
Revija za kriminalistiko in kriminologijo I Ljubljana 31 I 1980 I 3

UDK 343.711.67

Škodljivi pojavi, povezani s hudimi nesrečami
Pavle Celik*

1. Uvod

Skoraj ne mine dan, da ne bi iz sredstev jav
nega obveščanja izvedeli za kako hudo nesrečo,

ki je prizadela prebivalce na tem ali onem delu
sveta. Ti dogodki privlačijo vse večjo pozornost
in zanimanje strokovnjakov različnih usmeritev,
ki skušajo obravnavati nesreče z več plati, od
gospodarskih preko zdravstvenih do psiholoških.
Med znanstvenimi disciplinami, ki se zanimajo
za hude nesreče, velja omeniti tudi viktimologijo.
Ta nova ali (za druge pisce šele) nastajajočaveda
med znanostmi o družbi škodljivih pojavih in
njih preprečevanjurazširja svoj predmet razisko
vanja od prvotne žrtve kaznivega dejanja na
trpljenje človeka sploh, ne glede na vir takega
trpljenja.1 Tako se pristaši te vede neposredno
ali posredno srečujejo tudi s področjem kata
strof.

Kriminologija v ožjem pomenu besede (veda
o vzrokih za kazniva dejanja in njih pojavnih
oblikah) hudim nesrečam in njihovi morebitni
povezanosti z družbi škodljivimi pojavi do sedaj
ni posvetila ustrezne pozornosti. Na tem področju

je še praznina. To pa ne velja za' kriminalistiko
oziroma za kriminalistično plat tega vprašanja:
zlasti varnostne službe v gospodarsko najbolj raz
vitih državah se vse bolj ubadajo s temi vpra
šanji, saj so z njimi povezane številne naloge
varnostnih organov. Nekateri menijo, da bi mo
rali vodilni policijski strokovnjaki odkrivati
dejavnike, ki vplivajo na nevarnosti v prostoru.
Na tej podlagi naj bi predvidevali ali računali

z možnimi nevarnostmi, pri tem pa naj bi poli
cija tesno sodelovala z drugimi strokovnimi
službatni.2

V tem sestavku bom skušal orisati nekaj vrst
družbi škodljivih pojavov, do katerih lahko pride
in so povezani s hudimi nesrečami. Gre torej za
ra21mišljanje o možnih škodljivih pojavih. Pri
tem se bom opiral na gradivo o raznih dogodkih
te vrste, ki je bilo objavljeno v splošne informa
tivne namene. Poskušal bom hude nesreče obde
lati s kriminološke plati.

II. Vrste hudih nesreč

V se vrste hudih nesreč, pri čemer izključujem

vojne. je moč razdeliti v dve veliki skupini.3
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V prvo skupino spadajo naravne nesreče. To
so potresi, povodnji, zemeljski in snežni plazovi,
neurja in podobno. Svoj izvor imajo v (še) ne
ukročenih in nepredvidljiyih silah narave. Obsta
jajo, odkar obstaja zemlja oziroma človeštvo. O
teh dogodkih smo zaradi napredka sredstev
množičnega obveščanja in izmenjave obvestil
med državami in celinami vedno bolje obveščeni;

to je morda tudi vzrok za mnenje, da so take
katastrofe vse pogostejše in nekak otrok moderne
dobe.

Drugo skupino oblikujejo nesreče, ki izvirajo
iz sodobnega načina življenja in proizvodnje, po
vezane z naglim tehnološkim napredkom ter vse
večjo uporabo kemičnih in podobnih snovi, ki
lahko pomenijo nevarnost za ,človeka in premo
ženje. Sem spadajo požari (v naseljih, gozdovih,
na travnikih, v velikih stavbah itd.), prometne
nesreče (letalske, železniške, avtomobilske ladij
ske), hude nesreče na deloviščih in v rudnikih,
močne eksplozije nevarnih snovi, zastrupitve
ozračja, vode ali zemljišča, epidemije in podobni
dogodki.
Območje naše republike neredko prizadenejo

naravne nesreče.4 Med njimi so najbolj pogoste
povodnji; izpostavljeno jim je približno tisoč kva
dratnih kilometrov ozemlja Slovenije ali 5 od
stotkov njene površine. Največja povodenj v
povojnem času je bila leta 1962 na celjskem
območju, ko je pozno spomladi voda poplavila
več naselij in je izgubilo življenje 22 oseb, gmotna
škoda pa je bila velikanska.' Tudi slovenska
obala je izpostavljena vodni ujmi. Tako je dne
22. decembra leta 1979 zjutraj ob plimi začel

pihati močan veter, imenovan jugo. Višina vodne
gladine se je dvignila za nad 60 centimetrov od
ustaljene višine. Morje je poplavilo obalo na ob
močju vseh treh obalnih občin. Bilo je za približ
no 12 milijonov dinarjev škode.'

Večina slovenskega ozemlja je v tako imeno-
vanem potresno nevarnem pasu, ki je najbolj
izrazit ob stičišču Alp in Dinarskega gorstva. Po
vojni sta bila najhujša potresa leta 1974 na Koz
janskem in dve leti kasneje v Posočju.

Neurja, ki so ponavadi poleti, povzročijonajveč
škode na obdelanih površinah in v kraških goz
dovih. Škoda je še posebej velika, če je neurje
združeno s točo. Tej ujmi je izpostavljen velik
del severovzhodne Slovenije.
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