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Modeliranje in 
prikazovanje 

nevarnosti zaradi 
snežnih plazov 



Uvod 



Snežni plaz je v četrtek, 14. marca 1895, v Rožnih ulicah št. 17 v Ljubljani podsul 
igrajočega se dečka in mu precej nevarno poškodoval stegno. 

(Slovenec št. 62, 15. 3. 1895 vest, op.: verjetno osip s strehe) 

15. februarja 1952 je snežni osip s trinadstropne hiše v Trdinovi ulici 2 v Ljubljani 
odnesel s seboj žlebovje in strešni venec in pod seboj pokopal 8-letnega Petra 
Sadjeta. Po nepopolnih podatkih je verjetno preživel. 

(SPor 16. 2. 1952 čl.; Nedelo om.) 

16. februarja 1952 je 40-letna Frančiška Kremžar, mati treh otrok, čistila sneg z 
balkona pred kuhinjo na Cesti v Rožno dolino št. 9 v Ljubljani. Na strehi je teža 
snega odtrgala dimnik, ki je padel na balkon in jo zadel, nato pa jo je zasul še osip 
snega. Ko so jo odkopali, je bila že mrtva.  

(SPor 17. 2. 1952 opis, priimek Kramžar, 19. 2. 1952 osm. priimek Kremžar; arhiv 
Pavleta Šegule) 

27. januarja 1987 je osip ledu s strehe hotela Union na Miklošičevi cesti v 
Ljubljani ubil mimoidočega pešca, 78-letnega Jožeta Zemljaka, profesorja in 
direktorja Mednarodnega centra za razvoj nerazvitih.  

(PV 1987, 517 om.; ov. Marjan Keršič - Belač; Mulej reg.) 

Vir: Malešič 2005  

 
 

Snežni plazovi v mestih 









Žrtve zaradi snežnih plazov v Alpah 2016/17 



Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN)  
(Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1, 95/07 – ZSPJS in 97/10)   

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO364




Modeliranje lavinske nevarnosti 

- diskriminantna analiza 

- metoda najbližjega soseda 

- odločitvena drevesa 

- vplivni diagrami 

- metoda ponderiranja 
- logaritemska metoda indeksiranja 

- ... 
- ... 

- ... 



Prikaz plazovitih območij 



Prikaz plazovitih območij 



animacija 

Prikaz procesov 



Hvala za pozornost! 
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