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Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2007, ki sta jo 

sestavljala predsednik mag. Jurij Vidovič iz Maribora in član prof . dr. Primož 

Gspan iz Ljubljane, 

 

Je ocenila, da dosežek univerzitetnega diplomiranega inženirja rudarstva  

Itala Morosinija,  

 kandidata za nagrado Avgusta Kuharja  

za življenjsko delo za leto 2007, 

 

izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2007. 

 

 

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi: 

1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za leto 2007 za 

univerzitetnega diplomiranega inženirja rudarstva Itala Morosinija, ki jo je 15. 

junija 2007 pripravilo Medobčinsko  društvo varnostnih inženirjev Novo 

mesto; 

2. pogovora s kandidatom dne 12. septembra 2007 na Otočcu; 

3. pogovora s predstavnikom Medobčinskega  društva varnostnih inženirjev 

Novo mesto Mirom Škufco dne 12. septembra 2007; 

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

za leto 2007; 

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

Avgusta Kuharja; 

6. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja. 

 

 

Ugotovitev stanja:   

 

Univerzitetni diplomirani inženir rudarstva Italo Morosini se je leta 1967 zaposlil 

v tovarni zdravil Krka Novo mesto kot nadzornik za instalacijsko področje v 

izgradnji. Na lokaciji Ločna je nadzoroval izgradnjo obrata fermentacije (1967) in 

energetskih objektov, tabletnega obrata (1968), razvojnih laboratorijev Inštituta, 

fizikalno-kemičnih laboratorijev Kontrolne službe (1969), obratov nove 

farmacevtike (1970 - 1972), novih energetskih objektov ter visokih regalnih 

skladišč.  

 

V letu 1973 je opravil republiški strokovni izpit iz varstva pri delu (program A) in 

nato republiški strokovni izpit iz požarnega varstva. Prevzel je vodenje službe 

varstva pri delu in požarnega varstva, ki pred njegovim prihodom ni imela 

strokovnega kadra. Ob njegovem odhodu je služba štela 50 zaposlenih, ki 

opravljajo poleg strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu še gasilstvo in 

varovanje premoženja. Vodstvo Krke je že tedaj uvidelo, da je zagotavljanje 

varnih in urejenih delovnih mest pogoj za prodor na zahtevne tuje trge. Italo 

Morosini je bil vodja službe do upokojitve avgusta 2001. Vzgojil je kakovostno 

strokovno usposobljeno skupino, ki uspešno opravlja naloge varnosti in zdravja 

pri delu po njegovem odhodu v pokoj.  
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Tovarna zdravil Krka Novo mesto je imela v letu 1973 1200 zaposlenih in te 

dejavnosti: 

1. farmacevtsko proizvodnjo, 

2. kemijsko in fermentacijsko proizvodnjo učinkovin (farmacevtskokemičnih 

substanc), 

3. kozmetično proizvodnjo, 

4. nabavo in predelavo zdravilnih zelišč, 

5. visoko regalno skladiščenje embalaže, surovin (farmacevtsko-kemijskih 

surovin) in gotovih izdelkov, 

6. skladiščenje nevarnih snovi (plini, topila, kisline, lugi, strupi), 

7. razvojne kemijske, farmacevtske in kontrolne laboratorije, 

8. gostinstvo, zdravilišča in turizem, 

9. notranji in cestni transport. 

 

Italo Morosini je zZa vse omenjene dejavnosti z odgovornimi vodji vzpostavil v 

skladu z veljavno zakonodajo potrebno dokumentacijo s področja varstva pri delu, 

požarnega varstva in varovanja premoženja, in sicer: 

1. navodila o varnem delu s tehnološko in laboratorijsko opremo, 

2. razvrstitev delovnih mest v Krki v stopnje ogroženosti glede zdravstvenih 

okvar, 

3. plane izobraževanja, izvajanje izobraževanja in preizkuse znanja o varnem 

delu, 

4. organizacijo preventivnih zdravstvenih obdobnih pregledov pri Zavodu za 

medicino dela in ukrepe v primeru priporočil, 

5. pregledne listine o fizikalno-kemijskih lastnostih substanc, ki so jih 

uporabljali in predelovali v proizvodnji, 

6. navodila za varno delo s temi substancami in osebno varovalno opremo, 

7. navodila za varno delo s tehnološko opremo, laboratorijsko opremo v 

Krki, 

8. meritve in kontrolo mikroklimatskih in kemijsko-ekoloških razmer v Krki, 

9. planiranje, predpisovanje in kontrolo uporabe osebnih varovalnih sredstev 

in opreme, 

10. ročno in avtomatsko gasilno opremo (nadzor pri projektiranju, instalaciji, 

vzdrževanju, uporabi), 

11. sodelovanje pri projektnih nalogah pri novih investicijah v obratih in v 

drugih dejavnostih Krke. 

 

Od leta 1975 so opravljali s tehnologi v razvoju in proizvodnji Krke poglobljene 

analize tehnoloških postopkov s stališča varnosti pri delu za vsak Krkin izdelek 

(zdravila, učinkovine, kozmetika, zelena zdravila). Ukrepi za varno delo so postali 

sestavni del vsakega tehnološkega postopka. Krka je imela v letu 2000 okoli 1000 

tehnoloških postopkov (področje kemijske sinteze, fermentacijske proizvodnje, 

gotova zdravila, kozmetika) in preko 2000 farmacevtsko-kemijskih substanc v 

proizvodnji/predelavi. Krka v vseh svojih podjetjih danes zaposluje 6000 

delavcev. Lokacije delovanja in opravljanja nalog nadzora, svetovanja in 

izobraževanja so Novo mesto (Ločna, Bršljin, Krka mesto), Ljubljana, Ljutomer, 

Svrljig v Srbiji ter Terme Otočec, Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice, 

Strunjan.  
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Krka ni imela večjih nezgod pri delu in poklicnih obolenj. Prišlo je le do ene 

eksplozije v kemijski sintezi.  

 

 

Prispevek Itala Morosinija k razvoju stroke varnosti in zdravja pri delu: 

 

Italo Morosini je bil sprva član Društva varnostnih inženirjev in tehnikov 

Ljubljana. Kasneje je bil ustanovni član Medobčinskega društva varnostnih 

inženirjev Novo mesto in je sodeloval pri snovanju statuta društva. V njem je ostal 

aktiven vse do danes. Zaslužen je, da je društvo lahko uporabljalo za svoje 

številne dejavnosti prostore Krke na Otočcu. Opravljal je naloge v društvu in bil 

član izvršilnega odbora Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije. Svoje 

bogate izkušnje je vedno nesebično delil s stanovskimi kolegi. Bil je član 

republiške zveze za požarno varstvo in zveze za Dolenjsko. 

 

Ocena življenjskega dela Itala Morosinija: 

 

Krka je tudi zaradi stimulativnih delovnih razmer za strokovnjake in proizvodne 

delavce v ergonomsko urejenih in mikroklimatsko prijetnih prostorih postala eden 

najpomembnejših proizvajalcev generičnih zdravil v Evropi in najuspešnejše 

podjetje v Sloveniji. To je v fazi projektiranja ergonomskih novih delovnih mest  

omogočilo tvorno sodelovanje tehnologov in stroke varnosti in zdravja pri delu z 

Italom Morosinijem na čelu. Družba, ki zaposluje več kot polovico 

visokoizobraženega kadra in raste do dvajset odstotkov letno, danes skoraj ne 

pozna fluktuacije, bolniška odsotnost pa je pod slovenskim povprečjem. 

 

Italo Morosini je s svojim profesionalnim delom v Krki odločilno prispeval k 

postavitvi enega najbolj dodelanih sistemov varnosti in zdravja pri delu v našem 

delu Evrope. Njegova zasluga je, da sta varnost in zdravje pri delu ter požarna 

varnost v Krki trdno vpeti v vse delovne procese in da ju vodstvo družbe uvršča   

med najpomembnejše prioritete organizacije in delovanja šesttisoččlanskega 

kolektiva. Vodja službe varnosti in zdravja pri delu je postal enakopravni član 

vodstva Krke. Da Krka res ceni stroko varnosti in zdravja pri delu, izkazuje tudi s 

podeljevanjem svoje nagrade tudi študentom Oddelka za tehniško varnost 

Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Vse to je v 

veliki meri zasluga pionirskega in zaupanja vrednega dela Itala Morosinija v Krki. 

 

Mag. Jurij Vidovič, predsednik strokovne komisije 

 

 

Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije 


