
Predstavitev dobitnikov nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2020 

 

NAGRADA AVGUSTA KUHARJA ZA ŽIVLJENJSKO DELO  V LETU 2020 

 

Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja, ki jo sestavljata  

predsednik komisije dr. Jože Šrekl  

in član komisije prof. dr. Primož Gspan,  

 

ocenjuje, da življenjsko delo Zlatka Podržaja 

izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev  

nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo. 

 

 

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi: 

1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za Zlatka Podržaja, ki jo je 

pripravilo Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana 28. 6. 2019 

2. pogovora s kandidatom dne 27. 8. 2019 v Ljubljani; 

3. Publikacij: 

a. Zlatko Podržaj: Elaborat o varnosti in zdravju pri delu, elaborat v projektu za pridobitev 

gradbenega dovoljenja, publikacija, pripravljena za 7. posvet Sekcije za gradbeništvo in 

koordinatorje VZD, Zbornica varnosti in zdravja pri delu, Ljubljana 2008; 

b. Dr. Primož Gspan za Matično sekcijo inženirjev in tehnologov in drugih inženirjev v 

Inženirski zbornici Slovenije: IZS MST 06/2012, Splošna smernica za pripravo projektne 

dokumentacije varnost in zdravje pri delu, 1. del: splošno in 2. del: posebni del; 

4. Kandidatovih prispevkov in predavanj od 1999 dalje na posvetih Matične sekcije tehnologov in 

drugih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije, Društva varnostnih inženirjev Ljubljana in Sekcije 

za gradbeništvo Zbornice varnosti in zdravja pri delu (v prilogi);  

5. Razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo; 

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

7. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja. 



 

 

UGOTOVITEV STANJA:   

Diplomirani varnostni inženir Zlatko Podržaj je po zaključenem šolanju na Elektrotehniški srednji šoli na 
Vegovi1 v Ljubljani postal elektrotehnik za jaki tok. Nadaljnje šolanje je opravil s študijem ob delu. Za 
stroko varnosti in zdravja pri delu ga je prvi navdušil profesor Ludovik Oskar Kavs2 in kasneje še prof. dr. 
Vladimir Drusany3. Višja stopnja izobrazbe ga ni zadovoljila, a za pridobitev visokošolskega naziva v 
izbrani stroki bi bil prisiljen študij nadaljevati izven Slovenije v Zagrebu ali Nišu. Zato pa se je skupaj s 
kolegom Žarkom Petrovskim med prvimi vpisal na visokošolski študij za pridobitev naslova diplomirani 
varnostni inženir na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Leta 1998 sta postala 
njegova prva diplomanta (diplomi št. 1 in 2). Opravil je tudi  republiški strokovni izpit za opravljanje 
strokovnih nalog na področju varstva pred požarom, strokovni izpit za opravljanje inženirskih storitev pri 
gradnji (projektiranje, vodenje in nadzor) in strokovni izpit za odgovorno revidiranje s področja varnosti 
in zdravja pri delu po Zakonu o graditvi objektov. 
 
Še kot elektrotehnik se je sprva zaposlil v ljubljanski Tovarni baterij Zmaj, kjer so bile slabe delovne 

razmere zaradi živega srebra, mangana, žveplene in solne kisline, litija, saj, prekomernega hrupa, prahu, 

požarnega tveganja, težkega ročnega dela za ženske in nevzdržne mikroklime. Leta preden je bila z 

zakonom zahtevana, je pripravil oceno tveganja z naslovom »Ugotavljanje nevarnosti za nezgode ter 

stopnje in trajanja obremenitev delavcev pri delu« in o njej poročal na posvetu Zveze društev varnostnih 

inženirjev Slovenije leta 2000 v Velenju. 

Še v času študija za naziv varnostnega inženirja je do izgradnje nove tovarne baterij postal vodja 
investicij. Investicijo je zato lahko uskladil s sodobnimi zahtevami za varnost in humanizacijo. S posebnimi 
komorami je bil zmanjšan hrup stiskalnic, nadležna in škodljiva ročna dela ter s klimatizacijo znižana 
neznosna vročina ob nabavljenih angleških proizvodnih linijah. Zmanjšale so se emisije škodljivih snovi, 
mikroklima je postala ugodnejša. Vodstvo podjetja ga je za izjemen prispevek h gradnji in zagonu nove 
tovarne tedaj nagradilo s posebno plaketo. 
 
Za diplomo varnostnega inženirja pa je dobil nagrado za najboljšo diplomsko delo4 SOZD5 Iskra. Leta 1983 
se je namreč zaposlil v takratnem gigantskem podjetju Iskra z več kot 35.000 zaposlenimi. Po vsej 
Sloveniji je kot varnostni inženir OZD Iskra Avtomatika delal v njenih različnih elektro-kovinarskih TOZD-

 
1 danes Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana 
2 prof. Ludovik Oskar Kavs je leta 1997 prejel priznanje Avgusta Kuharja št. 2. z naslednjo utemeljitvijo:« Je eden 

od ustanoviteljev Zveze društev varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDVIT) in njen dolgoletni predsednik. 

Bil je pobudnik za ustanovitev Višje tehniške varnostne šole in njen prvi dekan.  Je najzaslužnejši, da se je pojem 

varnosti povezal s poklicem varnostni inženir. Postavil je temelje delovanja ZDVIT, ki so zagotovili njeno družbeno 

in ekonomsko uspešno delovanje. Objavil je vrsto strokovnih člankov, brošur in skript. Bil je sodni izvedenec in 

inšpektor za delo.« 

 
3 Leta 2004 dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek »Uvajanje računskih metod določanja stopnje 

varnosti na delovnem mestu« in takratni predstojnik Oddelka za tehniško varnost na Fakulteti za kemijo in kemijsko 

tehnologijo Univerze v Ljubljani. 
4 Zlatko Podržaj: Projekt sanacije ekoloških razmer - klimatizacija: diplomsko delo, samozaložba, 1981, 236 strani 
5 SOZD pomeni sestavljena organizacija združenega dela (terminologija za različne oblike podjetij v Zakonu o 

združenem delu iz časa samoupravnega socializma 1976-1990) 



ih6. Na podlagi pooblastil za upravljanje varnosti in zdravja pri delu je moral obvladati tveganja, povezana 
s stiskalnicami, hrupom, kositrom, svincem, topili, laki, galvanami, radioaktivnimi snovmi, elektriko ipd. 
Povsod je bistveno zmanjšal število in resnost poškodb. Smrtne nezgode pri delu ni imel nikoli v karieri. 
 
Od leta 1989 je bil kot pooblaščeni inženir zaposlen v inženirski družbi Iskra Sistemi, kjer je vodstvo 

podpiralo njegovo delo v strokovnih združenjih. Do konca leta 2010, ko se je upokojil7, je opravljal dela  

odgovornega projektanta, odgovornega nadzornika in odgovornega revidenta. Njegove naloge so bile 

nadzor in koordinacija na gradbiščih, varnostni načrti, elaborati (zlasti tudi dokumentacije zahtev za 

varno uporabo), dokazna dokumentacija (dokazila o zanesljivosti, analize in presoje tveganj objektov) ter 

izkazi varnosti stavb (skupaj s tehnologijo). Šlo je za izgradnjo objektov železnic, energetike in varnostnih 

sistemov po vsej nekdanji Jugoslaviji ter v tujini (npr. v Turčiji in Iranu) . 

Je ustanovni član Inženirske zbornice Slovenije - IZS8, ustanovljene 21. 11. 1996.  Leta 1997 je bil izvoljen 

v izvršni odbor njene Matične sekcije tehnologov in drugih inženirjev (MST), ki sodelujejo pri gradnji. V 

IZS je opravljal še funkcijo predavatelja in izpraševalca za opravljanje strokovnih izpitov za gradnjo ter bil 

v disciplinski komisiji IZS.  

Izjemnost življenjskega dela Zlatka Podržaja se nanaša na njegov življenjski cilj, da se pri gradnji objektov 

status varnostnih inženirjev izenači s statusom etabliranih inženirskih strok.  

Ta cilj je ves čas zasledoval z delom v Društvu varnostnih inženirjev Ljubljana, Inženirski zbornici 

Slovenije, na pristojnem ministrstvu za delo, Uradu za varnost in zdravje pri delu itd. Opozarjal je, da je 

mogoče varnost in zdravje pri delu v praksi zagotoviti zgolj z interdisciplinarnim pristopom. Opravil je 

primerjalno analizo interdisciplinarnih znanj, ki jih med študijem pridobijo varnostni inženirji ter znanj, 

pridobljenih v študijih ostalih inženirskih strok, dopolnjenih z znanji, ki jih inženirji teh strok pridobijo s 

splošnim in posebnim delom strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu.  

Dokazal je, da s strokovnim izpitom ni mogoče v celoti nadoknaditi manjka potrebnih interdisciplinarnih 

znanj.  

 
6 TOZD pomeni temeljna organizacija združenega dela  (terminologija za različne oblike podjetij v Zakonu o 

združenem delu iz časa samoupravnega socializma 1976-1990) 
7 Iskra Sistemi, d.o.o., Stegne 21, Ljubljana 

8 IZS je samostojna poklicna organizacija, ki združuje pooblaščene inženirje in inženirke, ki na območju Republike Slovenije 

sodelujejo pri graditvi objektov in koordiniranju graditve z urejanjem prostora. Ustanovljena je bila 21. 11. 1996 na podlagi 

takratnega Zakona o graditvi objektov in sicer z namenom zagotavljanja strokovnosti in varovanja javnega interesa na 

področju urejanja prostora in graditve objektov. Osnovna dejavnost IZS temelji na javnem pooblastilu za vodenje evidence 

imenika pooblaščenih inženirjev in na javnem pooblastilu za izvajanje strokovnih izpitov po Zakonu o graditvi objektov. 

Matična sekcija inženirjev tehnologov in drugih inženirjev (MST) kot organizacijska enota IZS ščiti in zastopa interese 

inženirjev tehnologov, skrbi za razvoj, izobraževanje in  za njihovo pravilno delovanje ter ugled. Načrti tehnologije delovnih 

procesov so namreč temelj delovanja oziroma obratovanja in hkrati osnova za načrte drugih strok.  V skladu s 36. členom 

Zakona o graditvi objektov so tehnološki načrti sestavni del projektne dokumentacije. Vrst tehnologij je toliko, kolikor je vej 

gospodarstva. Sedanji členi  organiziranosti MST še ne pokrivajo vseh tehnoloških strok, ki so in še bodo nujno potrebne za 

načrtovanje obnov obstoječih in novih tehnologij, zato si MST vztrajno prizadeva za strokovno širitev svojega  članstva in 

ureditev statusa inženirja tehnologa. Poleg inženirjev tehnologov so v MST včlanjeni še drugi inženirji, ki jih ne vključujejo 

ostale matične sekcije, kot so inženirji za načrtovanje požarne varnosti ter varnosti in zdravja pri delu. Vir: http://www.izs.si/: 

 

 

http://www.izs.si/


Kljub temu je opazil, da varnostni inženirji niso mogli poklicno napredovati na položaje, odprte za 

inženirje etabliranih strok. Na primer strojni inženir je lahko postal vodja proizvodnje, kar ni bilo mogoče 

varnostnemu inženirju. Tudi v IZS so bile ključne naloge zagotovljene zgolj nosilcem nazivov z 

univerzitetnim študijem. Ta odnos se je na primer nakazal že na samem ustanovitvenem zboru IZS, ko se 

varnostnih inženirjev sprva ni predvidelo v članstvu IZS.    

Priložnost za uveljavitev stroke varnostnega inženirja je zaznal v odlično zasnovani Direktivi Sveta 

92/57/EGS z dne 24. junija 1992 o izvajanju minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtev na začasnih ali 

premičnih gradbiščih (osma posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS). Pričakoval je, 

da bo na njeni podlagi sprejet zakon, ki bo izenačil inženirske poklice tudi v okviru pooblastil IZS.  

 
Zlatko Podržaj, ki ga je za delovanje v IZS pooblastila Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije, in 

ostali predstavniki stroke varnosti in zdravja pri delu9, ki so v desetletju po ustanovitvi delovali v IZS, so 

pričakovali enako ureditev licenc za pripravo elaborata varnosti in zdravja pri delu, ki bi moral biti v 

skladu s stroko obvezna sestavina projektne dokumentacije, tako za fazo priprave kot za izvajalno fazo 

projekta, kot je na primer veljala za požarno varnost in za etablirane inženirske stroke. V ta namen je 

stroka pripravila potrebne podlage, kakršne so zlasti naslednje, še vedno temeljne za delo koordinatorjev 

v fazi priprave gradbenega projekta:  

1. Zlatko Podržaj: Elaborat o varnosti in zdravju pri delu, elaborat v projektu za pridobitev 

gradbenega dovoljenja, 7. posvet Sekcije za gradbeništvo in koordinatorje VZD, izdala Zbornica 

varnosti in zdravja pri delu, 2008  

2. Primož Gspan, Franc Pečovnik (strojnik.), Darko Drev, Zlatko Podržaj: Splošna smernica za 

pripravo projektne dokumentacije varnost in zdravje pri delu: 1. del: Splošno in 2. del: Posebni 

del10, IZS MST 06/2012, 26 strani; (pooblaščeni inženirji stroke VZD so na tej podlagi po 12 letih 

prizadevanj v IZS enakopravni tvorci zagotavljanja zanesljivosti gradnje objektov). Te splošna 

smernica je pomenila bistveni preboj za stroko v IZS. 

3. Izpitna vprašanja za pridobitev licence IZS MST za elaborate varnosti in zdravja pri delu z vsemi 

elementi direktive 92/57/EGS (glej prilogo 2), za Akademijo za izobraževanje pri IZS. 

V Akademiji za izobraževanje IZS je bilo kmalu  organizirano izobraževanje za inženirje vseh strok, ki 

sodelujejo pri zanesljivi/varni gradnji, kar je pomembno vplivalo na sodelovanje stroke varnosti in zdravja 

pri delu v procesih projektiranja, gradnje in nadzora. Poseben prispevek je kandidat dal k prenosu 

bistvenih zahtev v nacionalni pravni red na podlagi svoje projektantske prakse (bistvene zahteve BZ4 

'Varnost pri uporabi, po direktivi 89/106/EGS za gradbene proizvode), in sicer v obliki vizije stroki, 

 
9 Na primer dobitnika nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo leta 2002 in 2004 Jože Dolenc in Primož Gspan. 

Sam poudarja, da je njegovo delo spodbudila energija množice ljudi, njegovih stanovskih kolegov in prijateljev, 

spoštovanih strokovnjakov iz šole, gospodarstva, društev. Vošner, Dolenc, Kern, Gspan, Drusany, Šrekl, Pšaker, 

inženirji iz gradbeništva, Srovin, iz IVD-ja, ZVD-ja, Ožbot, pa inženirji drugih strok na IZS, rudarji, geodeti, 

arhitekti ... Primorci, Prekmurci, ... 

 
10 http://www.izs.si/maticne-sekcije/mst/obvestila-

ms/obvestilo/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=782&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%

5D=detail&cHash=03d4087de2b2ee2a857dadd530726d87  

https://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Primo%C5%BE+Gspan%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Franc+Pe%C4%8Dovnik+(strojnik.)%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Darko+Drev%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.si/search?hl=sl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Zlatko+Podr%C5%BEaj%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
http://www.izs.si/maticne-sekcije/mst/obvestila-ms/obvestilo/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=782&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=03d4087de2b2ee2a857dadd530726d87
http://www.izs.si/maticne-sekcije/mst/obvestila-ms/obvestilo/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=782&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=03d4087de2b2ee2a857dadd530726d87
http://www.izs.si/maticne-sekcije/mst/obvestila-ms/obvestilo/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=782&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=03d4087de2b2ee2a857dadd530726d87


zakonodajalcu in investitorjem za dvig ravni varnosti zlasti pri uporabi objektov. Referat v zvezi s tem je 

podal v okviru 6.dneva inženirjev na temo izpolnjevanje bistvenih zahtev za kakovostno in trajnostno 

gradnjo 28.11.200611 .  

Pričakovanja, da bo stroka sama podeljevala licence za projektiranje predhodnega varstva pri graditvi 

objektov, se niso uresničila, ker licenco strokovne usposobljenosti koordinatorjev ne izdaja IZS, kot je to 

urejeno za ostale inženirske stroke, ki sodelujejo pri graditvi objektov. Namesto tega se je strokovne 

izpite za koordinatorje preneslo pred strokovno komisijo na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, pri 

čemer je bil odločujoči predsednik komisije vedno pravnik. Pravne podlage so bile določene s 

Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih 

in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 31/2008) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu 

na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. št. 3/02 in 57/03 in kasneje 83/05 in 43/11 – ZVZD-

1).  

Zlatko Podržaj še vedno opozarja, da navkljub pričakovanjem stroke po ustanovitvi IZS predpisi o gradnji 

objektov kakor tudi ne predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, sprejeti v naslednjem desetletju, 

med obvezno gradbeno dokumentacijo ne vštevajo tudi ustrezne dokumentacije o predhodnem varstvu, 

čeprav Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS št. 43/2011) sicer v 25. členu določa, 

da »delodajalec sme dati v uporabo objekt le, če je pridobil dokumentacijo v zvezi z nadaljnjim delom 

skladno s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih ter pisno ocenil 

tveganja, katerim bi delavci lahko bili izpostavljeni pri delu.« Ker pa ta dokumentacija ni obvezen del 

gradbene dokumentacije, to zakonsko določilo ostaja neuresničeno. Elaborat je bil v praksi izločen kot 

administrativno breme. Predhodno varstvo v smislu 25. člena ZVZD-1 pa pomeni, da pri načrtovanju 

gradbenih objektov ni dovolj zgolj upoštevati npr. trdnosti objekta in njegove ustrezne umestitve v 

prostor ampak tudi, če objekt zagotavlja delavcem, ki bodo v njem delali, npr. tudi ustrezno mikroklimo, 

osvetlitev, obvladovanje hrupa in ostale dejavnike zdravja in udobja na delovnem mestu.  

Kakšen je status stroke varnosti in zdravja pri delu v IZS je zato mogoče razbrati v naslednjih dokumentih, 

saj pri plačilu koordinator ni enakovreden tistim inženirskim strokam, katerih žig je nujen za popolno 

gradbeno dokumentacijo (žig za vpise v gradbeni dnevnik in žig projektne dokumentacije): 

1. Merila za vrednotenje inženirskih storitev12, Oznaka: MVIS – 2012, Sprejeta s sklepom št. 281 na 
29. redni skupščini IZS 10. 4. 2012. 

2. Priporočena bruto plača pooblaščenega inženirja, priporočena cena ure inženirske storitve13, 

januar 2018 (za projektanta, odgovornega projektanta in odgovornega vodjo projekta) 

Danes v organih matične sekciji MST ni nobenega varnostnega inženirja več.  

 

PRISPEVEK ZLATKA PODRŽAJA K RAZVOJU STROKE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU: 

 
11 http://www.izs.si/dogodki/dnevi-inzenirjev-izs/2006/ 
12 http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/pravilniki/MVIS-marec-2012-potrjen-29-skupscina-objava-www.pdf 

 
13 http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/Dobra_praksa/Priporocena_bruto_placa_in_priporocena_cena_ure-IZS-10-

1-2018.pdf  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3626
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/pravilniki/MVIS-marec-2012-potrjen-29-skupscina-objava-www.pdf
http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/Dobra_praksa/Priporocena_bruto_placa_in_priporocena_cena_ure-IZS-10-1-2018.pdf
http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/Dobra_praksa/Priporocena_bruto_placa_in_priporocena_cena_ure-IZS-10-1-2018.pdf


Zlatko Podržaj je leta 2001 na predlog Sekcije za gradbeništvo Zveze društev varnostnih inženirjev 

Slovenije prejel priznanje Avgusta Kuharja št. 32 z naslednjo utemeljitvijo: “Zlatko Podržaj je eden izmed 

pobudnikov za ustanovitev sekcije za gradbeništvo Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije in član 

njenega izvršnega odbora. Je tudi najzaslužnejši za uveljavitev inženirjev za tehniško varnost v Inženirski 

zbornici Slovenije med drugimi inženirskimi strokami, ki sodelujejo pri gradnji objektov. S svojim znanjem 

in vztrajnostjo je namreč zagotovil, da so v Inženirski zbornici Slovenije inženirji tehniške varnosti 

organizirani v matični sekciji tehnologov in ostalih inženirjev ter da se od leta 1999 pri njej redno 

opravljajo strokovni izpiti za stroko tehniške varnosti. Leta 1999 je oblikoval smernice za sistemsko 

ureditev varne gradnje.” Vendar pa kljub prizadevanjem in predpisanim nalogam 'koordinatorja v pripravi 

projektne dokumentacije' ta zahteva do danes nikoli ni v praksi zaživela. 

Bil je član izvršnega odbora Društva varnostnih inženirjev Ljubljana, izvršnega odbora Sekcije za 

gradbeništvo Zbornice varnosti in zdravja pri delu in izvršnega odbora matične sekcije tehnologov in 

drugih inženirjev Inženirska zbornica Slovenije. Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije ga je 

imenovala za svojega predstavnika v usmerjevalno skupino PHARE projekta za pripravo novega 

sistemskega zakona o varnosti in zdravju pri delu in vseh spremljajočih predpisov v času prilagajanja 

slovenskih predpisov pravnemu redu EU. 

V prilogi je seznam njegovih publikacij in predavanj na posvetih in seminarjih po letu 2008 dokazuje, da 

je bil  intenzivno prisoten v stroki varnosti in zdravja pri delu. V Zvezi društev varnostnih inženirjev 

Slovenije je deloval kot oblikovalec programov in predavatelj na več posvetih in  seminarjih predvsem na 

področju rednega izobraževanja v zvezi s promocijo stroke, zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu pri 

gradnji, projektnim vodenjem, upravljanjem s tveganji ter v zvezi z uporabo smernic varnosti in zdravja 

pri delu za dosego zanesljivosti objektov. 

Za Zbornico VZD - sekcijo za gradbeništvo in koordinatorje je pripravil tiskano publikacijo »Elaborat o 

varnosti in zdravju pri delu - elaborat v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja«, ki je bil objavljen 

na 7. posvetu koordinatorjev varnosti in zdravja pri delu. 

 

OCENA ŽIVLJENJSKEGA DELA ZLATKA PODRŽAJA: 

Zlatko Podržaj je bil eden najbolj dejavnih varnostnih inženirjev v Sloveniji. Za vključevanje in razvoj 

stroke varnosti pri delu v sistem graditve objektov je po mnenju svojih stanovskih kolegov naredil največ 

od vseh. Vse življenje se je boril za ugled stroke varnosti in zdravja pri delu. Kot izkušen operativec in 

svetovalec za upravljanje s tveganji je zapisal sistem in usmeritve za projektiranje predhodnega varstva 

pri graditvi objektov. S svojim življenjskim delom je pomagal tudi utirati pot do visokošolskega 

bolonjskega študija varnosti in zdravja pri delu. 

Odločilno je prispeval, da je stroka pripravila sistem in celovito platformo za javno pooblastilo nadzora 

stroke nad izvajanjem strokovnih nalog pri gradnji objektov. Čeprav zaradi pomanjkanja politične volje 

zastavljenih ciljev ni v celoti dosegel, pa je njegovo delo v zadnjem desetletju omogočilo izjemen dvig 

standardov varnosti in zdravja pri delu v fazi projektiranja in izvajanja graditve objektov. 

 

 



Dr. Jože Šrekl, predsednik strokovne komisije 

Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije 

 

Priloga 1: Izbor predavanj in publiciranih del Zlatka Podržaja: 

1. Zlatko Podržaj: Projekt sanacije ekoloških razmer - klimatizacija: diplomsko delo, samozaložba, 1981, 

236 strani 

2. Žarko Petrovski, Zlatko Podržaj: Model implementacije študije požarne varnosti za kombiniran 

poslovno industrijski objekt: diplomska naloga [visokošolskega strokovnega študija] : [študijski 

program: varstvo pri delu in požarno varstvo], samozaložba, 1998 

3. Simpozij Portorož 1999 – referat: Stroka tehniške varnosti  

4. Stališča in predlogi za dokončno pravno ureditev varnosti in zdravja pri delu v zvezi s projektiranjem 

in gradnjo, 21. 6. 2000 

5. Poročilo o projektu PHARE, posvet ZDVIS, Velenje, 2000  

6. Pobuda Sekcija za gradbeništvo za uvedbo postopka pridobitve javnega pooblastila Zbornice varnosti 

Pogoji za izdelovalce varnostnega načrta, 26. 10. 2001 

7. Posvet sekcije za gradbeništvo Zbornice varnosti in zdravja pri delu, 21.05.2002 v Ljubljani pod 

pokroviteljstvom delniške družbe Iskra Sistemi 

8. ZVZD Sekcija za gradbeništvo urgira pobudo za pridobitev javnega pooblastila skladno s 50. členom 

Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS,56/99), ki zadeva izvajanje usposabljanja koordinatorjev 

za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ter vodenje registra koordinatorjev 

za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, 12. 12. 2002 

9. Preizkus znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev po 17. členu Pravilnika o programu in 

načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih 

gradbiščih (Uradni list RS, št.59/02) in izpitna vprašanja , Sekcija za gradbeništvo, Zbornica VZD 

10. PROJEKTNO VODENJE, Zagon projektov, Usposabljanje odgovornih oseb v procesu gradnje za varnost 

in zdravje pri delu, januar 2003 

11. Dopolnila uredbe, VZD in graditev, Uredba o zagotavljanju VZD na gradbiščih (U.l.RS 03/02), Zbornica 

VZD, 23. 3. 2003  

12. 2003 – sistemiziral izobraževanja in preizkuse za koordinatorje z izdelavo programa in 

standardiziranih vprašalnikov – primer, priloga A, B, C ter D, E in F.  

13. Vodenje projektov, Ciklus, Skrbništvo, Modeliranje, 2003 

14. Zagotavljanje zanesljivosti, Stroka tehniške varnosti in gradnja, Ljubljana, maj 2004 

15. Osnutek zapisnika s seje Sekcije za gradbeništvo (gremij pooblaščenih inženirjev) z dne 13. 10. 2004 
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16. Elaborat zahtev za varnost in zdravje pri delu, Zagotavljanje zanesljivosti objektov, DVI Ljubljana, 

december 2005 

17. Aktivnosti 2006/2007, Zbornica VZD, Sekcija za gradbeništvo in koordinatorjev za VZD, 2007 

18. 7. posvet SGK – referat Elaborat o VZD, oktober 2007 

19. Gradivo za pripravo na strokovni izpit po ZGO za stroke tehniške varnosti področje I. Varnost in 

zdravje pri delu, Predmet: PRAVNA UREDITEV, Predmet: VODENJE PROJEKTOV, Avtor: Zlatko Podržaj, 

d. v. i. 

20. Gradivo za pripravo na strokovni izpit po ZGO za stroke tehniške varnosti področje II. Požarna 

varnost, Predmet VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU,  

21. Prvi program za strokovne izpite na IZS  

22. Akademija IZS, Referat: VZD za uporabnika, 2009 

23. Referat posveta ZVD ob pripravi splošne smernice – delavnica, 2011 

24. ZGO-1-NPB6, Zaključek-usmeritve stroke, Shema doseganja predpisane ravni VZD - ELABORAT 

25. Primož Gspan, Franc Pečovnik (strojnik.), Darko Drev, Zlatko Podržaj: Splošna smernica za pripravo 

projektne dokumentacije varnost in zdravje pri delu: 2. del: posebni del, IZS, 2012, 26 strani 

 

 

______________________________________________________________________ 

Priloga 2 

PPRREEIIZZKKUUSS  ZZNNAANNJJAA  SSTTRROOKKOOVVNNEE  UUSSPPOOSSOOBBLLJJEENNOOSSTTII  KKOOOORRDDIINNAATTOORRJJEEVV  

Po 17.členu Pravilnika o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu 

na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.list RS, št.59/02) 

VPRAŠANJA  

Področje:  Faza priprave/izvajanje projekta 

Del:   Poznavanje predpisov in pravil dobre prakse 

Tema:  1 - Zakonodaja s področja VZD in graditve objektov 

2 - Naloge koordinatorjev za VZD  

3 - Preprečevanje tveganj za VZD  

4 - Koordiniranje varnosti pri delu  
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januar 2003 

Koordinator zna: 

 

PROJEKTNO SVETOVANJE 

1. obvladovati zahtevne projekte z vidika svoje interdisciplinarne stroke 

 uporabljati osnovne termine in načela projektnega vodenja;  

 uporabiti znanje in veščine projektnega vodenja v svojem okolju; 

 svetovati pri organiziranju projekta; 

 prepoznati in preveriti cilje projekta; 

 pripraviti  finančno in časovno oceno projekta glede na ugotovljena tveganja ; 

 razviti strukturo razčlenjenih projektnih nalog (WBS – Work Breakdown Structure); 

 pripraviti plan koordinacije skupnih varnostnih ukrepov za varnostni načrt; 

 upravljati in nadzorovati spremembe projekta in tveganje; 

 spremljati izvajanje varnostnega načrta; 

 tvorno sodelovati pri timskem načinu dela v projektnem timu 

 

 

NAČRTOVANJE 

2. izdelati projektno nalogo za naročilo projektne in tehnične dokumentacije 

 definirati ustreznost postopkov projektiranja 

 izdelati projektno in tehnično dokumentacijo v predpisani obliki 

 identificirati nevarnosti v zvezi z gradnjo in z uporabo objekta; 

 presoditi nivoje tveganj v zvezi z ugotovljenimi nevarnostmi; 

 definirati varnostne ukrepe, ki zagotavljajo sprejemljivo varnost gradnje in uporabe objekta 

 svetovati arhitektonske, tehnološke in organizacijske rešitve projektantu; 

 izdelati dokumentacijo za varno uporabo objekta; 

 upravljati s spremembami na projektu in revidirati tehnično dokumentacijo; 

 ocenjevati ustreznost listin gradnje. 

 

NADZOR IN KOORDINACIJA 

3. izvajati nadzor varne gradnje 

 definirati ustreznost poteka gradbenih postopkov; 

 definirati ustreznost gradbenih proizvodov; 

 definirati temeljna načela varnosti in zdravja  



 s pogajanji usklajevati aktivnosti med vsemi udeleženci gradnje; 

 zagotoviti medsebojno sodelovanje in soobveščanje izvajalcev ter sodelovanje projektanta 

 izvesti postopek revizije varnostnega načrta; 

 izdelati metodo za efektno preverjanje varnega izvajanja delovnih postopkov na terenu; 

 uporabljati sodobna orodja za spremljanje projektov, poročanje in za vodenje evidenc; 

 uporabljati sodobno opremo informacijske tehnologije za izvajanje neposrednega nadzora 

 

A Dokumentacija za VZD 

1. Ugotovitve o arhitektonski zasnovi in predvideni rabi objekta na osnovi: 

• načrtov IDP, 

• samostojnih predhodnih študij ter 

• tehnologije uporabe objekta 

2. Ocena tveganja in predviden obseg del v zvezi z uporabo objekta 

• Identificiranje predvidenih nevarnosti na objektu v uporabi 

• Ocenjevanje tveganja 

• Posnetek predvidenih del 

3. Izbor in določitev potrebnih varnostnih naprav in opreme objekta 

• Načrti procesne/tehnološke varnostne opreme 

• Načrti varnostnih instalacij in naprav 

• Načrti varnostnih sistemov objekta 

• Načrti varnostne označitve objekta 

4. Pogoji obratovanja objekta – projektna naloga za vse OP POV 

• Informacije in priporočila uporabniku 

• Navodila in opozorila za obratovanje 

• Navodila za preizkušanje in vzdrževanje 

• Frekvenca del / roki 

• Zahteve za vzdrževalce 

• Navodila za razgradnjo objekta in opreme 

 
 

B Varnostni načrt 

1. Tehnični opis 

• Obseg in potek del 

• Izbor tehnologije 

• Lokacijska in časovna opredelitev aktivnosti 



2. Ocena tveganja 

3. Pravila ureditve gradbišča 

• Načrt ureditve gradbišča 

• Gradbiščni red 

4. Ukrepi za posebno nevarna dela 

5. Pravila usklajevanja posameznih izvajalcev 

6. Pravila usklajevanja z okoljem 

• Tehnološki vplivi okolja 

• Kataster komunalnih vodov 

• Načrt prometne ureditve 

7. Projektni plan skupnih ukrepov 

8. Kalkulacije 

 

IZPITNA VPRAŠANJA 

1. Temeljna načela zakona o varnosti in zdravju pri delu? 

2. Kdo imenuje odgovornega vodjo gradbišča? 

3. Načela izvajanja ukrepov po ZVZD? 

4. Kdo imenuje odgovornega vodjo del? 

5. Izjava o varnosti z oceno tveganja? 

6. Kdo imenuje odgovornega vodjo projekta? 

7. Strokovne naloge VZD? 

8. Kdo imenuje odgovornega projektanta? 

9. Evidence po ZVZD? 

10. Dokazilo o zanesljivosti? 



11. Bistvena vsebina sporazuma po 25.čl. ZVZD? 

12. Ukrepanje v primeru pomanjkljive PD? 

13. Pogoji za delavca, odgovornega za izvajanje skupnih ukrepov VZD? 

14. Glavne obveznosti izvajalca? 

15. Prijave Inšpektoratu za delo? 

16. Kdo nosi odgovornost za stvarne napake gradbe? 

17. Predpisi s področja VZD, ki posegajo na področje projektiranja varnih objektov? 

18. Izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta? 

19. Predpisi s področja VZD, ki posegajo na področje varne gradnje? 

20. S katerimi postopki se zagotavlja zanesljivost objekta? 

 

 

 

11..  DDeeffiinniicciijjaa  pprroojjeekkttaa??  

22..  OOrrggaanniiggrraamm  pprroojjeekkttnneeggaa  vvooddeennjjaa??  

33..  MMooddeelliirraannjjee  pprroojjeekkttaa??  

RR    SS--kkrriivvuulljjaa??  

11..  OOpprreeddeelliitteevv  pprroojjeekkttaa??  

22..  KKoonncciippiirraannjjee  pprroojjeekkttnnee  sskkuuppiinnee??  

33..  ČČlleenniitteevv  pprroojjeekkttaa??  

RR    OOssnnoovvnnii  pprriikkaazzii  pprroojjeekkttnneeggaa  mmooddeellaa??  

11..  AAkkttiivvnnoossttii  cciilljjnneeggaa  vvooddeennjjaa??  

22..  SSttaattuuss  kkoooorrddiinnaattoorrjjaa  II  iinn  kkoooorrddiinnaattoorrjjaa  IIII  vv  pprroojjeekkttnnii  sskkuuppiinnii??  

33..  MMrreežžnnoo  ppoovveezzoovvaannjjee??  



RR    OOpprreeddeelliitteevv  aakkttiivvnnoossttii??  

11..  MMaattrriiččnnaa  oorrggaanniizzaacciijjaa  iinn  mmaattrriikkaa  ooddggoovvoorrnnoossttii??  

22..  SSttrruukkttuurriirraannjjee  pprroojjeekkttaa??  

33..  VVrrssttee  ppoovveezzaavv  nnaalloogg//aakkttiivvnnoossttii??  

RR    GGaannttooggrraamm??  

11..  EElleemmeennttii  ppllaanniirraannjjaa  pprroojjeekkttaa??  

22..  FFaazzaa  iinniicciiaalliizzaacciijjee  pprroojjeekkttaa??  

33..  KKaajj  jjee  mmeejjnniikk  aallii  ddooggooddeekk??  

RR    OOssnnoovvnnii  ppllaann??  

11..  NNaallooggee  sskkrrbbnniiššttvvaa  ppllaannaa??  

22..  FFaazzaa  kkoonncciippiirraannjjaa  pprroojjeekkttaa??  

33..  TTeerrmmiinniirraannjjee  iinn  ččaassoovvnnaa  aannaalliizzaa??  

RR    PPrroojjeekkttnnii  cchhaarrtteerr??  

11..  ZZaaggoottaavvlljjaannjjee  vvaarrnnoossttii  vv  ffaazzii  iizzvveeddbbee  oobbjjeekkttaa  ppoo  DDeemmiinnggoovveemm  nnaaččeelluu??  

22..  FFaazzaa  ddeeffiinniirraannjjaa  pprroojjeekkttaa??  

33..  KKaajj  jjee  kkrriittiiččnnaa  nnaallooggaa  iinn  kkaajj  kkrriittiiččnnaa  ppoott??  

RR    OOmmeejjiittvvee  zzaa  zzaaččeetteekk//kkoonneecc  nnaallooggee??  

11..  OOssnnoovvnnaa  nnaaččeellaa  pprroojjeekkttnneeggaa  vvooddeennjjaa??  

22..  FFaazzaa  iizzvveeddbbee  pprroojjeekkttaa??  

33..  DDoollooččeevvaannjjee  vviirroovv??  

RR    NNaaddzzoorr--kkoonnttrroollaa  pprroojjeekkttaa??  

11..  KKaajj  ssmmaattrraammoo  zzaa  vviirree//rreessuurrssee??  

22..  VVrrssttee  ppoorrooččiill  pprroojjeekkttnneeggaa  vvooddeennjjaa??  

33..  SSttrroošškkoovvnnaa  aannaalliizzaa??  

RR    OOcceennaa  ssttrroošškkoovv  iinn  uuččiinnkkoovv??  

11..  TTeehhnniikkaa  sskkrrbbnniiššttvvaa  pprroojjeekkttaa??  

22..  OOssnnoovvnnii  ppaarraammeettrrii  pprroojjeekkttaa  ––  ssttaattiissttiikkaa  pprroojjeekkttaa??  

33..  SSttrroošškkii  vviirraa??  

RR    HHiissttooggrraamm??  

 


