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Vojeslav Adamič, dobitnik nagrade Avgusta Kuharja v letu 2006 za življenjsko delo 

 

 

Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2006, 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  življenjsko delo univerzitetnega diplomiranega pravnika 

Vojeslava Adamiča 

 

izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2006. 

 

 

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi: 

1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za leto 2006 za 

univerzitetnega diplomiranega pravnika Vojeslava Adamiča, ki jo je 5. junija 

2006 pripravilo Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana; 

2. pogovora s kandidatom dne 12. septembra 2006 v prostorih Fundacije 

Avgusta Kuharja v Ljubljani; 

3. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo 

za leto 2006; 

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

Avgusta Kuharja; 

5. statuta Fundacije Avgusta Kuharja. 

 

 

Ugotovitev stanja:   
 

Upokojeni univerzitetni diplomirani pravnik Vojeslav Adamič je 37 let svoje 

poklicne poti posvetil varnosti in zdravju pri delu. Leta 1961 je sprejel povabilo 

takratnega republiškega sekretarja za delo in se zaposlil v leto pred tem 

ustanovljenem Zavodu Ljudske republike Slovenije za zdravstveno in tehnično 

varnost, katerega naslednik je današnji ZVD Zavod za varstvo pri delu, d. d. iz 

Ljubljane. Zavodu je ostal zvest do upokojitve v letu 1998. 

 

Na Zavodu za varstvo pri delu je opravljal različne naloge, bil je v kadrovski 

službi, 1979-1986 direktor, nato vodja pravne službe. Izpeljal je vrsto 

investicijskih projektov, ki so zavod prostorsko združili. Z izrednim posluhom je 

vodil kadrovsko politiko, tako da je zavod kljub močnim pritiskom za delitev 

ohranil nudenje kompleksnih storitev in preprečil ločitev medicine dela od 

tehničnega varstva. S tem je zagotovil zavodu delovanje na celovitem področju 

varnosti in zdravja pri delu, kar so celo v tujini uveljavili šele kasneje. Delo na 

tem področju je bilo pionirsko in je zahtevalo veliko truda za uveljavitev načel 

varstva pri delu. 

 

Vidne so njegove zasluge za razvoj medicine dela. Ko so zaradi neurejenih podlag 

za financiranje opuščali podiplomske tečaje za medicino dela je Zavod v 

sodelovanju s Školo narodnog zdravlja Andrija Štampar iz Zagreba izvedel tri 

podiplomske tečaje s po dvema semestroma za specializante medicine dela. V tem 

obdobju je bil Zavod s svojimi oddelki tudi učna baza za te specializante. 
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Kot pravnik in kasneje direktor Zavoda za varstvo pri delu se je intenzivno 

vključil v pripravo predpisov, ki so urejali položaj stroke varstva pri delu. Prvi 

jugoslovanski zvezni zakon o varstvu pri delu iz leta 1965 je uvedel službe 

varstva pri delu. Prvi slovenski zakon pa je bil pripravljen naslednje leto. 

Prelomnica je bila tudi leta 1974, ko sta bila sprejeta takratni zvezni  zakon o 

združenem delu in republiški zakon o varstvu pri delu. Sledilo je obdobje 

intenzivnega pripravljanja številnih pravilnikov oziroma podzakonskih predpisov 

o varnem delu. Pri mnogih je kot član strokovnih komisij, ki so pripravile 

strokovne podlage, sodeloval tudi Vojeslav Adamič. Sodeloval je tudi pri 

nastanku tez za novelo slovenskega zakona iz leta 1986.  

 

Vojeslav Adamič je v Zavodu za varstvo pri delu desetletja organiziral 

izobraževanje in usposabljanje, na katerih je znal učinkovito predstaviti pravni 

okvir delovanja stroke. Napisal je vrsto skript in pripravljal vsebino 

izobraževalnih programov. Na svojih predavanjih je pravniško obdelal in pojasnil 

pravno odgovornost za varnost in zdravje pri delu nosilcev različnih nalog v 

podjetju.  

 

Na pripravljalnem usposabljanju za strokovne izpite iz varstva pri delu je predaval 

pravne osnove in občasno tudi socialno varstvo. Bil je član izpitne komisije. 

 

 

Prispevek univerzitetnega diplomiranega pravnika Vojeslava Adamiča k 

razvoju stroke: 

 

Vojeslav Adamič se je že leta 1961 aktivno vključil v delo takratnega Društva 

varnostnih inženirjev in tehnikov Ljubljana. Dragocena je bila njegova 

pripravljenost podpreti ključne projekte društvenega gibanja varnostnih inženirjev 

ne le z načelno podporo, ampak s posluhom za konkretne potrebe, med katerimi je 

bila podpora za uveljavitev poklica varnostnega inženirja med najpomembnejšimi. 

Za uspešen začetek dela Višje tehnične varnostne šole v letu 1964 je bilo 

pomembno, da je Zavod za varstvo pri delu šoli dal na razpolago prostore za 

administrativno delo in predavalnico, posamezni oddelki zavoda pa so omogočali 

študentom praktične vaje. Samo strokovni kadri, ki jih je v tistem času izobrazila 

šola, so bili porok  za uveljavitev stroke varstva pri delu. 

 

Vojeslav Adamič je s svojim pravniškim znanjem pomagal izpeljati tudi druge 

velike projekte Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije. Leta 1996 je 

pomagal pri ustanovitvi in pripravi aktov Fundacije Avgusta Kuharja, ki naj bi za 

zvezo društev prevzela nalogo podeljevanja nagrad in priznanj za izjemne dosežke 

v stroki varnosti in zdravja pri delu. Dva mandata je bil tudi član njene uprave. 

 

Svojo zavezanost učinkovitemu organiziranju stroke je pokazal tudi leta 2000, ko 

je izpeljal vse formalnopravne zadeve pri ustanovitvi Zbornice varnosti in zdravja 

pri delu. Tako je bila ta lahko 29. novembra 2000 na podlagi aktov, ki jih je 

pripravil, ustanovljena in registrirana.  

 

Obsežno je njegovo publicistično delo pri reviji Delo in varnost. Dolga leta je 

urejal prispevke o pravni praksi in zakonodaji ter napisal številne predstavitvene 
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intervjuje z uveljavljenimi varnostnimi inženirji. Desetletje je bil član uredniškega 

odbora revije. 

 

 

Ocena dosežka univerzitetnega diplomiranega pravnika Vojeslava Adamiča: 

 

Vojeslav Adamič je deloval v pionirskem času uveljavljanja stroke varnosti in 

zdravja pri delu, ko je bilo šele potrebno prepričati pravnike v državni upravi, 

kakšne so praktične potrebe gospodarstva in družbe po varnosti in zdravju pri 

delu. Ustvarjal se je namreč pravni okvir za delovanje stroke ter se šele oblikovala 

potreba po poklicu varnostnega inženirja. Vojeslav Adamič je v tem ključnem 

času odigral pomembno vlogo posrednika med tehnično in pravno-upravno stroko 

ter za razumevanje pomena in zahtev stroke pri odločujočih upravnih organih. 

Poznavanje načel pravne stroke je znal ustvarjalno uporabiti pri soustvarjanju 

pravnega okvira varnosti in zdravja pri delu. 

 

Na vplivnih položajih v Zavodu za varstvo pri delu je pomagal ustvarjati 

vsestranskost stroke, saj je ta razvil dejavnosti od fizikalnih meritev, ekologije, 

toksikologije, medicine dela, dozimetrije, požarne varnosti in eksplozijske 

nevarnosti, kontrole dvigal in tlačne opreme, laboratorijev za osebno varovalno 

opremo ter za neizionirajoče sevanje do izobraževanja, usposabljanja in 

publicistike. Širino svojega posluha za razvoj stroke je v razmerah, ko kljub 

javnemu interesu za to ni bilo javnega financiranja, pokazal z ustanovitvijo in 

samostojnim financiranjem Centra za raziskave in razvoj v okviru ZVD. Kot 

direktor je podpiral strokovni razvoj in promocijo varnosti in zdravja z 

udeleževanjem strokovnjakov Zavoda na strokovnih srečanjih in spodbujal 

takratno aktivno sodelovanje in srečanja strokovnjakov ZVD s tujimi strokovnimi 

organizacijami. S tem ni samo v Zavodu, ampak je tudi v širšem slovenskem 

prostoru pomembno prispeval k raziskovalni in razvojni dejavnosti na področju 

varnosti in zdravja pri delu ter promociji tega znanja v tujini.   

 

 

Kot dolgoletni organizator in izvajalec usposabljanja vodstvenih in vodilnih 

delavcev v gospodarstvu pa je odločilno pripomogel k nastanku varnostne kulture 

v slovenskih podjetjih. Službe za varstvo pri delu so danes praviloma 

organizacijsko umeščene neposredno k upravi.  

 

 

Mag. Jurij Vidovič, predsednik strokovne komisije 

 

 

Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije 

 

 

 

 

 

Priznanja in nagrade, ki jih je Vojeslav Adamič prejel: 

• priznanje Avgusta Kuharja št. 58 za leto 2004 
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BIBLIOGRAFIJA VOJESLAVA ADAMIČA: 

 

RAZLIČNE PUBLIKACIJE: 

 

• soavtor učbenika Osnove tehnike in proizvodnje, za pouk tehnike na 

srednjih šolah (Tehnična založba Slovenije, 1980). 

• Predlog novega zakona o varnosti in zdravju pri delu - vloga 

pooblaščenega zdravnika (strokovni posvet Deontološki problemi, 

ocenjevanja delazmožnosti, Rogaška Slatina 8. in 9. december 1995, 

[Organizator] ZZD-Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za medicino 

dela: ZZD - Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za medicino dela, 

1995. Str. 77– 81.  

 
SKRIPTA ZA PREDAVANJA IN SEMINARJE: 

 

1. Adamič, Vojeslav. Evidence o poškodbah pri delu v smislu zahtev zakona o 

evidencah na področju dela.  

2. Adamič, Vojeslav. Odškodninska odgovornost OZD. 

3. Adamič, Vojeslav. Odgovornost ravnateljev šol za škodo zaradi nesreče v 

zvezi s šolsko dejavnostjo. 

4. Adamič, Vojeslav: Alkohol kot dejavnik v luči pravic in obveznosti delavca. 

5. Adamič, Vojeslav: Osnove zdravstvenega varstva delavcev. 

6. Adamič, V. in Mozetič, D.: Odgovornost delodajalca po zakonu o varnosti in 

zdravju pri delu. 

 
Članki v reviji  DELO+VARNOST v letih 1970–2003 

1. Nesreče pri delu in odškodnina. 1970, letnik 15, št. 2, str. 25–27. 

2. Novosti iz zakonodaje s področja varstva pri delu. 1986, letnik 31, št. 1, str.18. 

3. Skrajševanje delovnega in podaljševanje obratovalnega časa. 1987, letnik 32, 

št. 5, str. 228. 

4. Ustanovitev Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Gorenjske. 1987, letnik 

32, št. 3, str.139. 

5. Varstvo pri delu z azbestom v SR Sloveniji in SFRJ. 1988, letnik 33, št. 3, str. 

136. 

6. Dobitniki plakete Zlato sonce in medalje Zlato sonce. 1988, letnik 33, št. 5, 

str. 213. 

7. Nujnost novelacije zakonodaje o varstvu pri delu. 1992, letnik 37, št. 2, str. 90. 

8. Predstavljamo vam. Miran Pavlič, univ. dipl. var. inž., samostojni strokovni 

sodelavec v službi varstva pri delu Kliničnega centra. Letnik 44, št. 1, str. 57. 

9. Predstavljamo vam. Žarko Leban, univ. dipl. inž., višji svetovalec na 

ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve inšpektoratu za delo RS. Letnik 

45, št. 2, str. 112 

10. Novi predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije, Mirko 

Vošner. Letnik 43, št. 3, str. 125 

11. Predstavljamo vam. Jože Avbar, var. inž., vodja oddelka varstva pri delu v 

REVOZ d. d. Novo mesto. Letnik 45, št. 3, str. 171. 

12. Predstavljamo vam. Pogovor z izrednim profesorjem dr. Vladimirjem 

Drusanyjem, predstojnikom oddelka za tehnično varnost. Letnik 45, št. 4, str. 

191. 
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13. Predstavljamo vam. Varnostni inženir Janez Fabjan, predsednik društva 

varnostnih inženirjev Gorenjske in vodja požarne varnosti ter pooblaščena 

oseba za varnost in zdravje pri delu družbe GOODYEAR – EPE in družbe 

Sava d. d. Letnik 45, št. 5, str. 275. 

14. Predstavljamo vam. Mag. Florjan Zabret, univ. dipl. org. dela, varnostni 

inženir. Letnik 45, št. 6, str. 340. 

15. Predstavljamo vam. Bredo Djordjević, varnostno inženirko, dobitnico 

priznanja Fundacije Avgusta Kuharja za leto 2000, zaposleno v delniški 

družbi Elektronika Velenje. Letnik 46, št. 2, str. 96. 

16. Razvoj slovenskega sistema varnosti in zdravja pri delu: razmišljanje o 

predlogu za uvedbo posebnega zavarovanja. Letnik 46, št. 3, str. 116. 

17. Predstavljamo vam. Bernarda Turka,  diplomiranega varnostnega inženirja, 

vodjo službe za investicije in varstvo pri delu v Kovinoplastika Lož d.d. 

Letnik 46, št. 5, str. 274. 

18. Zakonodaja. 2002, letnik 47, št. 1, str. 39. 

19. Predstavljamo vam. Milana Tomšeta, diplomiranega varnostnega inženirja, 

vodjo Inženiringa za varnost in zdravje pri delu v Holdingu Helios Domžale. 

2002, Letnik 47, št. 1, str. 48. 

20. Predstavljamo vam. Pogovor s predstojnikom katedre za varstvo pri delu 

Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, višjim predavateljem magistrom 

Jožetom Šrekljem. 2002, Letnik 47, št. 2, str. 97. 

21. Zakonodaja. 2002, Letnik 47, št. 2, str. 108. 

22. Predstavljamo vam.  Mag. Albina Novšaka, univ. dipl. inž. str., svetovalca 

predstojnika na Inšpektoratu RS za delo. 2002, Letnik 47, št. 3, str. 155. 

23. Zakonodaja. 2002, Letnik 47, št. 3, str. 160. 

24. Zakonodaja. 2002, Letnik 47, št. 4, str. 205. 

25. Predstavljamo vam. Iztoka Zajca, dipl. var. inž., svetovalca direktorja za 

požarno varnost v Gasilski brigadi Ljubljana, 2002. Letnik 47, št. 4, str. 221. 

26. Predstavljamo vam.Ppredsednika Zveze varnostnih inženirjev Slovenije, 

gospoda Milana Doboviška. 2002, Letnik 47, št. 5, str. 276. 

27. Zakonodaja. 2002, Letnik 47, št. 6, str. 330. 

28. Zakonodaja. 2003, Letnik 48, št. 1, str. 32. 

29. Predstavljamo vam. Dobitnika nagrade Fundacije Avgusta Kuharja za leto 

2002 : Bernard Turk : Jože Dolenc.  2003, Letnik 48, št. 1, str. 40. 

30. Zakonodaja. 2003, Letnik 48, št. 2, str. 107. 

31. Predstavljamo vam. Antona Perčiča, univ. dipl. Pravnika. 2003, Letnik 48, št. 

2, str. 110. 

32. Zakonodaja. 2003, Letnik 48, št. 3, str. 157.  

33. Predstavljamo vam. Dr. Damijana Škrka, univ. dipl. inž. fiz., vršilca dolžnosti 

direktorja uprave RS za varstvo pred sevanji. 2003, Letnik 48, št. 3, str. 157.  

34. Predstavljamo vam. Uroša Erjavca, varnostnega inženirja, vodjo službe 

varstva pri delu in ekologije v gospodarski družbi LIVAR d. d. 2003, Letnik 

48, št. 4, str. 219.  

35. Zakonodaja. 2003, Letnik 48, št. 4, str. 222. 

36. Zakonodaja. 2003, Letnik 48, št. 5, str. 255. 

37. Predstavljamo vam. Borisa Gačnika, univ. dipl. pravnika. 2003, Letnik 48, št. 

5, str. 263. 

38. Zakonodaja. 2003, Letnik 48, št. 6, str. 316. 
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39. Predstavljamo vam. Marjana Šmalca, varnostnega inženirja, vršilca dolžnosti 

sekretarja zbornice za varnost in zdravje pri delu.  2003, Letnik 48, št. 6, str. 

320. 

 
 

PREDPISI, PRI KATERIH JE PRI PRIPRAVI STROKOVNIH PODLAG 

SODELOVAL KOT ČLAN STROKOVNIH DELOVNIH SKUPIN: 

 

1. pravilnik o načinu in postopku za opravljanje preventivnih zdravstvenih 

pregledov delavcev (Uradni list RS, št. 33/71). 

2. navodilo o načinu prijavljanja in raziskovanja nesreč pri delu (Uradni list SRS, 

št. 9/78). 

3. navodilo o evidencah s področja varstva pri delu (Uradni list SRS, št. 32/80). 

4. pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu (Uradni list SRS, 

št. 1/84, 18/87 in 35/88). 

5. pravilnik o osnovah za opravljanje nalog varstva pri delu (Uradni list SRS, št. 

27/87). 

6. pravilnik o listinah za sredstva za delo (Uradni list SRS, št. 26/88 in 31/88). 

7. pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih sredstev za 

delo (Uradni list SRS, št. 35/88). 

8. pravilnik o ukrepih in normativih za varstvo pri delu z delovnimi pripravami 

(Uradni list SFRJ, št. 18/91). 

9. pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija, ki 

opravlja strokovne naloge s področja varstva pri delu (Uradni list RS, št. 

61/96). 


