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Strokovna komisija Fundacije Avgusta Kuharja  za leto 2003 v sestavi 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  

varnostnega inženirja Branka Koširja 

 

izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev  

nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo za leto 2003. 

 
 

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi: 
1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo za leto 2003 za 

varnostnega inženirja Branka Koširja, ki jo je pripravilo Medobčinsko društvo varnostnih 

inženirjev Novo mesto; 

2. pogovora z varnostnim inženirjem Brankom Koširjem; 

3. pisnega mnenja o kandidatovem življenjskem delu, ki ga je pripravila  primarij mag. Tatjana 

Gazvoda, dr. med., svetnica, specialistka medicine dela, prometa in športa iz Zdravstvenega doma 

Novo mesto; 

4. pisnega mnenja o kandidatovem življenjskem delu, ki ga je pripravil univ. dipl. inž. strojništva 

Štefan David, direktor Šolskega centra Novo mesto; 

5. izbora prispevkov Branka Koširja v internem glasilu IMV Kurir, v katerem je vsak mesec do 

upokojitve kot vodja službe varstva pri delu objavljal v dokumentaciji priložene članke: 

• Varujmo se nesreče, 15. marec 1972, 

• Nezgode v letu 1971, 15. maj 1972, 

• Kaj se šteje za nesrečo pri delu, 15. september 1972, 

• Za tvojo varnost gre, tovariš!, 15. oktober 1972, 

• Analiza izgubljenih dni, 15. november 1972, 

• Nesreče pri delu v letu 1972, 15. februar 1973, 

• Poročilo o številu poškodb pri delu, 15. september 1973, 

• predstavitev manifestacije »Leto zdravega in varnega dela«, februar 1980;  

6. analize stanja varstva pri delu in programa ukrepov podjetja Revoz iz Novega mesta za leto 1991; 

7. splošnih navodil varnosti za zunanje izvajalce Tovarne avtomobilov Revoz iz Novega mesta, ki jih 

je marca 1996 pripravil Oddelek varstva in pogojev dela Personalne službe Revoza Novo mesto; 

8. knjižice  Splošni nasveti o varnosti, ki jih je leta 1996 pripravila Personalna služba Industrijske 

direkcije delniške družbe Revoz iz Novega mesta; 

9. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo za leto 2003; 

10. pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja; 

11. statuta Fundacije Avgusta Kuharja. 

 

 

 

Ugotovitev stanja:  
 

Varnostni inženir Branko Košir je začel strokovno delati na področju varstva pri delu leta 1967 kot 

varnostni tehnik v Lesni industriji Zora Črnomelj. Istega leta je začel študij ob delu na Višji tehniški 

varnostni šoli, kjer je leta 1974 diplomiral. Po združitvi Lesne industrije Zora in IMV Industrije 

motornih vozil Novo mesto leta 1969 je bil kot vodja službe za varstvo pri delu za ves IMV premeščen 
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na sedež podjetja v Novo mesto. Od takrat dalje je opravljal naloge s področja varstva pri delu in 

požarnega varstva. Le med letoma 1981 in 1989 je bil direktor TOZD Tovarne opreme Črnomelj s 350 

zaposlenimi. Od reorganizacije Industrije motornih vozil v letu 1989 pa do upokojitve v letu 1999 je 

bil zaposlen v delniški družbi Revoz Novo mesto kot vodja sektorja varnosti.  

 

V IMV v Novem mestu je bilo v najboljših letih zaposlenih več kot 6000 delavcev. V kriznem obdobju 

v začetku 90-tih let prejšnjega stoletja se je število delavcev ustalilo na 3200. Varno in zdravo delo je 

bilo torej potrebno zagotoviti visokemu številu delavcev. Do prihoda Branka Koširja v IMV Novo 

mesto leta 1969 je delo varnostnega tehnika opravljal zgolj en mehanik, katerega naloga je bila 

dodeljevanje osebne varovalne opreme in izpolnjevanje obrazcev ER-8 za poročila o poškodbah pri 

delu. To dejstvo kaže odnos vodstva podjetja do varnosti pri delu pred prihodom inž. Koširja. Branko 

Košir je vodstvo prepričal, da je potrebno razviti službo varstva pri delu in jo je tudi organiziral. Od 

leta 1969 do 1985 je dosegel štipendiranje študija za enajst varnostnih inženirjev. Pod vodstvom 

Branka Koširja se je razvila služba varstva pri delu z 12 zaposlenimi. 

 

Branko Košir je deloval tudi na področju požarne varnosti. Že leta 1975 je bila v IMV organizirana 

prva gasilska enota, ki je zrasla v eno največjih industrijskih gasilskih enot z več kot 20 zaposlenimi. 

Branko Košir je med drugim v Revozu v zadnjih letih pred upokojitvijo izpeljal projekt 

šprinklerizacije, za katerega je Revoz leto dni po njegovi upokojitvi dobil zavarovalniško merilo  z 

nalepko »Visoko varovanje pred požarnimi tveganji«. 

 

Branko Košir je bil pobudnik in organizator zdravstvenega varstva v IMV Novo mesto. Obratna 

ambulanta, katere uvedbo je leta 1972 predlagal Branko Košir, je po letu 1982 prerasla v pravcati 

zdravstveni dom. Do reorganizacije IMV v delniško družbo Revoz in do leta 1992, ko je bila zaradi 

spremembe predpisov uvedena prosta izbira osebnega zdravnika, so v tovarni avtomobilov v Novem 

mestu poleg ambulante medicine dela delovale tudi kurativna ambulanta in zobozdravstvena 

ambulanta. Leta 1994 je bila v Revozu znova ustanovljena lastna ambulanta, v kateri je bil, edinstveno 

v Sloveniji, specialist medicine dela uslužbenec Revoza. Danes za Revoz strokovne naloge 

pooblaščenega zdravnika opravlja po pogodbi zasebno zdravstveno podjetje. 

 
Branko Košir je po letu 1969 v IMV Novo mesto z na novo organizirano službo varstva pri delu 

izvedel temeljito usposabljanje delavcev o tveganjih, povezanih z varnostjo pri delu in požarno 

varnostjo. Vsak mesec je v internem glasilu IMV Kurir objavljal članke in poročila o varstvu pri delu. 

Dvakrat na leto je pripravil poročilo za delavski svet podjetja. Bil je avtor pravilnika o varstvu pri delu 

s prilogami o usposabljanju, zdravniških pregledih, pregledih strojev in osebni varovalni opremi. Po 

mnenju inšpektorja za delo za kovinsko in papirno industrijo je bil to takrat eden najbolj kompleksnih 

in sodobnih pravilnikov. Konec 70-tih in v začetku 80-tih let prejšnjega stoletja je bil odstotek na delu 

poškodovanih delavcev v IMV najnižji v dejavnosti. Leta 1990 je zato IMV Revoz iz Novega mesta 

prejel kipec Zlato sonce, kar je bilo takrat najvišje jugoslovansko priznanje za izjemne dosežke na 

področju varstva pri delu. 

 

Zaradi socialne krize delavcev Revoza in drugih okoliščin je po letu 1991 prišlo do drastičnega 

poslabšanja kazalnikov varstva pri delu. Število poškodb pri delu se je skokovito povečalo tudi zaradi 

ugodnosti, ki so jih poškodovani delavci uveljavljali v številnih individualnih nezgodnih zavarovanjih. 

Branko Košir je v tistem času pripravil analizo stanja varstva pri delu v Revozu in program ukrepov. 

Program ukrepov je novi večinski francoski lastnik Revoza koncern Renault prevedel v francoščino in 

ga ugodno ocenil.  Program ukrepov je bil uspešno izpeljan. Podatki o pogostnosti in resnosti poškodb 

pri delu v Revozu so kmalu postali primerljivi z drugimi tovarnami koncerna Renault, in to kljub temu, 

da so v Revozu tveganja za varnost in zdravje delavcev pomembno večja zaradi bistveno manj 

avtomatizirane proizvodnje v primerjavi z drugimi Renaultovimi tovarnami. 
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Pri določanju ukrepov varnosti pri delu je bilo treba upoštevati tudi dejstvo, da so bili številni delavci v 

svojem prostem času izpostavljeni pogosto višjim tveganjem za zdravje kot na delovnem mestu. 

Mnogi so namreč izven službenega časa opravljali honorarno delo za plačilo brez potrebnega 

varovanja (lakiranje v domači garaži ipd. – posledica huda astma). V tovarni so imeli tudi nekaj alergij 

na nikelj in zastrupitev s svincem (izravnalni lot). V kriznem času na začetku 90-tih let je mnogo 

delavcev uveljavljalo pravice iz invalidskega zavarovanja. To in predčasno upokojevanje je v 

primerjavi z drugimi Renaultovimi tovarnami povzročilo zelo mlado starostno strukturo delavcev (v 

povprečju od 32 do 36 let starosti). 

 

Branko Košir je uvedel uveljavljeni sistem kazalnikov, s katerimi so dnevno spremljali izvajanje 

programa ukrepov. Pred začetkom izvajanja programa ukrepov, ki ga je pripravil Branko Košir, so 

imeli 1,7 poškodbe pri delu na dan. Na koncu so dosegli že 89 zaporednih dni proizvodnje brez 

poškodbe. Odkar se je Branko Košir upokojil, je bilo v Revozu doseženo že 110 zaporednih dni brez 

poškodbe pri delu. Branko Košir ocenjuje, da je bil program tako uspešen zato, ker mu je uspelo 

prepričati najvišje vodstvo tovarne, da je vsakodnevno spremljalo njegovo izvajanje. O vsaki poškodbi 

je moral na kolegiju osebno poročati obratovodja. V osnovnih delovnih enotah, v katerih je bilo od 5 

do 20 delavcev, je bil organiziran kotiček s tablo za podatke o kakovosti, na katerih so poročali tudi o 

številu dni brez poškodb pri delu. Tu so se delavci vsak teden po eno uro pogovarjali o planu kakovosti 

in tudi o varnosti pri delu. Uveden je bil sistem materialnih in nematerialnih priznanj za delavce, ki so 

varno delali. Variabilni del plače se je določal tudi glede na doseganje ciljev programa ukrepov za 

varstvo pri delu. 

 

Branko Košir je za delavce izdelal vrsto gradiva, v katerem je s slikami in pisanimi nasveti opozarjal 

na načela varnega dela (propagandni plakati, brošure in žepni koledarji). Vprašanja na usposabljanjih 

za varno delo so pokazala, da so delavci te nasvete prebrali in jih usvojili.  

 

Varnost in zdravje pri delu sta se v Revozu povečala tudi zato, ker je Branko Košir po metodologiji 

ergonomskega ocenjevanja delovnih mest, ki jo uporabljajo tovarne avtomobilov v Evropi, pripravil 

oceno fizičnih in psihičnih obremenitev za delovna mesta v karosernici Revoza. V matični Renaultovi 

tovarni je bila proizvodnja v karosernici avtomatizirana v 80 odstotkih, v Revozovi karosernici pa le 8-

odstotno. Branko Košir je vodstvu Revoza in koncerna Renault dokazal potrebo po večji 

avtomatizaciji. Ta je bila tudi izpeljana. Leta 1995 je bil v Revozu vgrajen prvi robot. Avtomatizacija 

se je povišala na 32 odstotkov. Čeprav je uporabljal v Renaultu uporabljane  postopke in metode, jih je 

moral prilagoditi našim razmeram. 

 

V tovarni avtomobilov v Novem mestu so bile tudi tri smrtne poškodbe pri delu, ki pa so se dogodile 

delavcem zunanjih izvajalcev, ki so dela opravljali po pogodbi. Branko Košir je zato marca 1996 

pripravil Splošna navodila varnosti za zunanje izvajalce, v katerih je njihovim delavcem s sliko in 

besedilom približal osnovna načela varnosti v tovarni. 

 

 

Prispevek varnostnega inženirja Branka Koširja k razvoju in organizaciji stroke: 
 

Branko Košir je postal leta 1972 član Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Ljubljana in bil eno 

mandatno dobo njegov predsednik. Po ustanovitvi Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Novo 

mesto je bil dolgoletni član njegovega upravnega odbora, predsednik ali tajnik društva. Kot predsednik 

Zveze društev varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije je v začetku 90-tih let organiziral državni 

posvet, na katerem je prvi v Sloveniji uveljavil evropski znak stroke varnosti in zdravja pri delu, ki je 

danes uveljavljen tudi kot znak Zbornice varnosti in zdravja pri delu in stroke varnosti in zdravja pri 

delu nasploh. 
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Na državnih posvetih Zveze društev varnostnih inženirjev je javno predstavil tudi metodo ergonomske 

ocene fizičnih in psihičnih obremenitev delovnih mest, ki jo je kasneje kolegom predstavil tudi v 

nekaterih slovenskih podjetjih (Sava Kranj, Kovinoplastika Lož itd.). Stanovskim kolegom je kot 

gostitelj pogosto predstavil program varnosti in zdravja pri delu v Revozu. Redno objavlja prispevke v 

zbornikih letnih posvetovanj o varstvu pri delu in požarni varnosti, ki jih organizira IVD Maribor. 

 

Pomembno je tudi njegovo delo v Šolskem centru Novo mesto, kjer že več kot 20 let sodeluje pri 

pripravi in izvedbi učnih programov strojnega in lesarskega tehnika na področju varstva pri delu in 

požarne varnosti. V Višji strokovni šoli za strojništvo je za bodoče strojne inženirje pripravil ustrezni 

izobraževalni program, ki ga tudi izvaja.   

 

 

Ocena življenjskega dela varnostnega inženirja Branka Koširja na področju stroke 

varnosti in zdravja pri delu: 

 
Varnostni inženir Branko Košir je v enem največjih slovenskih podjetij postavil učinkovit in uspešen 

sistem varnosti in zdravja pri delu. Vodstvo podjetja je prepričal za ambiciozno vlaganje v razvoj 

močne službe varstva pri delu, požarnega varstva in preventivnega zdravstvenega varstva. Ustvarjalno 

je znal tuje metode dela prilagoditi razmeram in uveljaviti v slovenskem podjetju. Na iznajdljiv in 

inovativen način je znal navodila za varno delo približati delavcem tako, da so jih ti sprejeli za svoje. 

Svoja spoznanja in dosežke je vedno nesebično posredoval stanovskim kolegom v društvih varnostnih 

inženirjev. Varnost in zdravje pri delu je uveljavil v izobraževalnih programih številnih poklicev. 

Uspešno je znal pri tujem lastniku uveljaviti zahteve za večjo varnost preko meja samo ekonomskih 

interesov lastnikov.  

 

 

 

 

 

Mag. Jurij Vidovič, predsednik strokovne komisije 

 

 

 

 

Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


