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Jože Dolenc, dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo v stroki varnosti in zdravja pri delu 

za leto 2002  

 

 

 

Strokovna komisija Fundacije Avgusta Kuharja  za leto 2002, ki sta jo sestavljala predsednik komisije 

mag. Jurij Vidovič (IVD Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor) in član komisije prof. 

dr. Primož Gspan (Oddelek za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v 

Ljubljani), 

 

ocenjuje, da življenjsko delo 

diplomiranega varnostnega inženirja Jožeta Dolenca 

 

izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev 

nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo za leto 2002. 

 
 

UTEMELJITEV: 
 

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi: 
1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo za leto 2002 za 

diplomiranega varnostnega inženirja Jožeta Dolenca, ki jo je pripravilo Društvo varnostnih 

inženirjev Ljubljana; 

2. pogovora z diplomiranim varnostnim inženirjem Jožetom Dolencem; 

3. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo za leto 2002; 

4. Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja; 

5. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja. 

 

 

 

Ugotovitev stanja:  
Upokojeni diplomirani varnostni inženir Jože Dolenc je bil predlagan za nagrado Avgusta Kuharja za 

življenjsko delo na področju stroke varstva pri delu oziroma varnosti in zdravja pri delu. Njegov odnos 

do varnosti in zdravja pri delu se je oblikoval po hujši poškodbi pri delu, ki jo je doživel na svojem 

delovnem mestu kot mlad kemijski tehnik. Ni soglašal s fatalistično obrazložitvijo, da se nezgode pri 

delu pač dogajajo in da se s tem velja sprijazniti. Prepričan je bil, da je delo potrebno organizirati tako, 

da do okvar zdravja ne more priti. Takrat se je odločil za študij na Višji tehniški varnostni šoli, ki ga je 

leta 1979 uspešno končal. Leta 1998 je izobrazbo dopolnil še z diplomo visokošolskega študija in 

postal diplomirani varnostni inženir.  

 

Kot referent varstva pri delu je delal že od leta 1975 v podjetju Donit TOZD Fenolit. Kmalu se je 

pokazala temeljna značilnost njegovega strokovnega dela – aktivno povezovanje inženirjev varstva pri 

delu, upiranje miselnosti, da ničesar ni mogoče storiti, ter organiziranje konkretnih izboljšav 

tehnologije za varovanje zdravja delavcev in tesne koordinacije med posameznimi oddelki in podjetji. 

Zato je organiziral komisijo za varstvo pri delu. Pri tem ni okleval, če je bilo mogoče spremembe 

izsiliti zgolj s predhodnim ozaveščanjem delavcev in celo sindikalnim organiziranjem delavskega 

upora proti nevarnim delovnim razmeram. Bil je prvi, ki je delavce v Donitu seznanil z nevarnostmi, 

povezanimi z delom z azbestom. Podjetje Donit je bilo prvo v Sloveniji, ki je za delavce na azbestni 

proizvodnji uvedlo beneficirano delovno dobo. V Pletilnici Sodražica pa je bila kmalu po njegovi 

akciji leta 1980 ukinjena azbestna proizvodnja. Ker uprava podjetja ni upoštevala njegovih opozoril, 
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da delavcem zaradi nevarne tehnologije grozijo resne poškodbe, je organiziral prekinitev dela. Že 

naslednji dan je bila izvedena potrebna sprememba tehnologije. Spremembam tehnologije zaradi 

varstva pri delu so se v splošnem upirali tudi tehnologi. Kljub temu je varnostni inženir Jože Dolenc 

tehnologe prepričeval in skupaj z njimi načrtoval ter izvedel inovativne rešitve odsesavanja škodljivih 

snovi  v Fenolitu s pomočjo mehov tam, kjer so se pred tem številne drugačne rešitve izkazale kot 

neučinkovite. Zaradi nevarnih snovi (rakotvorni formaldehid, fenol, azbest), ki so se pri proizvodnji 

uporabljale, je upravo podjetja prepričal, da je potrebno zaposliti strokovnjaka za varstvo okolja. V 

času njegovega službovanja v Donitu se je razvilo izjemno uspešno sodelovanje z inšpektorico za delo 

Alenko Lukačevo Oblak, ki je bila znana strokovnjakinja za nevarne snovi. Rezultat sodelovanja so 

bili mnogi ukrepi, ki so varovali tako zdravje delavcev kot življenjsko okolje. V sklopu Donitovih 

tovarn je varnostne inženirje organiziral v komisijo za varstvo pri delu, ki je skupno nabavila opremo 

za izvajanje meritev obremenitev delovnega okolja. Dal je, sicer neuspešno, pobudo za organiziranje 

enotne službe varstva pri delu na ravni Donita.  

 
Leta 1979 se je zaposlil v podjetju Savske elektrarne Ljubljana kot vodja službe za varstvo pri delu. 

Šlo je za podjetje za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah in njen prenos po daljnovodih 

in transformatorjih. Bil je pobudnik organiziranja varnostnih inženirjev v elektro podjetjih v skupni 

komisiji za varstvo pri delu. Uspeh te komisije je bil zlasti učinkovito izobraževanje vodstvenih kadrov 

o načelih varstva pri delu. Sodeloval je pri nastanku dogovora o varstvenih ukrepih pri remontih na 

skupnih deloviščih različnih izvajalcev.  

 

Med leti 1981 in 1985 se je zaposlil kot inšpektor za delo pri Medobčinski inšpekciji za delo Mesta 

Ljubljane. V tem obdobju je bilo njegovo delo prvenstveno usmerjeno v začetke sistematičnega 

varstva pri delu v obrti. Leta 1982 je na njegovo pobudo v sodelovanju z Zvezo obrtnih združenj nastal 

prvi in doslej edini pravilnik o varstvu pri delu v obrti. V njem so bile opisane nevarnosti pri delu za 

različne dejavnosti (na primer mizarstvo), potrebne ekološke meritve, zdravstveni pregledi itd. 

Zasnoval je uspešno izobraževanje o varstvu pri delu za obrtnike in pri tem pridobil vpogled v njihove 

potrebe na tem področju. Vpeljal je obrazce za zapis poteka inšpekcijskega ogleda, kar je 

racionaliziralo in povečalo učinek inšpekcijskega dela, saj je ostalo več časa za strokovno delo 

inšpektorja. 

 

Med leti 1985 in 1990 je bil zaposlen pri IVD Inštitutu za varstvo pri delu in varstvo okolja, Poslovna 

enota Ljubljana. V tem času so bila v ustrezno pripravljene izobraževalne programe varstva pri delu 

zajeta vsa obrtna združenja. 

 

Od leta 1990 do invalidske upokojitve leta 1999 je bil zaposlen kot direktor Gostinskega podjetja 

Figovec v Ljubljani. 

 

 

Prispevek diplomiranega varnostnega inženirja Jožeta Dolenca k razvoju in 

organizaciji stroke: 
 

Prvi začetki delovanja Društva varnostnih inženirjev Ljubljana segajo med leti 1956 in 1958. 

Diplomirani varnostni inženir Jože Dolenc je v društvu začel aktivno delovati kot tajnik društva leta 

1986. Med letoma 1990 in 1999 je bil predsednik društva. Od 1998 do 2000 je bil tudi predsednik 

Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije. Kot predsednik društva je dosegel, da se je vzpostavila 

natančna evidenca članstva. Dal je pobude za vsakoletne uspešne strokovne ekskurzije v tujino (na 

Češko, v Francijo, Švico, Avstrijo, Nemčijo, Španijo, Skandinavijo, Belgijo). Dal je pobudo za vrsto 

spomladanskih izobraževalnih domačih in mednarodnih seminarjev. Sodeloval in soorganiziral je tudi 

posvete Zveze društev. Prizadeval si je, da bi na teh posvetih narasla aktivna vloga varnostnih 
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inženirjev, tako da so v času njegovega predsednikovanja že 60 odstotkov referatov na posvetih 

pripravili varnostni inženirji sami. 

 

Društveno delo diplomiranega varnostnega inženirja Jožeta Dolenca je bilo opredeljeno zlasti z 

njegovimi prizadevanji za uveljavitev poklica varnostnega inženirja. Prizadeval si je, da bi v Sloveniji 

strokovna dela na področju varnosti in zdravja pri delu smeli izvajati zgolj ustrezno usposobljeni 

varnostni inženirji. Status varnostnega inženirja, ki naj omogoča  dovoljenje za opravljanje strokovnih 

storitev varnosti pri delu, lahko po njegovem prepričanju pridobi inženir katere koli tehnične stroke, ki 

opravi strokovni izpit na podlagi skrbno pripravljenega pripravljalnega šolanja. Šolanje naj bi trajalo 

od 400 do 600 ur v dvanajstih korakih, ki bi kandidatu omogočali, da se resnično spozna z načeli 

varnosti in zdravja pri delu. Diplomirani varnostni inženir Jože Dolenc je prepričan, da opravljanje 

strokovnih izpitov varnosti in zdravja pri delu, kjer ni zagotovljeno takšno pridobivanje specifičnega 

znanja, ki je sicer del izobraževalnega programa za pridobitev poklica diplomiranega varnostnega 

inženirja, ne omogoča strokovnega dela v praksi. Predlog za uvedbo takšnega sistema strokovnih 

izpitov je društvo posredovalo pristojnim državnim organom. 

 

Diplomirani varnostni inženir Jože Dolenc je bil vedno prepričan, da bo slej kot prej preverjanje znanja 

kandidatov na strokovnih izpitih varnosti in zdravja pri delu od državnih organov morala prevzeti 

stroka sama, organizirana v strokovni zbornici. Tako se je leta 1997 vključil v Matično sekcijo 

tehnologov in drugih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije, saj je stroka tehniške varnosti kot 

nesporna interdisciplinarna stroka ena najpomembnejših strok, ki sodeluje pri gradnji objektov. Skupaj 

s kolegi se je boril za to, da določeni del projektne dokumentacije lahko izdelujejo zgolj pooblaščeni 

inženirji s posebnim strokovnim izpitom. Sodeloval je pri pripravi programa strokovnega izpita, 

pristopnih pogojev, postavitvi izpitne komisije oziroma izpraševalcev in pri organiziranju 

izobraževanja inženirjev. Dne 23. januarja 1999  so bili opravljeni prvi izpiti stroke tehniške varnosti – 

področje varnost in zdravje pri delu pri Inženirski zbornici Slovenije. 

 

Leta 1999 je bil skupaj s Štefanom Greifom, Markom Mišem in Markom Korenom pobudnik za 

ustanovitev nove Zbornice varnosti in zdravja pri delu. Aktivno je sodeloval pri pripravah za 

ustanovitev. 

 

V letih 1999 in 2000 je aktivno sodeloval v projektu PHARE »Razvoj slovenskega sistema varnosti in 

zdravja pri delu«. Je član tehničnega komiteja Varnost strojev pri Uradu za standardizacijo in 

meroslovje, kjer sodeluje pri nastajanju slovenskih standardov varnosti. Kot strokovnjak na področju 

varnosti in zdravja pri delu je član II. stopnje invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje Slovenije. 

 

Znan je tudi po tem, da kot strokovnjak na izobraževanju in pri posvetih s sindikalnim članstvom 

uspešno predstavlja varnost in zdravje pri delu. Posebno tesno je njegovo sodelovanje s Sindikatom 

kovinske in elektroindustrije Slovenije SKEI. 

 

Kljub upokojitvi je še naprej dejaven pri društvenem delu. 

 

 

Ocena življenjskega dela diplomiranega varnostnega inženirja Jožeta Dolenca na 

področju stroke varnosti in zdravja pri delu: 

 
Diplomirani varnostni inženir Jože Dolenc je svojo poklicno pot začel v času, ki je zahteval pogumne 

opredelitve in borbo za uveljavitev načel varnega in zdravega dela. Ni pomišljal zastaviti svoj ugled in 

delovno mesto za uveljavitev teh načel. Svoje strokovne izkušnje je znal učinkovito prenašati na 

strokovnih usposabljanjih. Vedno se je zavedal pomena strokovnega povezovanja varnostnih 
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inženirjev in bil pobudnik in organizator njihovega povezovanja na ravni podjetja, dejavnosti in 

države. Ima zasluge za uveljavljanje poklica varnostnega inženirja in za postopno uveljavitev sistema, 

ki opravljanje strokovnih storitev varnosti in zdravja pri delu dopušča zgolj pooblaščenim inženirjem, 

ki so ustrezno usposobljeni. 

 

 

 

 

Mag. Jurij Vidovič, predsednik strokovne komisije 

 

 

 

 

Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


