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Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja, ki jo sestavljata 

predsednik mag. Jurij Vidovič (IVD Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja 

Maribor) in član prof . dr. Primož Gspan (Oddelek za tehniško varnost Fakultete 

za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani), 

 

ocenjuje, da  dosežek doktorja Vladimirja Drusanyja, izrednega profesorja 

 

uvajanje računskih metod določanja stopnje varnosti  

na delovnem mestu   

 

izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev nagrade Avgusta Kuharja. 

 

 

UTEMELJITEV: 

 

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi: 

1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za dr. 

Vladimirja Drusanyja, izrednega profesorja, ki jo je pripravilo Društvo 

varnostnih inženirjev Ljubljana; 

2. obiska v prostorih Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za 

tehniško varnost, pogovora s kandidatom ter ogleda dokumentacije in 

prototipov naprav oziroma učnih pripomočkov, ki jih je zasnoval kandidat; 

3. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek; 

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

Avgusta Kuharja; 

5. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja. 

 

 

Ugotovitev stanja:   

 

Dr. Vladimir Drusany, izredni profesor, je predstojnik Oddelka za tehniško 

varnost na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Na 

oddelku predava tri predmete: »Tehniška mehanika« in »Osnove varstva pri delu« 

v prvem letniku študija ter usmeritveni predmet »Varnost delovnih priprav in 

naprav«.  

 

Hkrati predava na Strojni fakulteti Univerze v Ljubljani predmet »Osnove 

tehnične varnosti«.  Na Gradbeni fakulteti Univerze v Ljubljani je kot docent štiri 

leta predaval predmet »Tehnična varnost«. Redno predava na zagrebški Visoki 

šoli za varnost pri delu predmet »Kakovost in varnost« na podiplomskem 

(magistrskem) študiju. Na Strojni fakulteti na slovaški Tehnični univerzi v 

Košicah je predaval tehnično varnost in leta 1997 prejel spominsko medaljo, s 

katero mu je ta univerza priznala zasluge. Predaval je na univerzi v Wuppertalu v 

Nemčiji, kjer je ena redkih visokošolskih ustanov za tehnično varnost. 

 

Dr. Vladimir Drusany svoje delo temelji na prepričanju, da je varnost mogoče 

izračunati. Pri tem je mogoče izhajati iz več deset tisoč  različnih merljivih 

podatkov o varnosti, ki jih sistematično beleži sodobna znanost in so na 

razpolago, na primer, v nemških predpisih ZH1, BGI, BGVR, TRB itd. Sprejel je 

izziv matematičnega iskanja nevarnosti, ki golemu očesu niso vedno vidne. Kljub 
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znanstveno-tehničnemu pristopu pa trdi, da je merilo sprejemljivosti tehničnih 

rešitev človek in njegova varnost ter udobje. 

 

Stopnjo varnosti na delovnem mestu je v svojem Varnostno tehničnem priročniku, 

za katerega pripravlja že peti ponatis, matematično izrazil z enačbo: 

 

 = 1 – (C – B) / (A – B) 

 

kjer je A – administrativno predpisana varnost, C – stanje v območju 

napora in B – zgornja meja varnosti.  

 

Mejo udobja je dr. Vladimir Drusany določil kot delovno okolje, ki ne 

povzroča obremenitev, ki bi presegale vsakodnevne želene vrednosti, 

oziroma ko imajo tveganja tako nizke vrednosti, da jih ni potrebno 

obravnavati. Ta meja je v njegovi formuli označena z B.  Območje 

napora ali obremenitve je nad mejo udobja B in pod predpisano mejno 

varnostjo A. 

 

Z dobljeno vrednostjo  je mogoče številčno izraziti rezervo do meje 

varnosti. Dr. Vladimir Drusany je namreč prepričan, da je varnost 

potrebno znati številčno opredeliti in na tej podlagi odgovorno 

načrtovati za delavca varne in udobne delovne razmere. 

 

Svoja znanstvena dognanja je dr. Vladimir Drusany vedno znal 

učinkovito uporabiti v praksi. Posebno pozornost je poleg vgrajevanju 

varnosti pri načrtovanju posvetil tudi pregledom in preizkusom strojev 

in naprav. Ves čas rabe strojev in naprav je namreč potrebno zagotoviti, 

da delujejo brezhibno. Velja načelo, da je njihova varnost zagotovljena, 

če so varnostno ustrezni njihovi posamezni elementi kakor tudi logična 

povezava teh elementov. Meni, da je za zagotavljanje najpomembnejša 

analiza energij stroja. Zato predlaga postopek (metodo) za ugotavljanje, 

katere energije so v stroju ali napravi in kako za vsako od njih 

preverimo, ali je varnost zagotovljena. Pri tem je upošteval zlasti 

električno energijo in sile, vibracije in ropot, kinetično energijo, sevanja, 

silo trenja in toplotno energijo.  

 

V svoji knjigi iz leta 1993 »Varnost v proizvodnji« je razvil računsko 

metodo za ovrednotenje stopnje organiziranosti , ki upošteva 

ogroženost delavcev, obremenjenost delavcev, stopnjo mehanizacije ter 

stopnjo avtomatizacije. Svoj teoretični dosežek je preizkusil v praksi na 

projektu polavtomatskega postopka nakladanja, ki naj bi nadomestilo 

klasično zbiranje gospodinjskih odpadkov s pomočjo kontejnerjev in 

smetarskih vozil, kjer sta dva delavca izpostavljena visokim 

obremenitvam. Značilno za dr. Vladimirja Drusanyja je, da je pri tem 

kot inovator zasnoval in praktično izpeljal tudi tehnične rešitve za 

polavtomatski postopek. Projektiral je nakladalnik gospodinjskih 

odpadkov z bočnim natovarjanjem kontejnerjev za odpadke, ki omogoča 

tudi kabinsko razkladanje in nakladanje. Nakladalnik je bil izdelan.   
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Na podlagi izmerjenih podatkov o stopnji mehanizacije, avtomatizacije, 

izpostavljenosti delavcev nevarnostim in stopnji obremenjenosti delavca 

je izračunal stopnjo organiziranosti , ki upošteva stopnjo varnosti in 

zdravja pri delu. Pri tem je upošteval 23 različnih elementov, ki vplivajo 

na stopnjo organiziranosti v delovnem procesu (od delovnih razmer do 

organizacije dela).  znaša 1, kadar je stopnja organizacije dela idealna. 

Z izračuni je dokazal, da se je s polavtomatizacijo zbiranja 

gospodinjskih odpadkov stopnja organiziranosti dvignila z 0,56 na 0,77. 

 

V letu 1997 je objavil tudi rezultate ocenjevanja stopnje varnosti s 

faktorsko analizo, kjer je ugotavljal korelacijo med onesnaženjem zraka 

v delovnem okolju in elementi, ki na to onesnaženje vplivajo (Rad i 

sigurnost 1997/2). Metodo je praktično preizkusil pri preiskovanju 

onesnaženosti zraka v lakirnici, kjer je varnost preverjal z matematičnim 

modelom. Dokazal je, da temperatura zraka ni v korelaciji z 

onesnaženostjo zraka v delovnem okolju. Z metodo je ugotovil, da so 

nesistemske motnje glavni razlog onesnaženja in usmeril rešitev 

problema  v hermetizacijo postopka lakiranja. 

 

Dr. Vladimir Drusany se na izzive okolja odziva s svojo inovatorsko 

dejavnostjo. Varnostne probleme, ki jih zaznava, skuša reševati ne le na 

teoretični, ampak tudi na izvedbeni ravni. Zasnoval je vrsto strojev in 

naprav, ki pomembno zvišujejo raven varnosti na delovnih mestih. 

Zlasti ponosen je na svoje inovacije zaščite orodja miznega rezkalnika 

pri varnostno zelo zahtevni obdelavi lesa s šablono. Projektiral je tudi 

varovanje stiskalnice z univerzalno gibljivo zaščito, kjer s svetlobno 

zaveso zagotavlja delovanje stroja le v položaju, ki ne ogroža varnosti 

delavca (izključena je človeška napaka). Hkrati pa se je produktivnost 

stroja povečala do 40 %. 

 

Velik del svoje inovativnosti je namenil problemu ergonomske zasnove 

delovnega mesta, posebej mize in stola. Zasnoval je dva stola, ki sta 

namenjena vsestranski uporabi na delovnem mestu, kjer delavec lahko 

samostojno nastavlja ne le višino in naklon sedišča, ampak tudi podporo 

ledvenemu delu hrbta glede na položaj telesa pri različnih delovnih 

nalogah (patent št. 2716/77 pri ljubljanskem uradu za patente).  

 

Varnost je zelo zahtevna znanost in je običajno potrebna 

interdisciplinarnost ukrepov za uveljavljanje želenega varnostnega 

ukrepa. Zato ga je vznemirjalo tudi dejstvo, da še nihče ni zasnoval 

kombinacije nastavljivega stola in delovne mize. Kot prototip in učni 

pripomoček za študente Oddelka za tehniško varnost je v zadnjih dveh 

letih zasnoval stol in delovno mizo, ki ju delavec elektronsko krmili in 

prilagaja zahtevam dela in udobja pri delu. Delovna miza ima vgrajen 

računalnik, v katerega delavec vnese podatke o svojih telesnih merah. 

Računalnik avtomatično prilagodi višino delovne površine telesni višini 

in delovnemu položaju delavca. Projektiral in konstruiral je torej 

računalniško vodeno pisarniško mizo in elektronsko voden stol, ki se 

prilagajata uporabniku in ne nasprotno. Namen te konstrukcije je 

izobraževalen. Študentom bosta navedeni napravi omogočili, nastaviti 
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prave vrednosti višin položajev glede na  težo dela ter velikost materiala, 

ki ga delavec obdeluje ali opazuje. Ker fiziološki položaj  oceni 

zdravnik – specialist medicine dela, kaže ta primer na nujno povezanost 

strokovnjakov na področju varnosti. Takšno medsebojno sodelovanje 

goji kandidat že vseh 38 let, kar se ukvarja z varnostjo.  

 

Dr. Vladimir Drusany tudi nudi pomoč konstruktorjem, če zaidejo v zagato, 

kako povečati ali zagotoviti  varnost strojev. Veliko svojega dela v zvezi s 

prenosom znanja je opravil prostovoljno, kar je prikazano v opravljenih delih 

kot: projektiranje, konstruiranje in vodenje izdelave varnostne naprave za 

ekscentrske stiskalnice, naprave, ki zagotavlja varnost pri delu s podmizno 

krožno žago, ter varnostne naprave za delo pri miznem rezkarju pri obdelavi 

lesa. Tako je v proizvodnji na praktičnem primeru izpeljal primer potrebne 

ravni varnosti. To je bilo zlasti pomembno takrat, ko stroji še niso bili izdelani 

v skladu z  zahtevami Evropske zveze in je uporaba dodanih varnostnih naprav 

nudila delavcem potrebno varnost. 

 

Seveda pa dr. Vladimir Drusany svoje inženirsko znanje in inovativni 

duh preizkuša tudi na projektih, ki so širšega družbenega značaja. 

Patentiral je sistem polmontažne gradnje hiš, ki je gradnjo pocenil tudi 

do  20 % in zaradi kabinskega nosilnega jedra omogočal popolno 

fleksibilnost pri razvrščanju razporeditve prostorov (patent 9200003, 

Urad RS za varstvo industrijske lastnine, 1993). 

 

Že pred 11. septembrom 2001 je razmišljal o inženirski rešitvi umika 

ljudi z visokih stavb v primeru požara. Zasnoval je reševanje ljudi, ki ne 

bi bilo odvisno od dvigal in stopnišč v notranjosti stavbe, ampak od 

sistema tračnih nosilcev na fasadi, na katere bi v primeru požara lahko 

pripeli kabine za reševanje z lastnim pogonom. 

 

V zadnjem času s kolegom Alojzom Muhičem sodeluje pri projektiranju 

nove ureditve prometa v Ljubljani. Snuje čelno železniško postajo in 

skuša mestno upravo prepričati, da se pri tem kakor tudi pri projektu 

nadzemnega in podzemnega tramvaja nasloni na domačo inženirsko 

stroko. S kolegom Alojzom Muhičem pa je ob praznovanju 850-letnice 

prve dokumentirane uporabe imena mesta Ljubljana zasnoval tudi 

reševalno in varnostno pot ob vznožju grajskega hriba v Ljubljani, da bi 

se razrešilo varnostno vprašanje Stare Ljubljane. Projekt je bil ocenjen 

pozitivno in naj bi bil upoštevan pri nadaljnjem razvoju mesta Ljubljane. 

 

Prispevek prof. dr. Vladimirja Drusanyja k razvoju stroke: 

 

Dr. Vladimir Drusany prav gotovo sodi med tehnične strokovnjake z izjemno 

bibliografijo objavljenih strokovnih in znanstvenih del (glej dodatek). Sodeloval 

je na številnih domačih in mednarodnih strokovnih posvetih, kjer je objavljal 

rezultate svojih raziskav. Pomemben je tudi njegov prispevek k razvoju 

slovenskega visokošolskega študija tehnične varnosti. Bil je štirikrat dekan Višje 

tehnične varnostne šole in dvakrat prodekan Fakultete za kemijo in kemijsko 

tehnologijo. Aktivno je bil vključen v organizacijo visokošolskega študija 

diplomiranih varnostnih inženirjev. Zdaj si prizadeva, da bi študij tehniške 
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varnosti ustrezal kriterijem bolonjske deklaracije o razvoju visokošolskega 

študija, ki temelji na prečiščenju študijskih programov, kreditnem sistemu študija, 

poenotenju teh programov na ravni Evropske unije ter na poenotenju strokovnih 

nazivov. 

 

Ocena dosežka prof. dr. Vladimirja Drusanyja: 

 

Vladimir Drusany je zaslužen za dvig varnostne kulture v Sloveniji. Vestno 

spremlja varnostno dogajanje na področju varnosti in zdravja pri delu in 

izobražuje študente v skladu s stanjem tehnike in zahtevami Evropske unije. 

Pomembno je, da uveljavlja varnost pri delu kot znanost, ki je primerljiva z 

drugimi, že uveljavljenimi znanstvenimi disciplinami. Njegovi originalni članki se 

objavljajo  tudi v tujih revijah. Delo dr. Vladimirja Drusanyja spoštuje stroka v 

Sloveniji in tujini.  Tuje univerze in visokošolske ustanove ga redno vabijo k 

sodelovanju na pedagoških in drugih področjih. Visoka šola v Zagrebu v svojem 

učnem programu uporablja njegovo knjigo »Vodenje tveganja v podjetju z ukrepi 

varnosti in zdravja pri delu, kakovosti, varovanja okolja« (Ljubljana 2001). 

Sodeloval  je tudi z  nemškimi nezgodnimi zavarovalnicami 

(Berufsgenossenschaft) in znanstvenim  združenjem Družbo za varnostno znanost 

v Nemčiji (Gesellschaft für Sicherheitswissenschaft). O tem, da je približal stroko 

znanosti, kažejo trije njegovi referati, ki jih je imel pri tem nemškem znanstvenem 

združenju, in njegova predavanja na univerzah in visokih šolah v tujini. 

Predavanja v tujini so dokaz ravni inovativnosti in znanja na področju varnosti, ki 

jih kandidat posreduje domačim in tujim študentom.  

 

Njegov cilj je, da bi bili na področju kulture varnosti enakopravni partnerji že 

ob vstopu v Evropsko zvezo. V tem smislu njegovo delo daleč presega okvir 

dela, ki mu je začrtan kot profesorju na Fakulteti za kemijo in kemijsko 

tehnologijo - Oddelku za tehniško varnost. 

 

 

 

 

Mag. Jurij Vidovič, predsednik strokovne komisije 

 

 

 

Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije 
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Dodatek: Objave prispevkov dr. Vladimirja Drusanyja v znanstvenih in 
strokovnih publikacijah, na posvetovanjih, simpozijih in konferencah, v knjigah 
in raziskovalnih nalogah. 

 

Zap. št. Naziv 
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udeležbo: varstvo pri delu, varstvo pred požari in medicina dela, Portorož 14-15 maja 2003. 

   
Objavljeni referati posvetovanj z mednarodno udeležbo 

26 Vladimir Drusany. Referat : "Visokošolsko izobraževanje na podrožju varnosti ". Mednarodno 
posvetovanje , ki ga je oragnizirala  Republika Slovenija, Ministerstvo za obrambo, Republiška 
uprava za zaščito in reševanje ( sodelujoče države: Hrvaška., Avstrija, Mažarska, Italija, Slovenija) . 

27 Vladimir  Drusany. Referat: "Visokošolsko izobraževanje na področju varnosti " Zbornik: Zaščita 
92, Republika Slovenija, Ministerstvo za obrambo. Republiška uprava za zaščito in reševanje. 
Ljubljana 1993. Stran 34-39. 

28  
Koreferat " Risikobewertung für den arbeitentenden Menschen". 
XIII. Internacionalni letni simposium društva: "Gesellschaft für Sicherheitswissenschaft" v 
Gelsenkirchnu na temo: "Der Mensch und seine Risiken in Gesellschaft, Technik und Umwelt - 
psichologisch, paedagogisch, soziologisch :15-17 junij1992. 

29 Vladimir Drusany, Primož Gspan: " Risikobewertung für den arbeitentenden Menschen" 
Zbornik: "Der Mensch und seine Risiken in Gesellschaft, Technik und Umwelt, psychologisch, 
paedagogisch, soziologisch." 
"Gesellschaft fuer Sicherheitswissenschaft" Bergische Universitaet Wuppertal, GaussStrasse  20. 
Založba: Verlag fuer Neue Wissenschaft Gmbh Postfach 1011 10. 1992. Strani 107-120. 

30 Vladimir Drusany: Referat "Delo in odgovornost varnostnih inženirjev in tehnikov v R 
Sloveniji", na VI konferenci z mednarodno udeležbo: Aktualne odpovedi v varnosti pri delu, Stary 
Smokovec, november 1992. Konferenco je organizirala Vyskumny a vzdelavaci Ustav bezpečnosti 
prace Bratislava. 

31 Vladimir Drusany. Referat :"Delo in odgovornost varnostnih inženirjev in tehnikov v R 
Sloveniji", je objavljen v zborniku: " Zbornik VI Konferencia. Pobočka VIS pri VVUBP Bratisalva, 
1992". Strani 102-111 

32 Referat na seminarju UNIDO (United Nation Industrial Development Organization, Dunaj),15 
oktobra 1993 na temo: " Safety at Work in woodworking industry", ki je  namenjen menagerjem 
iz tako imenovanega tretjega sveta. 

33 Vladimir Drusany: " Safety at Work in woodworking industry" 
United Nation Industrial Development Organisation . Workschop on Production Managment in 
Public Sector Mechanical wood-processing Industries, WW-1/7.1.Ljubljana 11-12 Oktober 1993. 
Separat.Strani 18. 

34 Vladimir Drusany. Referat " Pogoji varnega obratovanja sejalnih in transportnih naprav v 
gospodarstvu". Tema na : " Drugem mednarodnem posvetovanju o uporabi sejalnih in transportnih 
naprav in rezervnih delov v gospodarstvu Slovenije in svetu".   Društvo strojnih inženirjev in tehnikov 
območja Celje, Februar ,Celje ,1994. 

35 Vladimir Drusany. "Pogoji varnega obratovanja transportnih naprav ". Tema na : " Drugem 
mednarodnem posvetovanju o uporabi sejalnih in transportnih naprav in rezervnih delov v 
gospodarstvu Slovenije in svetu".   Delo in varnost , letnik 38 , Zavod republike Slovenije za varstvo 
pri delu 6/93, stran 72-79. 

36 Prof.dr. Uroš Bajželj, un.dipl. inž.rud.,prof.dr.Anton Jeglič, univ.dipl. inž.el.,prof.dr.Vladimir Drusany, 
univ.dipl. inž.str. etc. PODZEMNI TRAMVAJ V LJUBLJANI, 5. mednarodno posvetovanje o gradnji 
predorov in podzemnih prostorov,Zbornik referatov, Slovenija 20-22. Sept. 2000 

 
 Objavljena raziskovalna poročila 

37 Vladimir Drusany:  Razvoj novih hladilnih naprav. Elaborat. Zavod za hladilno tehniko pri LTH , 
Škofja Loka,1963,  23 str.+17 sl.5 tab. 

38 Vladimir Drusany :Sušilni proces v hladilnem tokokrogu. Elaborat. Škofja Loka, Zavod za 
hladilno tehniko pri LTH, Škofja Loka 1964. 31 str.,2 diagr.,4 tab. 14. ref. 

39 Vladimir Drusany: Pletenje na pletilnem stroju z možnostjo tvorjenja poljubnih vzorcev 
različnih barvnih nians s pomočjo avtomatično vodene naprave za brizganje na prejo pred 
fazo pletenja. 
I.del. Nosilec naloge: Puncar Peter. Sodelavca: Drusany Vlado, Fleisinger Ciril, maribor. Tekstilni 
institut , julij 1976(IV)+ str.69 (= listov ), 26 sl.2.ref. (strojepisno razmnoženo) Finanserja: RSS in 
Poslovno združenje tekstilne industrije. 

40 Vladimir Drusany :Pletenje na pletilnem stroju z možnostjo tvorjenja poljubnih vzorcev 
različnih barvnih nians s pomočjo avtomatično vodene naprave za brizganje na prejo pred 
fazo pletenja. 
II.del. Nosilec naloge: Puncar Peter. Sodelavca: Drusany Vlado, Fleisinger Ciril, maribor. Tekstilni 
institut , 1977(IV)+ str.80 (= listov ), sl. 24 (strojepisno razmnoženo) Finanserja: RSS in Poslovno 
združenje tekstilne industrije. 

41 Vladimir Drusany: Razvoj digitalnega krmilnega sistema pletilnih strojev s programatorjem, ( 
magisterska naloga), Fakulteta za strojništvo Ljubljana, 1977. str.130. 

42 Vladimir Drusany: Osnutek navodil za varno uporabo in o načinu preizkušanja ter vzdrževanja 
delovne priprave in naprave za kotlovnico TEKSTILNA TOVARNA PREBOLD. Inženirski biro- 
Elektroprojekt - Ljubljana. Ljubljana 1978 .Str.88 

43 Vladimir Drusany : Metodologija za periodične preglede in preizkuse ekscentričnih stiskalnic 
za predelavo kovin in njihovih varnostnih naprav, Ljubljana , Center za raziskovalno delo in 
razvoj, Zavod SRS za varstvo pri delu, Ljubljana 1978. Str.45 . 

44 Vladimir Drusany :  Metodologija za periodične preglede in preizkuse hidravličnih stiskalnic za 
predelavo kovin im njihovih varnostnih naprav, Center za raziskovalno delo in razvoj, Zavod 
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SRS za varstvo pri delu, Ljubljana 1979.Str 36. 

45 V raziskovalni nalogi :" Analiza možnosti gradnje lahkih stanovanjskih zgradb z nosilnim 
instalacijskim jedrom" FAZA I  Naloga opravljena  v letu 1990 na FAGG, VTO Gradbeništvo in 
geodezija, Ljubljana , Jamova 2. Izvajalci tematskega sklopa iz raziskovalnih org.: 
prof. dr.Edo Rodošek, dipl. ing. grad. 
mr.Slobodan Bošnjak,dipl. ing.grad. 
dr. Vladimir Drusany, dipl ing str. 
asist. Dušan  Zupančič, dipl. ing. grad. 
Podlaga  raziskave: patent, ki ga je Vladimir Drusany prijavil v Beogradu v  letu 1989. Dokazana  
izvedljivost patenta. 

46 V raziskovalni nalogi :" Analiza možnosti gradnje lahkih stanovanjskih zgradb z 
nosilnim instalacijskim jedrom" FAZA II. Naloga opravljena  v letu 1991 na FAGG, 
VTO Gradbeništvo in geodezija, Ljubljana , Jamova 2. Izvajalci tematskega sklopa iz 
raziskovalnih org.: 
prof. dr.Edo Rodošek, dipl. ing. grad. 
mr.Slobodan Bošnjak,dipl. ing.grad. 
dr. Vladimir Drusany, dipl ing str. 
asist. Dušan  Zupančič, dipl. ing. grad. 
Podlaga  raziskave: patent, ki ga je Vladimir Drusany prijavil v Beogradu v  letu 1989. Dokazana  
izvedljivost patenta. 

 
 Objavljene razprave na znanstveni konferenci 

47 DRUSANY, Vladimir 
Optimization of engineers´ qualifications in the area of work safety and fire protection / Drusany 
Vladimir. 
V: Technik und Informationsgesellschaft / A. Melezinek, A. Kornhauser, L. 
Šturm (Hrsg.). - Alsbach : Leuchtturm Verlag, cop. 1987. - 
(Leuchtturm-Schriftenreihe Ingenieurpädagogik, ISSN 0724-8873 ; Bd. 23). - 
ISBN 3-88064-150-1. - Str. 329-342. COBISS-ID 4290582 49 

48 DRUSANY, Vladimir 
Risikobewertung fuer den Arbeitenden Menschen / Vladimir Drusany, Primož Gspan. 
V: Der Mensch und seine Risiken in Gesellschaft, Technik und Umwelt - 
psychologisch, pädagogisch, soziologisch / XIII. Internationales 
Sommer-Symposion 15.-17.6.1992, Gelsenkirchen. - Wuppertal : Gesellschaft 
für Sicherheitswissenschaft, 1992. - ISBN 3-89429-226-1. - Str. 107-120. COBISS-ID 4292630 50 

49 DRUSANY, Vladimir:Práca a zodpovednos� bezpečnostných in�inierov a technikov v Slovinskej 
republike / Vladimir Drusany. 
V: Zborník / VI. Konferencia s medzinárodnou účas�ou Aktuálne otázky 
bezpečnosti práce, 11-13 november 1992, Starý Smokovec. - Bratislava : 
Výskumný a vzdelávací ústav bezpečnosti práce, 1992. - Str. 102-122. 
COBISS-ID 4444182 51 

50 DRUSANY, Vladimir 
Technické opatrenia na humanizáciu práce / Vladimir Drusany. 
V: Zborník / VIII. Konferencia Aktuálne otázky bezpečnosti práce s 
medzinárodnou účastou v dňoch 7.-9. novembra 1994 v Starom Smokovci. - 
Bratislava : Výskumný a vzdelávaci ústav bezpečnosti práce, 1994. - Str. 
122-137. 
COBISS-ID 4372502 52 

51 DRUSANY, Vladimir 
Aj malá príčina spôsobit priemyselnú katastrofu / Vladimir Drusany. 
V: Zborník / Sympózium s medzinárodnou účast`ou v rámci Roku ochrany 
európskej prírody - ENCY 1995 Prevencia pred účinkami rizík priemyselných 
havárií, Stará Lesná, 6.-8. novembra 1995. - Bratislava : Výskumný a 
vzdelávaci ústav bezpečnosti práce, 1995. - Str. 118-126. 
COBISS-ID 4397334 53 

52 DRUSANY, Vladimir 
Urbana varnost / Vladimir Drusany. 
V: Zbornik referatov / II. mednarodna konferenca Globalna varnost = II.[!] 
International Conference on Global Safety = II. internationale Konferenz 
Globale Sicherheit, [Bled, 12. do 15.junij 1996]. - Ljubljana : Zavod 
Republike Slovenije za varstvo pri delu, Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, 1996. - ISBN 961-90350-1-1. - Str. 221-228. 
COBISS-ID 4386838 54 

53 DRUSANY, Vladimir 
Technical safety and environmental protction in the 21st century ; A 
semi-automated household waste collecting system / Vladimir Drusany, Jože Šrekl. 
V: Book of proceedings / The Fourth International conference on safety and the environment in the 
21st century, November 23-27, 1997, Tel Aviv, Israel.- [Haifa : Transportation Research Institute], 
1997. - Str. 487-494. 
COBISS-ID 4392726 55 

54  
DRUSANY, Vladimir 
Mechanical engineering of the 21st century - complying with safety / 
Vladimir Drusany. 
V: Nové trendy v strojárstve na prahu tretieho tisícročia. 5. sekcia, 
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Manažovanie pre úspešné podnikanie / red. rada Ivan Slimák ... [et al.]. - 
Košice : Strojnícka fakulta, 1997. - ISBN 80-88896-00-2. - Str. 42-49. 
COBISS-ID 4374806 56 

55 DRUSANY, Vladimir 
Strojné inženierstvo 21. storočia - vyhovujúce požiadavkám bezpečnosti / 
Vladimir Drusany 
V: Zborník / X. Konferencia Aktuálne otázky bezpečnosti práce s 
medzinárodnou účastou, Stará Lesná, 13.-15. októbra 1997. - Bratislava : 
Výskumný a vzdelávaci ústav bezpečnosti práce, 1997. - Str. 80-85. 
COBISS-ID 4374294 57 

56 DRUSANY, Vladimir 
Optimiranje varstva pri delu / Vladimir Drusany. 
V: Varstvo pri delu in požarna varnost / organizacijski odbor Miran 
Babšek...[et al.]. - Ljubljana : Zavod SRS za varstvo pri delu, 1986. - 
Str. 179-187. 
COBISS-ID 4387862 59 

57 DRUSANY, Vladimir 
Stopnja potrebne varnosti pri delu / Drusany Vladimir. 
V: Zbornik referatov X. republiškega posvetovanja o varstvu pri delu, Titovo 
Velenje, 15. in 16. oktober 1987 / gl. ur. Jo�e Miklavc. - [S.l. : s.n.], 
1987. - Str. 83-96. 
COBISS-ID 4395030 60 

58 DRUSANY, Vladimir 
Nivoji varstva pri delu : s primerom zavarovanja ekscentrske stiskalnice 
/ Vladimir Drusany. 
V: Avtomatizacija strege in montaže / Lakos seminar 16, Novo mesto, 23. In 24. junij 1988. - V 
Ljubljani : Fakulteta za strojništvo, 1988. - Str. 
165-177. 
COBISS-ID 4387606 61 

59 DRUSANY, Vladimir 
Način primerjave varnosti v sistemih človek-stroj-okolje / Vladimir 
Drusany. 
V: Zbornik referatov / Strokovno posvetovanje Ekologija dela in okolja, 
Portorož, 8. in 9. december 1988. - Ljubljana : Zavod SRS za varstvo pri 
delu, 1988. – Str. 175-187. COBISS-ID 4387094 62__ 

60 DRUSANY, Vladimir 
Varnost v proizvodnji / Vladimir Drusany. 
V: Organizacija, informatika, kadri / X. jubilejno posvetovanje 
organizatorjev dela, Portoro�, Avditorij, 1., 2. in 3. april 1991. - Kranj : 
Moderna organizacija, 1991. - Str. 293-300. 
COBISS-ID 4385302 64 

61  
DRUSANY, Vladimir 
NaloŽbe v varstvo pri delu pri visoki stopnji varnosti / Vladimir 
Drusany. 
V: Varstvo pri delu in gospodarnost poslovanja / organizacijski odbor Primož Gspan ...[et al.]. - 
Ljubljana : Zavod republike Slovenije za varstvo pri delu, 1990. - Str. 123-138. 
COBISS-ID 4389910 63 

62 DRUSANY, Vladimir 
Visokošolsko izobraževanje na področju varnosti : (varstvo pri delu, 
varstvo okolja, požarna varnost) / Vladimir Drusany. 
V: Vzgoja in izobraŽevanje za varno delo / [strokovno posvetovanje 
pripravila] Zveza društev varnostnih inŽenirjev in tehnikov Slovenije. - 
[Jesenice] : Društvo varnostnih in�enirjev in tehnikov Gorenjske, 1991. - 
Str. 11-20. 
COBISS-ID 4440086 65 

63 DRUSANY, Vladimir 
Smeri ukrepanja na področju varnosti v Evropi / Vladimir Drusany. - 
Ilustr. – Literatura(referati). 
V: 1. Posvetovanje doktorjev in magistrov organizacijskih ved, Brdo pri 
Kranju, 10. in 11. decembra 1992. - Kranj : Moderna organizacija, 1992. - 
ISBN 86-81049-50-X. - Str. 40-50. 
COBISS-ID 69726720 66 

64  
DRUSANY, Vladimir 
Smeri znanosti na področju varnosti v Evropi / Vladimir Drusany. 
V: Zbornik referatov / Republiško posvetovanje Analiza rizika in varstvo pridelu v manjših podjetjih in 
obrti, Celje, 16., 17. in 18. september 1992. - 
Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu, [1992]. - Str. 
5-14. 
COBISS-ID 4390678 68 

65 DRUSANY, Vladimir 
Varnost – sistemska opredelitev podjetja / Vladimir Drusany. - Ilustr. - 
Literatura. 
V: Organizacija, informatika, kadri pri lastninskem preoblikovanju podjetij 
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/ XII. Posvetovanje organizatorjev dela, Portorož, Avditorij, 1., 2. april 
1993. - Kranj : Moderna organizacija, 1993. - Str. 227-231. 
COBISS-ID 69429504 69 

66 DRUSANY, Vladimir 
Visokošolsko izobraževanje na področju varnosti / Vladimir Drusany. 
V: Zaščita '92. �t. 1 / [zbornik sta uredili Zorica Bukinac, Darja 
Justinek. – Ljubljana : Ministrstvo za obrambo, Republiška uprava za zaščitoin reševanje, 1993. - 
Str. 35-39. 
COBISS-ID 4439318 70 

67 DRUSANY, Vladimir 
Visokošolsko izobraževanje varnosti / Vladimir Drusany. 
V: Zbornik referatov / II. dr�avno posvetovanje Zveze društev varnostnih 
in�enirjev in tehnikov Republike Slovenije, Otočec, 14. in 15. oktobra 1993. 
- Ljubljana : Zveza društev varnostnih in�enirjev in tehnikov Slovenije ; 
[Novo mesto] : Društvo varnostnih in�enirjev in tehnikov Dolenjske, Bele 
Krajine in Posavja, 1993. - Str. 35-42. 
COBISS-ID 4396054 71 

68 DRUSANY, Vladimir 
Zagotavljanje varnosti pri delu in tehnična varnost v podjetju je del 
dol�nosti top-menagmenta / Vladimir Drusany. - Ilustr. 
V: Organizacija, informatika, kadri pri vodenju in upravljanju dru�b / XIII. 
posvetovanje organizatorjev dela, Portorož, Avditorij, 7. in 8. april 1994. 
- Kranj : Moderna organizacija, 1994. - ISBN 86-81049-64-X. - Str. 181-191. 
COBISS-ID 70452224 72 

68 DRUSANY, Vladimir 
Ob 30 letnici šole / Vladimir Drusany. 
V: Zbornik referatov / Posvetovanje z mednarodno udeležbo Varnostna kulturav podjetjih, Portorož, 
28. in 29. marec 1996. - Ljubljana : Univerza, 1996. 
- Str. 6-12. 
_ COBISS-ID 4388886 83 

69 Drusany Vladimir: "Ocena kvalitete organizacije dela v področju napora".Delo in 
varnost, letnik 37, 4/92, Zavod  RS za varstvo pri delu, Ljubljana . Stran 167-171. 

70 DRUSANY,Vladimir 
Prva nagrada Železarne Ravne 1989/90 : področje strojništva za višje in 
visoke šole / Vladimir Drusany. 
V: Strojni�ki vestnik. - ISSN 0039-2480. - Letn.36, št.7/9 (1990), str. 
129-131. 
COBISS-ID 4441366 82 

71 DRUSANY,Vladimir 
Gradivo za metodologijo periodičnih pregledov in preskusov delovnih 
priprav in naprav / Vladimir Drusany. 
V: Gradivo za obravnavo predlogov metodologij za periodične preglede in preiskuse. - 
Ljubljana : Zavod SR Slovenije za varstvo pri delu, 1977. - 
Str. 17-39.,COBISS-ID 4439062 80 

72 DRUSANY, Vladimir 
Primerjava med nekaterimi varnostnimi zahtevami obstoječih predpisov in 
predpisi evropske zveze / Vladimir Drusany. 
V: Mednarodni seminar Smernice Evropske zveze na področju varnosti, 
Portorož, 12.-13. maj 1999 / [organizacija] Univerza v Ljubljani, Fakulteta 
za kemijo in kemijsko tehnologijo in Zveza društev varnostnih in�enirjev 
Slovenije, Ljubljana. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 1999. - Str. 70-80. 

73 DRUSANY, Vladimir 
Varnost delovnega sistema / Vladimir Drusany 
V: Zbornik referatov / Posvetovanje z mednarodno udele�bo Prilagajanje 
varstva pri delu evropskim smernicam, Portorož, 5. in 6. maj 1997. - 
Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 1997. - Str. 
126-139. 
COBISS-ID 4388630 76 

74 DRUSANY, Vladimir 
Varnost in menagement / Vladimir Drusany. 
V: Organizacija, informatika, kadri. Vloga in naloge managementa / XIV. 
posvetovanje organizatorjev dela, Portoro�, Avditorij, 6. in 7. april 1995. 
- Kranj : Moderna organizacija, 1995. - ISBN 86-81049-85-2. - Str. 332-340. 
COBISS-ID 4385046 75 

75 DRUSANY, Vladimir 
Evropska usmerjenost k humanizaciji delovnega okolja / Vladimir Drusany. 
V: Ocena tveganja delovnega okolja / III. dr�avno posvetovanje Zveze društev 
varnostnih in�enirjev in tehnikov Slovenije, Portoro�, 5. in 6. oktober 
1995. – Ljubljana : Zveza društev varnostnih in�enirjev in tehnikov 
Slovenije ; Koper : Medobčinsko društvo varnostnih in�enirjev in tehnikov, 
1995. - ISBN 961-90242-0-6. - Str. 11-25. 
COBISS-ID 4388118 74 

76 DRUSANY, Vladimir 
Varnost in kakovost v diplomskih nalogah študentov VTVŠ / Vladimir 
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Drusany. 
V: Zbornik referatov / Posvetovanje z mednarodno udele�bo Kakovost 
proizvodnje in varnost, Bled, 17. in 18. novembra 1994. - [Ljubljana] : 
Višja tehniška varnostna šola, 1994. - Str.79-88. 
COBISS-ID 4389142 73 

77 DRUSANY, Vladimir 
Ocena kvalitete organizacije dela glede na izredne dogodke / Vladimir 
Drusany. - Ilustr. - Literatura. 
V: Organizacija, informatika, kadri / XI. posvetovanje organizatorjev dela, 
Portorož, Avditorij 1.,2. in 3.april 1992. - Kranj : Moderna organizacija : 
Fakulteta za organizacijske vede, 1992. - Str. 383-390. 
COBISS-ID 80193280 67 

78 DRUSANY, Vladimir 
Razvoj dvižne naprave za zunaniji pristop v visoko zgradbo v primeru 
intervencije / Vladimir Drusany. 
V: Redni letni seminar Požarna preventiva in reševanje, Portorož, 13.-14. 
maj 1998. – Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek 
za tehniško varnost, 1998. - Str. 66-79. 
COBISS-ID 4391446 77 

 
Članki doma brez recenzije 

78. Vladimir Drusany: "Varnost pri delu ni samo socialni ampak tudi ekonomski problem." 
Gospodarski vestnik, Ljubljana,1967/5 str.2 

79 Vladimir Drusany: "Možnosti za izboljšanje varstva pri delu v papirni industriji." Srečno, 
Ljubljana 1971/8/9, str.4-6. sl.19. 

80 Vladimir Drusany. "Varnost pri delu na strehah." Srečno, Ljubljana 1971/2, str.4-
6,sl.10. 

81 Vladimir Drusany: "Nevarno delo ob starih strojih"Gospodarski vestnik, Ljublana 
34/ 1990, str.12-13 

82 DRUSANY, Vladimir 
20 let šolanja kadrov za varstvo pri delu in 1. leto za področje varstvapred požari, 
na UEK Višji tehniški varnostni šoli / Vladimir Drusany 
V: Višja tehniška varnostna šola in njeni diplomanti ob 20-letnici / Višja 
tehniška varnostna šola, Društvo za študij varnostnih problemov. - Ljubljana 
: Višja tehniška varnostna šola ; Društvo za študij varnostnih in�enirjev, 
1986. - Str. 11-36. COBISS-ID 4444694 81 

 
 Članki doma z recenzijo 

83 Vladimir Drusany. "Proizvodni program kompresorskih agregatov v LTH". Bilten. Vodilni članek. 
Zavod za hladilno tehniko pri LTH. Škofja Loka1963/5-6, str. 1-8+pril. z 11 diagr.  

84 Vladimir Drusany:  "Nekatere dosedanje izkušnje pri delu z žerjavi." Delo in varnost, ZRS 
ZVD,Ljubljana , ZRS ZVD.št1966/3,str. 61 - 64,sl.3. 

85 (3)Vladimir Drusany: "V sistemu varstva pri delu več organiziranosti in odgovornosti." ZRS 
ZVD. Delo in varnost, Ljubljana,  št1967/2,str.26 - 27. 

86 (4)Vladimir Drusany: "Kritičen opis stanja varstva pri delu v lesni industriji." Ljubljana. Les 
1968/9, stran. 149-152 

87 (5) Vladimir Drusany: "Viseči gibljivi gradbeni odri na motorni pogon." ZRS ZVD,Ljubljana Delo 
in varnost ZRS ZVD.št1969/2 str.35-37. sl.3. 

88 (6)Vladimir Drusany:" Zagotovimo varnost pri delu z žerjavi." Ljubljana . Les 1969/6. Srt.60-64.3 
sl. 

89 (7)Vladimir Drusany: "Vzdrževanje naprav pri zaključni površinski obdelavi." Ljubljana 
Les1969/8, str.119-121. 

90 (8) Vladimir Drusany: "Bremenske verige." Delo in varnost. Ljubljana.ZRS ZVD.št.1970/2, str 27-
30, sl.5. 

91 (9) Vladimir Drusany: "Aparati za zabijanje klinov na eksplozivni naboj." Srečno, Ljubljana 
1970/71 str2-3,  sl.7. 

92 (10)Vladimir Drusany: "Nesreče zaradi vrtečih se strojnih delov". Delo in varnost, ZRS 
ZVD,Ljubljana1971/3, str.67-69,4 sl. 

93 (11)Vladimir Drusany: "Dvigalne naprave v gradbeništvu". Ocena  pubikacije avtorjev Jožeta 
Horvata in Roberta Severja.ZRS ZVD Ljubljana. Delo in varnost  ZRS ZVD.1971/5.Str.118-119. 

94 (12) Vladimir Drusany: "Zlaganje materiala".  Delo in varnost 1971/5, ZRS ZVD, Ljubljana.Str.105-
107,sl.7. 

95 (13) Skupina avtorjev.Vladimir Drusany: Varstvo pri delu. "Varnost pri delu z delovnimi 
pripravami in napravami ". Ljubljana , ČZP Gospodarski vestnik, 1972, str.195-222,9 sl.1, 1. tab. 

96 (14)Vladimir Drusany. "Ukrepi varnostne tehnike za zagotavljanje varnega dela". Les, 1973/3, 
str.96-99,sl.4, 7 ref 

97 (15)Vladimir Drusany: "Nevarnosti pri delu na majhnih višinah".Ljubljana, ZRS ZVD,elo in 
varnost, 1973/4, str146-152,sl.11. 

98 (16)Vladimir Drusany: "Varnostne razdalje".ZRS ZVD Ljubljana .Delo in varnost, 1974/4, str.122-
130, 13 sl.,2 tab.,11 ref. 

99 (17)Vladimir Drusany: "Čiščenje kovinskih delov".ZRS ZVD Ljubljana. Delo in varnost,1974/4, 
str.122-130. 

100 (18) Vladimir Drusany: "Vzajemnost ukrepov pri reševanju vprašanj delovnega okolja z 
varnostno tehniko".ZRS ZVD Ljubljana. Delo in  varnost 1975/4, str.140-146, 8 sl.,2 tab., 7 ref. 
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101 (19)Vladimir Drusany: "Nove možnosti zavarovanja orodja rezkarja pri ročnem podajanju 
materiala". Ljubljana , Les1975/5-6, str.98-101,8 str. 

102 (21) Vladimir Drusany: " Tehnične novitete na področju varstva pri delu.  Zavod  RS za varstvo 
pri delu. Ljubljana. Delo in varnost 1975/6, str.232-237,8 sl.,1 shema. 

103 (22)Vladimir Drusany: "Človeku prilagojena dela in naloge". Druga strokovna konferenca 
humnanizacije dela - SOZD Iskra.Brošura: 1984, 4 str. 

104 *(23) Vladimir Drusany:" Varstvo pri delu in požarna varnost - stanje in razvoj" Ljubljana. Zavod  
RS za varstvo pri delu. Delo in varnost.1986/3.   str.6. 

1o5 Vladimir Drusany: "Sistematično vgrajevanje varnostne tehnike v priprave in naprave za 
obdelavo lesa ", Ljubljana. Les1982/3, str.5 

106 Vladimir Drusany: "Optimiranje znanja inženirjev iz varstva pri delu in požarne varnosti". 
Ljubljana. Zavod  RS za varstvo pri delu Delo in varnost 1987/ 4,  str.250 - 254. 

107 Vladimir Drusany: "Varnostna tehnika - del celotnega varstva pri delu mora biti vgrajena v 
tehnologijo". Ljubljana. Zavod  RS za varstvo pri delu Delo in varnost, Ljubljana, 1977, str.224-230. 

108  Vladimir Drusany: "Enotni vzgojnoizobraževalni program varstva pri delu in požarnega 
varstva višje in visoke izobrazbe",  Zavod  RS za varstvo pri delu. Delo in varnost, Ljubljana, 
1982/2 

109 Vladimir Drusany: "Predhodna varnost pri delu pri predelavi in obdelavi lesa". Les 1980/4. 2. 
str. 

110 Vladimir Drusany: "Ugotavljanje varnosti delovnih priprav in naprav pri periodičnih pregledih 
in  preizkusih". Ljubljana , Les 1977. str.83-87. 

111 Vladimir Drusany: "In memoriam inž. Stanetu Pircu".Ljubljana. ZRS ZVD.Delo in varnost 1975/1 
str.24-24. 

112 Vladimir  Drusany: "In memoriam inž. Francu Goliju" . Ljubljana. ZRS ZVD.Delo in 
varnost,1968/3,71-71. 

113 Drusany Vladimir: "Varstvo pri delu v proizvodnji" Zavod  RS za varstvo pri delu, Ljubljana,Delo 
in varnost, letnik 36, 2/91 . Stran 81-87. 

114 Drusany Vladimir (vodilni članek): "1992 - leto varnosti, higiene in varovanja zdravja pri delu v 
Evropski skupnosti". Delo in varnost, letnik 37, 5/92. Zavod  RS za varstvo pri delu, 
Ljubljana,1992. Stran 196-1999. 

115 Drusany Vladimir: "Podatki o stanju varnosti pri preprečevanju neželenih dogodkov". Delo in 
varnost , letnik 37, 6/92, Zavod R Slovenije za varstvo pri delu, Ljubljana 1992. Stran 253-261. 

116  Vladimir Drusany: "Ocena kvalitete organizacije dela v področju napora" Les, vol.45, No.3 
1993: Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije. Stran 61-65.  
  

117 Vladimir Drusany: "Varnost - sistemska opredelitev podjetja" Les, vol. 45, No.5, 1993 (dopolnjen 
članek): Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije. Stran 152-157. 

118 Vladimir Drusany: " Zagotavljanje varnosti pri delu in tehnična varnost v lesnem podjetju". 
Ljublana. Les 1994 /6.V tisku. str.5 

119 Vladimir Drusany: "Vzroki krize v lesni industriji" Les, Vol.45. No 6 1993. Zveza društev inženirjev 
in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije. Stran 192. 

120  Vladimir Drusany: " Diplomirani varnostni inženirji". Ljubljana. Delo in varnost, letnik 38, 1993/3,  
Zavod RS za varstvo pri delu.,  Stran 114 -118.  

121 Vladimir Drusany :"Prva nagrada Železarne Ravne 1989/90", Srojniški vestnik, Ljubljana (36), 
1990/7-9 ,str.129 -131. 

 
 Članki v tujini z recenzijo 
 

122 Vodilni  članek v tuji reviji  
1. Vladimir Drusany. "Praca a zodopovednost bezpečnostnych inžinirov a technikov v 
Slovinskej republike". Bezpečna praca-dvojmesačnik pre teoriu a prax  bezpečnosti prace, letnik 
24 2/1993. Vyskumny a vzdelavaci.  Ustav bezpečnosti prace Bratislava. Stran 51-5  

123 Vladimir Drusany:‘‘Izračun razlike u sigurnosti između klasičnog i poluavtomatskog sustava za 
skupljanje kućnog smeča‘‘. Izvirni znanstveni članek.Radi i sigurnost1-99.april1999, stran 21-35. 
znanstveno-stručni časopis, Zagreb,IPROZ. 

124 . Vladimir Drusany:‘‘Interdisciplinarnost sigurnostne politike u Sloveniji‘‘. Izvirni znanstveni 
članek .Rad i sigurnost 3-2000, str. 215-231, decembar 2000, znanstveno-stručni časopis, 
Zagreb,IPROZ 

125 Vladimir Drusany: ‘‘Safety determination‘‘. Izvirni znanstveni članek.Rad i sigurnost 2-1997,str. 85-
99, avgust 1997,znanstveno-stručni časopis, Zagreb, IPROZ 

126 DRUSANY,Vladimir 
‘‘Technické opatrenia na humanizáciu práce‘‘ / Vladimir Drusany. 
V: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - Letn.26, št.3 (1995), str. 
106-110. 

127 DRUSANY,Vladimir 
‘‘Aj malá príčina môže spôsobiš priemyselnú haváriu‘‘ / Vladimir Drusany. 
V: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - Letn.27, št.1 (1996), str. 
12-15. 

128 DRUSANY,Vladimir 
‘‘Európska cena kvality‘‘ / Vladimir Drusany. 
V: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - Letn.28, št.1 (1997), str. 
37-38. 

 
 Recenzije doma 
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129 Vladimir Drusany. Strokovna recenzija knjige: "Prah v proizvodnji", izr. prof. dr. 
Primož Gspana. 
(Prah v proizvodnji, 1993, Zavod R Slovenije za varstvo pri delu, Bohoričeva 2a, ) 

130 Ministrstvo za znanost in tehnologijo me je pooblastilo, da opravim  recenzijo 
raziskovalnega projekta, ki obravnava medicinski pripomoček. Republika Slovenija. 
Ministrstvo za znanost in tehnologijo. Dopis št. 634 61-188/93. 

131 France Cvetaš, Visoka pomorska šola v Piranu, Knjiga: Vaje iz statike 

 
 Pedagoška dejavnost - učbeniki 

132 Vladimir Drusany."Varnost naprav, strojev in sredstev dela. A":Višja tehniška varnostna šola 
1969 (III) +97 str.,77.sl.18.ref. 

133 Vladimir Drusany. "Varnost naprav, strojev in sredstev dela. A": Dopolnjena izdaja.Višja tehniška 
varnostna šola 1972 (III) +121 str.,118.sl.,17.ref. 

134 Vladimir Drusany. "Varnost naprav, strojev in sredstev dela. B". priprave- mehanska zaščita. 
Ljubljana, Višja tehniška varnostna šola 1970. (III) 140 str.,102 sl., 18 ref.  

135 Vladimir Drusany. "Varnost naprav, strojev in sredstev dela. C": 
Priprave, osnove termodinamike, energetske priprave, varjenje. Ljubljana, Višja tehniška 
varnostna šola 1972 (IV)+ 100 str.,37 sl.,8 ref. 

136 Vladimir Drusany. "Varnost pri delu s pripravami  in v transportu.D": Ljubljana, Višja tehniška 
varnostna šola. Ljubljana  1975 (V)+413.,273 sl.,21 tab. 35 ref. 

137 Vladimir Drusany: "ŽERJAVI" Zvezni center za izobraževanje gradbenih instruktorjev. Skripta za 
interno uporabo.Ljubljana 1974. Str.95. 

138 (7) Vladimir Drusany. Ureditev delovnih pogojev in organizacija dela z lagkovnetljivimi 
premaznimi snovmi. ( Barve , laki, lepila, razni premazi, ostale vnetljive snovi).  
Ljubljana. Biro za instruiranje in tehnično dokumentacijo 1969 (III)+88str. 8.tab. 

139 Vladimir Drusany .Posode pod tlakom in varnostne analize, Univerza v Ljubljani ,FKKT - OTV, 
recenzent red. prof. dr. Franc Gologranc, Računalniško oblikovanje besedila VZA-Grafično 
oblikovanje , Logatec.1999 str.256. 

140 Vladimir Drusany .Varnost stiskalnic in njihovih varnostnih naprav.Univerza v Ljubljani ,FKKT – 
OTV, Višja tehniška varnostna šola, recenzent  red. prof. dr. Hinko Muren.str.135. 

141 Vladimir Drusany .Osnove varnosti pri delu, , Višja tehniška varnostna šola Računalniško 
oblikovanje besedila VZA-Grafično oblikovanje , Logatec1995, str.95. 

142 Vladimir Drusany .Delovna praksa: Vsebina seminarske naloge, Univarza v Ljubljani, FKKT - OTV 
Ljubljana 1997,str.38 

 
 Mentorstvo pri raziskovalnih nalogah 
(1) Vladimir Drusany, kot mentor pri raziskovalni nalogi: 

143 Študent Borut Pohar, je  za raziskovalno nalogo: "Računalniška obdelava energijskih izgub pri 
opravljanju enostavnih del"  dobil Krkino nagrado :  XXI KRKINE NAGRADE 1991 

144 Študentje  VTVŠ, ki so s temo " Metodologija za izdelavo elaborata  o varstvu pri delu" sodelovali pri 
nagradi Železarne Ravne so glede na "Razpis tem za nagrado Železaro Ravne 1989/ 90 za višje in 
visoke šole " dobili 1. nagrado. 
V nalogi je bilo treba izdelati metodologijo za elaborat o varstvu pr delu za izsredniške stiskalnice in 
druga sredstva za delo, ki jih izdeluje Železarna Ravne. 

 
Strokovna dejavnost – poglavja v knjigi 

145 (1) Priročnik o varstvu pri delu. Učno gradivo za opravljanje strokovnih izpitov po drugem delu 
programa. Sest.: Jernej Mlakar, Vladimir Drusany (idr). Maribor, Zavod za varstvo pri delu Maribor 
1971/1.Strokovna knjižna zbirka Zavoda za varstvo pri delu  Maribor.str.86, 94-163 sl.91. Maribor 
1971. 

146 (2) Priročnik o varstvu pri delu. Učno gradivo za opravljanje strokovnih izpitov po drugem delu 
programa. Sest.: Jernej Mlakar, Vladimir Drusany (idr). Maribor, Zavod za varstvo pri delu Maribor 
1974Srokovna knjižna zbirka Zavoda za varstvo pri delu  Maribor. 
str.86, 94-163 sl.91. Maribor 1974 

147 DRUSANY,Vladimir 
Varnost pri delu z delovnimi napravami in pripravami / Vladimir Drusany. 
V: Varstvo pri delu / [uredil: Svetislav Varšek]. - Ljubljana : ČZP 
"Gospodarski vestnik", 1972. - Str. 193-222. 

148  Strokovna-monografija 
DRUSANY,-Vladimir  
Ureditev delovnih pogojev in organizacija dela z lahkovnetljivimi 
premaznimi snovmi : (laki, barve, lepila, razni premazi, ostale vnetljive 
snovi) / priredil Vladimir Drusany. - Ljubljana : Biro za instruiranje in 
tehnično dokumentacijo, 1969. - III, 88 f. - (Tehnična dokumentacija ; št. 
19) 
COBISS-ID-42322177-84-86 

149 DRUSANY, Vladimir 
Varnost pri delu na strehah / priredil Vladimir Drusany. - Ljubljana : 
[Društvo za propagando varstvenovzgojne literature], 1971. - 16 str. - 
(Srečno;3) 
COBISS-ID 5013504 

 
Publikacije 

150 (1) Vladimir Drusany: 20 let šolanja kadrov za varstvo pri delu in 1. leto za področje varstva 
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pred požari, na UEK, Višji tehniški varnostni šoli, 1986. Društvo za študij varnostnih problemov, 
Šibeniška 24, str. 24. 

151  
(2)Vladimir Drusany. Varno delo z žerjavi. Zvezni center za izobraževanje gradbenih instruktorjev. 
Ljubljana 1970. 28 str.  

152 (3) Vladimir Drusany . Zaštita pri radu dizalicama. Prevod iz slovenščine. Zvezni center za 
izobraževanje gradbenih inštruktorjev 1970,30 str. Ljubljana 1971. 

153 (4) Preprečevanje nesreč pri delu pri brizgalnih strojih (Gradivo za publicistično in izobraževalno 
dejavnost ZVD SRS ). Ljubljana 1976, 12 str.,5.sl. 2 tab. 

154 Predstavitev podzemnega tramvaja v Ljubljani: prof.dr.Uroš Bajželj, udi.prof, dr, Vladimir 
Drusany,udis itd. Prospekt. 

 
Samostojne knjige 

155 (1) Priročnik varnostne tehnike. Delo in varnost. Knjižnica Zavoda SR Slovenije za varstvo pri 
delu, Ljubljana 1979, 349 str. 

156 Vladimir Drusany Varnostnotehniški priročnik Gospodarski vestnik, Ljubljana 1981, 413 str. 

157 (3). Vladimir Drusany Varnostnotehniški priročnik ČGP Delo TOZD Gospodarski vestnik, 
Ljublana ,1984,str.537. 

158 (4): Vladimir Drusany "Varnost v proizvodnji.": 156 strani. Univerza v Mariboru, Fakulteta za 
organizacijske vede Kranj. 1993 
 

159 (5) Vladimir Drusany, Varnostnotehniški priročnik, 4. natis, VZA – Logatec - grafično 
oblikovanje,1999, Gozdna pot 1, Logatec.str.717. 

160 (6) Vladimir Drusany, Vodenje tveganja v podjetju z ukrepi varnosti in zdravlja pri delu, kakovosti, 
varovanja okolja. , VZA – Logatec - grafično oblikovanje,2001, Gozdna pot 1, Logatec,str.318. 

 
 Referat na konferenci, brez natisa 

161 DRUSANY, Vladimir 
Evacuation and escape route for better safety in case of earthquake or fire : paper presented at the 
XVI. Internationales Sommer-Symposion Sicherheitstechnik in Europa - Orientierung, Zustände, 
Aufgaben,Ergebnisse,Montag, 12. - Mittwoch, 14. Juni 1995, Technischer Überwachungs-Verein 
TÜV,Rheinland, Köln-Poll / Vladimir,Drusany-Köln,1995, COBISS-ID 4375062 116   
 

162 Vladimir Drusany: Europa in der Ausweiterung-sicherheitswissenschaftliche Realitäten und 
Perspektiven. 
 Gesellschaft für Sicherheitswissenschaft: 
XVI . Internationales Sommer-symposion 95.12-14 JUNIJ 1995 
Sicherheitstechnik in Europa – Orientierung, Zustände, Aufgaben, ergebnisse.  
Technischer Überwachungs - Verein Rheinland 
Köln- Poll. 

 

 

 


