Ujma
30. let revije za vprašanja varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami

30. obletnica revije UJMA

Darko But,

generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje,
izdajatelj in založnik revije
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Je strokovna revija za vprašanja varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
Izdaja jo Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Ministrstva za obrambo.
Izhaja od leta 1987, trenutno v nakladi 1800 izvodov.
Izide vsako leto, le v letih 2001 in 2004 sta izšli dvojni številki.
Izhaja v tiskani in elektronski obliki.
Lani je bilo digitaliziranih tudi prvih 12 številk.
V elektronski obliki je dostopna na spletni strani
www.sos112.si/ujma.
V elektronski obliki je dostopen tudi tematski in avtorski pregled
vseh člankov od 1.-30. številke.
V 30 številkah je izšlo več kot 1600 člankov, skupaj več kot 8000
strani.
V 30 številkah je s svojimi prispevki sodelovalo več kot 700
različnih avtorjev.

Edinstvenost revije v svetovnem merilu
Ujma je v dobi velike specializacije že postala svetovni unikum. Le
redke strokovne revije prinašajo bralcem tako celovit pogled na
naravne in druge nesreče (različne znanstvene stroke).
Kot je v prvi številki zapisal akad. Ivan Gams, je Ujma most med
znanostjo in prakso, ki ni senzacionalistična kot nekateri časopisi,
temveč strokovno, toda poljudno objavi bilanco nezgod v naši
domovini in pretrese načine, kako smo med njimi in po njih
ukrepali.
Ujma je eden temeljev preventivnega delovanja na področju
nesreč, ki »zvoni pred točo«.

Struktura bralcev
Ujma je namenjena zelo različnemu bralstvu:
• tistim, ki so vsakodnevno vpeti v delovanje sistema zaščite in
reševanja,
• strokovnjakom, ki se ukvarjajo z različnimi nesrečami in
njihovim vplivom na družbo,
• širši javnosti (z namenom ozaveščanja in izobraževanja).
Brezplačno jo prejemajo mnoge splošne, šolske in univerzitetne
knjižnice, inštituti, zavodi, ministrstva ter reševalne službe, društva
in organizacije.
Mogoče se je nanjo naročiti, vsi potrebni podatki so v kolofonu.

Zgodovina
Ujma ni nastala slučajno, temveč je plod sinergije državnih in
znanstvenih ustanov.
Pred začetkom njenega izhajanja sta bila v Ljubljani posveta o
naravnih nesrečah, ob katerih sta leta 1983 pod vodstvom
Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in
Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU izšli tudi
znanstveni monografiji Naravne nesreče v Sloveniji in Naravne
nesreče v Jugoslaviji.
Leta 1992 je kot krona dolgoletnega proučevanja poplavnih
območij v Sloveniji izšla še knjiga Poplave v Sloveniji.

Zgodovina
Na tem temelju je pod vodstvom Bojana Ušeničnika, nekdanjega
direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter
nestorja preučevanja naravnih nesreč pri nas, ter ob sodelovanju
akad. Ivana Gamsa ter dr. Milana Orožna Adamiča z
Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU nastala zamisel o
povezovanju vseh, ki se v Sloveniji ukvarjajo s preventivnimi in
kurativnimi dejavnostmi na področju naravnih in drugih nesreč.
Ta zamisel se je začela uresničevati, ko je tedanji poveljnik
Republiškega štaba za civilno zaščito Ivo Samec 12. junija 1986
podpisal Sklep o ustanovitvi revije Ujma.

Zgodovina
Naloga in cilj nastajajoče revije je (citirano iz sklepa):

"razvijanje in krepitev samozaščitne in solidarnostne zavesti
ter poglabljanje, popularizacija in širjenje znanj o vzrokih in
posledicah naravnih in drugih nesreč, o varstvu pred njimi ter o
zaščiti in reševanju prebivalstva, materialnih in drugih dobrin."

Zgodovina
30. januarja 1987 je bil Tiskovnemu svetu Republiške konference SZDL
poslan dopis s prošnjo za mnenje o pobudi za ustanovitev revije Ujma, saj
so mnenje potrebovali za vložitev zahteve za vpis revije v register. V dopisu
je med drugim zapisano:

"Revija s takšno vsebino bo med
redkimi v Jugoslaviji, potrebna
pa je, ker je precejšnje število
nesreč in žrtev ob naravnih in
drugih nesrečah, prihaja pa tudi
do nesreč pri prevozu oz.
ravnanju z nevarnimi snovmi, ki
lahko ogrožajo življenje delovnih
ljudi in občanov.
Drugi tisk le občasno posveča tej problematiki pozornost,
menimo pa, da takšna vsebina zahteva obravnavo v posebni
reviji, ker gre za zaščito in reševanje prebivalstva,
materialnih in drugih dobrin."

Zgodovina
Nekaj manj kot eno leto po ustanovnem
sklepu je bila 21. maja 1987 že svečana
seja ob izidu 1. številke revije Ujma.

Bojan Ušeničnik
Ivan Gams
Janko Pristov
Janez Lapajne
Milan Orožen Adamič
Miro Puppis
Miran Bogataj
Ksenija Svetina
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prvi urednik revije Ujma
idejni tvorec sodobnega sistema varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami
ob prevzemu urednikovanja je bil vodja Sektorja
Civilne zaščite na Republiškem sekretariatu za
ljudsko obrambo, obenem pa načelnik Štaba
Civilne zaščite Republike Slovenije. Kasneje je
prevzel naloge svetovalca za obrambne zadeve pri
Predsedstvu SR Slovenije, po osamosvojitvi pa je
postal direktor Republiške uprave za zaščito in
reševanje
uredil 16 številk in posebno izdajo revije Ujma, ki je izšla kot knjiga
Nesreče in varstvo pred njimi (2002)
k sodelovanju pritegnil vse pomembne strokovnjake in
znanstvenoraziskovalne delavce pa tudi praktike, ki se v Sloveniji kakor
koli ukvarjajo s področjem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Njegova zamisel je bila, da morajo strokovnjaki svoje znanje posredovati
v poljudnem jeziku, preprosto in razumljivo vsem tistim, ki se
neposredno spopadajo s posledicami nesreč, ki nosijo odgovornost za
učinkovito zaščito in reševanje ob nesrečah.

Zgodovina
Grafična podoba revije se je skozi desetletja nekoliko

spreminjala. Prvih deset številk je bilo črnobelih, od 11. številke
naprej je Ujma izhajala v barvah, s 17.-18. številko pa je dobila
podobo, ki jo ima z manjšimi spremembami še danes.

Logotip revije Ujma je del slovenske
kulturne dediščine, saj je delo pred
kratkim preminulega oblikovalca
Matjaža Vipotnika, ki je eden redkih
Slovencev, katerega delo je prikazano
v Museum of Modern Art (MoMA),
New York, ZDA.

