega katastra za Slovenijo (N = 1257).
Cesta, železniška proga
Število plazov
1
Dolenja Trebuša–Spodnja Idrija (Oblakov vrh)
34
2
Bača pri Modreju–Podbrdo
26
3
Želin–Spodnja Idrija
25
4
Dolenja Trebuša–Želin
21
5
Spodnja Idrija–Godovič
21
6
Idrija–Idrijska Bela
15
7
Podrošt–Železniki
15
8
Žaga–Učja
15
9
Trenta–Bovec (Kal–Koritnica)
14
10
Most na Soči–Jesenice (železniška proga)
14
11
Spodnja Idrija–Žiri
13
12
Zali Log–Davča
13
13
Kropa–Železniki
11
14
Kneža–Kneške Ravne
10
15
Koritnica–Rut
10
16
Predel–Bovec
10
17
Spodnje Jezersko–Preddvor
10
18
Cerkno–Gorenji Novaki
9
19
Črna–Koprivna
9
20
Gozd Martuljek–Srednji Vrh
9
21
Erika–Vršič
9
22
Vršič–Trenta
4
Vir: Pavšek, 2005
Po številu se največ snežnih plazov proži na cestne odseke med Dolenjo Trebušo in Spodnjo
Idrijo prek Oblakovega Vrha, med Bačo pri Modreju in Podbrdom (Baška grapa), Želinom in
Spodnjo Idrijo ter Spodnjo Idrijo in Godovičem. Vzdolž Idrijce se proži na cesto kar 67 ali 5
% vseh v kataster vpisanih plazov. Veliko jih je še na cestnih odsekih ob Idrijci (nad
Podrotejo), med Podroštom in Železniki, Žago in Učjo, Trento in Bovcem, Spodnjo Idrijo in
Žirmi, Zalim Logom in Davčo ter na železniški progi med Jesenicami in Mostom na Soči
(Pavšek, 2002).
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Slika 34: Ogroženost prometnic (po kategoriji ceste) zaradi snežnih plazov na osnovi
podatkov iz lavinskega katastra za Slovenijo (N = 1257) (vir: Pavšek, 2002).
1,2
2,9

ni ceste

24,7
42,7

magistralna
regionalna
lokalna
gozdna, kolovoz
železniška proga

21,7
6,8

Iz slike 34 je razvidno, da so s snežnimi plazovi najbolj ogrožene lokalne in regionalne ceste.
Velika dolžina ogroženih odsekov regionalnih cest je posledica dejstva, da prečkata Julijske
Alpe regionalni cesti Predel–Bovec in Kranjska Gora–Vršič–Bovec. Plazove, ki ob sprožitvi
pogosto dosežejo cesto, bi bilo potrebno čim prej za stalno urediti oziroma jih uvrstiti na
prednostni seznam za trajno sanacijo, saj so tovrstne prometnice vitalnega pomena za
prebivalstvo ob njih.
Preglednica 10: Prikaz ogroženih odsekov cest v Sloveniji po kategorijah (vir: Zagotovitev
varnosti …, 1999).
Kategorija Odsek ceste
Dolžina
Ogrožena
Delež ogrožene
ceste
odseka (m)
dolžina odseka dolžine odseka
(m)
(%)
Velenje–Mislinja
11.500
51
0,44
G1
Ljubelj–Bistrica pri
12.500
415
3,32
G2
Tržiču
Ušnik–Plave
20.230
67
0,33
G2
Mejni prehod Robič–
5550
195
3,51
G2
Staro selo
Godovič–Sp. Idrija
15.360
897
10,24
G2
Sp. Idrija–Dolenja
24.600
4070
33,58
G2
Trebuša
Dolenja Trebuša–Most
8500
124
1,46
G2
na Soči
Most na Soči –
7600
315
4,14
G2
Perše
Litija–Dolenja vas
14.981
272
1,82
G2
R1
Predel–Bovec
15.000
596
3,97
R1
Žaga–Kobarid
13.500
1090
8,07
R1
Erika–Vršič
12.570
1172
9,32
R1
Vršič–Trenta
8960
389
4,34
R1
Trenta–Bovec
22.600
1793
7,93
R1
Bled–Soteska
10.530
15
0,14
R1
Jezerski vrh–Spodnje
10.500
73
0,70
Jezersko
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R1
R1
R1
R1
R1
R1
R2
R2
R2
R2
R2
R2
R2
R2
R2
R2
R2
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT

Spodnje Jezersko–
Preddvor
Trebija–Sovodenj
Sovodenj–Cerkno
Cerkno–Želin
Dolenji Boštanj–Mirna
Trbovlje–Praprotno
Učja–Žaga
Most na Soči–Kneža
Kneža–Podbrdo
Podbrdo–Petrovo Brdo
Petrovo Brdo–
Železniki
Železniki–Škofja Loka
Gorenja vas–
Ljubljanica
Luče–Logarska dolina
Črna na Koroškem–
Spodnje Sleme
Logatec–Žiri
Žiri–Trebija
Staro selo–Borjana
Most na Soči–Čepovan
Dolenja Trebuša–
Čepovan
Ribčev Laz–Bohinjska
Bistrica
Kropa–Rudno
Ljubljana–Šentjošt nad
Horjulom
Dolenja Trebuša–Sp.
Idrija
Spodnja Idrija–Žiri
Solarji–Kambreško
Predel–Mangartsko
sedlo
Ribčev Laz–Savica
Krnica–Zgornja
Radovna
Bohinjska Bistrica–
Sorica
Sorica–Podbrdo
Sorica–Podrošt
Mojstrana–Vrata
Davča–Cerkno
Koprivna–Črna na
Koroškem
Zali Log–Davča
Skupaj

15.800

454

2,87

5880
11.830
4273
18.630
9100
7340
6000
15.950
4400
18.100

544
441
575
213
38
947
254
1385
480
786

9,25
3,73
13,46
1,14
0,42
12,90
4,23
8,68
10,91
8

15.700
14.180

111
127

0,71
0,90

13.895
23.950

776
295

5,58
1,23

21.385
2987
16.550
13.220
11.040

96
558
367
147
265

0,45
18,68
2,22
1,11
2,40

33

1,76

15.150
23.645

226
224

1,49
0,95

22.720

3478

15,31

10.500
18.500
11.980

984
592
651

9,37
3,20
5,43

8200
11.800

22
252

0,27
2,12

17.790

282

3,01

13
15
426
1098
374

0,31
0,29
35,50
11,23
5,39

229
29.292

2,91

1880

4200
5250
1200
9780
6941
7856
642.133
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Preglednica 11: Legenda k preglednici 10.
Oznaka Kategorija ceste
avtoceste
AC
hitre ceste
HC
glavne ceste 1. reda
G1
glavne ceste 2. reda
G2
regionalne ceste 1. reda
R1
regionalne ceste 2. reda
R2
regionalne ceste 3. reda
R3
regionalne turistične ceste
RT
Vir: Direkcija RS za ceste, 2008a
Preglednica 12: Prikaz ogroženosti cest v Sloveniji po kategorijah.
Kategorije cest Dolžina cest
Dolžina
% ogroženosti
DRSC (km)
ogroženih
od skupne
odsekov (km)
dolžine
482,6
0,05
0,01
G1
446,9
6,08
1,40
G2
953,4
7,39
0,78
R1
1224,4
5,84
0,48
R2
2114,5
9,79
0,46
R3
594,8
6,52
1,07
RT
Skupaj
5816,6
35,67
0,61
Vir: Zagotovitev varnosti …, 1999; Direkcija RS za ceste, 2008a

Število plazov,
ki ogrožajo
ceste
1
94
80
89
82
55
401

Slika 35: Število plazov, ki ogrožajo določeno kategorijo cest.
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Z vidika kategorizacije cest bistvenih odstopanj glede ogroženosti s snežnimi plazovi ni.
Izjema so le glavne ceste 1. reda, ki jih ogroža samo en snežni plaz (na cestnem odseku
Velenje–Mislinja). Največje število snežnih plazovi ogroža glavne ceste 2. reda, v skupino
zelo ogroženih cest pa spadajo tudi regionalne ceste 1., 2. in 3. reda.
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4. 2 Lastnosti plaznic, katerih snežni plazovi ogrožajo ceste
Preglednica 13: Značilna zarast v območju proženja snežnih plazov.
Rastje
Goličave
Travišča
Grmičevje
16
177
39
Število plazov
Vir: Zagotovitev varnosti …, 1999

Gozd
169

Slika 36: Značilna zarast v območju proženja snežnih plazov.
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goličave
169

travišča
177

grmičevje
gozd

39

Največje število snežnih plazov se proži na traviščih, ki so ob ugodnih razmerah idealna za
zdrs snežnih gmot. Nepričakovano visoko je število plazov, ki se prožijo v gozdu. Ti plazovi
predstavljajo poseben problem, saj se ponavadi pojavljajo v plaznih drčah, kjer podrast ni
prisotna. Menim, da bi bil primeren poseg na takih pobočjih pogozdovanje, ki pa bi bilo
uspešno le v kombinaciji z istočasno postavitvijo dodatnih opornih objektov.
Preglednica 14: Mesto proženja snežnih plazov.
Mesto proženja
Nad gozdno mejo
Na gozdni meji
Število plazov
22
10
Vir: Zagotovitev varnosti …, 1999

Pod gozdno mejo
372

Slika 37: Mesto proženja snežnih plazov.
22

10

nad gozno
mejo
na gozdni
meji
pod gozdno
mejo
372
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Največ snežnih plazov, ki ogrožajo prometnice, se proži pod gozdno mejo. K temu je v
preteklosti veliko prispeval človek z nepremišljenim krčenjem gozdov, število plazov pod
gozdno mejo pa presega ostali dve kategoriji tudi zato, ker večina prometnic poteka prav na
teh območjih.
Preglednica 15: Stanje plaznic.
Stanje plaznice
Se krči
87
Število plazov
Vir: Zagotovitev varnosti …, 1999

Nespremenjena
313

Se veča
1

Slika 38: Stanje plaznic.
1
87

se krči
nespremenjena
se veča
313

Obseg plaznic ostaja pri večini snežnih plazov nespremenjen. Približno četrtina plaznic se
krči. Vzrokov za to lahko najdemo več, najpomembnejša sta zaraščanje zaradi opuščanja
kmetijskih zemljišč in naravno zaraščanje gozda. Le ena plaznica je bila definirana kot
plaznica, ki se veča. Seveda pa je stanje plaznice odvisno tudi od količine snežne odeje v
preteklih letih oziroma od pogostosti proženja snežnih plazov v njej.
Preglednica 16: Pogostost proženja snežnih plazov.
Pogostost
Pogosti
Občasni
Redki
1 do 2 leti
2 do 10 let
10 do 25 let
253
Število plazov 90
Vir: Zagotovitev varnosti …, 1999

39

Zelo redki
25 do 50 let
15

Izjemni
več kot 100
let
4
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Slika 39: Pogostost proženja snežnih plazov.
15 4
39

90

pogosti
občasni
redki
zelo redki
izjemni

253

Največ plazov, kar 63 %, se na obravnavane prometnice proži občasno, v obdobju dveh do
desetih let in pogosto, v časovnem obdobju enega do dveh let (22 % plazov). Ta kratka
perioda pojavljanja snežnih plazov še posebej poudarja dejstvo, da je številne prometnice v
Sloveniji, še posebej pa tiste, ki se nahajajo na območjih občasnih in pogostih plazov, nujno
potrebno protiplazno zavarovati.
Preglednica 17: Število plazov, ki ogrožajo prometnice, glede na ekspozicijo.
Ekspozicija
J
JZ
JV
Z
SZ
V
SV
57
79
28
43
37
28
Število plazov 74
Vir: Zagotovitev varnosti …, 1999

S
40

Slika 40: Število plazov, ki ogrožajo prometnice, glede na ekspozicijo.
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Največji delež plazov ima jugovzhodne, južne in jugozahodne ekspozicije. Iz tega je razvidno,
da se plazovi najpogosteje prožijo na prisojnih pobočjih. Večinoma so to plazovi mokrega
snega, ki se prožijo po daljšem obdobju višjih temperatur oziroma plazovi nesprijetega snega
po obdobju močnejšega sneženja.
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Slika 41: Karta ogroženosti zaradi snežnih plazov v slovenskih Alp (vir: Pavšek, 2002).

4. 3 Predvideni protiplazni ukrepi za zavarovanje s snežnimi
plazovi ogroženih cestnih odsekov v Sloveniji
Preglednica 18: Predvideni protiplazni ukrepi na plazovitih pobočjih za zaščito ogroženih
cestnih odsekov v Sloveniji.
Ukrep
PogozdoPovečevanje Težki
Lahki
Snežne
Zapora
vanje
hrapavosti
oporni
oporni
galerije
ceste
objekti
objekti
396
309
82
26
114
35
Število
plazov
VIR: Zagotovitev varnosti …, 1999
Slika 42: Predvideni protiplazni ukrepi na plazovitih pobočjih za zaščito ogroženih cestnih
odsekov v Sloveniji.
pogozdovanje

35
114

povečevanje
hrapavosti

26
396

82

težki oporni
objekti
lahki oporni
objekti
snežne galerije

309

zapora ceste

56

Slika 42 prikazuje, v koliko plaznicah, ki ogrožajo ceste v Sloveniji, je bil predviden določen
ukrep zavarovanja ceste pred snežnimi plazovi. Za varovanje prometnic sta bila v prvi vrsti
predvidena dva ukrepa, in sicer pogozdovanje in povečevanje hrapavosti. Ta dva ukrepa
pogosto nastopata skupaj, saj je velikokrat pogoj uspešnega pogozdovanja prav povečevanje
hrapavosti. Poudariti pa je potrebno, da je na posameznih plaznicah največkrat predlaganih
več različnih ukrepov hkrati.
Preglednica 19: Predvideni protiplazni ukrepi za zavarovanje glavnih cest 2. reda.
Ukrep
PogozdoPovečevanje Težki
Lahki
Snežne
Zapora
vanje
hrapavosti
oporni
oporni
galerije
ceste
objekti
objekti
56
52
10
5
2
0
Število
plazov
Vir: Zagotovitev varnosti …, 1999
Slika 43: Predvideni protiplazni ukrepi za zavarovanje glavnih cest 2. reda.
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pogozdovanje

0

povečevanje
hrapavosti
56

težki oporni
objekti
lahki oporni
objekti

52

snežne galerije
zapora ceste

Na glavnih cestah drugega reda sta najpogosteje predlagana ukrepa za povečevanje varnosti
pred snežnimi plazovi pogozdovanje in povečevanje hrapavosti v plaznicah. Po mojem
mnenju v nekaterih plaznicah enostavni objekti povečevanja hrapavosti ne bodo zadostovali,
zato bo potrebno namestiti tudi druge vrste oporni objektov (npr. snežne mreže).
Preglednica 20: Predvideni protiplazni ukrepi za zavarovanje regionalnih cest 1. reda.
Ukrep
PogozdoPovečevanje Težki
Lahki
Snežne
Zapora
vanje
hrapavosti
oporni
oporni
galerije
ceste
objekti
objekti
30
21
6
6
34
1
Število
plazov
Vir: Zagotovitev varnosti …, 1999
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Slika 44: Predvideni protiplazni ukrepi za zavarovanje regionalnih cest 1. reda.
pogozdovanje

1

povečevanje
hrapavosti

30
34

težki oporni
objekti
lahki oporni
objekti
snežne galerije
6
6

21

zapora ceste

Za zavarovanje regionalnih cest prvega reda sta največkrat predlagana ukrepa izgradnja
snežnih galerij in pogozdovanje. Vzrok tako velikega števila predvidenih galerij na teh cestah
lahko najdemo v tem, da so snežne galerije poleg predorov na številnih regionalnih cestah 1.
reda edina možnost zavarovanja ceste pred snežnimi plazovi (cestni odsek Predel–Bovec,
Kranjska Gora–Bovec). Sicer so snežne galerije predlagane le kot alternativa, dejansko pa
predstavljajo, poleg izgradnje predora ali prestavitve ceste, najpopolnejšo zaščito pred
snežnimi plazovi na ogroženem delu ceste. Zaradi visokih stroškov pa se kot ukrep izvajajo
zgolj izjemoma.
Preglednica 21: Predvideni protiplazni ukrepi za zavarovanje regionalnih cest 2. reda.
Ukrep
PogozdoPovečevanje Težki
Lahki
Snežne
Zapora
vanje
hrapavosti
oporni
oporni
galerije
ceste
objekti
objekti
52
39
2
1
15
12
Število
plazov
Vir: Zagotovitev varnosti …, 1999
Slika 45: Predvideni protiplazni ukrepi za zavarovanje regionalnih cest 2. reda.
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12
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težki oporni
objekti
lahki oporni
objekti
snežne galerije

39

zapora ceste
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Na regionalnih cestah drugega reda prevladujeta ukrepa pogozdovanje in povečevanje
hrapavosti. V primerjavi z ukrepi na ostalih cestah je tu predlagan razmeroma velik delež
snežnih galerij in cestnih zapor. Večina teh cest je vrezanih v strma pobočja, ki se v zimskem
času stalno plazijo, sam potek cest in njihova konstrukcija pa otežujejo pluženje že dokaj
majhnih količin snega. Na posameznih odsekih cest so prisotni tudi veliki nakloni, zaradi
katerih v primeru zasneženega ali poledenelega cestišča lahko pride do zdrsov vozil (ceste
Podbrdo–Petrovo Brdo, Žiri–Trebija …).
Preglednica 22: Predvideni protiplazni ukrepi za zavarovanje regionalnih cest 3. reda.
Ukrep
PogozdoPovečevanje Težki
Lahki
Snežne
Zapora
vanje
hrapavosti
oporni
oporni
galerije
ceste
objekti
objekti
46
33
10
0
6
0
Število
plazov
Vir: Zagotovitev varnosti …, 1999
Slika 46: Predvideni protiplazni ukrepi za zavarovanje regionalnih cest 3. reda.
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zapora ceste

Na regionalnih cestah tretjega reda zopet prevladujeta ukrepa pogozdovanje in povečevanje
hrapavosti, medtem ko plazovitih območij, ki bi zahtevala zaporo cestnega odseka, ne
beležijo.
Preglednica 23: Predvideni protiplazni ukrepi za zavarovanje regionalnih turističnih cest.
Ukrep
PogozdoPovečevanje Težki
Lahki
Snežne
Zapora
vanje
hrapavosti
oporni
oporni
galerije
ceste
objekti
objekti
28
19
16
2
0
9
Število
plazov
Vir: Zagotovitev varnosti …, 1999
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Slika 47: Predvideni protiplazni ukrepi za zavarovanje regionalnih turističnih cest.
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lahki oporni
objekti
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19

zapora ceste

Na regionalnih turističnih cestah poleg pogozdovanja in povečevanja hrapavosti prevladujeta
še ukrepa zavarovanja cest s težkimi opornimi objekti ter cestne zapore. Visok delež zadnjih
dveh naštetih ukrepov nakazuje zahteven teren, razmeroma visoke nadmorske višine in z
njimi povezano pogosto in dolgotrajno sneženje ter velike intenzitete sneženja. Zaradi naštetih
vzrokov je nevarnost proženja snežnih plazov v zimskem času zelo velika.
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5

PRIMER IDEJNEGA PROJEKTA ZAVAROVANJA
CESTE PRED SNEŽNIMI PLAZOVI: ODSEK CESTE
ERIKA–VRŠIČ

5. 1 Prelaz Vršič
Gorski prelaz Vršič je najvišji cestni prelaz v Sloveniji in predstavlja naravno povezavo med
savsko in soško dolino. Vrh prelaza leži na nadmorski višini 1611 m med severno steno
Prisojnika (2547 m) in južnimi pobočji Velike Mojstrovke (2366 m). Prelaz Vršič je najbolj
globoko zarezana zajeda v osrednji verigi Julijskih Alp. Nastanek te »zareze« so starejši
raziskovalci pripisovali rečnemu toku iz doline Zadnje Trente proti Karavankam, danes pa
drži teorija, da je preval posledica erozijskih in denudacijskih procesov na območju močno
zdrobljenega in neodpornega srednjetriasnega dolomita ob mojstrovškem prelomu. Dolomit
prevladuje na skoraj celotnem območju Vršiča (Kunaver, 1990).
Zaradi velikih količin snega v zimskem času in redko poseljene pokrajine, so cesto čez Vršič
začeli graditi dokaj pozno, šele med 1. svetovno vojno. Že prej je čez Vršič potekala pot, po
kateri so Trentarji hodili v Kranjsko Goro nakupovat, na sejem ali celo k zdravniku,
prebivalci Zgornjesavske doline pa so imeli na trentarski strani pašne planine. Omenjena pot
je postala še posebno pomembna z razmahom fužinarstva v Trenti. Prelaz se je v tistem času
imenoval Mojstrovka. Zaradi spravila in prevoza lesa so pot leta 1909 začeli postopno širiti, z
vstopom Italije v vojno in z odprtjem soške fronte pa se je avstroogrska vojska maja leta 1915
lotila gradnje ceste za nemoteno oskrbo soške fronte z vojnim materialom. Cesto je gradilo
okoli 12.000 ruskih vojnih ujetnikov. Zaradi nevarnosti snežnih plazov so delali pod zaščito
posebnih protiplaznih streh, ki pa spomladi leta 1916 niso vzdržale enega od številnih snežnih
plazov, ki je po nekaterih podatkih pokopal več kot 300 ruskih vojnih ujetnikov in nekaj
avstrijskih stražnikov. Okoli 24 km dolgo cesto s petdeset zavoji so dokončali v začetku
oktobra leta 1917 (Informativna tabla …, 2008; Kunaver, 1990).
Preglednica 24: Žrtve in materialna škoda zaradi snežnih plazov na območju Vršiča.
Marec 1916 Plaz sprijetega snega izpod Male Mojstrovke je zasul in skoraj v celoti
uničil staro Tičarjevo kočo, v kateri so bili ujetniki in stražniki. Plazovi
izpod Male Mojstrovke so uničili vse takrat zgrajene objekte trajnega
varstva pred snežnimi plazovi.
Marec 1975 Pršni plaz (pritisk zraka) izpod Male Mojstrovke je poškodoval Tičarjev
dom.
Vir: Zagotovitev varnosti …, 1999
Človek je v preteklosti z najrazličnejšimi posegi v naravo (gradnja vojaške ceste v 1. svetovni
vojni, večkratna modernizacija ceste, planinska paša in poti, planinske koče) na območju
Vršiča skrčil gozdne površine do kritične meje. Prav ti posegi so sprožili in pospešili
specifične geomorfne procese. Začetke manjše erozije strokovnjaki povezujejo s sekanjem
gozdov za potrebe fužinarstva v Trenti in s pašništvom, ki naj bi bilo krivo tudi za velike
gozdne požare na tem območju. Največje spremembe v pokrajinski podobi in naravnih
razmerah pa je prineslo obdobje med 1. in 2. svetovno vojno z gradnjo ceste preko prelaza.
Območje Vršiča je zlasti po 2. svetovni vojni postalo zanimivo za planinstvo in turizem,
bistveno pa se je povečala tudi prometna vloga cestnega prelaza (Kunaver, 1990).
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Preglednica 25: Dejavnosti,
Vršiča.
Obdobje
Pred 1. svetovno vojno
Obdobje 1. svetovne vojne
Med 1. in 2. svetovno vojno
Po 2. svetovni vojni

ki so povzročile največje spremembe v pokrajinskem izgledu
Dejavnosti v pokrajini
pašništvo, fužinarstvo
izgradnja ceste čez Vršič
nadelava vojaških poti, gradnja vojaških stavb, planinstvo,
pašništvo
večkratne modernizacije ceste čez Vršič z izgradnjo novega
odseka nad Erjavčevo kočo, turizem, planinarjenje

Vir: Kunaver, 1990

5. 2 Predstavitev problematike
V zadnjih letih se vedno bolj pojavljajo pobude in predlogi za prevoznost ceste preko prelaza
Vršič tudi v zimskem času, ko cesto v dneh po močnejšem sneženju ali v času spomladanske
odjuge v visokogorju ogrožajo številni snežni plazovi na najmanj štirih odsekih. Zato je bila v
preteklosti cesta v zimskem času ponavadi zaprta. Ko pa je novembra leta 2000 plaz uničil
cesto v Logu pod Mangartom, je cesta čez Vršič pomenila edini dostop v dolino Soče z
gorenjske strani in zato so v zimi 2000/01 prevoznost omenjene ceste vzdrževali tudi v
zimskem času. Od takrat naprej je na pričakovanja oziroma zahtevo javnosti cesta odprta vse
leto, če le ni nevarnosti snežnih plazov. V ta namen ima Direkcija Republike Slovenije za
ceste sklenjeno pogodbo z Agencijo Republike Slovenije za okolje, ki ob vsakokratni
spremembi snežnih razmer preverja stanje in opozori, kdaj obstaja nevarnost proženja snežnih
plazov. V tem času je cesta zaprta, z aktivnostmi za odprtje se prične šele, ko nevarnost mine
(Direkcija RS za ceste, 2008c).

62

Preglednica 26: Zapore cestnega
obdobju 2000/2007.
SEZONA 2000/2001
06.11. (14h)–07.11. (14h)
15.12. (12h)–09.01. (16h)
30.01. (12h)–13.02. (16h)
28.02. (16h)–24.03. (10h)
12.04. (14h)–04.05. (12h)
Skupaj: 91 dni
SEZONA 2001/2002
09.11. (17h)–13.11. (12h)
13.12. (12h)–17.12. (15h)
26.12. (12h)–31.12. (19h)
15.02. (14h)–18.02. (15h)
02.03. (14h)–08.03. (15h)
Skupaj: 27 dni
SEZONA 2002/2003
22.01. (15h)–28.01. (15h)
04.02. (12h)–14.02. (15h)
12.03. (15h)–14.03. (7.30h)
09.04. (14h)–25.04. (12h)
Skupaj: 38 dni
SEZONA 2003/2004
Skupaj: 0 dni
SEZONA 2004/2005
16.10. (11h)–17.10. (10h)
10.11. (04h)–11.11. (14h)
30.11. (18h)–01.12. (13h)
26.12. (08h)–02.01. (7.30h)
18.01. (20h)–19.01. (11.30h)
22.02. (02h)–28.02. (13h)
03.03. (21h)–05.03. (14h)
15.03. (12h)–22.03. (12h)
12.04. (13h)–15.04. (10h)
Skupaj: 38 dni
SEZONA 2005/2006
25.11. (18h –17.12. (15.30h)
27.12. (09h)–13.01. (12h)
15.02. (18h)–28.04. (14h)
Skupaj: 114 dni
SEZONA 2006/2007
22.11. (08h)–23.11. (12.30h)
23.01. (06h)–31.01. (14h)
13.02. (11h)–15.02. (11h)
26.02. (10h)–28.02. (11h)
19.03. (17h)–29.03. (13h)
Skupaj: 28 dni
Vir: Cestno podjetje Kranj, 2008

odseka Erika–Vršič zaradi sneženja in snežnih plazov v
Opombe

Opombe

Opombe

Opombe
Opombe
25 cm novega snega
45 cm novega snega
25 cm novega snega
80 cm novega snega
10 cm novega snega, zameti
50 cm novega snega
25 cm novega snega
nevarnost plazov
nevarnost plazov
Opombe
130 cm novega snega
80 cm novega snega, nevarnost plazov
novozapadli sneg, nevarnost plazov
Opombe
50 cm novega snega
100 cm novega snega
snažni plaz zasul 24. serpentino
50 cm novega snega
100 cm novega snega
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Cesta čez Vršič je bila v obdobju 2000/07 zaprta povprečno 48 dni na leto, sezona 2005/06 je
imela največ dni, ko je bila cesta zaprta, in sicer kar 114. Nadpovprečna je bila tudi sezona
2000/01 z 91 dnevi, v ostalih zimah pa cesta ni bila prevozna povprečno le 24 dni na leto
Izjema je tudi zimska sezona 2003/04, ko statistika ne beleži zapor.

5. 3

»Vršiška cesta«

Državna cesta R1-206 Kranjska Gora–Vršič–Trenta–Bovec, znana pod imenom »Vršiška
cesta« oziroma v delu med hotelom Erika in vrhom prelaza Vršič »Ruska cesta« (odsek ceste
R1-206/1043) ima v Sloveniji poseben pomen. Je ena najlepših panoramskih cest, leži v
območju Triglavskega narodnega parka, prelaz Vršič je najvišji gorski prelaz v Sloveniji,
cesta pa ima tudi velik simbolni pomen, saj je zgodovinski spomin na prvo svetovno vojno in
soško fronto (Rekonstrukcija regionalne ceste …, 2007).
Regionalna cesta Kranjska Gora–Vršič je turistična (gorska in panoramska) in predstavlja
edino cestno povezavo med Zgornjesavsko dolino in Posočjem. Poleg turističnega ima cesta
tudi širši demografski in narodnogospodarski pomen. Pomembna je zaradi povezave dolin
Save in Soče in bi ob celoletni prevoznosti omogočila skladnejši gospodarski razvoj,
izboljšala demografsko skrajno neugodno sliko Trente, zaustavila izseljevanje iz Zgornjega
Posočja ter v tem delu Slovenije zagotovila razvoj turizma preko celega leta. Neovirana
prevoznost bi omogočila gospodarsko oživitev Trente ter večjo promocijo za izbrane
dejavnosti, ki jih na ta način prevoznost ceste lahko omogoči. Tako pa vrsta dejavnosti in
turističnih kapacitet pozimi zaradi neprehodnosti Vršiča ne funkcionira, otežen pa je tudi
pretok ljudi in blaga. Neprevoznost ceste pomeni slabo obiskanost gorskih koč ob cesti,
turističnih kmetij, prenočišč in gostišč ter kulturnih znamenitosti, za smučarje z Gorenjske pa
je prikrajšano tudi smučišče Kanin. Pomemben podatek je tudi ta, da imajo prebivalci Trente
v primeru neprevoznosti Vršiča najbližjo bolnišnico v skoraj sto kilometrov oddaljenem
Šempetru pri Gorici. Za razliko od zime je v poletnem času cesta zaradi svoje prepoznavnosti
in prepoznavnosti celotne soške doline zelo obiskana, sam Vršič pa je tudi izhodišče za
številne planinske vzpone najrazličnejših težavnostnih stopenj (Rekonstrukcija regionalne
ceste …, 2007).
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Slika 48: Pregledna karta območja
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5. 4

Ogroženost cestnega odseka Erika–Vršič s snežnimi plazovi

Trasa obravnavane ceste poteka po hudourniškem območju Pišnice, zlasti Velike Pišnice, v
krajinsko izjemno bogatem prostoru, kjer vlada krhko ravnovesje med rušilnimi erozijskimi
procesi in naravno odpornostjo ekosistemov. Zato se ob neugodnih vremenskih in drugih
razmerah, kot so intenzivne dežne in snežne padavine, dolge zime z močno zmrzaljo, potresi
… pojavijo zelo močni erozijski procesi in posledično je ogrožena tudi prometna varnost
(Zagotovitev varnosti …, 1999). Cesta v velikem delu poteka po območjih, ogroženih s
snežnimi plazovi, zato v zimskem času zaradi obilnih snežnih padavin in plazov ni prevozna,
pluženje pa je nevarno in tudi negospodarno (Rekonstrukcija regionalne ceste …, 2007).
Na obravnavanem odseku ceste med hotelom Erika in vrhom prelaza Vršič ogroža cesto devet
snežnih plazov (preglednica 27), ki skupno lahko zasujejo 1030 m ceste. Ti snežni plazovi
sodijo tako po razsežnostih kot po rušilni moči med največje v Sloveniji (rušilna moč
največjih plazov na tem odseku lahko preseže tudi 1000 kN/m2). Najbolj izpostavljen je
približno 900 m dolg odsek ceste med Močili (Erjavčevo kočo) in vrhom prelaza, kjer trije
veliki plazovi lahko zasujejo 655 m ceste. Zelo ogrožen je tudi približno 1,7 km dolg odsek
ceste od Mihovega doma proti Kranjski Gori, kjer se s strmih pobočij praviloma redno proži
na cesto pet snežnih plazov (Zagotovitev varnosti …, 1999).
Preglednica 27: Osnovni podatki o plazovih na cesti Erika–Vršič.
Ime plazu
Povprečni Stanje
Ogrože- Ekspozi- Pogosnaklon
plaznice nost
cija
tost
(°)
prometa
plazenja
23
1
1
Na Močilih I
27
1
1
Na Močilih II
25
1
1
Vratca
35
1
1
Kamnitnica
Pri Ruskem križu 35
1
1
Pod Sedli I
39
1
1
Pod Sedli II
Pod Sedli III
20
1
1
Pod Zgornjim
Mavrincem
- : ni podatka
Vir: Zagotovitev varnosti …, 1999; Pavšek, 2005

V
V
V
JV
JV
V
V

1
1
2
2
1
1
2

Dolžina
zasutja
ceste (m)
380
70
205
60
130
65
20
35
65

Preglednica 28: Legenda k preglednici 27.
Stanje plaznice
1
Ogroženost prometa
1
Pogostost plazenja
1
2

obseg plazu je iz leta v leto približno enak
regionalna cesta
pogosto (vsakoletno)
občasno (2–10 let)

Vir: Zagotovitev varnosti …, 1999
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Plazovi na območju pod Ruskim križem (grape v vzhodnem pobočju Visokega Mavrinca)
ponavadi zasujejo dve tretjini cestišča, le izjemoma pa celotnega. Praviloma se pojavljajo
spomladi, ko se zaradi otoplitve snežna odeja premoči do tal. Cesto bi se na tem delu dalo
dovolj dobro zavarovati s protiplaznimi objekti, kajti območje plazov ne sega visoko v
omenjena pobočja, zato so tudi akumulacije snega in hitrosti plazov manjše (Pavšek, 2005).
Slika 49: Plazovito pobočje pod Ruskim križem (foto: M. Markič, 5. 4. 2008).

Območje Starega tamarja med Mihovim in cestarskim domom ogrožajo snežni zameti.
Območje se da ustrezno zavarovati s postavitvijo stružnih plotov v funkciji vetrnih pregrad.
Pod Erjavčevo kočo, ob 17. serpentini, se nahaja Kamnitnica, obsežen plaz z veliko količino
snega. Plaz ima poglobljeno plaznico širine do dveh metrov in globine do enega metra. V
zadnjih letih po zaslugi ne preveč snežnih zim večina plazovine splazi mimo ceste. Rob
plaznice se je, zlasti na delu, ki vodi do serpentine, zato že precej zarasel, a bi večji plaz hitro
polomil mlado grmičevje na robu plaznice, naslednji plaz normalnega obsega pa spet zasul
cestišče. Problematično mesto bi bilo moč rešiti s preusmerjevalnim nasipom ustrezne višine
in dolžine (Pavšek, 2005).
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Slika 50: Območje plazu Kamnitnica, črtkana črta označuje potek plaznice (foto: M. Markič,
5. 4. 2008).

Najnevarnejši in najobsežnejši so plazovi med 22. serpentino in vrhom prelaza. Proženje
manjših plazov pod Prednjim Robičjem oziroma nad 22. serpentino bi bilo možno preprečiti z
ustreznimi protiplaznimi objekti, višje pa je to nesmiselno. Tam se pogosto prožijo tudi večji
plazovi, zlasti nad zadnjo, 24. serpentino, tik pod vrhom prelaza. Na samem prelazu in do
hišice za prodajo spominkov na primorski strani pa so pogosti snežni zameti, ki jih ob dlje
časa trajajočem vetrovnem vremenu ni mogoče trajno odstraniti. Po mnenju Pavška je edina
rešitev na tem delu ceste izgradnja snežnih galerij ali predora (Pavšek, 2005).
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Slika 51: Plazovito pobočje nad Erjavčevo kočo (22., 23. in 24. serpentina) (foto: M. Markič,
23. 2. 2008).

Slika 52: Plazovito pobočje tik pod vrhom prelaza. Na sliki so lepo vidne številne poglobljene
plaznice (foto: M. Markič, 23. 2. 2008).
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Slika 53: Prikaz ogroženih odsekov ceste zaradi snežnih plazov in snežnih zametov.
LEGENDA
ogrožen odsek ceste

1

pod Ruskim križem

2

Stari tamar

3

17. serpentina

4

22. serpentina do vrha prelaza

PRIKAZ OGROŽENIH ODSEKOV
CESTE ZARADI SNEŽNIH PLAZOV
IN SNEŽNIH ZAMETOV
Avtorica: Mojca Markič, 2008
Kartografska podlaga: TK 1:50 000,
GURS

5. 5 Idejni projekt rekonstrukcije regionalne ceste R1-206/1043
Erika–Vršič
Regionalna cesta Erika–Vršič je v zimskem času zaradi snežnih padavin in nevarnosti snežnih
plazov lahko neprevozna tudi več mesecev, saj je pluženje nevarno in negospodarno, zaradi
soljenja se povzroča velika škoda na objektih, odkar je cesta odprta v zimskem času, se opaža
tudi hitro propadanje ceste. Tudi v primeru večkratnega pluženja so deli ceste pozimi lahko
nevarni, predvsem v slučaju bočnega drsenja v serpentinah. Cilj obravnavanega projekta je
omogočiti celoletno prevoznost vršiške ceste ali v prvi fazi vsaj podaljšati prevoznost preko
gorskega prelaza, pri tem pa upoštevati dejstvo, da se kljub rekonstrukciji ceste kar v največji
meri ohrani naravno okolje (Rekonstrukcija regionalne ceste …, 2007).
Gre za »Idejni projekt rekonstrukcije regionalne ceste R1-206/1043 – Ruske ceste (Erika–
Vršič) s sanacijskimi posegi za zagotovitev celoletne prevoznosti« od km 2 + 395 do km 9 +
115, izdelan leta 2007. Izdelavo projektne dokumentacije je naročila Direkcija Republike
Slovenije za ceste. Projektant idejnega projekta je Cestno podjetje Kranj, pri projektu pa je
sodelovalo tudi več podizvajalcev (Rekonstrukcija regionalne ceste …, 2007).
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V študijah, izdelanih pred obravnavanim idejnim projektom (npr. »Študija zaščitnih ukrepov
za celoletno prevoznost«; Ljubljanski urbanistični zavod), so bile za izvedbo ukrepov za
celoletno prevoznost Vršiča predlagane zlasti variante novih tras z izvedbo različno dolgih
predorov. Pri izdelavi obravnavanega idejnega projekta pa je bila naročena izključno obdelava
po obstoječi trasi regionalne ceste preko prelaza Vršič. Naročnik projekta se je za takšne
ukrepe odločil na podlagi predlogov vzdrževalca ceste, terenskega ogleda ceste v zimskem
času in v študijah izdelanega katastra snežnih plazov (Rekonstrukcija regionalne ceste …,
2007).
V obravnavanem idejnem projektu so predstavljeni predvideni ukrepi, ki bodo zagotovili
podaljšanje oziroma celoletno prevoznost regionalne ceste Erika–Vršič. Pri zasnovi ukrepov
je bilo potrebno upoštevati, da cesta poteka v območju Triglavskega narodnega parka
(lokacija gradnje je v območjih I. varstvenega pasu (cona 1) – območje najstrožjega režima
varovanja in II. varstvenega pasu (cona 2) – območje strogega režima varovanja), zato morajo
biti gradbeni posegi izvedeni v najmanjšem možnem obsegu, njihova izvedba pa mora biti
sonaravna. Zaščita ceste pred snežnimi plazovi mora biti projektirana in izvedena na način, ki
ne bo pospeševal erozije terena ali povzročal oblikovanja hudournikov, cesta pa mora obdržati
panoramskost, da se ohrani pojem Vršiča, kot ga poznamo danes (Rekonstrukcija regionalne
ceste …, 2007).

5. 5. 1

Predvidene lokacije in predlagani ukrepi zavarovanja ceste
pred snežnimi plazovi

Za zavarovanje »Ruske ceste« pred snežnimi plazovi so v idejnem projektu predvideli
naslednje ukrepe:
- namestitev snežnih mrež iz žičnih vrvi za preprečevanje snežnih plazov,
- namestitev sistemov za kontrolirano proženje snežnih plazov tipa Gaz-ex,
- namestitev stružnih plotov za preprečitev snežnih zametov na določenih delih ceste,
- izgradnja usmerjevalnih zgradb za preusmeritev toka plazu,
- izgradnja galerij,
- pogozdovanje pobočij (Rekonstrukcija regionalne ceste …, 2007).
V idejnem projektu zaščite ceste Erika–Vršič pred snežnimi plazovi je obdelan odsek ceste
med km 2 + 395 do km 9 + 115. Obdelava odseka je razdeljena na posamezna plazovita
območja. Predlagane rešitve so zaenkrat na ravni idejnih rešitev. Potrebno jih je podrobneje
preučiti in dopolniti v naslednjih fazah proučevanja (Rekonstrukcija regionalne ceste …,
2007).
-

ODSEK 1: območje pod Ruskim križem, od km 5 + 400 do km 6 + 000, kjer iz
strmega, z gozdom poraslega pobočja zdrsi snežni plaz in zasuje skoraj celotno
vozišče, bi zavarovali s:
• snežnimi pregradami (od km 5 + 400 do km 5 + 750 in od km 5 + 850 do km 6
+ 000) in
• krajšo odprto galerijo (od km 5 + 750 do km 5 + 850).

-

ODSEK 2: območje med Mihovim in cestarskim domom, od km 9 + 500 do km 10 +
600:
• med km 9 + 600 in 9 + 800 se predlaga zavarovanje ceste s stružnimi plotovi.

71

-

ODSEK 3: območje med cestarskim domom in vrhom prelaza Vršič, med km 10 +
600 in km 12 + 500:
• območje 17. serpentine, kjer se pojavi obsežen snežni plaz, se zavaruje s
snežnimi pregradami in usmerjevalnim zidom, ki preusmeri tok plazu izven
območja ceste (od km 10 + 560 do km 10 + 660);
• območje 22. serpentine, pod odcepom za Erjavčevo kočo, se zavaruje s
snežnimi pregradami (od km 11 + 690 do km 11 + 720);
• od odcepa za Erjavčevo kočo in območjem serpentin 23 in 24 se cesto zavaruje
z dvema krajšima odprtima galerijama (od km 11 + 720 do km 11 + 800 in od
km 11 + 880 do km 11 + 920);
• območje od zadnje serpentine do vrha prelaza, pobočje pod Mojstrovko, se
zavaruje z več vrstami snežnih pregrad (od km 12 + 000 do km 12 + 400).

Med predlaganimi rešitvami postavitev sistema Gaz-ex ni omenjena, medtem ko so lokacije
postavitve omenjenega sistema določene na karti predvidenih ukrepov v projektni
dokumentaciji. Zato sklepam, da je postavitev sistemov za nadzorovano proženje snežnih
plazov Gaz-ex na lokacijah, ki so določene na karti predvidenih ukrepov, predvidena.

5. 5. 1. 1

Zavarovanje odseka s snežnimi galerijami

Točna lokacija galerij je predvidena med serpentinama 23 in 24, na odseku 3, med cestarskim
domom in vrhom prelaza Vršič, med km 10 + 600 in 12 + 500. Predvideva se izvedba dveh
odprtih galerij, imenovanih 8/1 in 8/2. Galerija 8/2 se nahaja na serpentini 23, medtem ko
galerija 8/1 poteka skozi zavoj serpentine 24. Galerija 8/2 preči celotno širino plazu, 8/1 pa
samo rob plazu. Območje serpentin 23 in 24 se nahaja na zadnjem odseku ceste na prelaz
Vršič, nad katerim se nahajajo plazovita pobočja Mojstrovke. Na pobočjih so obsežna
gruščnata melišča, prepredena z manjšimi hudourniškimi grapami, po katerih poteka transport
zgornjih slojev grušča. Nekatera območja so deloma porasla z visokogorsko travo, deloma z
nizkim grmičevjem. Obsežno odprto pobočje in strmo zaledje omogočata v zimskem času
plazenje velikih količin snega. Neposredno nad omenjenima serpentinama se nahaja območje,
imenovano »Na močilih«, od koder se prav tako prožijo snežni plazovi (Rekonstrukcija
regionalne ceste …, 2007).
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Slika 54: Območje 23. in 24. serpentine z označenimi mesti predvidenih snežnih galerij (foto:
M. Markič, 23. 2. 2008).

Pri gradnji galerij bo potrebno upoštevati omejen prostor izvajanja in dejstva, da je galerija
8/1 locirana na zavoju serpentine, da so pričakovane velike obremenitve zaledja, da je
zahtevana dolga življenjska doba z minimalnim vzdrževanjem in da je pomembna tudi
estetska vrednost s prilagajanjem obstoječi pokrajini. Zato konstrukcije načrtovanih galerij
povzemajo bistvene prednosti škatlastih in cilindričnih konstrukcij. Galeriji bosta oblikovani
po kriteriju funkcionalnosti, katera narekuje fizično zaščito cestišča pred naletom snežnih
plazov v zimskem času in po kriteriju oblikovne podobe površja, ki bo po posegu delovala
čimbolj enotno in usklajeno z okolico. Streha galerij bo ozelenjena (Rekonstrukcija
regionalne ceste …, 2007).

5. 6
5. 6. 1

Drugi idejni projekti in mnenja o rekonstrukciji »Ruske ceste«
Načrt zavarovanja ceste pred snežnimi plazovi po mnenju
Vodnogospodarskega podjetja Kranj (VGP Kranj)

Vodnogospodarsko podjetje Kranj je bilo podizvajalec zgoraj predstavljenega idejnega
projekta rekonstrukcije »Ruske ceste«. Načrt zavarovanja ceste, ki so ga izdelali v podjetju, je
zato prav tako del idejnega projekta. Z vidika predvidenih ukrepov sta si projekta podobna,
najbolj se razlikujeta pri predlogu zavarovanja ceste na območju Ruskega križa in dela ceste
med 22. in 24. serpentino, kjer Cestno podjetje Kranj predlaga postavitev odprtih snežnih
galerij, VGP Kranj pa le postavitev snežnih mrež.
V idejnem projektu so podrobneje po odsekih obdelana plazovita območja od km 2 + 395 do
km 2 + 715 in od km 7 + 175 do km 9 + 115. Obdelava odsekov je razdeljena na posamezna
plazovita območja. Idejni projekt v grobem predvideva namestitev štirih vrst zaščitnih
ukrepov: snežne mreže, stružne plotove, vodilne zgradbe ter sisteme za nadzorovano proženje
snežnih plazov Gaz-ex. Predlagane rešitve so zaenkrat na ravni idejnih rešitev. Potrebno jih je
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podrobneje preučiti in dopolniti v naslednjih fazah proučevanja (Rekonstrukcija regionalne
ceste …, 2007).
Besedilo, ki sledi, je povzeto po projektni dokumentaciji Rekonstrukcija regionalne ceste …,
2007.
-

ODSEK 1: km 2 + 395 do km 2 + 465
• Obstoječe stanje:
Na tem odseku se nad cesto nahaja strmo, z redkim mešanim gozdom (bukev,
jelša, smreka) poraščeno pobočje. Plazovito območje je široko približno 30 m
in dolgo 140 m, nahaja se na približno 1010 do 1100 m n. v. Povprečni naklon
pobočja je 35°. V smeri plazenja je izoblikovana ozka neporaščena plazna
drča, kar kaže na pogosto plazenje. Snežni plaz lahko zdrsi direktno na cesto in
zasuje skoraj celotno vozišče.
• Idejne rešitve: snežne mreže
V idejnem projektu je predvidena postavitev snežnih mrež na celotnem
območju plazu.

-

ODSEK 2: km 2 + 465 do km 2 + 495
• Obstoječe stanje:
Gre za strmo, približno 20 m široko, ter z mešanim gozdom poraslo
hudourniško grapo tik nad cesto. Plazovito pobočje sega približno 250 m nad
cesto (965–1230 m n. v.). Povprečni naklon pobočja je 40°. V sredini plazu se
nahaja ozka ter pretežno neporaščena plazna drča. Vidni so posamezni balvani.
Sneg se lahko splazi na cesto.
• Idejne rešitve: snežne mreže
V idejnem projektu je predvidena postavitev snežnih mrež na osrednjem delu
plazu.

-

ODSEK 3: km 2 + 495 do km 2 + 715
• Obstoječe stanje:
Približno 150 m široko in 160 m dolgo pobočje se nahaja tik nad cesto pod
Ruskim križem (995–1130 m n. v.). Tudi tu gre za strmo, z mešanim gozdom
poraščeno pobočje. Povprečni naklon pobočja je 43°. Izoblikovalo se je več
plaznih drč, kjer je poraščenost z drevjem majhna.
• Idejne rešitve: snežne mreže
V projektu so po celotnem pobočju predvideli postavitev snežnih mrež.

-

ODSEK 4: km 6 + 465 do km 6 + 815
• Obstoječe stanje:
Pod jaso oziroma pašniki pri Starem tamarju je cesta izpostavljena snežnim
zametom. Zameti sedaj nastajajo po naravni poti »za rastlinskim plotom«, ki
ga predstavlja macesnov gozd.
• Idejne rešitve: stružni plotovi
Na jasi oziroma pašnikih pri Starem tamarju je predvidena postavitev stružnih
plotov v funkciji vetrne pregrade, ki bodo ob zametih zagotovili odlaganje
snega na jasi in pred že obstoječim macesnovim gozdom. Njihova postavitev,
razsežnosti in učinkovitost so odvisne od natančne opredelitve orientacije
prevladujočega vetra. S postavitvijo stružnih plotov na pašniku izključno v
zimskem času se zagotovi, da se bo sneg odlagal pred robom cestišča. S tem se
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bo preusmerila oziroma prerazporedila lokacija zametov, ki preprečujejo
prevoznost ceste. Predvidena je postavitev stružnih plotov v štirih vrstah na
skupni dolžini 268 m. V skladu z usmeritvami TNP morajo biti plotovi
izdelani v impregniranem lesu, na montažni način in samo v zimskem času.
Zasaditve z avtohtonim drevjem na območju pašnikov v projektu ne
priporočajo.
-

ODSEK 5: km 7 + 175 do km 7 + 275
• Obstoječe stanje:
Nad 17. serpentino se na 1390–1900 m n. v. nahaja obsežno plazovito območje
dolžine približno 750 m in povprečne širine približno 70 m. Plaz nastaja pod
pobočjem Šit na približno 1900 m n. v. V smeri plazu se je izoblikovala ozka
neporaščena plazna drča. Obravnavano območje je zgoraj skalnato in strmo,
spodaj pa slabo poraslo. Plazovito območje se nahaja višje od predhodno
obravnavanih lokacij, tako da mešan gozd na spodnjem delu plazu vsebuje
precejšen delež iglavcev (macesna in smrek). Enkratna količina snežnih
padavin je tu lahko precej velika. V zimskem obdobju nastajajo na tej lokaciji
pršni, v spomladanskem pa plazovi južnega snega.
• Idejne rešitve: sistem Gaz-ex, vodilna zgradba
Na vrhu plazu je predvidena postavitev sistema Gaz-ex za nadzorovano
proženje snežnih plazov. Lokacija postavitve je izbrana tako, da bo sunek
usmerjen direktno na območje proženja plazu. V spodnjem delu, tik ob cesti, je
na dolžini približno 80 m predvidena izgradnja vodilne zgradbe z nasipom ter
poglobitvijo plazne drče za 2 m. Vodilna zgradba mora biti na obravnavani
lokaciji izvedena sonaravno; za izgradnjo nasipa se uporabi na lokaciji izkopan
material, po končanih delih pa se območje zasadi z avtohtonim drevjem.

-

ODSEK 6: km 8 + 215 do km 9 + 165
• Obstoječe stanje:
Na tem odseku se obsežni plazovi nahajajo na desni strani ceste od Erjavčeve
koče do vrha prelaza (območje 22., 23. in 24. serpentine). Raztezajo se od
1450 m do 2050 m n. v. Pobočje je tu poraščeno z redkim smrekovim in
macesnovim gozdom ter jelšami, v višjih legah pa z redkimi iglavci. Na levi
strani ceste se nad 23. serpentino v km 8 + 435, na 1550–1640 m n. v., nahaja
krajše plazovito pobočje širine približno 50 m in dolžine 200 m. To območje
na karti plazov ni bilo evidentirano, zabeležili so ga vzdrževalci ceste.
Povprečni naklon pobočja znaša 37°. Na vrhu prelaza v km 9 + 165 se na desni
strani vozišča na 1600 do 1750 m n. v. nahaja plazovito območje širine
približno 30 m in dolžine približno 200 m, poraščeno z redkim jelševim in
macesnovim gozdom. Povprečni naklon pobočja znaša 40°.
• Idejne rešitve: sistemi Gaz-ex, snežne mreže
Idejni projekt na petih mestih predvideva postavitev sistemov Gaz-ex za
nadzorovano proženje snežnih plazov. Lokacije so izbrane tako, da sistemi
sunek usmerijo v območje proženja plazu. V območju nad 23. serpentino v km
8 + 435 so predvideli postavitev snežnih mrež. Z interpoliranjem so za 1575 m
n. v., kjer se nahaja plaz, dobili največjo višino snežne odeje v merjenem
obdobju, ki znaša 4,3 m. Na najvišji lokaciji, na km 9 + 165, je predvidena
postavitev snežnih mrež na zgornjih treh četrtinah vzdolžnega profila. Avtorji
projekta so mnenja, da je postavitev mrež na tej lokaciji zaradi precejšnje
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zaraščenosti primeren ukrep, mreže pa bi postavili le na zgornji del plazu in ne
tik ob cestišče.

5. 6. 2

Mnenje LUZ o predlagani ukrepih zavarovanja cestnega
odseka

Na Ljubljanskem urbanističnem zavodu (LUZ) si v študiji najnujnejših ukrepov na cesti R
302 Kranjska Gora–Vršič–Trenta–Koritnica prizadevajo, da bi cesta čez Vršič ohranila status
turistične, gorske in panoramske ceste. To pomeni, da bo cesta po obnovitvi še vedno ohranila
zdajšnjo podobo, lepe razglede in občutek prečenja gorske verige ali drugače povedano, ta
cesta ne sme dobiti širšega prečnega profila, elegantnejših krivin in položnejšega vzdolžnega
profila. Vsi tovrstni posegi so lahko le lokalni in na najbolj kritičnih mestih. Zato na primer
odpadejo vse variante z dolgimi predori ali galerijami. V zimskem času pa mora cesta
zagotoviti kar največjo varnost prometnih udeležencev, kar pomeni, da je treba poiskati
optimalno traso mimo nevarnih odsekov in urediti zaščito pred občasnimi snežnimi plazovi.
Zato se avtorjem študije zdi najbolj primerna varianta ceste, ki bi potekala po stari avstrijski
cesti, tik pod vrhom prelaza pa predlagajo izgradnjo predora (Študija najnujnejših ukrepov …,
1996).
V študiji poteka razmislek o reševanju problema v dveh smereh, in sicer v smislu zaščite
obstoječe ceste oziroma prestavitve zdajšnje trase ceste na varnejšo lokacijo. Realizacijo prve
možnosti, zaščito že obstoječe ceste, so predvideli po treh odsekih (Študija najnujnejših
ukrepov …, 1996):
-

ODSEK 1: Hotel Erika–Mihov dom (870–1080 m n. v.)
Na tem odseku naj bi šlo v prvi vrsti za tehnične izpopolnitve obstoječe ceste, zlasti
glede varnih proženj snežnih plazov, ki se stekajo po hudourniških grapah nad cesto.
Obravnavan odsek ceste preči v spodnjem delu (870–930 m n. v.) senožeti, nad tem pa
razmeroma dobro obrasle gozdove bukve in smreke na pobočnem grušču. Le v
območju Ruskega križa in cestnih serpentin se pojavlja slabo porasel dolomitizirani
apnenec. V območju n. v. 950 m se pogosto plazi z redkega, strmega gozda. Na tem
delu kot varnostni ukrep predlagajo snežne grablje in zasaditev. Prav tako so snežni
plazovi pogosti na območju pod Ruskim križem.

-

ODSEK 2: Mihov dom–cestarski dom (1080–1420 m n. v.)
Dolgoročno so na tem odseku ceste predvidene manjše rekonstrukcije zaradi preostrih
zaporednih serpentin in zametom podvrženih odsekov. Z vidika snežnih plazov ta
odsek ni problematičen, pomembnejše je vzdrževanje in izpopolnjevanje
protierozijskih ukrepov in stabilnosti površja. Dolgoročno je treba preučiti, kako se
izogniti useku pod Starim tamarjem, izpostavljenemu snežnim zametom.

-

ODSEK 3: cestarski dom–prelaz Vršič (1390–1611 m n. v.)
Ta cestni odsek zahteva tehnično, ekološko in finančno optimiziran izbor in način
ureditve ceste. Pobočja nad cestnim odsekom so strma in skoraj neporasla, zato tudi
zelo plazovita. Ta odsek ogrožajo predvsem plazovi, ki se prožijo z Male Mojstrovke,
Mavrinca, Vratic in Robičja. Pobočja so zgrajena iz dolomitiziranega apnenca z
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nakloni do 50°. Od Erjavčeve koče do Tičarjevega doma bi morali večino ceste
zavarovati z galerijo, kar pa je tako finančno kot ekološko težko sprejemljivo.
V študiji poudarjajo, da se jim zaščita obstoječe ceste zdi v celem poteku praktično
nesprejemljiva; tako iz ekoloških kot tudi iz tehničnih vzrokov. Upoštevati je treba, da je
območje del Triglavskega narodnega parka, zato bi morali biti posegi izvedeni v čim manjšem
obsegu in čimbolj sonaravno. To pa v zgornjem delu ceste med Erjavčevo kočo in vrhom
prelaza zaradi obširnih plazovitih pobočij ni mogoče. Množica snežnih pregrad pod
Mojstrovko bi naravno območje uničila, prav tako tudi cesta v galeriji. Vršič v današnjem
pomenu besede bi izginil. Poudarjajo tudi, da prestavitev celotne trase na drugo lokacijo prav
tako ni možna, saj bi to pomenilo izgradnjo baznega tunela od Erike do vasi Soča.
Optimiziranje naštetih variant tako predvideva kombinacijo prestavitve trase v najtežjem delu
in postavitev protiplaznih zaščit na ostalih ogroženih odsekih ceste (Študija najnujnejših
ukrepov …, 1996).
Glede na pojasnjene omejitve so v zaključku študije podane variantne rešitve izgradnje nove
trase s predorom z naslednjimi izhodišči (Študija najnujnejših ukrepov …, 1996):
•
•

območje med Erjavčevo kočo in vrhom Vršiča je praktično nemogoče zaščititi, zato se
cesto prestavi in spelje v predor;
na ostalih območjih se izvedejo zaščite na obstoječi cesti.

-

VARIANTA A: Suha Pišnica
Trasa se od vseh obdelanih v največji meri izogne plazovitim območjem. Od obstoječe
ceste se odcepi na 12. serpentini nad Kočo na Gozdu od koder sledi poteku izohips
prozi jugu. V predor vstopi na nadmorski višini 1340 m. Predor z dolžino 2610 m
poteka pod Sovno glavo. Izstop iz predora na soški strani je na višini 1263 m, kjer se
cesta priključi na že obstoječo cesto. Cesta s takim potekom sicer pomeni ugodno
prometno povezavo Trente in Zgornjesavske doline, izgubi pa funkcijo turistične in
panoramske ceste.

-

VARIANTA B: Sovna glava
Varianta se od obstoječe ceste odcepi pri cestarski koči in sledi stari avstrijski cesti,
katere traso je v veliki meri možno uporabiti. Na nadmorski višini 1500 m (tretja
serpentina stare ceste) se cesta odcepi prozi jugu, kjer na nadmorski višini 1532 m
vstopi v predor dolžine 750 m, ki poteka pod Sovno glavo. Izstop iz predora na soški
strani je na nadmorski višini 1525 m, kjer se cesta priključi že obstoječi cesti. Varianta
B ima razmeroma kratek predor v primerjavi z varianto A, zahteva pa dodatno zaščito
pred plazovi.

-

VARIANTA C: pod Poštarskim domom
Trasa je v začetnem delu enaka varianti B, torej od cestarske koče poteka po stari
avstrijski cesti vse do nadmorske višine 1560 m, kjer vstopi v predor dolžine 636 m.
Cesta iz predora na soški strani izstopi pod Poštarskim domom na višini 1570 m. Za
razliko od variante B ta varianta omogoča neposredni dostop na prelaz Vršič.
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5. 6. 3

Druga mnenja in ideje

Občina Bovec je Direkciji Republike Slovenije za ceste podala idejno zasnovo za izgradnjo
predora pod Vršičem. Predlagajo 1100 m dolg predor, ki bi se začel pri Erjavčevi koči, torej
malo pod vrhom prelaza Vršič. Na Direkciji RS za ceste menijo, da, glede na to, da se številni
odseki, ki so prav tako nevarni zaradi proženja snežnih plazov, nahajajo tudi pod omenjeno
kočo, z izgradnjo predora ne bi v celoti rešili problema prevoznosti ceste čez Vršič in cesta bi
bila kljub zgrajenemu predoru v obdobjih nevarnosti proženja snežnih plazov še vedno zaprta.
Za prevoznost ceste le izgradnja predora tik pod vrhom prelaza torej ni dovolj (Direkcija RS
za ceste, 2008c).
Miha Pavšek meni, da je z vidika celostnega pristopa na območju Vršiča nesmiselna izgradnja
nove cestne trase, ki sicer v večjem delu sledi nekdanji vojaški cesti, temveč bi veljalo z
vidika dolgoročne ureditve razmer o gradnji predora pod samim prelazom temeljito razmisliti.
Popolna in celotna zaščita obravnavanega cestnega odseka se mu zdi neizvedljiva, ker so
kljub vsemu snežni plazovi kot posledica številnih naravnih in drugih dejavnikov izjemno
spremenljiv naravni pojav. Zato lahko kljub zmanjševanju pogostnosti in obsega plazov
pričakujemo tudi morebitne nove snežne plazove izven ustaljenih poti. Pavšek je mnenja, da
bi s protiplaznimi posegi v razumnem obsegu lahko zavarovali cesto pred snežnimi plazovi,
kar bi omogočalo njeno bolj ali manj celoletno prevoznost, razen v izjemnih razmerah
(Pavšek, 2005).
Zgodba o prevoznosti ceste čez prelaz Vršič se na novo odpira vsako zimo. Z izdelavo idejnih
študij, ki naj bi zagotavljale celoletno prevoznost, je rešitev morda bliže. Za sanacijo cest,
gradnjo varovalnih objektov in sistemov za proženje plazov je država pripravljena odšteti 42
milijonov evrov. Po neuradnih informacijah samo za gradnjo galerij 18 milijonov evrov.
Uradnega podatka, ali se bo prevoznost izboljšala s pomočjo galerij ali z izgradnjo predora,
zaenkrat še ni, po prvih ocenah pa naj bi za gradnjo predora odšteli samo dva milijona evrov
več kot za galerije (Močnik, 2008).

5. 7 Geografsko mnenje
Bistvo vršiške ceste je njena panoramskost in razglednost. Velik pomen daje cesti dejstvo, da
vodi prek najvišjega cestnega prelaza v Sloveniji (1611 m). Vrh prelaza z dvema planinskima
domovoma (Tičarjev in Poštarski dom) privablja nedeljske izletnike, hkrati pa je prelaz
izhodišče za številne, tudi zelo zahtevne planinske vzpone. Prelaz je v zimskem času dokaj
dobro obiskan ob sobotah in nedeljah v primeru sončnega vremena (turni smučarji, planinci),
med tednom pa je cesta večinoma prazna.
O prevladi turističnega obiska ceste govorita tudi preglednici 29 in 30. Statistika za obdobje
2000/06 kaže, da števno mesto pri Eriki dnevno zabeleži v povprečju (z izjemo nekaterih let)
skoraj še enkrat višje število vozil kot pa števno mesto na odseku ceste Vršič–Trenta. Izkaže
se, da je odsek ceste Erika–Vršič veliko bolj obiskan kot odsek ceste Vršič–Trenta in da se
skoraj polovica obiskovalcev prelaza Vršič pripelje z gorenjske strani, kamor se potem tudi
vrnejo. V tabelah gre za prikaz prometnih obremenitev preko celega leta, tako da zimske
situacije ne moremo razbrati, sem pa v času pisanja diplomske naloge s številnimi obiski
prelaza ugotovila, da v zimskem času cesta kljub prevoznosti ni pretirano obiskana, kar se še
posebej kaže v delovnih dneh in dneh s slabšim vremenom.
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Preglednica 29: Prikaz dnevnih prometnih obremenitev na cestnem odseku Erika–Vršič v
obdobju 2000/06 (števno mesto »Erika«).
Števno Vsa
Osebna
mesto
vozila
Motorji vozila
Avtobusi
2000
Erika
800
42
735
7
2001
Erika
800
40
738
6
2002
Erika
532
26
488
7
2003
Erika
726
36
668
6
2004
Erika
642
32
591
5
2005
Erika
673
80
545
7
2006
Erika
400
60
304
2
Vir: Direkcija RS za ceste, 2008d
Preglednica 30: Prikaz dnevnih prometnih obremenitev na cestnem odseku Vršič–Trenta v
obdobju 2000/06 (števno mesto »Vršič«).
Števno Vsa
Osebna
mesto
vozila
Motorji vozila
Avtobusi
2000
Vršič
380
19
350
3
2001
Vršič
350
18
321
3
2002
Vršič
440
23
399
7
2003
Vršič
400
18
369
5
2004
Vršič
300
20
273
2
2005
Vršič
300
40
223
1
2006
Vršič
334
60
240
2
Vir: Direkcija RS za ceste, 2008d
Slika 55: Prometne obremenitve na števnih mestih »Erika« in »Vršič«.
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Tudi prebivalci Trente se v zimskem času ceste ne poslužujejo v veliki meri; zaradi slabega
cestišča večje opravke preložijo na pomlad, nujnejše stvari pa uredijo v Bovcu. Kar se tiče
izpostavljenega problema bližine bolnišnice se mi zdi, da ta primer pri odločanju o celoletni
odprtosti Vršiča ne bo v ospredju. V primeru potrebe nujne medicinske pomoči je zaradi
oddaljenosti in slabe prometne povezanosti Trente edina možnost helikopterski prevoz, za vse
ostale zdravniške potrebe pa je Trentarjem bližje zdravstveni dom v Bovcu kot v Kranjski
Gori oziroma na Jesenicah. Sploh pa se to izkaže v zimskem času, ko je cesta čez Vršič kljub
pluženju vsaj prvi teden po obilnejšem sneženju prevozna le z verigami.
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Preglednica 31: Prikaz oddaljenosti vasi Trenta in Soča od večjih centrov.
Relacija
Oddaljenost
Trenta–Bovec
20 km
Trenta–Kranjska Gora
25 km
Soča–Bovec
12 km
Soča–Kranjska Gora
34 km
Trenta–Jesenice
48 km
Soča–Jesenice
56 km
Trenta–Šempeter pri Gorici
96 km
Soča–Šempeter pri Gorici
87 km
Trenta–Ljubljana
110 km
Soča–Ljubljana
119 km
Vir: Route planner, 2008
Tudi v zimah s podpovprečno količino snežnih padavin, kakršna je bila zima 2007/08, ko je
na prelazu Vršič v obdobju od decembra do konca februarja zapadlo manj kot 2 m snega, so
se pobočja nad Erjavčevo kočo plazila, sprožil pa se je tudi plaz Kamnitnica. Ti plazovi sicer
niso dosegli ceste, so pa opozorili, da bi v primeru le malo močnejših snežnih padavin (še
zdaleč pa ne maksimalnih) dosegli in zasuli cestišče.
Za zavarovanje ceste Erika–Vršič podajam naslednja mnenja oziroma predlagam sledeče
ukrepe:
Območje pod Ruskim križem
Plazovi se na obravnavanem območju prožijo v grapah vzhodnega pobočja Visokega
Mavrinca. Ker zaledje teh plazov ni obširno, plaznice potekajo večinoma v grapah in so dokaj
kratke in ozke, pobočja pa so poraščena z redkim mešanim gozdom, menim, da bi se cesto na
tem delu dalo s protilavinskimi ukrepi popolnoma zavarovati. Strinjam se z idejami,
predstavljenimi v projektih, in sicer predlagam postavitev snežnih mrež in snežnih grabelj. Ti
objekti bi preprečevali proženje snežnih plazov do ceste, obenem pa bi med objekti lahko
začeli z zasaditvijo drevesne in grmovne vegetacije v sedaj neporaščenih plaznih drčah.
Uspešna zasaditev območja bi čez desetletja dopuščala odstranitev protiplaznih objektov, saj
bi vegetacija sama opravljala varovalno funkcijo pred proženjem snežnih plazov. Ker pobočja
porašča gozd, protiplazni objekti pod pogojem ustrezne postavitve za mimoidoče na tem
območju ne bi bili moteči.
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Slika 56: Plazovito pobočje pod Ruskim križem (foto: M. Markič, 5. 4. 2008).

Območje Starega tamarja
Na območju Starega tamarja (odsek ceste, kjer so postavljene informativne table do cestarske
koče) v zimskem času na cestišču prihaja do snežnih zametov. Predlagam zavarovanje z
občasnimi stružnimi plotovi, ki bi jih v poletnem času zaradi motečega učinka v naravnem
okolju odstranili. Stružni plotovi bi preprečili odlaganje snega na cestišču, saj bi se sneg
odlagal na travniku za stružnimi plotovi. Če bi bili stružni plotovi izdelani iz lesa, za okolico
ne bi bili moteči.
Slika 57: Stari tamar (foto: M. Markič, 23. 2. 2008).

Območje 17. serpentine
Glede zavarovanja 17. serpentine menim, da bi zadoščala že izgradnja vodilne zgradbe v
obliki preusmerjevalnega nasipa brez dodatnih snežnih pregrad. Sama plaznica je že
poglobljena in menim, da bi ob dodatni poglobitvi in manjši razširitvi nasip zadovoljivo
opravljal svojo funkcijo. Rešitev se mi zdi sprejemljiva tudi z vidika mimoidočih, saj spodnji
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del plaznice s ceste ni viden. V primeru izgradnje nasipa iz obstoječega materiala v plaznici
objekt ne bi pomenil prevelike degradacije za okolje.
Plaz Kamnitnica, ki ogroža del ceste ob 17. serpentini, ima svoje obširno zaledje na pobočju
Šit. Ker na tem območju po močnejšem sneženju nastajajo predvsem pršni plazovi, ki imajo
zelo veliko moč in dosegajo velike hitrosti, usmerjevalni zid v primeru sprožitve takega plazu
ne bi mogel zajeti celotne površine plazu, vse ostale protiplazne zgradbe pa v primeru pršnih
plazov tudi ne opravljajo svoje funkcije optimalno. Zato za zagotovitev popolne varnosti na
območju 17. serpentine predlagam postavitev sistema Gaz-ex za nadzorovano proženje
snežnih plazov.
Slika 58: Plaz Kamnitnica z zaledjem. Rdeča točka prikazuje lokacijo postavitve sistema Gazex (foto: M. Markič, 23. 2. 2008).

Območje 22. serpentine in odsek ceste do 23. serpentine
Pobočje pod Zadnjim Robičjem, kjer se pojavljajo plazovi nad 22. serpentino, ni popolnoma
golo, vendar ob veliki količini snežnih padavin gozd ne more opravljati zadovoljive varovalne
funkcije pred snežnimi plazovi. Območje bi bilo mogoče zavarovati s snežnimi mostovi in
snežnimi grabljami, vendar po mojem mnenju ti protilavinski ukrepi predstavljajo preveliko
degradacijo pobočij nad Erjavčevo kočo. Hkrati je potrebno upoštevati dejstvo, da se
obravnavana pobočja nahajajo v osrednjem območju Triglavskega narodnega parka, ki takih
posegov v naravo ne dopušča. Zaradi pogostih pršnih plazov bi bila dokaj sprejemljiva
postavitev sistema Gaz-ex z eno strelno cevjo (slika 59, G1). Zaradi enakih vzrokov kot pri
postavitvi sistema G1, prav tako predlagam postavitev sistema Gaz-ex (z dvema strelnima
cevema) tudi na pobočje Mojstrovke nad odsekom ceste med 22. in 23. serpentino (slika 59,
G2, G3).
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Slika 59: Plazovito pobočje nad 22., 23. in 24. serpentino. Rdeče točke prikazujejo predlagano
lokacijo postavitve sistemov Gaz-ex (G1, G2, G3) (foto: M. Markič, 23. 2. 2008).

Območje 23. in 24. serpentine do vrha prelaza Vršič
Na tem območju so po mojem mnenju kakršnekoli protilavinske zgradbe zaradi hitrosti, ki jih
plazovi z Mojstrovke lahko dosežejo, nesmiselne. Plazovi na pobočju pod Mojstrovko imajo
veliko pahljačasto zaledje, v spodnjem delu pa se stekajo v ozkih hudourniških grapah ali
širokih meliščih. Po obilnem sneženju se tu prožijo veliki pršni plazovi, v pomladanskem času
odjug pa plazovi mokrega snega. Edina dokaj smiselna rešitev bi bila postavitev galerij, ki pa
bi popolnoma spremenile izgled prelaza. Ob smiselni postavitvi galerij sicer panoramskost
zadnjega dela ceste do vrha prelaza ne bi bila popolnoma uničena (galerije bi zakrile pogled
na pobočje Mojstrovke in Šit, pogled proti Martuljkovi skupini gora pa ne bi izpadel),
spremenjeno in degradirano pa bi bilo območje samega prelaza, kajti končen izgled galerij ob
še tako velikem trudu ne more biti popolnoma usklajen z naravo. Sonaravnost galerij bi se
dalo precej izboljšati z ozelenitvijo streh (z grmovno vegetacijo in travo). Bi pa to pomenilo
vsakoletno obnavljanje in zasajevanje streh galerij, saj bi snežni plazovi ves poletni trud
pozimi uničili. Zaradi nadmorskih višin bi ozelenjevanje in rast rastlin potekala počasi, kar
pomeni, da bi galerije dobile dokaj naraven izgled šele v drugi polovici poletja.
Območje od 24. serpentine do vrha prelaza pozimi prav tako ni varno pred snežnimi plazovi.
Tudi na tem odseku zaradi velikih zaledij pogosto nastajajo pršni plazovi. Zato na pobočjih
Mojstrovke predlagam sonaravno postavitev sistema Gaz-ex z dvema strelnima cevema (slika
60, G4, G5). V projektih so predlagane tudi postavitve snežnih mrež, s čimer se zaradi
prevelike degradacije izjemnih pobočij Mojstrovke ne strinjam. Ne strinjam se niti s
postavitvijo mrež le v zgornjih delih pobočja. Ker pa mora biti v slučaju uresničitve ideje o
zimski prevoznosti Vršiča varnost zagotovljena tudi na samem prelazu, predlagam postavitev
snežnih grabelj ali snežnih mostov, saj je njihova konstrukcija za razliko od snežnih mrež
lesena in zato deluje bolj sonaravno. Kljub velikim dodatnim stroškom in težki izvedbi
podajam predlog o postavitvi protiplaznih objektov na montažni način, kar bi omogočalo
njihovo odstranitev v poletnem času.

83

Slika 60: Plazovita pobočja na desni strani ceste tik pod vrhom prelaza. Rdeče točke
prikazujejo predlagane lokacije postavitve sistemov Gaz-ex (G4, G5) (foto: M. Markič, 23. 2.
2008).

Opozoriti moram tudi na pobočje na levi strani ceste tik pod vrhom prelaza in na samem
prelazu Vršič. Ugotavljam, da so se z omenjenega pobočja v preteklosti že prožili snežni
plazovi, saj je pobočje večinoma golo, vidni pa so ostanki pred leti še rastočih macesnov, ki
so jih snežni plazovi podrli. Ob uresničitvi celoletne prevoznosti Vršiča po sedanji trasi ceste
bo potrebno zavarovati tudi to pobočje. Ker je pobočje kratko, bi bili najprimernejši snežni
mostovi, ki pa seveda pomenijo veliko rano v obstoječo naravo. Zato, enako kot v prejšnjem
odstavku, predlagam postavitev montažnih protiplaznih objektov, kar bi omogočalo njihovo
odstranitev v poletnem času. V prvi vrsti pa predlagam ponovno pogozditev z avtohtonimi
sadikami grmovnic in dreves.
Slika 61: Pobočje na levi strani ceste tik pod vrhom prelaza (foto: M. Markič, 23. 2. 2008).

84

V študijah o celoletni prevoznosti ceste čez Vršič se srečujemo z dvema variantama
rekonstrukcije cestnega odseka Erika–Vršič: prva je varianta rekonstrukcije obstoječe trase
ceste, druga pa izgradnja novega odseka ceste, ki bi vključevala predor. Za eno od možnosti
se bo potrebno odločiti v kratkem.
Zgoraj opisani primeri in ideje rekonstrukcije že obstoječe trase ceste vprašanja o celoletni
prevoznosti cestnega odseka po mojem mnenju ne rešujejo v popolnosti. Omogočajo
maksimalno podaljšanje prevoznosti v zimskem času, še vedno pa bo nujno zapiranje ceste v
času največje ogroženosti in v času delovanja sistemov Gaz-ex. Oviro predstavljajo predvsem
plazovi na območju med 22. serpentino in vrhom prelaza, ki se zaradi velikega zaledja po
obdobjih močnejšega sneženja prožijo v obliki pršnih plazov, se pravi plazov z največjo
rušilno močjo. Podobno oviro pomeni tudi odsek ceste pri 17. serpentini. Ker so snežni
plazovi po svojih značilnostih nepredvidljiv pojav, sem prepričana, da bo cesta kljub velikim
prizadevanjem in kljub postavitvi številnih protiplaznih objektov v času po daljšem močnem
sneženju zaprta več dni.
V primeru uresničene zahteve o celoletni prevoznosti prelaza menim, da bi bila edina trajna
rešitev, ki bi uspešno zagotovila celoletno prevoznost prelaza Vršič, izgradnja predora.
Predlagam gradnjo predora pod Sovno glavo. Z obstoječe trase ceste naj se nov odsek ceste
proti predoru odcepi na območju Starega tamarja pri cestarskem domu na nadmorski višini
1400 m (da bi se nov cestni odsek od obstoječe trase ceste odcepil višje, bi bilo nesmiselno
zaradi plazu Kamnitnica, ki ogroža 17. serpentino). Nadalje naj nov odsek ceste poteka po že
obstoječi stari avstrijski cesti, ki na tem delu poteka v serpentinah in jo bo potrebno v celoti
obnoviti in razširiti. Na nadmorski višini 1570 m pa naj se začne graditi predor pod Sovno
glavo.
Slika 62: Odsek stare avstrijske ceste (od cestarskega do Poštarskega doma) na nadmorski
višini 1460 m (foto: M. Markič, 23. 2. 2008).
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Predlagam, da bi se predor uporabljal le v zimskem času, ko cesta čez prelaz ne bi bila
prevozna (od prvega večjega sneženja do pomladi, ko nevarnost proženja snežnih plazov
mine), poleti pa naj se promet odvija po zdajšnji trasi ceste. Uporabo že obstoječe ceste v
poletnem času zagovarjam zaradi izjemnega okolja, po katerem poteka in zaradi razgledov, ki
jih ponuja. S poletno prevoznostjo bi se ohranila dobra obiskanost planinskih koč pod in na
samem prelazu, območje pa bi še vedno ponujalo izhodišča za številne planinske poti.
Ideja o predoru se mi zdi z geografskega vidika izvedljiva zato, ker bi se vhod v predor
odmaknil od že obstoječe ceste in tako v poletnem času ne bi pomenil rane v okolje za
mimoidoče (predpostavljam namreč, da naj bi se tunel uporabljal le v zimskem času). Hkrati
bi tudi obnovljena stara avstrijska cesta do vhoda v predor ponujala lepe razglede predvsem
na severna pobočja Prisojnika in Prisojnikovo okno. Zdi se mi, da bi bila opisana trasa nove
ceste s predorom za okolico Vršiča v poletnem času nemoteča, v zimskem času pa bi
omogočala celoletno prevoznost. Predlagana ideja, izgradnja predora pod Sovno glavo in
obnovitev stare avstrijske ceste, se mi zdi smiselna zato, ker bi s tem že obstoječa cesta čez
Vršič ohranila svojo prvotno podobo, odsek stare avstrijske ceste od cestarskega doma (1400
m n. v.) do nadmorske višine 1570 m, kjer naj bi bil vhod v predor, pa s snežnimi plazovi
razen enega odseka ceste ni ogrožen, saj poteka na območju gozda, na terenu pa na tem
odseku tudi nisem opazila večjih plaznic. V poletnem času predlagam, da je odsek ceste do
vhoda v predor odprt, saj ponuja lepe razglede na stene Prisojnika in Martuljško skupino gora.
Slika 63: Odsek stare avstrijske ceste, kjer občasno prihaja do manjših snežnih plazov (foto:
M. Markič, 23. 2. 2008).

Z zgoraj naštetimi ukrepi bi zagotovili ustreznost zunanjega izgleda in funkcionalnosti
predora za človeka. Kaj pa z vidika vplivov na okolje? Po mojem mnenju je bil pomen
naravnega okolja na območju Vršiča prezrt v trenutku prve ideje o celoletni prevoznosti
prelaza, zato je sedaj naša naloga in naloga projektantov zagotoviti čim manjšo degradacijo
okolja, le-te pa se ob obstoječih zahtevah za celoletno prevoznost ne da več preprečiti.
S strani Direkcije Republike Slovenije za ceste in Ministrstva Republike Slovenije za promet
menim, da je ta trenutek najpomembnejši finančni izračun stroškov obeh predlaganih variant,
izgradnje predora ali izgradnje galerij in drugih protilavinskih zgradb na območju pod vrhom
prelaza, ter finančna primerjava obeh variant. Na eni strani gre za zaščito ceste pred snežnimi
plazovi s protiplaznimi objekti od Erike do Starega tamarja (1400 m n. v.), pluženje in
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posipanje tega odseka ceste, obnovitev in razširitev stare avstrijske ceste ter izgradnjo več kot
en kilometer dolgega predora. Na drugi strani pa gre za postavitev protiplaznih zgradb od
Erike pa vse do vrha prelaza. Od Starega tamarja naprej proti vrhu prelaza to pomeni
izgradnjo usmerjevalnega zidu, postavitev vsaj petih sistemov Gaz-ex na pobočju Mojstrovke,
izgradnjo vsaj dveh snežnih galerij, zavarovanje pobočij nad 22. serpentino in na levi ter desni
strani ceste tik pod vrhom prelaza z izbranimi protiplaznimi objekti ter pluženje in posipanje
celotnega odseka od Erike do vrha prelaza Vršič. K obema variantama pa je potrebno prišteti
še stroške vzdrževanja in obnove ceste zaradi poškodb, nastalih ob pluženju in posipanju.
V okviru projekta celoletne prevoznosti ceste čez prelaz Vršič predlagam realizacijo ideje
podaljšanja prevoznosti obravnavane ceste s postavitvijo protiplaznih zgradb na mestih, kjer
prihaja do plazenja snežne odeje in ki se jih da uspešno zavarovati brez pretiranih posegov v
naravno okolje. V ospredje postavljam predvsem ukrepe povečevanja hrapavosti in
pogozdovanje. V suhih zimah z malo snežnih padavin je možno maksimalno podaljševanje
obdobja prevoznosti ceste čez Vršič, v zimah s povprečno ali nadpovprečno količino snežnih
padavin pa naj se cesta pluži do prvih obilnejših snežnih padavin oziroma do trenutka, ko
nevarnost proženja snežnih plazov postane prevelika.
Spremenljivost zim in nepredvidljivost proženja snežnih plazov vzdolž cestnega odseka
Erika–Vršič sta takšni, da je popolna zaščita glede ogroženosti s snežnimi plazovi v smislu
celoletne prevoznosti nemogoča in hkrati tudi nesmiselna. Vendar pa je možno s
protiplaznimi posegi v razumnem obsegu zavarovati cesto pred snežnimi plazovi v zadostni
meri, da bi s tem omogočili njeno bolj ali manj celoletno prevoznost, razen v izjemnih
primerih. V slučaju uresničitve ideje o celoletni prevoznosti Vršiča pa predlagam izvedbo
variante s predorom.
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6
PRIMER ŽE IZVEDENEGA ZAVAROVANJA CESTE
PRED
SNEŽNIMI
PLAZOVI:
AVTOCESTNI
ODSEK
HRUŠICA–VRBA
6. 1

Planota Mežakla

Planota Mežakla leži v severozahodnem delu Slovenije in se v dolžini 15 km razteza v smeri
od severozahoda proti jugovzhodu. Melik jo opredeljuje kot planoto med Zgornjesavsko
dolino in Radovno, oziroma kot podaljšek Pokljuke, od katere jo ločuje le že omenjena dolga
dolina Radovne (Melik, 1954). Mežakla naj bi nekdaj skupaj s Pokljuko in Jelovico ter
visokogorskimi uravnavami Triglavskega pogorja tvorila obsežno uravnano planoto. T. i.
staropliocenski ravnik naj bi kasneje razrezale reke, tako da danes Pokljuko, Mežaklo in
Jelovico ločujeta ledeniško preoblikovani dolini Save Bohinjke in Radovne. Omenjeni reki
Mežaklo omejujeta na severnem in južnem delu, na zahodu planota sega do stičišča dolin Kot,
Vrata in Krma, na vzhodu pa do Blejskega kota in Blejskega vintgarja. Geološko jo
sestavljajo skoraj izključno triasni apnenci in dolomiti (Ramuš, 1998).

6. 2

Avtocestni odsek Hrušica–Vrba

Trasa avtocestnega odseka Hrušica–Vrba je del A11 med Ljubljano in Beljakom. Odsek je
dolg 13,5 km, na severozahodnem delu se navezuje na obstoječo avstrijsko avtocesto, na
jugovzhodu pa se avtocestni odsek s priključitvijo na glavno cesto 1. reda (A2) Vrba–Lesce
konča pri Vrbi. Nadaljevanje avtocestnega odseka Vrba–Peračica, kot del gorenjskega kraka
avtoceste od razcepa Kozarje v Ljubljani do predora Karavanke, je še v gradnji. Avtocesta od
Hrušice do Vrbe poteka po dveh zelo različnih odsekih. Trasa obravnavane avtoceste se iz
smeri Hrušice najprej polagoma vzpenja v severno pobočje planote Mežakle, s čimer se
izogne naseljem pod njenim vznožjem. Po prvotnih načrtih bi morala biti celotna avtocesta
zarezana v pobočja Mežakle, vendar so kasnejše ugotovitve pokazale, da tak potek avtoceste
ne bi bil primeren, zato je bila trasa spremenjena tako, da je del avtoceste sedaj odmaknjen od
pobočij, kar pa je posledično zahtevalo izgradnjo treh viaduktov s skupno dolžino 1291 m. V
nadaljevanju se avtocesta na odseku Lipce od pobočij Mežakle odmakne in prek viadukta
Moste preide na Žirovniško polje. Trasa avtoceste med Hrušico in Vrbo je zaradi gradbenotehničnih zahtev in visokih stroškov gradnje uvrščena med najzahtevnejše odseke slovenskega
avtocestnega omrežja (Družba za avtoceste …, 2007).
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Slika 64: Pregledna karta območja.
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6. 3

Ogroženost avtocestnega odseka s snežnimi plazovi

Pobočja Mežakle nad odsekom, kjer je avtocesta vrezana v pobočja, so strma, skalovita in
grapasta, površje z nakloni 30–50° je močno razgibano, območje pa je zaradi požara poraslo z
mladim, redkim bukovim in smrekovim gozdom. Proti avtocesti so na tem odseku usmerjene
štiri izrazite grape, dolge približno 400 m. Avtocesta Hrušica–Vrba poteka na območju, ki je
v zimskem času po obilnejšem sneženju ogroženo s snežnimi plazovi, ki se prožijo s strmih
pobočij planote. Ti plazovi so lahko v preteklosti, ko pobočje še ni bilo zavarovano s
protiplaznimi objekti, dosegli celo avtocesto (Durjava, 1995).
Komisija za snežne plazove (KSP) je leta 1987 opozorila investitorja Republiški komite za
varstvo okolja in urejanje prostora, ki je vodil lokacijski postopek za izgradnjo avtoceste, da
avtocesta poteka po svetu, ki ga ogrožajo snežni plazovi. Kljub temu da je bil idejni potek
avtoceste glede na zaščito pred snežnimi plazovi manj ugoden, in kljub omenjenim
opozorilom, so idejo vseeno podprli. Prav zaradi naštetih vzrokov pa je bila kasneje naročena
še izdelava tehnične dokumentacije za ustalitev plazovitih pobočij nad avtocesto (Durjava,
Horvat, 1997).
Pri načrtovanju postavitve protiplaznih objektov na severnem pobočju Mežakle so bili
bistveni podatki o maksimalni višini snežne odeje, njeni gostoti in notranjem trenju ter trenju
s podlago. Zelo pomembno je bilo tudi sodelovanje lokalnih poznavalcev snežnih razmer in
strokovnjakov za snežne plazove. Velikost varovalnih objektov je bila določena na podlagi
smernic Inštituta za sneg in snežne plazove iz Davosa, prilagojenih značilnostim snežne odeje
v Sloveniji (Horvat, Papež, Koren, 2006).

6. 4

Zaščita območja s protiplaznimi objekti

V idejni zasnovi zaščite avtoceste Hrušica–Vrba pred snežnimi plazovi je bilo opredeljenih
sedem odsekov, kjer je bilo ocenjeno, da lahko pride do plazenje snežne odeje. Kasneje, po
natančnem pregledu terena in upoštevanju vseh parametrov, ki pogojujejo nastanek snežnih
plazov, so bili definirani odseki, kjer je možnost plazenja večja oziroma manjša (Durjava,
1995).
Nadalje so projektanti izdelali operativni program zaščite območja:
- določena so bila kritična območja, kjer je možno plazenje snežne odeje:
o plazna drča I;
o plazna drča II;
o plazna drča III ;
o plazna drča IV;
- določeni so bili tipi objektov za zaščito avtoceste pred snežnimi plazovi in njihova
okvirna lokacija;
- določene so bile drevesne vrste, primerne za pogozdovanje tega območja;
- določen je bil vrstni red del (Durjava, 1995).
Po zaključni fazi projektiranja je bil zaradi pomanjkanja sredstev za kompletno izvedbo
zavarovanj predlagan prioritetni vrstni red izvedbe. Na prvo mesto je bila postavljena izvedba
zavarovanj v plaznih drčah I in IV, ki je bila izvedena v obdobju od jeseni 1994 do pomladi
1995. Plazni drči II in III sta bili zavarovani v obdobju od jeseni 1997 do pomladi 1998. Pri
izdelavi dostopnih poti do odsekov, kjer je bila načrtovana postavitev protiplaznih objektov,
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je bilo osnovno vodilo ohraniti oziroma čim manj poškodovati že obstoječe rastje v plaznih
drčah (Durjava, 1995).

6. 4. 1

Predstavitev izvedenih del

Na traso avtoceste so na proučevanem odseku usmerjene štiri izrazite grape, dolžine približno
400 m, v nadaljevanju imenovane plazne drče. V omenjenih plaznih drčah se z vrhnjih
pobočij Mežakle zbirajo velike količine snega, ki kasneje, seveda ob ugodnih pogojih, v
obliki snežnih plazov lahko zdrsijo v dolino. Plazne drče so bile, pred v nadaljevanju
opisanimi posegi, neporasle, saj so vsakoletni snežni plazovi onemogočali zarast z naravno
vegetacijo in tako so predstavljale idealne razmere za proženje snežnih plazov (Horvat, Papež,
Koren, 2006).
Slika 65: Pobočje Mežakle nad avtocestnim odsekom Hrušica–Vrba z označenimi območji, na
katerih so nameščeni protiplazni objekti (vir: Horvat, Papež, Koren, december 2006).
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Slika 66: Pobočje Mežakle z vrisanimi plaznimi drčami in dostopnimi potmi (vir: Horvat,
Papež, Koren, 1999).

-

PLAZNA DRČA I:
Plazna drča sega 300 metrov nad avtocesto. Začetek sistema objektov je bil predviden
na prehodu iz vrhnjega, delno prepadnega sveta v izrazito drčo s skalnatimi pobočji in
dnom iz nesprijetega materiala. V drči je bila sanacija prirejena kombinirani zaščiti
pred snežnimi plazovi in padajočim kamenjem. Z objekti so zavarovali zgornji dve
tretjini drče ter tako omogočili nemoten razvoj mlade drevesne vegetacije v spodnji
tretjini drče. Izbrane so bile naslednje vrste zavarovanj: snežne mreže in snežne
grablje. Dela so bila izvedena v obdobju od jeseni 1994 do pomladi 1995 s poznejšimi
dopolnitvami (Durjava, 1995).
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Sliki 67, 68: S snežnimi mrežami zavarovana vrhnji in spodnji del plazne drče I. Spodnji del
drče (slika 68) se je s pomočjo pogozdovanja že lepo zarasel (foto: M. Markič, 2. 3. 2008).

-

PLAZNA DRČA II:
V zgornji tretjini plazne drče je lijakasto travnato pobočje z nakloni 60° in več. Nižje
se drča zoži, nato pa zopet razširi v pobočje z naklonom 40–50°. Izbrane so bile
naslednje vrste zavarovanj: snežne mreže, snežni mostovi in snežne grablje. Dela so
bila izvedena v obdobju od jeseni 1997 do pomladi 1998 (Durjava, 1995).

Sliki 69, 70: S snežnimi mrežami zavarovana vrhnji in spodnji del plazne drče II (foto: M.
Markič, 2. 3. 2008).

-

PLAZNA DRČA III:
Plazna drča sega po pobočju najvišje, in sicer do nadmorske višine 810 m. Izbrane so
bile naslednje vrste zavarovanj: snežne mreže, snežni mostovi in snežne grablje. Dela
so bila izvedena od jeseni 1997 do pomladi 1998 (Durjava, 1995).
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Sliki 71, 72: S snežnimi mrežami zavarovana vrhnji in spodnji del plazne drče III (foto: M.
Markič, 2. 3. 2008).

-

PLAZNA DRČA IV:
Obravnavan odsek predstavlja izrazito gladka plazna drča s trdo skalno podlago.
Nakloni v drči se povečujejo od spodaj navzgor od 40–60°. Izbrane so bile naslednje
vrste zavarovanj: snežne mreže in snežni mostovi. V zadnji fazi del je bila izvedena
intenzivna pogozditev z zavarovanjem sadik. Gledano dolgoročno je namreč sklenjen
gozdni sestoj tisti, ki bo prevzel dokončno stabilizacijsko vlogo na obravnavanem
območju. Dela so bila izvedena od jeseni 1994 do pomladi 1995 s poznejšimi
dopolnitvami (Durjava, 1995).
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Slika 73: S snežnimi mrežami zavarovan spodnji del plazne drče IV (foto: M. Markič, 2. 3.
2008).

6. 5 Razmere na obravnavanem območju v zimah 1995/96 in
2005/06
6. 5. 1

Zima 1995/96

Zima 1995/96 je bila prva prava zima z normalno višino in trajanjem snežne odeje, po tem ko
se je začelo s projektiranjem zavarovanj pred snežnimi plazovi na pobočju Mežakle, a po
meteoroloških podatkih še vedno le s povprečnimi snežnimi padavinami. Izkazalo se je, da je
bila večina mnenj strokovnjakov pravilnih, saj so se zavarovanja pred snežnimi plazovi v
plaznih drčah I in IV izkazala kot ustrezna, avtocesto pa so zasuli plazovi iz takrat še
nezaščitenih drč II in III (Durjava, Horvat, 1997).
-

PLAZNA DRČA I:
Dno v drči I je prekrito s preperino, pobočja pa so skalnate. V drči je nameščenih
devet prečnih opornih protiplaznih objektov, ki preprečujejo trganje plazov. Na
terenskih ogledih spomladi 1996 v drči niso opazili nobenih premikov snežne odeje
(Durjava, Horvat, 1997).

-

PLAZNA DRČA II (v zimi 1995/96 še nezavarovana):
Po močnem sneženju marca 1996 sta se v drči II sprožila dva plazova, prvi se je
sprožil na isti višini kot v drči III. Pobočje tu nima izrazite drče in je dobro zaraslo,
zato je prišlo le do manjših splazitev. Pod večjim skokom pod pešpotjo pa se je sprožil
večji plaz in zdrsnil do opornega zidu avtoceste (Durjava, Horvat, 1997).
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-

PLAZNA DRČA III (v zimi 1995/96 še nezavarovana):
Po močnem sneženju marca 1996 se je v vrhnjem delu plazne drče sprožil večji plaz in
zasul oba vozna pasova avtoceste proti Vrbi. Na podlagi terenskih opazovanj je bilo
ugotovljeno, da je bila višina snežne odeje pred splazitvijo v spodnjem delu drče 40
cm, v zgornjem delu pa okoli 70 cm. Količina plazovine je bila ocenjena na 3500 do
4500 m3 (Durjava, Horvat, 1997).

-

PLAZNA DRČA IV:
Drča v zgornjem delu dosega naklone do 50°, v srednjem delu do 45° in v spodnjem
delu do 35°, vendar se vmes pojavljajo tudi strmejši odseki. Dno drče je gladko,
skalnato ali preraslo s travo. Drča je zavarovana z enajstimi prečnimi protiplaznimi
opornimi objekti v medsebojni razdalji 9 do 15 m. Na terenskem ogledu po obdobju
močnejšega sneženja spomladi 1996 so opazili, da so se med objekti pojavile manjše
splazitve snega. Plaz pod zadnjim protiplaznim opornim objektom je dosegel podporni
zid cestnega useka. Sneg se je splazil tudi nad prvim, najvišje ležečim protiplaznim
objektom. Ugotovljene manjše splazitve so dokazale, da je bil razmak od najnižje
ležečega protilavinskega opornega objekta do cestnega vkopa prevelik. Prav tako je
bilo zaradi plazenja zelo nevarno 60 do 80 m dolgo pobočje nad najvišjim
protiplaznim opornim objektom. Zato so bili kasneje postavljeni dodatni, v projektu že
predvideni ukrepi (Durjava, Horvat, 1997).

6. 5. 2

Zima 2005/06

Zima 2005/06, v kateri se je višina snežne odeje zelo približala najvišji, s protilavinskimi
ukrepi predvideni, je bila zelo primerna za oceno učinkovitosti sistema varovanja pred
snežnimi plazovi na pobočju Mežakle. Kljub daleč najvišji zabeleženi intenziteti sneženja na
tem območju v zadnjih letih in nadpovprečnim maksimalnim višinam snežne odeje, je sistem
varovalnih ukrepov v celoti deloval po pričakovanjih. Na območje cestišča se ni sprožil noben
snežni plaz. K temu je pripomoglo tudi dejstvo, da so se pobočja s pomočjo protiplaznih
objektov že zelo zarasla (Horvat, Papež, Koren, 2006).
Slika 74: Plazna drča III decembra 2005 (vir: Horvat, Papež, Koren, 2006).
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6. 6

Ocena učinkovitosti varovalnih ukrepov

Prva ocena uspešnosti zgrajenih protilavinskih opornih objektov je bila narejena že v zimi
1995/96, prvi po dokončanju izgradnje protilavinskih objektov v plaznih drčah I in IV. V
obeh so bile opažene le manjše splazitve, ki so bile pozneje preprečene s postavitvijo
dodatnih, v projektu predvidenih opornih objektov. V takrat nezavarovanih drčah II in III so
se kljub komaj slabi polovici pričakovane maksimalne višine snežne odeje sprožili snežni
plazovi, ki so zasuli dva vozna pasova avtoceste, ki je bila v trenutku sprožitve plazov odprta
za promet (Horvat, Papež, Koren, 2006).
V zimi 2005/06 pa kljub obilnim snežnim padavinam, visoki skupni snežni odeji in velikim
količinam novozapadlega snega v kratkem časovnem obdobju na pobočju Mežakle ni prišlo
do proženja snežnih plazov, ki bi dosegli avtocesto in tudi ne do občutnejših splazitev snežne
odeje med opornimi protilavinskimi objekti. Izkazalo se je, da so vsa zavarovanja pred
snežnimi plazovi uspešno opravila svojo nalogo. Prav tako uspešno rastejo tudi sadike
grmovnic in dreves, ki bodo v obnovljenem gozdnem sestoju dolgoročno prevzele trajno
varovalno vlogo pred snežnimi plazovi na tem območju. Izvedeni oporni objekti so ustvarili
pogoje za pogozdovanje in postopno vzpostavitev varovalnega gozdnega sestoja. Proces bo
trajal nekaj desetletij, gozd bo varovalno vlogo prevzemal postopno. Ocenjujejo, da bo na
obravnavanem območju gozd prevzel funkcijo postavljenih tehničnih objektov v približno
tridesetih letih. V vmesnem obdobju pa bodo ustrezno varnost zagotavljali tehnični objekti
(Horvat, Papež, Koren, 2006).

6. 7

Geografsko mnenje

Trasa avtocestnega odseka Hrušica–Vrba je bila z vidika ogroženosti prometa zaradi snežnih
plazov in padajočega kamenja zgrajena na dokaj neprimernem območju. Po eni strani bi bila
lahko planirana še slabše, in sicer tako, da bi celotni odsek od Hrušice do izvoza Lipce vrezali
v pobočje Mežakle, a se s podrobnejšim proučevanjem geologije območja, tehnologije
gradnje in stroškov za tak potek niso odločili. V tem primeru bi morali tudi protiplazna
zavarovanja izvesti na celotnem odseku. Projektanti so izbrali srednjo pot, ceste niso
popolnoma približali pobočjem, niti je niso v celoti umaknili. Te zadnje možnosti ozka in
gosto poseljena ledeniško preoblikovana dolina Save Dolinke ne dopušča. Poleg goste
poselitve in onesnaževanja s hrupom oviro predstavljata še železniška proga in Sava Dolinka.
Pobočja Mežakle nad avtocestnim odsekom Hrušica–Vrba niso povsod enako strma. Pobočja
nad prvim (km 6 do km 8, 2) in zadnjim (km 12, 2 do km 19) odsekom avtoceste od Hrušice
proti Vrbi so v spodnjem delu v primerjavi s pobočji nad ostalimi odseki avtoceste dokaj
položna, saj dosegajo naklone nekje do 20°. Na teh dveh odsekih je avtocesta od pobočij
odmaknjena, zato s snežnimi plazovi ni ogrožena. Povsem drugačen pa je odsek ceste v km
8,2 do 12,2, kjer je avtocesta stisnjena med železniško progo in strma pobočja Mežakle, ki
dosegajo naklone tudi do 50°. Ta pobočja so predvsem v vrhnjih delih slabo poraščena,
skalovita in prepadna, v osrednjem in spodnjem delu pa pobočja porašča redek bukov in
smrekov gozd.
Obravnavan odsek avtoceste je zato na delu, ki se pobočjem Mežakle popolnoma približa, v
zimskem času po obdobju močnejšega sneženja ogrožen zaradi snežnih plazov. Po postavitvi
protiplaznih objektov v plaznih drčah I, II, III in IV je ogroženost sicer veliko manjša, vendar
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po mojem mnenju zaradi obširnega nezavarovanega zaledja v vrhnjem delu pobočja le-ta v
primeru dolgotrajnega intenzivnega sneženja še obstaja.
Višje na pobočju nad obravnavanimi plaznimi drčami se razprostira obširno, slabo poraščeno
zaledje, kjer se ob sneženju nabirajo velike količine snega, ki kasneje ob ugodnih pogojih
lahko v obliki tudi rušilnih plazov zdrsnejo proti avtocesti. V takih, sicer izjemnih primerih,
katere pa moramo vseeno imeti v mislih, že nameščeni protiplazni objekti ne bi mogli v celoti
zadržati snežnih plazov, tako da bi le-ti v drčah II, III in IV spet lahko dosegli in zasuli
avtocesto.
Po mojem mnenju so plazne drče I, II, III in IV z objekti protiplazne zaščite zavarovane
zadovoljivo. Objekti v teh drčah so postavljeni na dovolj majhni medsebojni razdalji, tako da
med njimi ne more priti do večjih splazitev snega, obenem pa menim, da bi se v primeru
obilnejših padavin že dobro pokazali tudi pozitivni učinki pogozdovanja, saj so plaznice že
presenetljivo dobro zaraščene. Omeniti je sicer potrebno, da obnovljen gozdni sestoj
predstavljajo mlade, drobne bukve, vendar je njihova zarast zelo gosta. Poleg bukev pa, vse
dokler jih ne prekrije sneg, dobro protiplazno funkcijo opravljajo tudi nasadi smrek.
Kot protiplazni objekti so na pobočjih izkoriščena tudi podrta debla. Pritrjena z jeklenicami
po mojem mnenju predstavljajo dober primer objektov povečevanja hrapavosti. Ker debla
velikih podrtih dreves na obravnavanem območju niso redka, predlagam, da se jih pritrdi in
tako uporabi kot protiplazni objekt še večje število.
Slika 75: Pritrjeno deblo v plazni drči II (foto: M. Markič, 2. 3. 2008).

Na osnovi povedanega menim, da so izvedena zavarovanja v obravnavanih plaznih drčah
zadovoljiva z nekaj pomanjkljivostmi. V že zaščitenih plaznih drčah, predvsem v njihovem
98

spodnjem delu, predlagam dodatno zasaditev s sadikami grmovnic in dreves. Z vidika
protiplaznih objektov menim, da je le-teh v samih plaznih drčah nameščenih dovolj.
Predlagam pa dodatno zavarovanje pobočja nad skalnim skokom nad plazno drčo I s snežnimi
mrežami ali snežnimi mostovi ter postavitev omenjenih varoval tudi na pobočjih nad plaznimi
drčami II, III in IV. S tem bi onemogočili plazenje večjih snežnih gmot z redko poraslih
pobočij nad prepadnimi stenami nad plaznimi drčami II, III in IV.
Slika 76: Območje nad plazno drčo II, gosto posejano s snežnimi mrežami (foto: M. Markič,
2. 3. 2008).

Poleg dodatnega zavarovanja vrhnjih delov pobočij nad obravnavanimi plaznimi drčami,
predlagam še zavarovanje manj izrazite plazne drče tik ob drči IV, ki s protilavinskimi objekti
še ni zavarovana. Gre za območje, za katerega zaradi poškodovane drevesne vegetacije in
redke poraščenosti sklepam, da so se tu v preteklosti že prožili snežni plazovi. Plaznica se
nahaja pod skalnim skokom nekaj deset metrov nad avtocesto, kar pomeni, da bi se večji
plazovi cesti lahko približali. Pobočje nad omenjenim skalnim skokom sicer ni popolnoma
golo, vendar dokaj redek gozd in nizka trava dopuščata splazitve snežne odeje. Na tem delu
priporočam postavitev snežnih mrež nad skalnim skokom in v plazni drči pod njim. V drči
priporočam tudi grmovno in drevesno zasaditev.
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Slika 77: Plazovito pobočje z vrisanimi plaznimi drčami; z rdečo barvo je označena lokacija
še nezavarovane plazne drče (vir: Horvat, Papež, Koren, 2006; M. Markič, 2008).

Sliki 78, 79: Skalni skok in plazna drča pod njim, ki bi jo bilo potrebno zavarovati (foto: M.
Markič, 2. 3. 2008).
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V prihodnjih zimah s povprečnimi ali nadpovprečnimi snežnimi padavinami priporočam
terenski ogled območja, kajti z leti se bo še bolj pokazala funkcionalnost pogozdovanja,
mogoče pa se bodo pokazale tudi nove plazne drče, ki jih bo potrebno zaščititi.
Ker trendi zadnjih zim kažejo, da se intenzivne in dolgotrajne snežne padavine na tem
območju ne pojavljajo več tako pogosto, se po finančnih izračunih postavitev dodatnih
protiplaznih objektov v vrhnjih delih pobočja Mežakle verjetno ne bo izplačala. Zato v
primeru dolgotrajnega intenzivnega sneženja predlagam zaprtje ogroženega voznega pasu
avtoceste za čas, dokler nevarnost po mnenju strokovnjakov z Agencije Republike Slovenije
za okolje ne mine.
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7

PRIMER
KANIN

ZAVAROVANJA

SMUČIŠČA:

SMUČIŠČE

7. 1 Pogorje Kanin
Kaninsko pogorje se dviga zahodno nad Bovško kotlino in je najobsežnejši gorski masiv v
Zahodnih Julijskih Alpah. Po vrhnjem grebenu pogorja teče meja med Slovenijo in Italijo. Na
severni strani se Kanin spušča v Rabeljsko dolino, na zahodu v Reklansko dolino, na
jugozahodu v Rezijo, na vzhodni in južni strani pa pogorje omejujejo dolina Koritnice,
Bovška kotlina in dolina Učje. Najvišji vrh v mejnem grebenu je Visoki Kanin (2587 m). Na
južni strani grebena se nahajajo razgibane visokogorske kraške planote (Kaninski podi,
Prestreljeniški podi, Rombonski podi …), ki so svetovno znan primer visokogorskega krasa.
Najgloblja jama Kaninsko-Rombonskih podov in hkrati najgloblja jama v Sloveniji ter sedma
na svetovni globinski lestvici je brezno Čehi 2 z globino 1533 m. Severna, italijanska stran, je
za razliko od južne strani strma, v velikih krnicah se nahajajo stalna snežišča in Kaninski
ledenik. Kanin je reliefno zelo pester. Matično podlago predstavlja skladovit dachsteinski
apnenec, ki je močno zakrasel, tako da vsa padavinska voda ponikne v prepustno podlago.
Celotno območje je prepredeno s številnimi vrtačami in brezni (Kunaver, 1972; ATC Kanin,
2008).
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Slika 80: Pregledna karta območja.
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7. 2

Alpski turistični center Kanin

Smučišče Kanin leži na skrajnem jugovzhodnem delu Kaninskega pogorja na nadmorski
višini 1650–2300 m. Zaradi teh višin ga označujemo kot pravo visokogorsko smučišče.
Smučarske proge so speljane v kotanjah med Malim Skednjem, Stadorjem in Prestreljenikom.
Smučišče se s 17 km smučarskih prog razprostira na 30 ha površine, z Bovcem pa je
povezano s krožno kabinsko žičnico (Horvat, Papež, Cej, 2006).
Gradnja objektov na območju današnjega smučišča se je začela leta 1971. V letu 1973 je bila
dokončana šestkilometrska dostavna žičnica na Kanin, kjer takrat še ni bilo naprav za prevoz
smučarjev, niti smučarskih prog. Kasneje je bil investicijski proces zaradi pomanjkanja
finančnih sredstev ustavljen, razmere pa je še poslabšal snežni plaz, ki je leta 1975 porušil Cpostajo dostavne žičnice. Razmere so se po letu 1983 izboljšale z izgradnjo Kaninske vasi v
Bovcu in z izgradnjo trisedežnice Skripi. Leta 2004 je francoska družba Transmontagne
postala trinajstodstotni lastnik družbe ATC Kanin (Alpski turistični center Kanin), kar je
smučarski center spodbudilo k nadaljnjim investicijam v smučarske naprave. Prednostni cilj
zadnjih let, ko sta največja lastnika smučišča občina Bovec in Hit iz Nove Gorice, je
povezava smučišča Kanin z italijanskim smučiščem Nevejsko sedlo. Prvi korak je z izgradnjo
štirisedežnice in proge Prevala že narejen, celoten projekt povezave omenjenih smučarskih
centrov pa naj bi bil izveden do zimske sezone 2008/09 (Bovec Kanin ski center, 2008).

7. 3 Ogroženost smučišča s snežnimi plazovi
Na območju smučišča in bližnje okolice se v zimskem času ob zadostni količini snežnih
padavin pogosto prožijo snežni plazovi. Le-ti so največkrat posledica velikih količin
novozapadlega snega v kratkem časovnem obdobju, pogosto pa se prožijo tudi z območij, kjer
se pojavljajo velike količine napihanega snega (Štirisedežnica in smučarska proga Prevala …,
2005).
Smučarske proge na Kaninu ogrožajo plazovi, ki se prožijo z južnega in jugovzhodnega
pobočja Prestreljenika, s Prestreljeniškega Vršiča, izpod Okna, s Stadorja in z Malega
Skednja. Plazovi z južnega pobočja Prestreljenika ogrožajo smučarsko progo Graben, Dpostajo kabinske žičnice in štirisedežnico Sedlo, plazovi s Prestreljeniškega Vršiča ogrožajo
smučarsko progo in istoimensko štirisedežnico Prevala, plazovi izpod Okna ogrožajo progo
Veliki graben, manjši plazovi s Stadorja ogrožajo progo Skripi 3 v njenem spodnjem delu,
plazovi izpod Malega Skednja pa postajo C kabinske žičnice (Horvat, Papež, Cej, 2006).
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Slika 81: Ogroženost smučišča Kanin s snežnimi plazovi. Z rdečo puščico so označena
plazovita pobočja (foto: M. Markič, 2008).

7. 4 Sistem proženja snežnih plazov na smučišču
Na smučišču se s problemom ogroženosti zaradi snežnih plazov srečujejo že od vsega
začetka. Do postavitve sodobnih sistemov za umetno proženje snežnih plazov so plazove na
celotnem območju smučišča prožili z ročno nameščenimi eksplozivi in s strelnimi žičnicami.
Slednje so služile za proženje plazov pod Malim Skednjem, danes pa jih ne uporabljajo več
(Sovdat, 2008).
Ko so na smučišču na pobočju pod Prestreljenikom in Prestreljeniškim Vršičem, z namenom
povezave smučišča Kanin z italijanskim smučarskim centrom Nevejsko sedlo, uredili
smučarsko progo Prevala in zgradili istoimensko štirisedežnico ter spremljajočo
infrastrukturo, so morali poskrbeti tudi za varovanje pred snežnimi plazovi, kot to določa 9.
člen Zakona o varnosti na smučišču, ki pravi: »Smučišče sme biti na kraju, kjer ob normalnih
snežnih razmerah ni nevarnosti snežnih plazov« (Uradni list RS, št. 110/2002). Ker smučišče
po obilnejšem sneženju ogrožajo številni snežni plazovi, je moral upravljalec postaviti
ustrezen sistem umetnega proženja snežnih plazov, da bi zagotovil potrebno varnost. Za
zagotovitev varnosti smučarjev in infrastrukture smučišča pred snežnimi plazovi so se odločili
za sistem nadzorovanega proženja snežnih plazov Gaz-ex (Zlodej, 2008). Projektno
dokumentacijo za postavitev sistema Gaz-ex, ki se je v alpskem svetu izkazal za enega
najboljših, so izdelali v Podjetju za urejanje hudournikov. Sistem Gaz-ex na smučišču Kanin
ustreza pravilnikom o tlačni opremi Direktive Evropske unije št. 97/23/CE in ima potrdilo o
kakovosti št. CE-PED-B-TAS-001-02-FRA (Horvat, Papež, Cej, 2006).
Sistem deluje na podlagi eksplozije mešanice kisika in propana, s pomočjo katere se lahko
snežni plazovi prožijo pravočasno, tako da imajo manjšo moč in manjši doseg. Posebne
radijske frekvence omogočajo pridobivanje točnih meteoroloških podatkov z gore, proženje
pa se izvede s prenosnim računalnikom ob upoštevanju številnih varnostnih kod. Daljinsko
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vodenje sistema omogoča enostavno, poceni in varno upravljanje. Delovanje sistema je
neodvisno od vremenskih in snežnih razmer ter je okolju in uporabnikom bistveno bolj
prijazno kot drugi načini namernega proženja snežnih plazov. Pred proženjem je potrebno
poskrbeti za temeljit pregled in zaščito terena, da pri tem ne pride do nesreče (Horvat, Papež,
Cej, 2006).
Na podlagi projekta sta bila na Kaninu postavljena dva med seboj ločena sistema Gaz-ex, in
sicer sistem »Prestreljenik zgoraj« in sistem »Prevala«.

7. 4. 1

Sistem »Prestreljenik zgoraj«

Kontrolno mesto tega sistema v obliki kupole je postavljeno na vrhu Prestreljenika. S
kontrolnega mesta se s plinom oskrbujeta dve strelni cevi tik pod vrhom. Ena se nahaja na
vrhu izrazitega jarka na južnem, druga pa na jugovzhodnem pobočju. Strelna cev na južnem
pobočju je namenjena proženju nevarnih snežnih plasti nad D-postajo kabinske žičnice, cev
pod vrhom na jugovzhodnem pobočju pa proženju plazov nad zgornjim delom nove sedežnice
Prevala (Horvat, Papež, Cej, 2006).
Slika 82: Shema postavitve sistema »Prestreljenik zgoraj« (vir: Horvat, Papež, Cej, 2006).
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Sliki 83, 84: Sistem »Prestreljenik zgoraj«, južno in jugovzhodno pobočje (foto: M. Markič,
20. 3. 2008).

7. 4. 2

Sistem »Prevala«

Za proženje snežnih plazov nad spodnjo polovico smučarske proge Prevala so v Podjetju za
urejanje hudournikov skupaj s proizvajalcem sistema Gaz-ex predvideli postavitev
samostojnega sistema z eno strelno cevjo. V tem primeru so zaloge plinov spravljene na
kontrolnem mestu v obliki skrinje, ki se nahaja na primernem neogroženem mestu pod
vzhodnim delom Prestreljeniškega Vršiča. Strelna cev se nahaja v neposredni bližini
kontrolnega mesta (Horvat, Papež, Cej, 2006).
Sliki 85: Shema postavitve sistema »Prevala« (vir: Horvat, Papež, Cej, 2006).
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Slika 86: Sistem "Prevala" (foto: M. Markič, 20. 3. 2008).

7. 4. 3

Ročno nameščanje eksploziva

Snežne plazove na vseh ostalih plazovitih območjih na smučišču pa še vedno prožijo z ročnim
nameščanjem eksploziva. Ta način proženja snežnih plazov se izvaja po vsakem obilnejšem
sneženju na pobočjih Oken, Stadorja in Malega Skednja. Minerji se po ali že med
intenzivnejšim sneženjem (kadar zapade 50 cm snega ali več) peš odpravijo na že znane
lokacije na pobočjih, kjer pripravijo vse potrebno za kasnejšo eksplozijo. Dolžina vžigalne
vrvice je odvisna od oddaljenosti popolnoma varnega mesta, kamor se med eksplozijo minerji
zatečejo (Sovdat, 2008).

7. 5

Zaščita stebrov štirisedežnice Prevala

Štirisedežnica Prevala poteka po jugovzhodnem delu vznožja Presteljenika in
Prestreljeniškega Vršiča. Naprava ima enajst stebrov, od tega so stebri 7, 8, 9 in 10
postavljeni prav na pobočju Prestreljeniškega Vršiča. Ti stebri so zato potencialno ogroženi
od snežnih plazov. Zato je bila v projektu predvidena tudi posebna zaščita tistih stebrov, ki so
v dosegu namerno proženih plazov s Prestreljenika in Prestreljeniškega Vršiča. Za zaščito je
bila predvidena izdelava odklonskih klinov iz žičnih košar, polnjenih s kamenjem. Z
odklonskim klinom so kasneje zaščitili le najbolj ogrožen steber, in sicer steber 10 (Sovdat,
2008).

7. 6 Geografsko mnenje
Smučišče Kanin je zaradi visokih nadmorskih višin in lege v padavinsko najbolj pestrem delu
Slovenije v zimskem času podvrženo pogostemu in intenzivnemu sneženju. Sneg se na
pobočjih okoliških vrhov zaradi močnih vetrov zbira tudi v zametih, ki na Kaninu
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predstavljajo najbolj tipična območja proženja snežnih plazov, od koder se prožijo plazovi
sprijetega snega.
Na smučišču sta za varovanje smučarskih prog in njim pripadajoče infrastrukture pod pobočji
Prestreljenika in Prestreljeniškega Vršiča postavljena dva sistema Gaz-ex za kontrolirano
proženje snežnih plazov s skupno tremi strelnimi cevmi. Glavni namen postavitve teh naprav
na omenjenih pobočjih je bil proženje snežnih plazov takoj po ali že med obilnejšim
sneženjem, ko imajo plazovi zaradi manjše količine snega manjšo moč in manjši doseg, kar
pomeni, da ob sprožitvi ne povzročajo škode. Na vseh ostalih pobočjih v času močnejšega
sneženja plazove še vedno prožijo z ročnim nameščanjem eksploziva. To delo opravljajo
minerji, ki dobro poznajo razmere na pobočjih nad ogroženimi predeli. Proženje snežnih
plazov, tako s sistemom Gaz-ex kot ročno, se izvaja v vseh delih dneva, odvisno od količine
novozapadlega snega, nikoli pa ne v času obratovanja smučišča.
Kot sem že omenila, se na smučišču Kanin snežni plazovi prožijo z južnega in jugovzhodnega
pobočja Prestreljenika, s Prestreljeniškega Vršiča, izpod Oken, s Stadorja in z Malega
Skednja. Sama bi kot plazovito območje dodala še severovzhodno pobočje Stadorja, za
katerega menim, da bi se ob velikih količinah novozapadlega snega z vrha pobočja lahko
sprožil snežni plaz in zasul spodnjo polovico smučarske proge Prevala.
V nadaljevanju bom za posamezna, po mojem mnenju ogrožena območja na smučišču, podala
mnenje o nujnosti oziroma smiselnosti postavitve dodatnih sistemov Gaz-ex na teh območjih
(menim, da za zavarovanje smučišča ostali protiplazni objekti zaradi izjemnosti pokrajine,
neprimerne podlage za temeljenje in že utečenega sistema Gaz-ex, ki se je na smučišču
izkazal kot pozitiven, v večini primerov niso primerni).
Postaja D kabinske žičnice, smučarska proga Podi in vlečnica Sedlo
Obravnavano območje ogrožajo snežni plazovi z južnega pobočja Prestreljenika. Plazljivo ni
celotno pobočje gore, saj so nekateri predeli tako strmi, da se sneg na njih ne obdrži, po
pogostosti proženja pa izstopata dva predela na pobočju, in sicer skalni žleb v levem delu
pobočja in predel tik pod kontrolnim mestom. Območje skalnega žleba je v dosegu strelne
cevi sistema »Prevala zgoraj«, ki je nameščena nad žlebom, tako da pod pogojem ustreznega
upravljanja umetnega proženja snežnih plazov to plazovito območje smučišča in smučarjev ne
ogroža. Nekoliko bolj nevarno pa je pobočje pod kontrolnim mestom, saj strelna cev ni
usmerjena direktno vanj, tako da se pobočje splazi le ob vibracijah, ki nastanejo z eksplozijo v
bližnji strelni cevi. Vibracije so dovolj velike, da se splazijo najbolj nestabilne snežne gmote,
bolj odporne, a še vedno nevarne plasti pa se na pobočju zadržijo. Vendar do sedaj do večjih
plazov ni prišlo, tako da menim, da ena strelna cev na južnem pobočju Prestreljenika
zagotavlja popolno varnost obravnavanih objektov.
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Slika 87: Južno pobočje Prestreljenika. Označeni sta območji pogostega pojavljanja snežnih
plazov: leva puščica prikazuje skalni žleb, desna pa pobočje pod kontrolnim mestom (foto: M.
Markič, 20. 3. 2008).

Postaja C kabinske žičnice
Postajo C kabinske žičnice ogrožajo snežni plazovi, ki se prožijo s pobočij Malega Skednja
(eden takih je leta 1975 omenjen objekt porušil). Manjši plazovi kabinske postaje ne dosežejo,
saj je le-ta locirana nad kotanjo, v katero se plazovi stekajo, problem pa predstavljajo veliki
pršni plazovi. Pobočje Malega Skednja prestavlja obširno zaledje, kjer se zbirajo velike
količine snega, zato se tu po intenzivnejšem sneženju pojavljajo rušilni plazovi suhega
nesprijetega snega, ki pa, za razliko od ostalih plazov, postajo kabinske vlečnice dosežejo.
Zato se tu po močnejšem sneženju izvaja namerno proženje snežnih plazov z ročnim
nameščanjem eksploziva. Ker je plazovito pobočje Malega Skednja, od koder se prožijo
snežni plazovi, dokaj ozko, bi za povsem zadovoljivo proženje snežnih plazov zadostovala
postavitev sistema Gaz-ex z eno strelno cevjo. S tem bi zagotovili popolno varnost C postaje
kabinske žičnice, obenem pa bi bilo prihranjeno tudi delo minerjem na enem najbolj nevarnih
območij na Kaninu.
Za razliko od ostalih ogroženih območij bi bila po mojem mnenju na tem območju poleg
postavitve sistema Gaz-ex smiselna tudi izgradnja odklonskega klina, ki bi ob kvalitetni
postavitvi in zadostni višini predstavljal dodatno protiplazno oviro, ki bi varovala C postajo
kabinske žičnice. Protiplazna zgradba naj bo postavljena na vzpetini tik pred objektom, kar
pomeni, da bi prestrezala manjše sile, kot če bi bila locirana v sami kotanji, hkrati pa bi z
zadostno višino zadovoljivo branila objekt.
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Smučarska proga Veliki graben
Proga je zaradi snežnih plazov najbolj ogrožen odsek na smučišču. Plazovi, ki se prožijo
izpod Oken ogrožajo celotno smučarsko progo in spodnji del istoimenske dvosedežnice.
Gmote snega, ki v obliki snežnih plazov ogrožajo obravnavano območje, se zbirajo s
celotnega pobočja Oken. Zaradi značilne lege pobočja na njem prihaja do obširnih snežnih
zametov, ki ob ugodnih razmerah v obliki plazov sprijetega snega zgrmijo na smučarsko
progo. Ker je pobočje Oken z vidika funkcionalnosti sistema Gaz-ex razmeroma ozko,
predlagam postavitev omenjenega sistema z eno strelno cevjo v osrednjem delu pobočja. V
primeru, da bi se na podrobnejših terenskih ogledih v prihodnje izkazalo, da postavitev ene
strelne cevi ne bi zadoščala, predlagam postavitev sistema z dvema strelnima cevema na
sledeč način: prva strelna cev naj bo nameščena v vrhnjem delu na desni strani plazovitega
pobočja, druga pa levo pod skalnim skokom, ki jo bo varoval pred plazovi, ki se bodo prožili
ob delovanju prve cevi. Slednja bi na obravnavanem območju opravljala nalogo glavne
strelne cevi, kar pomeni, da bi eksplozijo v levi in hkrati nižje postavljeni strelni cevi izvedli
le v primeru, da eksplozija v višje ležeči cevi ne bi zadostovala.
Smučarska proga Skripi 2 in 3
Snežni plaz s pobočja Stadorja ogroža smučarsko progo Skripi 2 v njenem povsem vrhnjem
delu, smučarsko progo Skripi 3 v njenem spodnjem delu in spodnjo postajo trisedežnice
Skripi. Gre za manjše in v primerjavi z ostalimi nekoliko položnejše plazovito pobočje, ki pa
ob zadostni količini novozapadlega snega ogroža razmeroma veliko območje. Pred na novo
speljano progo Skripi 3 je omenjeni snežni plaz ogrožal le kratek vrhnji del proge Skripi 2 in
spodnjo postajo trisedežnice Skripi, pred leti pa so omenjenemu sistemu prog, z željo razširiti
smučišče, dodali še progo Skripi 3, ki pa v spodnjem delu v celoti poteka po območju, ki ga
ogroža obravnavani snežni plaz. Zaradi obširnega območja, ki ga plaz ogroža, menim, da je
na plazovitem pobočju nujna postavitev sistema Gaz-ex. Zadostovala bi ena strelna cev.
Slika 88: Plazovito pobočje nad smučarsko progo Skripi 3 (foto: M. Markič, 20. 3. 2008).
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Smučarska proga Prevala
Smučarsko progo Prevala ogrožajo snežni plazovi z jugovzhodnega pobočja Prestreljenika,
vzhodnega pobočja Prestreljeniškega Vršiča in po mojem mnenju tudi s severovzhodnega
pobočja Stadorja. Na prvih dveh pobočjih sta že postavljena sistema Gaz-ex, ki zadovoljivo
opravljata svojo funkcijo. Strelna cev na jugovzhodnem pobočju Prestreljenika je del sistema
»Prestreljenik zgoraj«. Zaradi optimalne lokacije, v osrednjem delu pobočja, se ob eksploziji
splazi celotno pobočje. Del snežnih gmot se zaustavi že v kotanji pod pobočjem, v primeru
večjih količin snega pa snežni plaz lahko doseže tudi stebre vlečnice Prevala. Drugi sistem,
sistem »Prevala«, tvori strelna cev in pripadajoče kontrolno mesto v obliki skrinje pod
vzhodnim pobočjem Prestreljeniškega Vršiča. Sistem je namenjen proženju snežnih plazov, ki
ogrožajo stebre štirisedežnice Prevala in pripadajočo smučarsko progo. Po mojem mnenju je
omenjen sistem lociran nekoliko preveč v levo stran pod Prestreljeniškim Vršičem, saj tako
pokriva le levi del pobočja, medtem ko je pobočje, ki se znižuje proti Nevejskemu sedlu, od
koder se prav tako lahko prožijo snežni plazovi, ostalo nezavarovano. Kljub nastali situaciji
pa menim, da dodaten sistem Gaz-ex na tem območju ni potreben, saj je pobočje kratko in
lahko dostopno, obenem pa zelo pogosto tudi spihano, tako da v primeru, ko bi bilo pobočje
ocenjeno kot nevarno za proženje snežnih plazov, priporočam ročno nameščanje eksploziva.
Slika 89: Jugovzhodno pobočje Prestreljenika z območjem, ki ga dosežejo snežni plazovi. V
ospredju je steber 9 štirisedežnice Prevala (foto: M. Markič, 20. 3. 2008).
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Slika 90: Sistem »Prevala« z območjem, ki ga dosežejo snežni plazovi. V ospredju je ogrožen
steber 10 štirisedežnice Prevala (foto: M. Markič, 20. 3. 2008).

Veliko bolj nevarno pa se mi zdi severovzhodno pobočje Stadorja, od koder snežni plazovi
ogrožajo celotno spodnjo polovico smučarske proge Prevala. Ker je pobočje reliefno dokaj
enotno, v vrhnjem delu pa zaradi kopičenja velikih količin snega lahko pride do sprožitve
snežnega plazu, na pobočju predlagam postavitev sistema Gaz-ex z eno strelno cevjo.
Slika 91: Severovzhodno pobočje Stadorja nad smučarsko progo Prevala (foto: M. Markič,
20. 3. 2008).
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Stebri štirisedežnice Prevala
V že omenjenem projektu je bila predvidena tudi zaščita nekaterih stebrov štirisedežnice
Prevala, ki jih ogrožajo snežni plazovi s Prestreljenika in Prestreljeniškega Vršiča. Najbolj
ogroženi in zato potrebni zaščite naj bi bili stebri 7, 8, 9, in 10, po mnenju nekaterih tudi
steber 11. Kasneje, ob izvedbi del, pa je bil zaščiten samo steber 10, za katerega so presodili,
da je najbolj ogrožen. Zato so nad omenjenim stebrom zgradili odklonski klin, vendar na
žalost prenizkega, saj ga v zimskem času sneg prekrije, tako da svoje funkcije ne opravlja.
Po mojem mnenju dodatna zaščita stebrov ni potrebna, saj njihova konstrukcija in materiali,
iz katerih so zgrajeni, že sami po sebi prenesejo velike sile. Ob ustreznem proženju snežnih
plazov s sistemom Gaz-ex, kar pomeni v času, ko sproženi plazovi še ne dosegajo rušilnih
moči, pa ogroženost stebrov še zdaleč ni tako velika, da bi potrebovali dodatno zaščito.
Zaradi očitnih prednosti, ki jih ponuja sistem Gaz-ex z vidika varovanja smučišča Kanin pred
snežnimi plazovi, menim, da bo upravljalec smučišča v prihodnje sisteme za namerno
proženje postavil tudi na drugih ogroženih delih smučišča; prvič zaradi varnosti smučarjev,
delavcev ter drugih obiskovalcev in drugič zaradi varnosti minerjev, ki morajo eksploziv
ročno nameščati na ogroženih območjih v času največje nevarnosti proženja snežnih plazov.
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8

SKLEP

Snežni plazovi so naravni pojav in temeljna prvina procesa snežne erozije v pokrajini s stalno
ali občasno snežno odejo, ki na območju njihovega pojavljanja pomembno vpliva na vse
tamkajšnje pokrajinske sestavine.
Danes so nam v Sloveniji na voljo naslednji prostorski pregledi snežnih plazov: kataster
snežnih plazov, pregled ogroženosti za vsak evidentiran snežni plaz, pregled verjetnih plazin
in načrti plazovitih območij. Kataster snežnih plazov obsega temeljne podatke o lokacijah in
obsegu snežnih plazov, ki ogrožajo območja trajnejšega človekovega gibanja. Namen
izdelave katastra je bila predvsem podrobnejša prostorska predstavitev dejanske ogroženosti
slovenskega ozemlja zaradi snežnih plazov in osnovna analiza nekaterih sestavin lavinske
ogroženosti.
Kataster bi bilo v bodoče nujno razširiti tudi na območja, ki doslej še niso bila podrobneje
obdelana. Poleg tako dopolnjenega katastra plazovitih območij, bi bilo potrebno izdelati še
kataster potencialno plazovitih območij tam, kjer obstaja dejanska ogroženost zaradi snežnih
plazov. Na ta način bi na področju snežne erozije lahko vzpostavili celovit informacijski
sistem.
Zaželeno bi bilo tudi, da se končno uvede redno popisovanje sproženih plazov, npr. v obliki
letnih poročil o sproženih snežnih plazovih na cestiščih, ki bi jih pripravile zimske službe
posameznih cestnih podjetij. Tako pridobljeni podatki bi se vnesli v osnovno bazo podatkov
vseh ogroženih območij, kar bi bil, dolgoročno gledano, zelo pomemben pripomoček pri
odločanju o prioriteti reševanja problematike ogroženosti zaradi snežnih plazov na
posameznih odsekih cest in tudi pri načrtovanju novih posegov v prostor.
Največ snežnih plazov se v Sloveniji proži v visokogorskih in sredogorskih pokrajinah v
severozahodnem delu države. Kataster snežnih plazov beleži največ plazov v posoškem delu
Julijskih Alp, na območju Idrijsko-Cerkljanskega hribovja, v Tolminskem hribovju ter v
gorenjskem delu Julijskih Alp. Po številu se največ snežnih plazov proži na cestne odseke
med Dolenjo Trebušo in Spodnjo Idrijo, Bačo pri Modreju in Podbrdom, Želinom in Spodnjo
Idrijo, Spodnjo Idrijo in Godovičem, na cestnih odsekih ob Idrijci, med Podroštom in
Železniki, Žago in Učjo, Trento in Bovcem, Spodnjo Idrijo in Žirmi, Zalim Logom in Davčo
ter na železniški progi med Jesenicami in Mostom na Soči.
V diplomskem delu so v tretjem poglavju podrobneje predstavljeni objekti za varovanje pred
snežnimi plazovi. Protiplazni objekti so vse vrste fizičnih zavarovanj, namenjenih
preprečevanju proženja snežnih plazov, uravnavanju gibanja le-teh ter varovanju objektov in
njihovih uporabnikov pred škodljivim delovanjem snežnih plazov. Objekti za aktivno zaščito
so nameščeni v območju proženja snežnih plazov, da bi preprečili proženje oziroma
zaustavili že sprožene plazove, preden dobijo rušilno moč. Objekti za pasivno zaščito
spremenijo pot gibanja plazu in zaustavijo že gibajočo se gmoto plazu. Objekti lahko plaz
usmerjajo, ga prestrežejo, zavirajo ali neposredno varujejo pred njim. V kategorijo objektov
za preventivno zaščito spadajo sistemi za kontrolirano proženje snežnih plazov.
V diplomskem delu so podrobneje predstavljeni in proučeni trije primeri iz Slovenije:
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idejni projekti o rekonstrukciji »Ruske ceste«, z namenom omogočiti njeno prevoznost
tudi v zimskem času, ko jo ogrožajo številni snežni plazovi,
že izvedeno zavarovanje pobočja Mežakle nad avtocestnim odsekom Hrušica–Vrba,
že izvedeno zavarovanje s sistemom Gaz-ex na smučišču Kanin.

Na odseku ceste med hotelom Erika in vrhom prelaza Vršič (»Ruska cesta«) ogroža cesto
devet snežnih plazov, ki tako po razsežnostih kot po rušilni moči sodijo med največje v
Sloveniji. Najbolj izpostavljen je odsek ceste med Erjavčevo kočo in vrhom prelaza ter odsek
ceste od Mihovega doma proti Eriki. Zaradi nevarnega in negospodarnega pluženja je cesta v
zimskem času po obdobju močnejšega sneženja lahko zaprta tudi več mesecev.
V zadnjih letih se vedno bolj pojavljajo pobude in predlogi za prevoznost ceste prek prelaza
tudi v zimskem času. Direkcija Republike Slovenije za ceste je zato naročila izdelavo
idejnega projekta o rekonstrukciji obravnavanega odseka. Cilj obravnavanega projekta je
omogočiti celoletno prevoznost vršiške ceste ali v prvi fazi vsaj podaljšati prevoznost prek
gorskega prelaza, pri tem pa upoštevati dejstvo, da se kljub rekonstrukciji ceste kar v največji
meri ohrani naravno okolje.
Poleg idejnega projekta, ki ga je izdelalo Cestno podjetje Kranj, sta v diplomskem delu
predstavljena tudi idejna projekta, ki sta bila izdelana v podjetju VGP Kranj in na
Ljubljanskem urbanističnem zavodu. V preglednici 32 so predstavljeni ukrepi, ki so
predlagani v omenjenih treh idejnih projektih za posamezne odseke ceste Erika–Vršič.
Preglednica 32: Predlagani ukrepi za posamezne odseke ceste Erika–Vršič.
Pod Ruskim
Stari tamar
17. serpentina
22. serpentina
križem
do vrha prelaza
snežna galerija, stružni plotovi
snežne pregrade, snežne pregrade,
Cestno podjetje
snežne pregrade
usmerjevalni
dve snežni
Kranj
zid, Gaz-ex
galeriji, Gaz-ex
snežne mreže
stružni plotovi
vodilna zgradba, snežne mreže,
VGP Kranj
Gaz-ex
Gaz-ex
snežne grablje,
opozorijo na
preusmeritev ceste na staro
LUZ
zasaditev
problem, ne
avstrijsko cesto, izgradnja predora
podajo rešitve
V študijah o celoletni prevoznosti ceste čez Vršič se srečujemo z dvema variantama
rekonstrukcije cestnega odseka Erika–Vršič: prva je varianta rekonstrukcije obstoječe trase
ceste, druga pa izgradnja novega odseka ceste, ki bi vključeval predor.
Rekonstrukcija že obstoječe trase ceste problema celoletne prevoznosti cestnega odseka po
mojem mnenju ne rešuje v popolnosti. Omogoča maksimalno podaljšanje prevoznosti v
zimskem času, še vedno pa bo nujno zapiranje ceste v času največje ogroženosti. V primeru
uresničene zahteve o celoletni prevoznosti prelaza menim, da bi bila edina trajna rešitev, ki bi
uspešno zagotovila celoletno prevoznost prelaza, izgradnja predora.
Trasa avtocestnega odseka Hrušica–Vrba je bila z vidika ogroženosti prometa zaradi snežnih
plazov in padajočega kamenja zgrajena na dokaj neprimernem mestu. Avtocesta poteka po
območju, ki je v zimskem času, po obilnejšem sneženju, ogroženo s snežnimi plazovi s strmih
pobočij Mežakle (na traso avtoceste na tem odseku gravitirajo štiri izrazite plazne drče).
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Z vidika varnosti prometa je najbolje, da se trasa prometnice ogroženemu območju izogne. Če
to iz utemeljenih razlogov ni mogoče, tako kot se je zgodilo v primeru avtoceste Hrušica–
Vrba na odseku pod Mežaklo, mora investitor zagotoviti varnost ogroženih odsekov. Zato je
moral investitor na območju vseh štirih plaznih drč na pobočju Mežakle varnost zagotoviti s
postavitvijo protiplaznih objektov. Po uspešnem zavarovanju plaznih drč se je izkazalo, da je
ogroženost sicer veliko manjša, vendar, po mojem mnenju, zaradi obširnega nezavarovanega
zaledja v vrhnjem delu pobočja le-ta v primeru dolgotrajnega intenzivnega sneženja še
obstaja.
Na območju smučišča Kanin in bližnje okolice se v zimskem času ob zadostni količini
snežnih padavin pogosto prožijo snežni plazovi. Smučarske proge na Kaninu ogrožajo plazovi
z južnega in jugovzhodnega pobočja Prestreljenika, s Prestreljeniškega Vršiča, izpod Oken, s
Stadorja in z Malega Skednja.
Na smučišču sta za varovanje smučarskih prog in pripadajoče infrastrukture pod pobočji
Prestreljenika in Prestreljeniškega Vršiča postavljena dva sistema Gaz-ex za kontrolirano
proženje snežnih plazov s skupno tremi strelnimi cevmi. Glavni namen postavitve teh naprav
na omenjenih pobočjih je proženje snežnih plazov takoj po ali že med obilnejšim sneženjem,
ko imajo plazovi zaradi manjše količine snega manjšo moč in manjši doseg, kar pomeni, da
ob sprožitvi ne povzročajo škode. Na vseh ostalih pobočjih v času močnejšega sneženja
plazove še vedno prožijo z ročnim nameščanjem eksploziva.
V preglednici 33 so predstavljeni že izvedeni ukrepi na ogroženih območjih in ukrepi, ki bi jih
bilo po mojem mnenju še potrebno izvesti.
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Preglednica 33: Že izvedeni protiplazni ukrepi na smučišču Kanin in predlogi dodatnih
ukrepov. Pregledna karta območja.
Izvedeni ukrepi
Moji predlogi
- skalni žleb je v dosegu
- dodatni ukrepi niso potrebni
Postaja D kabinske
strelne cevi sistema
žičnice, smučarska
»Prestreljenik zgoraj«
proga Podi in vlečnica
- pobočje pod kontrolnim
Sedlo
mestom se splazi zaradi
vibracij ob delovanju sistema
»Prestreljenik zgoraj«
- ročno nameščanje eksploziva - Gaz-ex z eno strelno cevjo
Postaja C kabinske
na pobočju Malega Skednja
žičnice
- odklonski klin tik pred
postajo C kabinske žičnice
Smučarska proga Veliki - ročno nameščanje eksploziva - Gaz-ex z eno ali dvema
strelnima cevema na
graben
pobočju Oken
Smučarska proga Skripi
2 in 3

- ročno nameščanje eksploziva

- Gaz-ex z eno strelno cevjo
na pobočju Stadorja

Smučarska proga
Prevala

- jugovzhodno pobočje
Prestreljenika je v dosegu
sistema »Prestreljenik
zgoraj«
- vzhodno pobočje
Prestreljeniškega Vršiča je v
dosegu sistema »Prevala«
- odklonski klin nad stebrom
10
- stebri so v dosegu sistemov
»Prestreljenik zgoraj« in
»Prevala«

- Gaz-ex z eno strelno cevjo
na severovzhodnem pobočju
Stadorja

Stebri štirisedežnice
Prevala

- dodatni ukrepi niso potrebni

Slovenija ima dobro izdelan informacijski sistem o snežnih plazovih, ki je podlaga zaščiti,
reševanju in ustreznemu prostorskemu načrtovanju. Osnovno načelo pri načrtovanju
prometnic in smučišč je, da se območij, ki so z vidika proženja snežnih plazov ocenjena kot
nevarna, zaradi zahtevnih in zelo dragih ter ekološko spornih varstvenih ukrepov skušamo
izogniti. Seveda pa zaradi različnih razlogov potekajo trase prometnic in smučarske proge
tudi na manj primernih, s snežnimi plazovi ogroženih območjih. V takih primerih je treba
varnost prometa in smučarjev zagotoviti bodisi z občasno zaporo prometnice oziroma
smučišča bodisi z izgradnjo ustreznih varovalnih objektov. Naša dolžnost je, da z znanjem, ki
ga imamo in trenutnimi ekonomskimi sposobnostmi države poskrbimo za kar najvišjo
preventivno varnost vseh udeležencev v prometu in na smučiščih.
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SUMMARY
Snow avalanches are a natural phenomenon and a basic element in the process of snow
erosion on a landscape with constant or periodical snow cover, which influences all landscape
elements in avalanche zones.
There are the following spatial reviews of snow avalanches available in Slovenia: snow
cadastral avalanche register, a register of endangerment for every recorded snow avalanche, a
review of probable avalanche tracks and plans of avalanche zones. The avalanche register
comprises of basic data about locations and extension of avalanches which endanger the areas
where people live or work. The main purpose of the register is a detailed spatial presentation
of actual endangerment of Slovene territory due to snow avalanches, as well as basic analysis
of some avalanche hazard elements.
In the future, it is necessary to extend the register to the areas which have not been treated so
far. Apart from completing the avalanche register, there should be a register outlined for the
potential avalanche zones. Thus, an integrated information system could be established in the
field of snow erosion.
Moreover, regular recording of released avalanches should be started, i.e. in the form of
annual reports on released snow avalanches on the roads, which would be prepared by winter
services of certain companies in charge of it. Such data would be entered into the basic data
base of all exposed areas. On a long term, this would be of great help when defining the
priorities of solving the problems of avalanche hazard on certain road sections, as well as
when planning new spatial interventions.
Most of the avalanches set off in the mountains of the north-western part of Slovenia. The
cadastral avalanche register records most avalanches in the Julian Alps in the Soča Valley, in
the area of Idrija-Cerkno hills, Tolmin hills, as well as Gorenjska’s part of Julian Alps. In
number, snow avalanches prevail on road sections between Dolenja Trebuša and Spodnja
Idrija, Bača at Modrej and Podbrdo, Želin and Spodnja Idrija, Spodnja Idrija and Godovič, as
well as at road sections along Idrijca Creek, between Podrošt and Železniki, Žaga and Učja,
Trenta and Bovec, Spodnja Idrija and Žiri, Zali Log and Davča, and along the railway line
between Jesenice and Most na Soči.
The third chapter of the BA thesis comprises of a thorough presentation of avalanche defence
structures. These include all kinds of physical protection aimed at prevention of avalanche
release, avalanche flow regulation, as well as protection of buildings and their users from
harmful avalanche effects. Active defence structures are placed on avalanche exposed zones
in order to prevent or stop the released avalanches before they gain destructive force. Passive
defence structures can divert an avalanche flow and stop a flowing avalanche. Thanks to
defence structures, an avalanche can be diverted, deflected, retarded or even directly
prevented. Among the preventive structures, there are also systems for controlled avalanche
release.
This BA thesis features and discusses into details three examples from Slovenia:
- project proposal on the reconstruction of the “Ruska cesta” (the Russian Road) with
the aim to make the road accessible for transport also during winter time when
exposed to several avalanches,
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-

protection already provided on the Mežakla plain slope above the Hrušica–Vrba
highway section,
protection already provided with the Gaz-ex system on the Kanin ski slope.

On the road section between the Erika Hotel and the top of the Vršič Pass (“Ruska cesta”), the
road is exposed to nine snow avalanches which rank among the biggest in Slovenia,
considering their magnitude as well as their destructive force. Most exposed is the section
between Erjavčeva koča (Erjavec’s Hut) and the top of the pass, and the section between
Mihov dom (Miha’s Hut) towards the Erika Hotel. Due to dangerous and uneconomical
ploughing, the road in winter might be closed after heavy snow even for some months.
In the recent years, there have been many incentives and proposals of how to make the road
over the mountain pass accessible for traffic also during winter. Therefore, Slovenian Roads
Agency has ordered a project proposal about the reconstruction of the road section mentioned
herein. The purpose of the project is to make the Vršič road available for traffic during the
whole year or, at least in the first phase, to prolong the period of the road being available for
traffic. However, in spite of the reconstruction of the road, it has to be taken into account that
natural environment has to be protected as much as possible.
Apart from the project proposal made by Cestno podjetje Kranj, the thesis includes two other
project proposals carried out in the VGP Kranj company and at the Ljubljana Urban Institute.
Table 32 provides the measures suggested in the three mentioned project proposals for certain
Erika–Vršič road sections.
Table 32: Suggested measures for some Erika–Vršič road sections.
Pod
Ruskim Stari tamar
17th bend
križem (Under (Old tamar)
the
Russian
cross)
gallery, horizontal board snow barriers,
Cestno podjetje snow
snow
barriers
fence
deflecting wall,
Kranj
Gaz-ex
VGP Kranj
LUZ

22th bend up to
the top of the
Vršič pass

snow barriers,
two
snow
galleries, Gazex
snow nets
horizontal board main building, snow nets, Gazfence
Gaz-ex
ex
snow
rake, the problem is road deflection to the old Austrian
planting
raised,
no road, tunnel construction
solution yet

The studies focused on question of making the Vršič road accessible for traffic comprise of
two reconstruction possibilities for the Erika–Vršič road section. The first alternative is the
reconstruction of the existing road track, and the second one is the construction of a new road
section with a tunnel.
In my opinion, the reconstruction of the existing road track would not solve the problem
completely. It would maximally prolong the period of the road accessibility. However, road
closures would be necessary during the time of high avalanche danger. As the only permanent
solution of the problem, enabling the Vršič road being accessible through the whole year, is
the tunnel construction.
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As far as traffic exposed to avalanches and rolling stones is concerned, the track of the
Hrušica–Vrba highway section was constructed on a rather inappropriate place. The highway
runs along the area which is in winter time, after heavy snow, exposed to snow avalanches
from the steep slopes of the Mežakla Plain (four distinct avalanche chutes gravitate towards
the highway section).
Considering traffic safety, the highway track should avoid the area exposed to avalanches. If
this is not possible on the basis of solid arguments, as was the case on the road section under
the Mežakla Plain on the Hrušica–Vrba highway, an investor has to assure safety of the
problematic sections. For this reason, the investor in the area of all the four avalanche chutes
had to assure safety by setting defence structures. After successful protection of the chutes,
avalanche exposure proved to be lower. Nevertheless, I believe that there is still avalanche
hazard existing due to the broad catchment area in the upper part of the slope which remains
unprotected.
In the area of the Kanin ski resort and its surroundings, avalanches often set off after a
considerable quantity of snow in winter. Ski tracks in Kanin are exposed to avalanches from
the southern and south-eastern mountain slopes of Prestreljenik, Prestreljeniški Vršič, Oken,
Stador and Mali Skedenj.
In order to protect the ski tracks as well as the entire ski infrastructure, there are two Gaz-ex
systems for controlled avalanche release installed in the ski resort, including three shooting
tubes. The main purpose of these structures in the relevant areas is to release avalanches
immediately after of during heavy snow. At that time, snow falls have lower power and
cannot reach so far. As a result, these avalanches do not cause any damage after being
artificially released. On all other slopes, avalanches during heavy snow are still released with
hand charging.
Table 33 introduces the measures taken in the avalanche-exposed areas, as well as suggested
measures which should be carried out in my opinion.
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Table 33: Avalanche defence measures carried out in the Kanin ski resort, and proposals for
further measures.
Measures taken
Proposals
measures
not
D station of the cable - a rock gully is in the reach of - further
a shooting tube within the
necessary
car, the “Podi” ski track
»Prestreljenik zgoraj« system
and the “Sedlo” ski lift
- avalanches set off on the
slope under the control point
due to vibrations of the
»Prestreljenik zgoraj« system
- Gaz-ex with one shooting
D station of the cable - hand charging
tube on the slope of Mali
car
Skedenj
- breaking wedge just before
the C station of the cable car
- Gaz-ex with one or two
the “Veliki graben” ski - hand charging
shooting tubes on the slope
track
of Oken
the ”Skripi” 2 and 3 ski - hand charging
tracks

- Gaz-ex with one shooting
tube on the slope of Stador

- south-eastern
slope
of
Prestreljenik is in the reach
of »Prestreljenik zgoraj«
system
- eastern
slope
of
Prestreljeniški Vršič is in the
reach of »Prevala« system
the pillars of the - breaking wedge above the
pillar 10
“prevala” 4-chair lift
- the pillars are in the reach of
»Prestreljenik zgoraj« and
»Prevala« systems

- Gaz-ex with one shooting
tube on the north-eastern
slope of Stador

the “Prevala” ski track

- further
measures
necessary

not

Slovenia has a good information system on snow avalanches which is a basis for protection,
rescue and appropriate spatial planning. Basic principle when planning traffic routes and ski
resorts is to avoid the areas which are exposed to avalanches and require demanding and very
expensive as well as environment-unfriendly protection measures. However, for different
reasons, some traffic routes and ski resorts are situated on less appropriate places, exposed to
snow avalanches. In such cases, safety of traffic and skiers has to be assured whether with
occasional road closures, or with the construction of defence structures. It is our duty to use
the gained knowledge and current economic viability of the country in order to assure the
highest possible protective safety of all those, included in the traffic and ski resorts.
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