
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 Milana Srne 

 

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 Milana Srne, ki jo je pripravilo 

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske 28. 6. 2019; 

2. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za Milana Srno, ki jo je pripravilo 

Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske 26. 6. 2019; 

3. pogovora s kandidatom dne 10. 9. 2019 v Ljubljani; 

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

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

6. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja. 

 

 

 

 

 



UGOTOVITEV STANJA:   

Več kot 40 let so strokovne reference mag. Milan Srna, univerzitetnega diplomiranega inženirja 

strojništva, povezane s strojništvom in varnostjo pri delu. Svojo poklicno pot je začel kot strugar v Tovarni 

verig Lesce in z nenehnim študijem napredoval v strojnega tehnika, strojnega inženirja projektanta, bil 

več kot 15 let medobčinski in republiški inšpektor za delo za področje težke industrije in metalurgije1, 

nato direktor Urada za varnost in zdravje pri delu Republike Slovenije, predstojnik Centra za strokovne 

naloge varnosti ZVD Zavod za varstvo pri delu v Ljubljani, direktor razvoja KOVA, d. o. o., in končno 

predsednik Gospodarske zbornice varnosti pri delu.  

Od leta 1995 do 2004 je bil direktor Urada za varnost in zdravje pri delu in sodeloval pri projektih, ki 

opredeljujejo današnji sistem varnosti in zdravja pri delu. V tem času je bila najpomembnejša uskladitev 

slovenske zakonodaje z evropskimi direktivami na področju varnosti in zdravja pri delu. Da bi do včlanitve 

Slovenije v Evropsko unijo v slovenske predpise vgradili 33 evropskih direktiv, je bilo potrebno pregledati 

vso slovensko zakonodajo in preučiti, kako vanjo najbolje vgraditi evropsko, določiti prehodna obdobja in 

izjeme.  

V času kandidature Slovenije za članstvo v Evropski uniji je bil predsednik usmerjevalnega odbora 

mednarodnega projekta PHARE »Razvoj slovenskega sistema varnosti in zdravja pri delu2« in bil član 

twinning projekta z Nemčijo in Nizozemsko »Poklicna varnost in zdravje pri delu3«. Po včlanitvi Slovenije 

v EU pa je postal izvedenec TAIEX4 v okviru  evropskih projektov tehnične pomoči državam kandidatkam 

za članstvo v EU pri usklajevanju zakonodaje EU in njihove implementacije. 

Naslednji izziv je bila zanj metodologija ocenjevanja tveganja, saj so bili  delodajalci v skladu z Zakonom o 

varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Uradni list RS, št. 56/1999) dolžni do 31. 12. 2001 pripraviti povsem 

novo listino »Izjava o varnosti z oceno tveganja«, kmetje ali fizične osebe, ki niso zaposlovali drugih oseb, 

pa do 31. 12. 2002. Milan Srna je v tem procesu odigral vlogo, ki je ni mogoče spregledati. Urad je 

namreč pripravil Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Uradni list RS, 

št. 30/2000), ki je odgovoril na številna vprašanja iz debate v stroki, kakšna naj ocena bo. Definiral je 

nevarnost kot okoliščino ali stanje, ki lahko ogrozi ali poškoduje delavca oziroma okvari njegovo zdravje, 

tveganje pa kot verjetnost, da nevarnost povzroči poškodbo ali zdravstveno okvaro. Ocenjevanje 

tveganja je definiral kot sistematično evidentiranje in proučevanje vseh dejavnikov delovnega procesa, z 

namenom ugotoviti možne vzroke za nastanek poškodb pri delu, poklicnih boleznih, bolezni v zvezi z 

delom in možnosti preprečevanja, odpravljanja in zmanjševanja tveganj. Določil je sestavine izjave o 

varnosti z ocenjevanjem tveganja, opredelitve, da ocenjevanje tveganja obsega opredelitev nevarnosti, 

delovnih mest in delavcev, ki so izpostavljeni tveganju, ocenitev ravni oziroma stopnje tveganja, 

 
1 Strokovni izpit  iz varnosti in zdravja pri delu in za inšpektorja dela:  SRS RKD št. 29 z dne 26.6. 1980 

2 Chair of  Steering committee for PHARE project »Development of Slovene System of Occupational Health and 

Safety, SL 9907 03 01)  

3 Occupational Safety and Health at Work in Slovenia 
4 Technical Assistance and Information Exchange je od leta 1996 orodje Evropske komisije za podporo javni 
administraciji pri izvedbi  EU zakonodaje ter za širjenje najboljših praks.  
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/taiex_en  

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/taiex_en


določitev potrebnih ukrepov za preprečevanje tveganja oziroma zmanjševanja tveganja ter revizijo v 

primeru sprememb tehnoloških postopkov in ob uvajanju novih tehnologij. 

Urad je po sprejetju pravilnika izdal še veliko različnih priporočil, navodil in drugih pripomočkov za 

ocenjevanje tveganj za varnost in zdravje pri delu in jih uporabniku prijazno objavil na spletni strani. 

Nekatere so še vedno dostopne in v uporabi5.  

Od 1996 do 2003 je bil predsednik komisije za strokovne izpite iz varnosti in zdravja pri delu ter bil član 

oziroma izpraševalec za posebni del strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. Bil je mentor več 

kot sto kandidatom za opravljanje strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (pisna naloga za 

strokovni izpit). 

Po razpustitvi Urada v mandatu Vlade RS 2004-2008 v času reforme javnih služb ter modernizacije in 

racionalizacije njihovih storitev se je zaposlil v zasebnem sektorju. S sodelovanjem strokovnjakov za 

informacijsko tehnologijo je združil sodobno računalniško programsko opremo s poznavanjem vseh 

dejavnikov tako tehničnega kot zdravstvenega varstva delavcev na delovnem mestu in izdelal uporabniku 

prijazno aplikacijo s splošno metodo ocenjevanja tveganja, ki jo moč nadgraditi v skladu s posebnimi 

potrebami delodajalcev različnih dejavnosti. Aplikacija je uporabniku ponujala pregleden obrazec z vsemi 

zahtevanimi elementi ocene tveganja, ki uporabnika vodi korak za korakom, mu nudi izbor strokovno 

korektnih rešitev za vse možne situacije pri delodajalcu ter mu omogoča on line preverjanje najbolj 

aktualnih zadevnih predpisov in poročil o analizah pri delodajalcu. Aplikacija je med drugim uporabljala 

kot bazo podatkov tudi razvid del in nalog delodajalca, za katere je potrebno pripraviti oceno tveganja.  

Leta 2011 Je Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA)6 s ciljem zmanjšati 
administrativna bremena gospodarstva predstavila enostavno in brezplačno generično spletno 
interaktivno orodje OiRA7 za ocenjevanje tveganja. Namenjeno je bilo predvsem mikro in malim 
podjetjem, ki pogosto nimajo dovolj virov ali zadostnega znanja o varnosti in zdravju pri delu, da bi to 
oceno uspešno sama izvedla.  Po letu 2012 je Republika Slovenija k projektu OiRA pristopila s podpisom 
memoranduma. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je prevzelo vlogo 
skrbnika projekta. Milan Srna je za ministrstvo po pogodbi v slovenščini in upoštevajoč slovenske 
predpise razvil pet interaktivnih spletnih orodij Gradbeništvo, Kovinar, Krovec, Pisarne in Čiščenje 
poslovnih prostorov8. 

Postal je predavatelj v programu Strojništvo na naslednjih treh višjih šolah: B&B Izobraževalni center, 

visoka, višja in srednja šola, Kranj, Šolski center Škofja loka, višja strokovna šola in Šolski center Postojna, 

 
5 Vsebina izjave o varnosti z ocenjevanjem tveganja 

(http://www.zvzd.si/docs/izjava_o_varnosti_z_ocenjevanjem_tveganja.pdf) 

Smernice za samopresojo stanja varnosti in zdravja pri delu v vašem podjetju 

(http://www.zvzd.si/docs/smernice_za_samopresojo.pdf) 

Ocenjevanje tveganja za mala in  srednje velika podjetja (http://www.zvzd.si/docs/ocena tveganja  mali 

delodajalci.pdf) 

6 https://osha.europa.eu/sl  
7 OiRA je okrajšava za Online Interactive Risk Assessment 
8 http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja  

http://www.zvzd.si/docs/ocena
https://osha.europa.eu/sl
http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja


višja strokovna šola postojna – strojništvo. Predaval je naslednje predmete: Tehniški predpisi in 

načrtovanje proizvodov, Vzdrževanje strojev in naprav ter Varnost pri delu in varovanje okolja. 

Bil je sodni izvedenec za izvedenska mnenja s področja varnosti pri delu9. Bil je član  invalidske  komisije 

II. stopnje  Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ). Opravil je usposabljanje za 

notranjega  presojevalca po  ISO 9001. Pri SIST je predavatelj za standard Sistem vodenja zdravja in 

varnosti pri delu – ISO 45001:2018 

Vodil je zahtevne praktične projekte ali pri njih sodeloval. Tako je aktivno sodeloval pri projektu 

»Harmonizacija tehnične zakonodaje«. Pri Ministrstvu za gospodarstvo je član delovne skupine za 

področje strojev. Pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST) je član Strokovnega sveta SIST za 

splošno področje in  od njegove ustanovitve predsednik tehničnega odbora za varnost strojev in naprav 

SIST TC/VSN. Bil je član v Delovnem odboru 114 za stroje pri Evropskem odboru za standardizacijo CEN10.  

Bil je ustanovni član in predsednik Gospodarske zbornice varnosti pri delu Slovenije, ki je bila 

ustanovljena na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah 16. 11. 2011 na svoji ustanovni 

skupščini. Je samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki na 

trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost s področja varnosti in zdravja pri delu ali drugo 

pridobitno gospodarsko dejavnost. Člani Gospodarske zbornice varnosti pri delu Slovenije so lahko tudi iz 

drugih gospodarskih panog. Sedež je v Kranju. Vzpodbuja gospodarsko dejavnost svojih članov, 

uresničuje njihove skupne interese, skrbi za pravilno ravnanje in ugled članov s tem, da izpolnjuje naloge 

naštete v statutu. Kot njen predsednik je organiziral številna usposabljanja na podlagi Pravilnika o 

stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu. Izbor 

njegovih predavanj je:  

• Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi s poudarkom na novih standardih z varnostjo 

povezanih delov krmilnih sistemov, 

• Pregledi in preizkusi delovne opreme -predpisi in standardi,  

• Ocenjevanje tveganja za stroje - delovno opremo, 

• Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem 

(Uradni list RS, št. 34/10) in 

• Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem 

(Uradni list RS, št. 49/16 

• Praktični pristop k ocenjevanju tveganj zaradi elektromagnetnih sevanj v delovnem okolju s 

poudarkom na metodi - enostavni postopek po priročniku EU o dobrih praksah za izvajanje 

Direktive 2013/35/EU 

 

 
9 Sodni izvedenec za varnost in zdravje pri delu,  imenovan s strani Ministrstva za pravosodje z odločbo št 705 -32-
/2007 z dne 27.12.2007 
10 European committee for Standardisation - povezuje nacionalne standardizacijske organe 34 evropskih držav; 
https://www.cen.eu/ 



Milan Srna je bil eden najbolj pišočih med strokovnjaki stroke varnosti in zdravja pri delu. Njegove 

publikacije uporablja praktično vsak varnostni inženir, ki želi slediti razvoju stroke. Bil je glavni urednik 

edine strokovne revije na področju varnosti in zdravja pri delu Delo in varnost, ki jo je v letu 2004 

temeljito prenovil in poskušal slediti razvoju in željam stroke. Bil je avtor strokovnih člankov tako v  reviji 

Delo in varnost  kot tudi v drugih strokovnih revijah in publikacijah. Bil je strokovni urednik publikacij, ki 

jih je izdajal ZVD Zavod za varstvo pri delu.  

  

PRISPEVEK MILANA SRNE K RAZVOJU STROKE VARNOSTI IN ZDRAVJA 

PRI DELU: 

Milan Srna je bil leta 2008 prejemnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek št. 13 z naslednjo 

utemeljitvijo: »Značilno za Milana Srno je, da so rezultati njegovega dela vedno presegali njegove 

delovne obveznosti, saj sta ga radovednost in želja po znanju vodili v raziskovanje razvoja stroke in njenih 

najaktualnejših izzivov. Svoja spoznanja je znal tudi posredovati, saj ga odlikuje bogata publicistična 

dejavnost. Zanj so značilni konkretni in uporabni rezultati dela, kar omogoča njihovo trženje ne le doma, 

ampak tudi v tujini. Kot strokovnjak, ki je z osebno izkušnjo spoznal proizvodni proces tako v vlogi 

delavca, strojnega tehnika, strojnega inženirja projektanta, inšpektorja za delo, direktorja Urada za 

varnost in zdravje pri delu Republike Slovenije in predstojnika centra ZVD, razume potrebe delodajalcev in 

drugih uporabnikov in z inovativnostjo in izjemno strokovnostjo išče učinkovite, preproste, a strokovno 

neoporečne rešitve. Njegove aplikacije uporabnika korak za korakom vodijo skozi vse faze procesa 

ocenjevanja tveganja in ponujajo strokovno korektne in izvedljive ukrepe. Njegov dosežek je odličen 

prispevek k dvoletni evropski kampanji ob tednu varnosti in zdravja pri delu 2008 in 2009 pod geslom 

»Zdravo delovno okolje. Dobro za vas. Dobro za vaš posel«, namenjeni promociji ocenjevanja tveganja.«  

Od leta 1980 je tako doma kot v tujini s prispevki sodeloval na številnih  posvetih, simpozijih, kongresih 

varnosti in zdravja pri delu (npr. Pariz, Košice, Opatija, Beograd, Podgorica, Strasbourg, Cardiff). Predaval 

je tudi na posvetih Obrtne in gospodarske zbornice ter Združenja delodajalcev Slovenije, Slovenskega 

inštituta za standardizacijo, itd. Skupaj se je nabralo več kot 200 predavanj.  

Kot direktor Urada za varnost in zdravje pri delu je podpiral ustanovitev DVI Gorenjske, kasneje pa je kot 

član društva sodeloval s svojimi prispevki na številnih od njegovih posvetov.     

V obdobju 2015- 2018 je bil kot predstavnik stroke član in občasno predsednik Sveta za varnost in zdravje 

pri delu, posvetovalnem organu ministra za delo. 

 

OCENA ŽIVLJENJSKEGA DELA MILANA SRNE: 

Sled 40-letnega dela Milana Srne na področju varnosti strojev ter varnosti in zdravja pri delu tako v 

državnih organih kot v zasebnem sektorju ni mogoče spregledati. Njegovo bogato publicistično in 

predavateljsko delo sodi med najpogosteje navajane reference številnih diplomantov in raziskovalcev. 

Ostaja eden tistih, katerega zanesljiv in nepristranski nasvet pogosto iščejo vodilni in strokovni delavci. 

Uveljavil se je tudi v mednarodnih standardizacijskih institucijah. Uvajal je nove tehnologije v ocenjevanje 



tveganja. V Slovenijo je prenašal dobro evropsko prakso ter spreminjal odnos do varnosti in zdravja pri 

delu. 

 

Dr. Jože Šrekl, predsednik strokovne komisije 

Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije 
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