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V treh desetletjih izhajanja Ujme lahko prek 
člankov sledimo razvoju razmerja družbe do 
nesreč: 
• obvladovanje narave 
• prilagajanje naravnim procesom 
• izogibanje nevarnim območjem. 

 
 

PREVENTIVA! 



Ujma 
• je ena prvih takšnih revij v Evropi 
• nastala je v času večje mednarodne pozornosti 

(ISDR ZN) 
• z več vidikov obravnava več vrst naravnih in 

drugih nesreč 
• povezovanje različnih akterjev  

 



       
    

       
          
 

 
         

       
    

      
      

        
     

        
   

  
       

         
          

        
     

UVODNIKI 



Vsebinska podoba Ujme 

Dokument časa 
 
Vsebinski sklopi:  

• Odpravljanje posledic,  
• Varstvo pred nesrečami,  
• Informatika,  
• Izobraževanje,  
• Tuje izkušnje in pregledi,  
• Humanitarne krize. 



Skoraj 1600 člankov 
 

 
 

Vir: Hidrotehnik.si 
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ČLANKI O DOGODKIH 
Slovenija: Prevladujejo članki o naravnih nesrečah 
(75 %).  
 
 
 
 

 
• Med drugimi nesrečami prednjačijo industrijske 

(13 %).  
 
Tujina: prevladujejo naravne nesreče (75 %):  
potresi (44 %), poplave (16 %), pozebe (14 %) 
Članki obravnavajo še industrijske nesreče (1 %) in 
terorizem (3 %). 
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OGROŽENOST: 10 % 
• 62 odstotkov obravnava druge nesreče, med 

katerimi so najpogostejši članki o  
– industrijskih nesrečah (40 %)  ter 
– bioloških nesrečah in boleznih 

Sledijo članki o plazovih in potresih (20 %).  
 
VARSTVO PRED NARAVNIMI NESREČAMI: 14 %  
• potres,  
• humanitarni izzivi in terorizem  
• industrijske nesreče.  
• poplave, 
• požari 
• plazovi 
 



UKREPANJE IN ODPRAVLJANJE POSLEDIC: 5 % 
 

• Prevladujejo članki na temo naravnih nesreč, ki so 
v Sloveniji najpogostejše:  

• poplave 13 %,  
• potresi 12 %,  
• plazovi in podori 11 % 

 
• Med preostalimi članki prevladujejo članki o 

obveščanju in informacijskem sistemu (113 
člankov), civilni zaščiti, silah ZAR za pomoč v tujini 
in ocenjevanju škode. 

• 170 člankov obravnava izobraževanja in vaje.  
• 25 je člankov o terminologiji 

 



Sklepne misli – Ujma je: 
• usmerjena k preventivi 
• dokument časa,  
• prostor strokovne diskusije: Kolbeznov pregled 

poplav in povodnji na Slovenskem je izšel kar v 
šestih delih. 

• Izjemen je njen prispevek k terminologiji. 
• Precej preden je tema prodrla v širšo javnost 

(leta 1988) je Ujma že predstavila članek o 
»napovedani podnebni spremembi (ednina!) in 
njenem vplivu na naravne nesreče v Sloveniji«.  

• V nasprotju z razširjenim mnenjem članki v Ujmi 
potrjujejo velik pomen narave za sodobno 
družbo: 75 % člankov obravnava naravne 
dogodke. Ogroženost zaradi pojavov, ki jih 
povzroči človek, je večja neznanka.  



 
 

• Ozaveščanje je tudi na svetovni ravni vedno 
pomembnejša tema.  

• Sodeč po člankih o komuniciranju ostaja kljub 
visoki tehnološki razvitosti komunikacijskih 
sredstev pravi izziv, kako pravočasno pravi 
publiki podati pravo informacijo, da bo ta 
dosegla vse in da jo bodo vsi vsaj približno 
razumeli (pravilno ali vsaj tako, da bodo znali 
pravočasno in pravilno ukrepati).  

• Razmeroma malo je člankov o sistemu zaščite 
in reševanja.  



• Ponosni smo na revijo, ki ji je uspelo združiti 
pogosto nezdružljivi ravni: teoretsko s praktično.  

• Je dokaz, da raziskovanje ni samo sebi namen, 
temveč ima praktično vrednost.  

• Ujma v prihodnje? Še večja prepoznavnost revije 
in širjenje zavedanja o njenem pomenu za širšo 
družbo s članki o preventivi, varstvu ter odpravi 
posledic naravnih in drugih nesreč: 
– Od jubileja so vsi članki dostopni na spletu 
– Pripravljamo se na vpis v bibliografsko bazo 

Scopus 
 

www.sos112.si/ujma  

http://www.sos112.si/ujma
http://www.sos112.si/ujma
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