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Strokovna komisija Fundacije Avgusta Kuharja  za leto 2004, ki jo sestavljata 

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

Maribor) in član dr. Mirko Markič (Univerza na Primorskem, Fakulteta za management 

Koper), 

 

ocenjuje, da življenjsko delo  

prof. dr. Primoža Gspana 

 

izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev  

nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo za leto 2004. 

 
 

UTEMELJITEV: 
 

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi: 
1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo za leto 2004 za 

prof. dr. Primoža Gspana z dne 29. junija 2004, ki jo je pripravilo Društvo varnostnih inženirjev 

Ljubljana; 

2. pogovora s prof. dr. Primožem Gspanom dne 24. avgusta 2004; 

3. bibliografije prof. dr. Primoža Gspana (glej prilogo); 

4. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo za leto 2004; 

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

6. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja. 

 

 

 

Ugotovitev stanja:  
Prof. dr. Primož Gspan je že mlad pokazal nagnjenost do narave, naravoslovnih ved in tehnike. Odločil 

se je za študij tehnične fizike, ki je v času po drugi svetovni vojni izkazovala revolucionarna spoznanja 

in obetala izjemen razvoj. Študij, s katerim je pridobil izobrazbo univerzitetnega diplomiranega 

inženirja fizike, mu je omogočil širok razgled in razumevanje tehnike, naravnih pojavov ter privzgojil 

logično mišljenje, ki mu je bilo pri strokovnem delu v veliko oporo. Poklicna pot ga je najprej vodila 

na področje elektronike, elektrooptike in vakuumske tehnike. Na mestu laboranta in pozneje 

strokovnega delavca je spoznal poklicno delo in odnose, se uvedel v razvojno in raziskovalno delo in 

metode ter konstruiranje. Spoznal je tehnološke prijeme, možnosti in omejitve ter si pridobil status 

raziskovalca z vpisno številko 30 v registru slovenskih raziskovalcev. Štipendija ustanove Aleksandra 

von Humboldta mu je pomagala pri poglabljanju strokovnega in raziskovalnega dela. Odprla mu je 

okno v svet in evropski način komuniciranja in medčloveških odnosov, kar je bila pomembna 

popotnica pri nadaljnjem delu in povezovanju preko slovenskih meja. Pridobil si je akademski naslov 

doktorja znanosti.   

 

V stroki varnosti in zdravja pri delu je začel delati leta 1971 v Centru za ekologijo in toksikologijo 

takratnega Republiškega Zavoda za varnost pri delu. Začel se je poglabljati predvsem v fizikalne 

dejavnike delovnega okolja: toplotne razmere, hrup, vibracije, razsvetljavo in prah. Delo se mu je takoj 

priljubilo zaradi občutka osebnega prispevka k varnosti in zdravju v podjetjih. Za obdobje v Zavodu za 

varstvo pri delu je bilo značilno praktično delo na terenu pri meritvah in ocenjevanju delovnih razmer. 

Dobil je celovit vpogled v razmere v slovenski proizvodnji, stanje in odnos do varnosti, v pomen in 

usposobljenost služb za varnost pri delu in v vse skrite pasti, slabosti in težave. Posebej je opazil 



 2 

razliko med resničnim stanjem in vodenjem varnosti v praksi ter videzom dobro pokritega področja na 

podlagi formalnega izpolnjevanja predpisov brez nujne strokovne infrastrukture. Zato se je začel 

prizadevati za neoporečnost in praktično koristnost stroke. Kljub pomanjkanju dobre in sodobne 

opreme je svoj trud zlasti usmeril v določitev manjkajočih metod za meritve in oceno razmer v 

delovnem okolju, za primerno merilno opremo, za usposobljenost izvajalcev meritev – torej za 

smiselnost dela.  

 

Vključil se je v strokovno skupino kolegov iz Zvezne republike Nemčije (BG, STI), Nizozemske 

(TNO), Avstrije (AUVA, ÖSBS) , Švice (SUVA) in pozneje Norveške, ki se je zbirala vsako leto 

oziroma na dve leti in izmenjevala strokovne izkušnje. Skupina je usklajevala stroko in se dogovarjala 

za skupne doktrine, postopke in napotke, ki jih je prof. dr. Gspan prenašal v slovensko prakso in tako 

prispeval k mednarodni primerljivosti slovenske stroke. S pomočjo nemške ustanove Carl Duisberg 

Gesellschaft in Forschungs Gesellschaft pa je navezal stike z uglednimi strokovnimi institucijami v ZR 

Nemčiji (Sartorius, Institut für Arbeitsphyisiologie, BAU). 

 

Obdobje dela v Zavodu za varstvo pri delu je sovpadalo z njegovo bogato publicistično dejavnostjo, 

saj je v zavodovi strokovni reviji Delo in varnost redno objavljal številne prispevke, s katerimi je 

slovenski strokovni javnosti posredoval sodobna mednarodna spoznanja. Pripravljalcem državnih 

predpisov je bolj ali manj uspešno dajal pobude za oblikovanje sodobnih strokovno neoporečnih 

doktrin in predpisov. 

 

Kot odgovoren za fizikalne dejavnike (razen sevanj) na Zavodu za varstvo pri delu je postal eden 

vodilnih slovenskih in jugoslovanskih strokovnjakov za hrup na delovnem mestu in v okolju in bil od 

leta 1987 jugoslovanski delegat pri OECD. Na njegovo pobudo in pobudo inž. Dušana Vendramina je 

nastal prvi predpis o varstvu okolja pred hrupom (Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in 

bivalnem okolju, Uradni list SRS, št. 15/1976), ki je bil prvi tudi v SFRJ. Postal je vodja Centra za 

ekologijo in toksikologijo in uvedel uspešno organiziranost dela in strokovne skupine, sodelovanje s 

tujino ter nove skladne metode. Na področju ekologije dela je center postal strokovno prvi laboratorij v 

Slovenji. Ustanovil in vodil je še Center za raziskave in razvoj Zavoda za varstvo pri delu, ki je 

opravljal razvojne in raziskovalne naloge za zavod in slovenski prostor. Razvoj instrumenta za 

merjenje toplotnih razmer (temperature, vlage in hitrosti gibanja zraka) kot prispevek k ekologiji dela 

je skrajšal čas preiskave na desetino. Uvedba računalniške obdelave rezultatov preiskav delovnega 

okolja in oblikovanja zaključkov je racionalizirala delo in povečala kakovost z večjo objektivnostjo in 

zmanjšanjem možnosti napak ter že zaradi konkurenčnosti vplivala na razvoj širše stroke v Sloveniji.  

 

Postal je član izpitne komisije za strokovne izpite za varstvo pri delu. Napisal je del gradiva za 

pripravljalne seminarje, ki je še v uporabi, ter aktivno sodeloval na seminarjih. S svojimi praktičnimi 

izkušnjami in znanjem je pomembno prispeval k zagotavljanju višje ravni in uveljavljanju znanja ter 

stroke varnosti in zdravja pri delu.  

 

Prof. dr. Primož Gspan je pri svojem strokovnem delu kmalu spoznal pomen povezovanja različnih 

strok, katerih cilj je ohranjanje zdravja zaposlenih in življenjskega okolja. Ocena delovnega okolja je 

tipično interdisciplinarno delo, ki povezuje najmanj tehniko in medicino. Prvotno je delo različnih 

strok teklo nepovezano. Večja strokovnost in kakovost dela je zahtevala tesno sodelovanje tehnike in 

medicine dela. Velik del problemov z delovnega okolja izvira namreč iz škodljivega načina dela ali 

pomanjkljivega znanja ergonomije in medicine dela v operativni praksi. Sodelovanje med tehnično in 

medicinsko stroko je ovirala ne le različnost izvorne izobrazbe, medsebojno nepoznavanje in 

nevajenost sodelovanja. Prof. dr. Primož Gspan je kot član razširjenega strokovnega kolegija Inštituta 

za medicino dela, prometa in športa prispeval k povezovanju strok in prenosu znanj. Sodeloval je pri 

dodiplomskem študiju na medicinski fakulteti pri praktikumu za specialiste medicine dela, pripravil 

zanje skripta ter sodeloval na več smereh podiplomskega študija na Medicinski fakulteti. Habilitiran je 
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bil  za docenta, izrednega in končno rednega profesorja za področje delovnega okolja na Medicinski 

fakulteti Univerze v Ljubljani. 

 

Kot član invalidskih komisij pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je 

zdravniški stroki znal približati tehniške vidike in probleme prilagajanja delovnega okolja preostali 

delovni zmožnosti delovnega invalida. Predlagal je nove obrazce za bolj uporaben opis zahtev in 

obremenitev na delovnem mestu. Sodeluje na tečajih za usposabljanje članov invalidskih komisij. 

 

Od leta 1989 do upokojitve je na podlagi svojega akademskega naslova in habilitacije prešel iz 

operativnega dela v izobraževalno področje na Univerzi v Ljubljani na Oddelku za tehniško varnost. 

Bil je prvi in edini redni profesor stroke varnosti in zdravja pri delu. Bil je nosilec in eden od 

predavateljev predmeta Delovno okolje. Je avtor skript o prezračevanju, razsvetljavi, prahu oziroma 

zaprašenosti ter uvoda v varstvo pri delu. Za študente je pripravil skripta in praktikum, v katerem se 

spoznajo s temeljnimi znanji, opremo in tehnikami za praktične operativne naloge pri merjenju in 

ocenjevanju parametrov delovnega okolja. Delo v izobraževanju varnostnih inženirjev je vzljubil 

zaradi občutka, da je lahko mladim generacijam posredoval res uporabno znanje, nabrano z bogatimi 

izkušnjami.  

 

Predaval je tudi predmet Varstvo okolja I. Pravočasno je namreč zaznal pomen varstva okolja in 

dejstva, da so zaradi poznavanja proizvodnih problemov v delovnem okolju, tehnik analiz, načina 

meritev in nadzora ter  postopkov ukrepanja temu področju še najbolj blizu strokovnjaki za varnost in 

zdravje pri delu. Zato je predlagal in uvedel v redni dodiplomski program Oddelka za tehniško varnost  

predmet varstva okolja. Zanj je napisal program in učbenik. S tem je razširil področje dodiplomskega 

izobraževanja in možnosti za zaposlitev varnostnih inženirjev.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Sodeloval je pri podiplomskem programu varstva okolja Univerze v Ljubljani. Sodeluje na Biotehniški 

fakulteti pri podiplomskem programu za urejanje prostora. Pri vseh teh dejavnostih s prenosom znanja 

in ozaveščanjem bodočih nosilcev strokovnih funkcij uveljavlja načela varnosti in zdravja pri delu in v 

okolju.   

 

Je predsednik in izpraševalec na strokovnih izpitih za področje varstva pri delu in predsednik komisije 

za revidente na Inženirski zbornici Slovenije. Ne sprejema dejstva, da zahteve za obvezno sodelovanje 

poklicno varnostno izobraženih strokovnjakov zlasti pri načrtovanju objektov niso ustrezno 

institucionalno opredeljene. Ker so zahteve za varnost in zdravje pri projektiranju zapostavljene, je 

zanimanje za tovrstne strokovne izpite majhno.  

 

Zahteva Evropske unije, da se pripravi ocena tveganja za vsako delovno mesto, je bila zanj nov 

strokovni izziv. Že leta 1996 je pripravil obširno monografijo z opisi definicij, namena, postopkov in 

metod za analizo varnosti, ki jo je izdal Zavod za varstvo pri delu. Tudi na njegovo pobudo so bili 

pripravljeni številni seminarji o pripravi ocene tveganja.  

 

Kljub upokojitvi še vedno pripravlja strokovne članke in sodeluje na strokovnih srečanjih. Na univerzi 

z veseljem še vedno opravlja mentorstvo za vodeni del obvezne prakse z naslovom »ocena tveganja«. 

Z individualnim pristopom študentom utrjuje temeljne pojme in znanja diplomiranega strokovnjaka za 

varnost pri delu.  

 

Na povabilo Urada za varnost in zdravje pri delu je pripravil osnutek minimalnih metod ocenjevanja 

delovnega okolja. Pri tem je izhajal iz praktičnih izkušenj in upošteval obstoječi instrumentarij na 

terenu v Sloveniji in standarde. Značilno zanj je pri tem poskrbel, da metode upoštevajo tudi tradicijo v 

slovenskem prostoru, da je s tem zagotovljena primerljivost podatkov v daljšem opazovanem obdobju.  
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Prav gotovo pa je poleg pedagoškega dela prof. dr. Primož Gspan največjo sled svojega strokovnega 

dela zapustil s svojimi publikacijami – od monografij, strokovnih in poljudnih člankov, učbenikov in 

strokovnih knjig do prispevkov na strokovnih srečanjih in seminarjih. Značilen zanj je izjemen posluh 

za slovenski jezik. Tako v svojem publicističnem kot siceršnjem delu si je prizadeval za jasno in 

nezavajajočo strokovno terminologijo. Varnostne inženirje je skušal oborožiti z argumenti, s katerimi 

so lahko dokazali pomen in potrebnost strokovnega sistematičnega dela za varovanje zdravja 

zaposlenih in življenjskega okolja.  

 

V kriznih letih po osamosvojitvi Slovenije, ko so delodajalci zaradi gospodarskih težav varčevali pri 

varnosti in zdravju pri delu, je celo s sodelavcem objavil knjigo, v kateri je znal predstaviti ekonomske 

posledice slabe varnosti in zdravja pri delu in načine vrednotenja škode.  

 

 

Ocena življenjskega dela prof. dr. Primoža Gspana na področju stroke varnosti in 

zdravja pri delu: 
Prof. dr. Primož Gspan prav gotovo sodi med tiste strokovnjake, ki so jih slovenski varnostni inženirji 

najpogosteje imenovali za svojo strokovno avtoriteto. Cenili pa so ga tudi sodelavci, s katerimi je 

sodeloval in poudarjal njihov prispevek k skupnim projektom. Njegov priročnik Ekologija dela iz leta 

1984 so slovenski varnostni inženirji s pridom uporabljali, ko so iskali argumente, da vodilne in 

strokovnjake drugih strok v podjetjih prepričajo za projekte varnosti in zdravja pri delu. V njem so 

našli učinkovite in preizkušene nasvete za svoje delo. Prof. dr. Primož Gspan je z doslednim 

sodelovanjem na vseh najpomembnejših strokovnih srečanjih in izmenjavah izkušenj ter mnenj krepil 

društveno in zbornično povezovanje varnostnih inženirjev. Pri svojem delu se je z občutkom odločal, 

kdaj je potrebno stroki prepustiti svobodno voljo pri uporabi metod dela in kdaj za pravočasno 

uveljavitev strokovnih načel v podjetjih potrebuje pomoč v obliki predpisa. Znal je svoje delo pravilno 

razmejiti med občutkom odgovornosti za preprečevanje ekonomsko neupravičenih posegov v 

proizvodnjo in  občutkom odgovornosti za zdravje in življenje ljudi.  

 

 

 

 

 

Mag. Jurij Vidovič, predsednik strokovne komisije 

 

 

 

 

Dr. Mirko Markič, član strokovne komisije 

 

 

 

 
 

 
PRILOGA: 

B i b l i o g r a f i j a   prof. dr. Primoža Gspana 

 

Knjige 

 

Gspan P., Ekologija dela - priročnik, ISKRA TELEMATIKA in ZVD-RS, Ljubljana, 1984, 186 str.  

Gspan P., Zdravo in varno delo z računalniki, Zavod RS za varstvo pri delu, Ljubljana, 

 1989, 61 str.  
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Gspan P., S. Ogorelec, Razvoj električnega merilnika za hitrost  gibanja zraka, temperaturo ter študij  

njegove uporabnosti pri ekoloških preiskavah, ZVD-RS (za SBK), Ljubljana, 1973 

Perči-štefančič L., Gspan P., Šumnost gospodinjskih aparatov in naprav - Raziskava kriterijev 

in metodologija, CZNG, Ljubljana, 15.8.1979 
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Gspan P., Raziskava hrupa na območju mesta Sežana in ocena razvojnih načrtov, ZVD-RS, CRR,  

Ljubljana, 1981 

Gspan P. i.dr., Pogoji bivanja v KS Zalog: Obremenitve s hrupom, naloga za IS SO Ljubljana Moste-Polje, 

 ZVD-RS, Ljubljana, jan. 1981 

Kenda A., P. Gspan, Raziskava povprečnih obremenitev delavcev, ki delajo v lakirnicah, ZVD-RS, CRR,  

Ljubljana, 1981 

Gspan P., M. Korman-Frangeš, A. Stermenszky, E. Čadež, Raziskava nekaterih parametrov v okolju  

v urgentnem bloku KC, Ljubljana, ZVD-RS, CRR, 1981 

Gspan P., Raziskava hrupa in ocena razvojnega načrta ZN ŠP2, ŠM1 in ŠR2/3, Ljubljana, ZVD-RS,  

CRR, Ljubljana, 1981 

Jeršič A., E. Čadež, P. Gspan, A. Stermenszky, Raziskava zveze med izpostavljenostjo delavcev fenolu  

in koncentracijo fenola v urinu,ZVD-RS, CRR, Ljubljana,1982 

Gspan P., A. Stermenszky, Onesnaženost dovedenega zraka v sistem klimatov urgentnega bloka KC  

v Ljubljani, ZVD-RS, CRR, Ljubljana, 1982 

Gspan P., F. Petančič, Raziskave hrupa na območju Deskle-Kanal in ocena razvojnih načrtov, ZVD RS,  

CRR, Ljubljana 1982 

Gspan P., Gaberščik B., Kastelic T., Volovšek S, Kreigher B., Varstvo pred hrupom v Občini Ljubljana- 

Center v kontekstu razvojnih načrtov občine, CRR, ZVD-RS,  1983  

Gspan P., Analiza vpliva ljubljanskega prometnega središča na hrup v okolju, ZVD-RS, CRR,  

Ljubljana, 1983 

Gspan P., D. Smerkolj, Ekološka študija okolice Tvornice portland i specialnih cementa "Đulio Revelante" 

Pula, ZVD-RS, Ljubljana, 1984 

Gspan P., Študij možnosti za izračun efektivne temperature, ZVD-RS, CRR, Ljubljana,1984 

Gspan P., Študija ustreznosti zazidalnega načrta ŠS 1/1  

Gspan P., M. Vrhovec, S. Volovšek, B. Kraigher, Varstvo pred hrupom v Občini Ljubljana-Center,  

ZVD-RS, CRR, Ljubljana 1984 

Gspan P., M. Pehani, B. Horvat, A. Kenda, Tipizacija splošne opreme za zdravstvene objekte, ZVD-RS,  

CRR, Ljubljana, 1986   

Deželak F., P. Gspan, Uporaba fotografskega posnetka za določitev vpliva novih objektov na faktor dnevne  

osvetljenosti v sosednjih prostorih, ZVD-RS, CRR, Ljubljana, l986 

Gspan P., F. Petančič, Študij vpliva prometa v okolici Titove ceste v Ljubljani, ZVD-RS, CRR,  

Ljublana, 1986 

Deželak F., Gspan P., Študij možnosti za avtomatsko obdelavo rezultatov meritev ekoloških parametrov  

zbranih na terenu, ZVD-RS, CRR, Ljubljana, 1987 

Gspan P., Ocena priporočenih maksimalno dovoljenih vrednosti ravni hrupa in vibracij s stališča vlaganj  

za dosego le-teh, ZVD-RS, CRR, Ljubljana, 1987 

Gspan P., R. Blenkuš, Razvoj instrumenta za avtomatsko spremljanje parametrov vetra,  

ZVD-RS, CRR, Ljubljana, 1987 

Gspan P., J. Čeljo, Metoda vgraditve predpisane varnosti pri delu pri dvoosnem  kosilniku KD 18, ZVD-RS, 

CRR, Ljubljana, 1988 

Jeršič A., A. Stermensky, P.Gspan, E. Šetinc, A. Vidic, F. Deželak, Študij odvisnosti med poklicno 

 izpostavljenostjo toluenu in hipurno kislino v urinu, Zavod RS-RS, CRR, Ljubljana, 1988  

Gspan P., Študij vpliva umetne ionizacije zraka na dojemanje delovnega okolja v klimatiziranem  

velikem biroju, ZVD-RS, CRR, Ljubljana, 1989 

Gspan P., Deželak F., Petančič F., Neštecki O.: Študija obremenitev prebivalstva zaradi hrupa letal  

v okolici letališča Brnik, ZVD-RS, CRR, maj 1990 

Gspan P. in sodel., Ekološke obremenitve in škodljivosti delavcev Nuklearne elektrarne Krško,  

podprojekt  v sklopu projekta Vpliv dela, delovnega okolja in  delovnih razmer na življenje,  

zdravje in delovno zmožnost delavcev Nuklearne elektrarne Krško, Univerzitetni klinični center - tozd IMDPŠ in 

ZVD-RS, CRR, Ljubljana, junij 1991 

Gspan P. in sodel., Vpliv dela, delovnega okolja in drugih razmer na življenje, zdravje in delovno zmožnost  

delavcev DO DONIT-TOZD TESNIT, Medvode (s posebnim ozirom na azbest), Univerzitetni  

klinični center - tozd IMDŠP, Ljubljana, marec 1990 

Vpliv fizičnega (abiotskega in biotskega) in družbenega okolja na zdravje prebivalstva v mestu Ljubljana,  

raziskava za RSML, M.Špes, Ljubljana, 1996 

Gspan P., Preizkus točnosti nekaterih modelov za napoved hrupa v Uredbi za varstvo pred hrupom,  

raziskava za MOP RS, Ljubljana, 1996 

Gspan P., Iztok Košir, Presoja skladnosti z zahtevami, CD, Ims, Ljubljana, 2003 
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Poljudni članki in informativna gradiva: 

 

Gspan P., T. Kranjc, Najpomembnejši je ropot avtobusov mestnega prometa, Delo, Znanje za razvoj, 

 13.11.1991,15        

Gspan P., Varstvo pred hrupom v Evropi in pri nas?, Delo, Znanje za razvoj, 9. in 16.12.1992 

Gspan P., Ugotovljenje poklicne naglušnosti niso dobro spričevalo za družbo, Delo, Znanje za razvoj,  

11.5.1994,7   

Gspan P.: Smrkavec s piskajočim mopedom nam lahko skrajša življenje, Delo, 30.avg.2000, Znanost, 13 

Gspan P., Kaj čaka direktorje 27.7.2001?, Delo, sobotna priloga, 13.1.2001 

Gspan P., DELO in »nesreča«, Delo, 21.8.2001,5 

 

Učna gradiva ali poglavja z recenzijo 

 

Ahlin F., M. Simonič, P. Čadež, P. Gspan, J. Strnad, Zbirka nalog iz fizike za srednješolce I.,  

DMFA-IMFM, FNT, IJŠ, Ljubljana, marec (1966) 

Ahlin F., M. Hribar, A. Kodre, P. Gspan, G. Lahajnar, Zbirka nalog iz fizike za srednješolce I.,  

DMFA-IMFM, FNT, IJŠ, Ljubljana, marec (1967) 

Gspan P:, Ekologija dela z elementi varnega okolja, Priročnik za strokovni izpit iz varstva  pri delu,  

ZVD-RS in IVD, Ljubljana, 1988, 37 str.  

Osnove tehnike in proizvodnje, (učbenik za srednjo šolo) skupina 16. avtorjev, skupaj 295 str., Poglavje:  

Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 1980, 276-282  

Eržen N. in sodel.(Gspan, Pokorn, Godeša): HIGIENA - Navodila za vaje in seminar, Univ.v Ljubljani -  

Medicinska fakulteta, Inštitut za higieno, Ljubljana, 1992,  8-44  

Gspan P., T. Kranjc, A. Jug: PRAKTIKUM, Univ. v Ljubljani - VTVŠ, Ljubljana, 1992, 82 strani 

Gspan P, Analiza varnosti pri delu, Podiplomski seminar za varnostne inženirje, 10 avtorjev,  

Ljubljana, Univerza v Ljubljani -VTVŠ, junij 1992, poglavje 40 str. 

Gspan P., Hrup in okolje, skripta za podiplomski študij, 111 str., VTVŠ, Ljubljana 

 1995 

Gspan P., Hrup in okolje, skripta, Univerza v Ljubljani VTVŠ, Ljubljana,1995, 111 str., 33  citatov,  

23 diagr. 

Gspan P., Delovno okolje, v Priročniku za strokovne izpite, Zavod za varstvo pri delu Republike Slovenije,  

Ljubljana, 1995, 30 str. 

Gspan P., Računske vaje za prezračevanje, Univerza v Ljubljani, FKKT, Odd.za tehn. varnost,  

Ljubljana,1995, 88 str., 2. dopolnjena izdaja 2004, spletna stran FKKT-OTV 

Gspan P., Varstvo okolja I, 1. del, skripta, FKKM, Oddelek za tehniško varnost, 

 Ljubljana, 1996, 114 str., ponatis in dopolnjena izdaja, 2001 

Gspan P., Varstvo okolja I., 2. del, skripta, FKKM, Oddelek za tehniško varnost, 

 Ljubljana, 1997, 222 str. 

Gspan P., Pomen delovnega okolja in obremenitev na delovnem mestu ocenjevanju invalidnosti,  

seminar: Delo izvedencev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ZPIZ, Ljubljana,  

1999, pogl. 7, 1-15,  

Gspan P.: Hrup na delovnem mestu in posledice za delavca, seminar: Hrup in vibracije, II.del, SDA,  

Ljubljana 26., 27.1.2000, 84-100 

Gspan P., Hrup v naravnem in življenjskem okolju, seminar: Hrup in vibracije, II.del, SDA, Ljubljana 26.,  

27.1.2000, 101-122 

Gspan P., Ocena tveganja ZVD, seminar in delavnica, Brdo, 28.6.2000  

Gspan P., Bešter M., Jug A., Puc M., Praktikum, 2. dopolnjen ponatis, FKKT, Univ. v  

Ljubljani, Ljubljana, 2000 

Gspan P., Ocena ustreznosti delovnega okolja in obremenitev na delovnem mestu  

pri ocenjevanju invalidnosti, ZPIS, Ljubljana, 2004 

Gspan P., Varstvo okolja - vaje, spletna stran. www.vtvs.uni-lj.si/predmetnik:  

Varstvo okolja I. 

Gspan P., Prezračevanje - vaje, spletna stran www.vtvs.uni-lj.si/predmetnik:  

Prezračevanje 

 

Informativni članki 

 

Gspan P., Mednarodna konferenca o škodljivosti prahu, Delo in varnost 18(1973) 19-21  

Gspan P., 19. tehnični izpopolnjevalni tečaj podjetja Bruel & Kjaer, Delo in varnost 18(1973)81-82  

Gspan P., Študij metod za kontrolo zaprašenosti na delovnih mestih v ZR Nemčiji, Delo in varnost  

http://www.vtvs.uni-lj.si/predmetnik:
http://www.vtvs.uni-lj.si/predmetnik:
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19(1974)19-22 

Kenda A., P. Gspan, Plinski kromatograf S 1400 - novost v opremi Centra za ekologijo in toksikologijo,  

Delo in varnost 19(1974)133-135  

Gspan P., Elektronski merilnik za merjenje mikroklimatskih parametrov, novost v opremi centra za  

ekologijo, Delo in varnost 19(1974)173-175 

Gspan P., VIII. kongres AICB, Delo in varnost 19(1974)206-208    

Gspan P., Iz črne za čistejšo prakso, Delo in varnost 22(1977)250-251  

Pogačnik L., P. Gspan, Hrup ki škoduje sluhu, Delo in varnost 20(1975)185-204  

Gspan P., Mednarodni sestanek strokovnjakov na Zavodu za varstvo pri delu v  Ljubljani, Delo in varnost  

 22(1977)250-251  

Gspan P., Kako drage so ekološke preiskave, Delo in varnost  23(1978),29-31  

Gspan P., 14. mednarodni sestanek strokovnjakov za varstvo pred škodljivimi snovmi, Delo in varnost,  

26(1981)126-128   

Gspan P., Poročilo o III. posvetovanju o varstvu pred hrupom, Delo in varnost 27(1982)82-90 

Gspan P., Varstvo pred hrupom v programu OECD, Naše okolje 12(1987), 77-79  

Gspan P., Organiziranost na področju varstva opred hrupom, Naše okolje 12,3-4 (1988)73-76 

Gspan P., Posvetovanje o neionizirnih sevanjih, Delo in varnost 34(1989)146-149  

Gspan P., Direktiva Evropske skupnosti o skupnih naloga in ukrepih na področju   

varstva pri delu, Delo in varnost 35(1990)28-31 

Gspan P., Je delo z računalnikom nevarno? Moj mikro 2,7(1990)12-14   

Gspan P., Varstvo pred hrupom v ES. In pri nas? Delo in varnost 1(1992)37, 6-18 

 Gspan P., Smernica 90/270 ES za delo pri računalniku,  Delo in Varnost 37(1992) 

 98-100 

   

Nekatere izbrane ocene in recenzije:  

 

Čadež E., P. Gspan, "Benifikacija gozdnih delavcev, M. Kocjančič, J. Sušnik, Elaborat za SPIZ, predlog  

za benefikacijo gozdnih delavcev Jugoslavije, Ljubljana, (1975),  

Čadež E., P. Gspan, "Zahtev i stručna dokumentacija za benefikaciju  radnog staža na radnim mestima  

u proizvodnji aluminiuma, Zavod za produktivnost, Zagreb 1973, za SPIZ, Ljubljana 

Čadež E:, P. Gspan, Elaborat za beneficirano zavarovalno dobo delavcev v proizvodnji aluminija "Boris  

Kidrič", Kidričevo 1975, za SPIZ, Ljubljana 

Čadež E., P. Gspan, Elaborat za benefikaciju radnog staža za saveznu upravu Carina-Beograd,  

Zajednica instituta i zavoda zaštite na radu, Niš, 1974, za SPIZ, Ljubljana 

Čadež E., P. Gspan, "Analiza in zdravstvena ocena štirih delovnih mest metalurških obratov rudnika svinca 

 in topilnice Mežica", A. Čegovnik, J. Fras, J. Perman, J. Sušnik, 1978, za SPIZ, Ljubljana 

Čadež E., P. Gspan, Zahtjev i stručna dokumentacija za beneficiranje radnog staža radnika na izradi  

poliesterskih smola, ELAN i ostali proizvajaći, 1978, za   

SPIZ, Ljubljana 

Čadež E., P. Gspan, Elaborat medicinske i druge stručne dokumentacije za priznavanje beneficiranog  

radnog staža radnika u farmaceutsko-hemijskoj industriji, Galenika, Alkaloid, Krka, Zdravlje,  

Zajednica instituta i zavoda za zaštitu na radu, Niš, 1977, za SPIZ, Ljubljana 

Čadež E., P. Gspan, Zahtjev i stručna dokumentacija za beneficiranje radnog staža radnika na izradi  

proizvoda na bazi poliesterskih smola, za SPIZ, Ljubljana, 1979 

Čadež E., P. Gspan, Elaborat o prikazu stanja ogroženosti delavcev, ki so zaposleni pri grobem brušenju  

stekla v steklarni Boris Kidrič in steklarki šoli v Rogaški Slatini, za SPIZ, Ljubljana, 1982 

Gspan P., Strokovne podlage za preventivne zdravstvene preglede, Strokovna ocena, za UIMPŠ, Ljubljana,   

20.7.1992  

Gspan P., Recenzija knjige: Drusany V.: Varnost v proizvodnji, 21.1.1993 

Gspan P., recenzija: Bilban M., Medicina dela, ZVD d.d., Ljubljana, 1999-11-21   

   

Nekatera izbrana izvedeništva in strokovne podlage 

 

Gspan,P., Adamič V., Študija o uporabi dnevane svetlobe v industrijskih objektih ISKRA, Kranj - DSSS,  

ZVD-RS, 1979 

Gspan P., J. Mlakar, Izvedensko mnenje v zadevi Pg 33/81, Temejno sodišče v Kranju, Enota Kranj, 1981 

Gspan P., E. Čadež, Izvedensko menje KZ Lojevec Angela, Temeljno sodišče v  Ljubljani, 1982 

Gspan P., Izvedeniško mnenje o nesreči Lojzeta Ćobiča, Temeljno sodišče v Kranju, maj 1982 

Gspan P., Strokovna ocena za zazidalni otok CO 1/21 v Ljubljani, hrup v okolju  ZVD-RS, št. 83200, 1983 

Gspan P., Hrup v RS Sloveniji, Plansko obdobje do leta 2000, ZVD-RS, Ljubljana, 1983 
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Gspan P., Strokovna ocena aparata BEST 1, VTVŠ, 9.10.1989 

Gspan P., Recenzija elaborata medicinske in druge strokovne dokumentacije za  priznanje staža  

s povečanim trajanjem za delavce tekstilne industrije, ZVD-RS, 19.9.1989 

Gspan P., Recenzija raziskovalne naloge: Razsežnosti in izviri hrupa v industrijski coni Trata, VTVŠ, 1989 

Gspan P., Hrup, področje urejanja V 2/2 Trnovo, VTVŠ, Ljubljana št.89001, 8.1.1989 

Gspan P., Varovanje pred hrupom železniškega prometa, območje urejanja VD 2/1 Bobenčkova, VTVŠ,  

Ljubljana, št. 89002, 8.11.1989 

Gspan P., Ceste Razdrto-Sežana-Fernetiči, Razdrto-Podnanos, Ukrepi proti hrupu, Študija za RUC,  

ZVD-RS, 89094, 1.3.1989 

Gspan., F. Deželak, Svetlost in kontrola laserja, ZVD-RS št. 90375, Ljubljana, 1990 

Gspan P., Strokovna ocena o posegu v okolje, JAVOR PIVKA, II.faza graditve tovarne strojne opreme,  

Pivka, VTVŠ, febr. 1990 

Gspan P., Izhodišča za pripravo pravilnika za varstvo pri delu pred ultrazvokom in infrazvokom, VTVŠ,  

Ljubljana, jan. 1990 (za Republiški inšpektorat dela) 

Gspan P., Pravilnik za varstvo pri delu pred ultrazvokom in infrazvokom, VTVŠ Ljubljana, febr. 1990 

 (za Republiški inšpektorat dela) 

Gspan P., Strokovno mnenje: Zazidalni načrtŠP 9/5 AERO MEDVODE, opradelitev območij in ukrepi pred  

hrupom, VTVŠ, Ljubljana, 21.6.1990 

Gspan P., Pravilnik za varstvo pred hrupom, priprava osnutka pravilnika, VTVŠ  Ljubljana, okt.1990 (za  

Republiški inšpektorat dela) 

Gspan P., Pravilnik o mejnih ravneh hrupa, priprava delovnega gradiva za pravilnik, za MOP, ZVD-RS,  

1994 

Gspan P., Pravilnik o ukrepih za varstvo okolja pred hrupom, priprava delovnega gradiva za pravilnik,  

ZVD-RS, za MOP, 1994 

Gspan P., Pravilnik za presojo pričakovanih imisij hrupa v okolju, priprava delovnega  gradiva za pravilnik, za MOP, 

ZVD-RS, 1994 

Gspan P., Pravilnik o presoji obstoječih imisij, priprava delovnega gradiva za pravilnik, za MOP,  

ZVD-RS, 1994 

Gspan P., Mnenje o predloženi dokumentaciji za radar na Slavniku, Ljubljana, 3.9.1991 (za SEPO) 

 Izvedensko mnenje: P 382/86 za Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v Ptuju, 6.11.1991 

Gspan P., Primerjava spektralne karakteristike sevanja in sevalnosti nizkotlačnih fluorescenčnih cevi IEVT  

FT20 in Phillips TL20W, strokovna ocena,  ZVD-RS, 92160, Ljubljana, 1992 

Skupina avtorjev, Ekološka ocena za območje industrijske cone MP 1/1, Zelena Jama, UZZSV,  

Ljubljana, 1992 

Gspan P., Kakovost na področju dela in varstva pri delu (ekspertni prispevek) v:  Nacionalni program  

kakovosti, Ljubljana, 1992 

Gspan P., Ocena Pravilnika o varstvu pri delu s kancerogenimi snovmi, 6.12.1992 

Gspan P., Strokovno mnenje o preizkusu čistilnika zraka z vidika uporabnosti v praksi, Model 06 -  

premični, VTVŠ, 4-7.1994 

 

 

Junij, 2004 

 

 

 

 


