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50 let Zveze druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije (ZDVIS)

Janez Fabijan; var. inæ. in predsednik ZDVIS 
(foto: Mitja Smrdel)

Zaœetki delovanja Zveze druøtev varnostnih inæenirjev in tehnikov Republike Slovenije (ZVIT RS) segajo
æe v øestdeseta leta prejønjega stoletja. Pobudniki za ustanovitev takratne Zveze varnostnih inæenirjev
in tehnikov (ZVIT) so bili tisti, ki so tudi sodelovali pri ustanovitvi Druøtva varnostnih inæenirjev in
tehnikov Ljubljana, ki je bilo ustanovljeno leta 1955. ZVIT je bila ustanovljena kot koordinacijski
odbor, v katerem so po potrebi sodelovali takratni predsedniki DVIT Ljubljana, Maribor, Celje in od
leta 1973 leta dalje novoustanovljeno DVIT Koper. Kasneje so se v ZVIT vkljuœevala øe ostala regijska
druøtva in posamezne sekcije (Kmetijska,Tekstilna in Sekcija za gradbeniøtvo). Zaœetna aktivnost ZVIT
je bila v koordinaciji dela druøtev, predvsem pa pri pripravi in organizaciji posvetov o varnosti pri delu,
ki so bili na dve leti v Portoroæu. V tem obdobju je bila aktivnost ZVIT s takratnim predsednikom Prof.
Ludovikom Kavsom na œelu usmerjena predvsem na podroœje vzgoje in izobraæevanje za varno delo
v okviru takratne Viøje tehniøke varnostne øole, ki je bila vkljuœena v Viøjo øolo za organizacijo dela
v Kranju. Po letu 1965 pa se je ta øola na pobudo ZVIT organizirala v samostojno Viøjo tehniøko
varnostno øolo VTVØ, ki je bila nato v letu 1969 tudi uradno verificirana na pobudo ZVIT. 
V letu 1975 bi ZVIT morala organiziranost zveze uskladiti z novim zakonom o druøtvih. Ker takratno
vodstvo delovanja ZVIT ni uskladilo z novim zakonom, je bil na pobudo medobœinske konference
Socialistiœne zveze delovnega ljudstva Ljubljana (MKSZDL) v oktobru 1978 organiziran sestanek s
sledeœim dnevnim redom:

1. Ocena stanja v Druøtvih varnostnih inæenirjev in tehnikov Maribor, Celje, Koper, Nova gorica,
Ljubljana in Zvezi varnostnih inæenirjev in tehnikov SRS

2. Vpraøanje øolanja strokovnih kadrov varstva pri delu
3. Nadaljnje naloge – program dela

Na tem sestanku so bila predstavljena nova usklajena pravila ZVIT, v katerih so bile opredeljene glavne
naloge ZVIT in povsem novo doloœilo, da bo predsednik ZVIT na vsaki dve leti iz drugega DVIT in da
se bo tradicionalno posvetovanje, ki je bilo do takrat v Portoroæu (øest posvetov), izvajalo tudi v drugih
krajih po Sloveniji. Glavni namen tega je bil v tem, da se poæivi aktivnosti v vseh DVIT in da se
zagotovijo tudi finanœni in materialni temelji za delovanje druøtev in organizacijo posvetov. Dotedanja
praksa organizacije posvetov, ki se je prepletala med VTVØ, ZVIT In DVIT Koper, ni predstavljala dobre
preglednosti nad poslovanjem ZVIT. Po veœkratnih zahtevah œlanov ZVIT je 29. junija 1979 takratni
predsednik ZVIT RS prof. Ludovik Kavs sklical skupøœino Zveze druøtev varnostnih inæenirjev in
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tehnikov Slovenije. Na tej skupøœini je bil izvoljen za predsednika Peter Petkovøek. Zveza varnostnih
inæenirjev in tehnikov Slovenije se je na tej skupøœini preimenovala v Zvezo druøtev varnostnih
inæenirjev in tehnikov Slovenije. V prvem letu po izvolitvi novega vodstva ZDVIT so se ukvarjali
predvsem z usklajevanjem delovanja po novih pravilih in urejevanjem dokumentacije in arhiva druøtva,
ki ga je novo vodstvo pridobilo od prvega predsednika ZVIT prof. Ludovika Kavsa.
Iz pridobljenega arhiva ni bilo mogoœe pridobiti skoraj niœ podatkov o delovanju ZVIT. Ni bilo ne æiro
raœuna ne finanœnega poroœila in seveda tudi nikakrønih sredstev za delovanje ZDVIT za vnaprej. Po
ustnem izroœilu bi morala ZVIT imeti precejøna finanœna in materialna sredstva, saj je ZVIT v
sodelovanju z Zvezo inæenirjev in tehnikov Slovenije (ZIT Slovenije) do tedaj letno izdajalo koledarje
z varnostno tematiko. Podatkov o teh sredstvih nam ni bilo mogoœe pridobiti od ZIT Slovenije. Torej
zaœeti je bilo tako rekoœ na novo.
Novoizvoljeni œlani organov ZDVIT so se zaœeli aktivno vkljuœevati v delo (predstavniki druøtev iz
Ljubljane, Maribora, Celja, Nove Gorice in nekoliko kasneje so se nam pridruæili kolegi iz Kmetijske
sekcije varnostnih inæenirjev in tehnikov). Za delovanje je ZDVIT dobila v brezplaœno uporabo prostore
DVIT Ljubljana. Nova pravila ZDVIT so pripomogla tudi k aktivnejøemu delovanju vseh druøtev kot tudi
k ustanovitvi novih druøtev in sekcij. Novo vodstvo ZDVIT s predsednikom Petrom Petkovøkom je zaœelo
priprave na naø PRVI (po vrsti pa sedmi) posvet o varnosti pri delu v Novi Gorici. Za ta posvet so
skrbno pripravili tako programski kot tudi finanœni program, œeprav z veliko neznanko, ali bodo pri tem
uspeli. Z veliko angaæiranostjo kolegov iz DVIT Nova Gorica je posvet dobro uspel. 
Posvet v Novi Gorici je bil izveden oktobra 1981 s sloganom »ZDRAVJE JE NAØA NAJVEŒJA
VREDNOTA«. Udeleæba na posvetu je bila precej manjøa kot na prejønjih posvetih v Portoroæu.
Verjetno je temu botrovala sprememba kraja posvetov in æe precej spremenjene druæbeno-ekonomske
razmere v takratni SFRJ in poslediœno tudi v Sloveniji.
S tem posvetom so »prebili led« in omogoœili kolegom iz Celja pod vodstvom novega predsednika
ZDVIT Cirila Blagotinøka laæjo pot za organizacijo osmega republiøkega posveta o varstvu pri delu v
Rogaøki Slatini leta 1983.
Po tem posvetu pa so si sledili: 

9. posvet ZDVIT na Bledu leta 1985      
10. posvet ZDVIT v Velenju leta 1987
11. posvet ZDVIT v Mariboru leta 1989 

Leta 1991 – 1. republiøki posvet Zveze druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije na Bledu, nato pa so
si sledili:

2. republiøki posvet ZDVIT na Otoœcu leta 1993
3. republiøki posvet ZDVIT v Portoroæu leta 1995
4. republiøki posvet ZDVIT v Novi Gorici leta 1997
5. simpozij ZDVIS v Ljubljani leta 1999
6. simpozij ZDVIS v Ljubljani leta 2001
7. simpozij ZDVIS v Rogaøki Slatini leta 2003

Leta 2004 je ZDVIS v sodelovanju z DVI Gorenjske pripravilo  strokovni posvet o varnosti in zdravju
pri delu z delovnim naslovom Delodajalœeva odgovornost za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

8. simpozij ZDVIS na Bledu leta 2005 v okviru evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu pod
sloganom »Prenehajte s tem hrupom« 

9. simpozij ZDVIS na Bledu leta 2006 v okviru evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu pod
sloganom »Varen zaœetek« 

10. simpozij varnosti in zdravja pri delu v jubilejnem letu 2007 po sloganom »Naredite si breme laæje«
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Vsa leta delovanja je ZDVIS predstavljala in povezovala strokovne delavce na podroœju varnosti in
zdravja pri delu preko regijskih druøtev in sekcij. Na podlagi dragocenih strokovnih izkuøenj in
stanjem na terenu se je ZDVIS preko vœasih bolj vœasih manj uteœenih poti prizadevala za spremembo
normativne ureditve, ki izboljøuje stanje na podroœju varnosti in zdravja v podjetjih. Œe je bila ZDVIS
dana moænost sodelovanja pri pripravi oziroma korekciji predpisov, so se œlani odgovorno odzvali
in iz zornega kota izvajalca predpisa podali strokovno utemeljene pripombe in dopolnitve predpisov.
V delovanju ZDVIS je nujno omeniti øe dva pomembna mejnika. Kot prvi pomembni mejnik
predstavlja redna skupøœina ZDVIS 30. maja 1996, na kateri je bil sprejet sklep o ustanovitvi Fundacije
Avgusta Kuharja. Namen ustanovitve Fundacije Avgusta Kuharja je podeljevanje nagrad za izjemne
strokovne doseæke in priznanj za dolgoletno strokovno delo na podroœju varnosti in zdravja pri delu
ter krepiti zavest o pomembnosti sistematiœnega strokovnega varovanja zdravja pri delu ter
æivljenjskega in delovnega okolja. Priznanja in nagrade za izjemne doseæke na podroœju varnosti in
zdravja pri delu Fundacije Avgusta Kuharja se od ustanovitve fundacije redno podeljujejo v okviru
vsakoletnih simpozijev varnosti in zdravja pri delu, ki jih organizira ZDVIS.
Drugi pomembni mejnik zadnjega obdobja delovanja Zveze druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije
pa je ustanovitev Zbornice varnosti in zdravja pri delu, ki je bila v skladu z 49. œlenom Zakona o
varnosti in zdravja pri delu ustanovljena 29. novembra 2000 v Velenju.
Omeniti øe velja, da je bila ZDVIS v letih od 2005 do 2006 v sodelovanju z Ministrstvom za delo,
druæino in socialne zadeve organizator zakljuœne prireditve evropskega tedna varnosti in zdravja pri
delu s podelitvijo priznanj za dobro prakso na podroœju varnosti in zdravja pri delu. 

Ob zakljuœku naj poudarim, da je bila Zveza druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije z vsem svojim
œlanstvom pomemben soustvarjalec izboljøevanja varnosti in zdravja pri delu na delovnih mestih v
slovenskih podjetjih in ustanovah.

Ob tem œastitljivem jubileju ZDVIS se iskreno zahvaljujem vsem dosedanjim in sedanjim œlanom
posameznih druøtev  in sekcij strokovnih delavcev varnosti in zdravja pri delu, preko katerih so bili
in so vkljuœeni v zvezo. V imenu izvrønega odbora ZDVIS se zahvaljujem za tvorno sodelovanje
Ministrstvu za delo, druæino in socialne zadeve, Ministrstvu za zdravje, Fakulteti za kemijo in kemijsko
tehnologijo (Oddelku za tehniøko varnost), Inæenirski zbornici Slovenije, Fundaciji Avgusta Kuharja,
Zbornici za varnost in zdravje pri delu, organizacijam in podjetjem z dovoljenjem za delo na podroœju
varnosti pri delu, donatorjem in drugim, ki so v 50 letih podpirali izvajanje poslanstva Zveze druøtev
varnostnih inæenirjev Slovenije. 
Posebna zahvala velja vsem dosedanjim poærtvovalnim predsednikom ZDVIS, ki so uspeøno krmarili
ZDVIS v prvih 50 letih.

Hvala vsem, hkrati pa æelim, da bi øe naprej uspeøno sodelovali in skrbeli za zaposlene v slovenskih
podjetjih.

Ljubljana, november 2007

Janez Fabijan; var. inæ.
Predsednik ZDVIS

Vir: arhiv ZDVIS in pisno gradivo g. Petra Petkovøka
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Nagovor ministrice za delo druæino in socialne zadeve

Marjeta Cotman, ministrica za delo druæino in socialne zadeve 
(foto: Matej Erjavec)

Varnost in zdravje sta dve temeljni vrednoti v æivljenju vsakega posameznika. Pomena omenjenih
vrednot se ponavadi zavemo øele, ko sta ogroæeni ali izgubljeni.

V Zvezi druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije si æe 50 let prizadevate za kakovostno opravljanje
poslanstva s podroœja varnosti in zdravja pri delu, tudi tako, da z organizacijo strokovnih posvetov
in simpozijev, na katerih sodelujejo priznani strokovnjaki, posredujete œlanom najnovejøa znanstvena
spoznanja in primere dobrih praks s podroœja varnosti in zdravja pri delu.

Na ministrstvu za delo, druæino in socialne zadeve se zavedamo velikega pomena izmenjave izkuøenj
in informacij o primerih dobre prakse. Delodajalci in delavci morajo upoøtevati predpise s podroœja
varnosti in zdravja pri delu, vendar le-ti doloœajo le minimalne zahteve za varnost in zdravje pri delu.
Œe æelimo, da bodo delavci resniœno delali varno in zdravju neøkodljivo, je potrebno narediti veliko
veœ. Ustrezna ocena tveganj, uœinkoviti varnostni in zdravstveni ukrepi ter redno spremljanje teh
ukrepov pomembno pripomorejo k ohranitvi zdravja delavcev. Eden izmed najboljøih virov informacij
o tem, kako izboljøati stanje varnosti in zdravja pri delu so prav primeri dobre prakse, ki velikokrat
bistveno presegajo predpisane zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. 

Dovolite mi, da se ob tej priloænosti posebej zahvalim vsem œlanom Zveze druøtev varnostnih
inæenirjev, ki ste v vseh letih svojega delovanja pokazali veliko voljo in zavzetost pri zagotavljanju
varnega in zdravju neøkodljivega dela ter ste bili vedno pripravljeni dobre praktiœne reøitve s svojega
podroœja deliti tudi z drugimi.

Marjeta Cotman
Ministrica
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Beseda glavnega inøpektorja Republike Slovenije za delo

Mag. Borut Brezovar, glavni inøpektor RS za delo 

Petdesetletnica stanovske organizacije 
stanovske organizacije varnostnih inæenirjev 

Œeprav je delo in nevarnosti v zvezi z njim, staro toliko kot œlovek sam, pa je stroka, ki se ukvarja s
preuœevanjem nevarnosti v zvezi z delom, ter iskanjem najprimernejøih poti za varno in zdravo delo,
bistveno mlajøa. Prvi zametki segajo v obdobje zaœetka industrijske dobe, kar je le malo veœ kot sto
let v preteklost. To, da letos beleæimo petdesetletnico Zveze druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije,
seveda pomeni, da je v naøih krajih zelo zgodaj dozorelo spoznanje o pomembnosti stroke varnosti
pri delu, kot tudi ugotovitev, da je izrednega pomena tudi œim moœnejøe sodelovanje in izmenjava
izkuøenj in dobre prakse znotraj stroke varnostnih inæenirjev samih, kar so bili gotovo tudi razlogi
za ustanovitev stanovske organizacije pred petdesetimi leti.

V tistem œasu so bile razmere v katerih so varnostni inæenirji opravljali svoje delo precej drugaœne
od danaønjih. To je bilo sprva obdobje povojne druæbene izgradnje z moœno centraliziranim vplivom
dræave, nekoliko kasneje, pa se je zaœel oblikovati samoupraven socialistiœen sistem in krepiti
druæbena lastnina. Delo vseh vrst, zlasti pa tudi tisto, ki je bilo povezano z najveœ nevarnostmi za
æivljenje in zdravje delavcev, se je odvijalo veœinoma v velikih gospodarskih subjektih. V njih so bile
sicer z danaønjimi oœmi gledano, moœne sluæbe varstva pri delu, vendar so bili strokovnjaki v njih kljub
vsemu osamljeni pionirji, ki so najprej vodilne, potem pa tudi vse svoje sodelavce nenehno opozarjali
na potrebnost stalne skrbi za varno delo in pomen te varnosti za posameznika in druæbo kot celoto.
Veœinoma se tedanji vodilni delavci neposredno s temi vpraøanji niso preveœ obremenjevali, saj so
imeli strokovnjake v ta namen, ki naj opravljajo to, v oœeh sodelavcev, ne preveœ œislano opravilo
stalnega opozarjanja in priganjanja k spoøtovanju pravil in reda v zvezi z delom.

Zato je bilo druæenje enako misleœih strokovnjakov, ki so se v razliœnih delovnih sredinah sreœevali
s podobnimi problemi, tako pomembno in jih je utrjevalo v prepriœanju, da delajo potrebno,
pomembno in izredno humano delo, ki ga je potrebno, kljub stalnim nasprotovanjem sodelavcev in
drugih, nadaljevati, strokovno okrepiti in na ta naœin stroki varstva pri delu zagotoviti poloæaj in
ugled, ki ji pripada.

Leta so hitro minevala in øtevilne spremembe so od inæenirjev varstva pri delu terjale stalno uœenje
in prilagajanje spremenjenim razmeram, œeprav je temeljno poslanstvo skrbi za varno in zdravo delo
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v kolektivih ostalo nespremenjeno. Druæenje v okviru stanovske organizacije, kjer vsaj zaœasno ni bilo
zunanjih moteœih vplivov, jim je gotovo okrepilo samozavest in prepriœanje da so na pravi poti.

Tudi novejøe obdobje, po doseæeni osamosvojitvi in oblikovanju nove slovenske dræave, je pred to
stroko in njeno zdruæenje, postavilo vrsto izzivov, ki v celoti øe niso razreøeni. Razdrobljenost
gospodarskih organizmov srednje in mikro ravni, ter kapitalistiœni druæbeno ekonomski sistem stroko
varnosti in zdravja pri delu potrebujejo øe bolj kot kdajkoli, le na drugaœen naœin in z drugimi
metodami se je potrebno s problemi spopasti. 

Oœitno vse spremembe okoli nas, ki jih je bilo v bliænji preteklosti za eno generacijo kar preveœ, niso
omajale potrebe po strokovnem druæenju in medsebojni pomoœi strokovnjakov s podroœja varnosti
pri delu in tako je tudi prav. V prihodnje ne bo niœ drugaœe saj bo nekdo moral danaønjim
delodajalcem na ta ali oni naœin stati ob strani pri reøevanju njihovih problemov s podroœja varnosti
pa tudi zdravja pri delu in jim na ekonomiœen, a vendar uœinkovit naœin zagotoviti, da bodo svoje
obveznosti do zakonov in svojih zaposlenih uspeøno izvrøevali, to pomeni, da bodo svojim sodelavcem
preprosto zagotovili varnost in zdravje pri delu. 

Ker je stroka varnosti in zdravja pri delu danes veœinoma drugaœe organizirana kot nekdaj, poleg tega
pa je tudi precej bolj razdrobljena, je njeno strokovno druæenje danes øe pomembnejøe in øe bolj
vredno, zato sem prepriœan, da se bo to dogajalo tudi v prihodnje in da slavje ob stoletnici nikakor
ni vpraøljivo.

Mag. Borut Brezovar
Glavni inøpektor RS za delo
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Predsedniki Zveze druøtev varnostnih inæenirjev 
od ustanovitve do danaønjega dne

Prof. Ludovik Oskar Kavs, 
prvi predsednik Zveze varnostnih inæenirjev in tehnikov Socialistiœne Republike Slovenije (ZDVIT
SRS) v letih od 1957 do 1979
(foto: arhiv ZDVIS)

Med pripravami za praznovanje 50-letnice Druøtva varnostnih inæenirjev Ljubljana in 50-letnice Zveze
druøtev varnostnih inæenirjev Socialistiœne Republike Slovenije nas je po teæki bolezni zapustil prof.
Ludovik Kavs, u. d. i. gr., predstojnik Viøje tehniøke varnostne øole in prvi predsednik ZDVIT Republike
Slovenije.
Bil je prvi v Sloveniji in takratni Jugoslaviji, ki je zastavil svoje znanje in energijo za dokazovanje, da
je varnost pri delu stroka in da je za opravljanje del na tem podroœju potrebno posebno znanje.
Njegova zasluga je ustanovitev in verifikacija Viøje tehniøke varnostne øole (VTVØ) kljub øtevilnim
odporom in pomislekom s strani takratnih politiœnih in vodstvenih struktur ter celo strokovne
javnosti.

Udeleæenci 6. posveta ZVIT SRS v Portoroæu v oktobru 1979
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Kot predstojnik in predavatelj VTVØ se je posvetil vsakemu øtudentu in mu pomagal, da je naøel prvo
mesto v okolju, iz katerega je prihajal. Diplomanti VTVØ, ki smo diplomirali v œasu njegovega vodenja
VTVØ, smo mu hvaleæni za opravljeno humano delo.
Uspel je prepriœati in zdruæiti varnostne inæenirje, da je zdruæevanje strokovnjakov in usklajeno
delovanje potrebno in pomembno. Bil je pobudnik in eden izmed najvidnejøih ustanoviteljev Druøtva
varnostnih inæenirjev in tehnikov Ljubljana v letu 1955 in kasneje v letu 1957 Zveze varnostnih
inæenirjev in tehnikov Socialistiœne Republike Slovenije. 
Po njegovi zaslugi so øtevilni varnostni inæenirji postali uspeøna strokovna podpora vodstvom podjetij
pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. Mnogi diplomanti VTVØ so se kasneje uveljavili tudi kot
uspeøni direktorji slovenskih podjetij ali pa so s svojim znanjem in izkuønjami izvajali naloge
inøpektorjev dela .
Prvi predsednik ZVIT Socialistiœne Republike Slovenije je v svoji delovni karieri opravljal tudi delo
inøpektorja za delo in sodnega izvedenca za podroœje varnosti pri delu. Pri izvajanju teh nalog si je
pridobil pomembne izkuønje in znanja, ki jih je nesebiœno prenaøal na mlade varnostne inæenirje.
Zaradi njegovega jeklenega znaœaja in nepopustljivosti pri zastopanju svojih utemeljenih staliøœ je bil
tudi marsikomu trn v peti.
Varnostni inæenirji se zavedamo, da brez njega ne bi bilo tudi nas. 

Delovno predsedstvo 6. Posveta ZVIT SRS v Portoroæu oktobra leta 1979

Ljubljana, november 2007
Peter Petkovøek, var. inæ.
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Peter Petkovøek, var. inæ.
predsednik Zveze druøtev varnostnih inæenirjev in tehnikov Socialistiœne Republike Slovenije v
letih od 1979 do 1982

Na pobudo œlanov ZVIT SRS je 29. junija 1979 takratni predsednik prof. Ludovik Kavs sklical skupøœino
Zveze varnostnih inæenirjev in tehnikov Sociliastiœne Republike Slovenije (ZVIT SRS). Na skupøœini so
bila sprejeta nova pravila in Zveza varnostnih inæenirjev in tehnikov RS se je preimenovala v Zvezo
druøtev varnostnih inæenirjev in tehnikov Slovenije (ZDVIT SRS).
Na skupøœini ZDVIT SRS sem bil izvoljen za predsednika. V prvem letu delovanja smo se preteæno
ukvarjali z usklajevanjem delovanja po na skupøœini sprejetih pravili, predvsem zaradi neurejenega
in nepreglednega arhiva, ki smo ga po dolgih prizadevanjih pridobili od prejønjega predsednika ZVIT
SRS prof. Ludovika Kavsa. Iz pridobljenega arhiva ni bilo mogoœe pridobiti skoraj niœ podatkov o
delovanju ZVIT SRS (veœ konkretnega lahko za tisto obdobje povedo takratni øe æiveœi œlani
»koordinacijskega odbora ZVIT SRS«).
In najbolj boleœa resnica: ni bilo ne æiro raœuna, ne finanœnega poroœila in seveda tudi ne nobenih
sredstev za delovanje ZDVIT za naprej. Po ustnih virih bi morala ZVIT RS imeti precejøna finanœna
in materialna sredstva, predvsem z izdajanjem vsakoletnih varnostnih koledarjev, ki jih je ZVIT RS s
sodelovanjem Zveze inæenirjev in tehnikov Slovenije (ZITS) izdajala in prodajala v velikem øtevilu ob
vsakem novem letu. Podatkov o teh sredstvih nam ni bilo mogoœe pridobiti tudi ne od Zveze
inæenirjev Slovenije.
Zagotovo so takønemu stanju botrovali neurejeni odnosi med VTVØ in ZVIT SRS, ker je bil predstojnik
øole z neurejenim statusom istoœasno tudi predsednik ZVIT SRS. Nemogoœe nam je bilo pridobiti
pregled finanœnega poslovanja z vseh øestih posvetov v Portoroæu kot tudi ne pregled finanœnega
poslovanja z izdajanjem varnostnih koledarjev. Zaœeti smo morali povsem znova na podroœju
finanœnega poslovanja zveze. Po uspeønem delovanju ZDVIT SRS, v kateri sta od ustanovitve dalje
delovala DVIT Ljubljana in DVIT Maribor so se priœeli aktivno vkljuœevati v delo zveze  druøtva
varnostnih inæenirjev in tehnikov iz Kopra, Celja, Nove gorice in nekoliko kasneje so se vkljuœili øe
kolegi iz Kmetijske sekcije varnostnih inæenirjev in tehnikov.
Prostore za delovanje ZDVIT nam je dalo v brezplaœno uporabo DVIT Ljubljana. Nova pravila ZDVIT so
pripomogla tudi k aktivnejøemu delovanju vseh druøtev kot tudi k ustanovitvi novih druøtev in sekcij.
Zaœeli smo priprave na naø prvi (sedmi po vrsti) posvet o varnosti pri delu v Novi Gorici. Ta posvet smo
skrbno programsko in finanœno pripravili, œeprav z veliko neznanko, ali bomo pri tem uspeli. Z veliko
angaæiranostjo kolegov iz DVIT Nova Gorica nam je to tudi uspelo. Posvet v Novi Gorici je bil izveden
v oktobru 1981 s sloganom »ZDRAVJE JE NAØA NAJVEŒJA VREDNOTA«. Udeleæba na posvetu je bila
precej manjøa kot na precejønih posvetih v Portoroæu. Verjetno je temu botrovala sprememba kraja
posveta in spremenjene druæbeno-ekonomske razmere v takratni SFRJ in poslediœno tudi v Sloveniji.
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7. posvetovanje varnostnih inæenirjev in tehnikov SRS v Novi Gorici leta 1981-nagovor predsednika 

(foto: arhiv ZDVIS)

Organizacijski odbor in zlasti kolegi iz DVIT Nova Gorica pod vodstvom predsednika druøtva Æarka
Lebana smo uspeli izvesti prvi samostojni posvet. Pri tem je bila nadvse dobrodoøla vsestranska pomoœ,
tudi finanœna s strani Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije, Republiøkega sveta
Zveze sindikatov Slovenije, Medobœinskega sveta Zveze sindikatov Nova Gorica in nekaterih podjetij.
Øe vedno pa je v meni ostal gnev, ker se kljub zagotovilu za udeleæbo na posvetu ni odzval takratni
republiøki sekretar za delo tov. Peter Toø. Kot nam je bilo neuradno sporoœeno, je istoœasno z naøim
posvetom organiziral posvet z inøpektorji za delo in to v isti stavbi, sicer nekoliko niæje. Ni pa naøel
niti pet minut œasa, da bi nas priøel pozdraviti (morda so pri njem lobirali »zavistneæi«).
S tem posvetom smo »prebili led« in omogoœili kolegom iz Celja pod vodstvom novega predsednika
ZDVIT Cirila Blagotinøka laæjo pot za organizacijo osmega republiøkega posveta o varstvu pri delu v
Rogaøki Slatini leta 1983.
Ni nam bilo lahko v œasu mojega predsednikovanja ZDVIT kot lahko izluøœite iz tega kratkega zapisa.
Zadovoljen sem, da smo uspeli in da mlajøi kolegi vodijo ZVEZO DRUØTEV VARNOSTNIH
INÆENIRJEV SLOVENIJE uspeøno v korist delavcev
in stroke varnosti in zdravja pri delu.
Iskrena hvala vsem kolegom, ki ste v takratnem œasu sodelovali z menoj, poærtvovalno in brez
kakrønegakoli plaœila. Øe posebno se zahvaljujem takratnemu tajniku Lojzetu Pøakerju, predsedniku
DVIT Nova Gorica Æarku Lebanu, predsedniku DVIT Celje Cirilu Blagotinøku, predsedniku DVIT
Ljubljana Vasji Popitu za sobivanje v prostorih DVIT-a Ljubljana.
Posebno zahvalo dajem tudi æal æe pokojnemu blagajniku Zlatku Øormanu, ki je uredil vse potrebno
za pravilno in aæurno finanœno poslovanje ZDVIT.

Ljubljana, november 2007
Peter Petkovøek,var. inæ.
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Ciril Blagotinøek, var. inæ.
predsednik Zveze druøtev varnostnih inæenirjev in tehnikov SRS v letih od 1982 do 1984

V œasu svojega mandata kot predsednika ZDVIT so bile vse aktivnosti usmerjene v pripravo takrat
novega zakona varstva pri delu, ki je potem izøel leta 1986. V obstojeœem zakonu namreœ ni bilo
eksplicitne doloœbe, da mora delodajalec poskrbeti in s potrdili dokazati usposobljenost delavcev za
varno opravljanje svojega dela. Ker je to predstavljalo veliko obveznost za delodajalce, so se le-ti
upirali takøni doloœbi, kljub temu da je bila takrat lastnina druæbena in je veljal samoupravni sistem.
V letu 1983 je bilo v sodelovanju z DVIT Celje organizirano in izvedeno 8. Republiøko posvetovanje
varnostnih inæenirjev in tehnikov  Slovenije v Rogaøki Slatini.

Vabilo 8. Republiøkega posvetovanja varnostnih inæenirjev in tehnikov Slovenije
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Veliko energije je bilo vloæeno v to, da se je kasneje v zakonu doloœilo, da morajo imeti podjetja, ki
imajo delovna mesta s poveœano nevarnostjo poøkodb pri delu in zdravstvenih okvar, organizirano
sluæbo varstva pri delu. 

Takrat je bila aktualna tudi uvedba predhodnega varstva, ki smo jo udejanjili tako, da je bilo potrebno
v investicijski dokumentaciji za izdajo gradbenega dovoljenja predloæiti tudi elaborat varstva pri delu,
v katerem so morale biti spoznane vse nevarnosti in tudi ukrepi za njihovo odpravo oziroma
zmanjøevanje tveganja. 

Ob jubileju ZDVIS-u æelim øe naprej tako uspeøno delo.
Celje, november 2007

Ciril Blagotinøek, var. inæ.

Æarko Leban, dipl.var.inæ.
predsednik Zveze druøtev varnostnih inæenirjev in tehnikov SRS v letih od 1984 do 1986

Organizacijski odbor Medobœinskega druøtva varnostnih inæenirjev in tehnikov severnoprimorske
regije je v œasu mojega predsedovanja ZDVIT RS 29. in 30. 10. 1981 organiziral republiøki posvet pod
naslovom » Œlovek je naøa najveœja vrednota – Tito «. S tem je bilo prviœ prekinjeno dolgo obdobje
tradicionalnih dvoletnih posvetovanj ZDVIT RS v Portoroæu. Ta dogodek je s strani œlanov DVIT Nova
Gorica zahteval maksimalno angaæiranost brez zagotovljenih zagonskih sredstev in brez posebnih
zagotovil za priœakovano udeleæbo. K sreœi je bil ta posvet uspeøna prelomnica takratnemu enoumju
in se je kasneje uspeøno selil po razliœnih srediøœih DVIT po Sloveniji.

V obdobju predsedovanja ZDVIT RS se spominjam podpisa pogodbe skupaj z dekanom Viøje tehniøke
varnostne øole g. Vladimirjem Drusany na Fakulteti za zaøœito v Niøu. Dogovorili smo se o vseh podrobnostih
izobraæevanja ene generacije fakultetnih inæenirjev v Sloveniji, kar se je naslednje leto tudi uresniœilo.

V tem obdobju so bile øtevilne druge aktivnosti na podroœju pobud za sprejem tehniœnih predpisov,
pomoœi raznim druøtvom, ki jih je pestila razliœna problematika, razœiøœevanje nereøenih vpraøanj z
ZDVIT RS v preteklosti itd. Seje IO ZDVIT RS smo organizirali na razliœnih lokacijah v Sloveniji z
namenom, da naøe aktivnosti œim bolj pribliæamo vodstvom posameznih druøtev.

Za moje delo v DVI Nova Gorica sem leta 1998 prejel priznanje Fundacije Avgusta Kuharja.
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Trenutno mi delovne obveznosti ne dopuøœajo aktivnega vkljuœevanja v druøtvene dejavnosti. Sem
sicer øe vedno podpredsednik DVI Nova Gorica in œlan uprave Fundacije Avgusta Kuharja.
Nova Gorica; november 2007

Æarko Leban, dipl. var. inæ.

Miroslav Mohorko, univ.dipl.var. inæ.
predsednik Zveze druøtev varnostnih inæenirjev in tehnikov SRS v letih od 1986 do 1987

Delovanje Zveze druøtev varnostnih inæenirjev in tehnikov 
v osemdesetih letih

Kot predsednik ZDVIT se spominjam na leta od 1980 dalje, ko sem sodeloval pri nastajanju novega
druøtva DVIT Velenje.
V teh letih se je v Velenju razcvetel industrijski razvoj, zato se je moralo v Velenje preseljevati œedalje
veœje øtevilo strokovnjakov iz celotne Jugoslavije.
V vseh veœjih podjetjih so bile formirane sluæbe varstva pri delu, v najveœjih so to bile æe prave
strokovne sluæbe z 10 in veœ zaposlenimi. Steber takratnih kadrov so predstavljali varnostni inæenirji,
øolani na VTVØ, kasneje pa tudi na Fakulteti za zaøtito na radu v Niøu, od koder so priøli prvi inæenirji
s fakultetno izobrazbo.
Zaradi velike koncentracije strokovnega kadra na podroœju varstva pri delu v Velenju se je pojavila
potreba po zdruæevanju v specializirana druøtva za varstvo pri delu. Posledica tega je bila ustanovitev
druøtva za varstvo pri delu DVIT Velenje, ki je v takratni slovenski prostor prineslo veliko novih idej
in kadrov.
Poslediœno so se aktivnosti prenesle tudi na druga sosedna druøtva, s katerimi je DVIT Velenje
sodelovalo. Sveæina novih idej se je prinesla tudi na raven takratne zveze, ki so jo do tedaj zdruæevala
le ustanovljena druøtva v veœjih urbanih srediøœih (Ljubljana, Celje, Maribor, Koper, Gorica …).
V letu 1986 je posvet varnostnih inæenirjev organiziralo druøtvo DVIT iz Nove Gorice, in sicer v Novi
Gorici. Tam sem bil izvoljen za predsednika ZDVIT RS za obdobje do naslednjega posveta, ki je bil
leta 1987 v Velenju. 
Takratno Zvezo so sestavljala druøtva varnostnih inæenirjev iz Ljubljane, Celja, Maribora, Kopra, Nove
Gorice, Novega mesta, Kranja, Velenja in Murske Sobote. Glavna aktivnost Zveze je potekala na
dopolnjevanju zakonodaje iz varstva pri delu in tehniœnih predpisov. Zelo dobro je bilo tudi sodelovanje
med nosilci nalog varstva pri delu kot so sluæbe za varstvo pri delu, inøpekcijski organi, sindikati in
specializirana podjetja na podroœju varstva pri delu. V takratnem œasu se je organiziralo veliko seminarjev
na razliœne teme, in sicer s podroœja varnostne tehnike, poæarne varnosti in deloma æe iz ekologije.

16

50 LET ZDVIS.XP:Layout 1  11/22/07  9:10 AM  Page 16



Takratni seminarji so temeljili predvsem na teoriji, manj pa na strokovnih izkustvenih metodah.
Glavna pomanjkljivost takratnega œasa je bila v tem, da se je premalo varnosti vgradilo æe v nove
tehnologije, odnosno v nove delovne naprave, vse preveœ se je iskalo kasnejøih reøitev v obliki
dodatnih ukrepov varnega dela.
Kot nosilna akterja s tega podroœja sta bila Zavod za varstvo pri delu Ljubljana in Inøtitut za varstvo
pri delu Maribor. V obeh podjetjih je bilo zaposlenih veœ uglednih strokovnjakov iz varstva pri delu,
ki so prenaøali svoje izkuønje in znanje na zaposlene v podjetjih.
Cilji takratnih œiniteljev so bili predvsem v normativnem delovanju kot pa na primer na œim boljøi
pokritosti z zakonskimi reøitvami, zaposlovanje varnostnih inæenirjev na vsakih 500 zaposlenih,
periodiœni pregledi delovnih naprav in instalacij, pouœevanje zaposlenih in podobno. Vse te aktivnosti
so prispevale k zmanjøevanju nesreœ pri delu, vendar v nezadostni meri, saj je bilo hudih nesreœ in
poklicno obolelih znatno preveœ glede na øtevilo aktivnega prebivalstva.
Œe napravim kratko primerjavo danaønjega œasa s takratnim stanjem na podroœju varstva pri delu,
bi lahko izluøœil naslednje:
• Danes se neprimerno veœ dela, uvedene so nove tehnologije, ki æe imajo vgrajene elemente varnega

dela.
• Na øtevilo zaposlenih je neprimerno manjøe øtevilo strokovnjakov iz varstva pri delu, ki diktira kapital.
• Strokovnjaki iz varstva pri delu morajo obvladati bistveno veœ znanja tako, da niso zgolj

organizatorji varnega dela, temveœ dejansko sokreatorji varnega in zdravega dela.
• Prenaøanje znanja se organizira na viøjem strokovno-tehniœnem nivoju z uporabo sodobnih

tehniœnih metod – zelo dobro pripravljeni seminarji in delavnice.

Tako ima vsak œas æivljenja kot tudi delovanje posamezne stroke svoje obdobje realnega pogleda
tistega œasa.
Vsem sedanjim in bodoœim generacijam, zaposlenih na podroœju varstva pri delu, æelim veliko uspeha
pri izvajanju teh humanih del, hkrati pa jih vzpodbujam, da gredo naprej po zastavljeni poti.
Muta, november 2007

Miroslav Mohorko, univ. dipl. var. ing.

Ivan Verhej, var. inæ.
predsednik Zveze druøtev varnostnih inæenirjev in tehnikov SRS v letih od 1987 do 1989

V œasu svojega vodenja Zveze druøtev varnostnih inæenirjev Socialistiœne Republike Slovenije je med
druøtvi veljal dogovor, da se vodenje ZDVIT SRS vsaki dve leti seli v drugo druøtvo, kjer je bil tudi
sedeæ. 
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Upravni odbor ZDVIT SRS so sestavljali predsednik, tajnik, blagajnik in œlani po delegatskem naœelu
(iz vsakega druøtva po en œlan) in je deloval na svojih sklepœnih sejah po dnevnem redu, ki ga je
predlagal predsednik, in glede na problematiko, ki jo je bilo potrebno obravnavati. Z dogovori in
sklepi v zapisnikih so bila seznanjena vsa druøtva, ki so vœlanjena v ZDVIT.
Bila je tudi praksa, da smo nekatere seje imeli izven sedeæa ZDVIT, Sin sicer v razliœnih ustanovah in
podjetjih. Kot se spominjam, so to bili Zavod za varstvo pri delu Republike Slovenije, Inøtitut za
varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Krka Novo mesto, Nuklearna elektrarna Krøko, Luka Koper,
Sava Kranj, Revoz Novo mesto, Termoelektrarna Øoøtanj, Konus Slovenske Konjice idr. 
Po uradnem delu seje smo si ogledali proizvodni proces, delavci sluæbe za varstvo pri delu (v
nadaljevanju SVD) pa so nam predstavili stanje varstva pri delu v podjetju. Na sejah so prisostvovali
tudi vodilni delavci, ki so nam predstavili podjetje. Tako smo s temi obiski dajali podporo SVD v
podjetjih.

Druøtvo, ki je vodilo ZDVIT, je na koncu dveletnega mandata pripravilo posvet na temo varstvo pri
delu in varstvo pred poæarom ter zdravstveno varstvo. Za organizacijo posveta smo potrebovali
doloœena finanœna sredstva, ki so jih prispevali pokrovitelji in tudi udeleæenci posveta s plaœilom
kotizacije za udeleæbo. Viøina tako zbranih sredstev je zadoøœala za delo ZDVIT za naslednji dve leti.
Udeleæenci posveta so prejeli tudi Zbornik referatov.

V œasu svojega vodenja ZDVIT je mariborsko druøtvo (DVIT Maribor) pripravilo posvet v Mariboru
z glavno temo »ZDRAVSTVENO VARSTVO«.
Posvet je bil 11. po vrsti in je bil organiziran v mesecu oktobru leta 1989. To je bil zadnji posvet
republiøkega znaœaja v skupni dræavi. Imenoval se je »11. republiøko posvetovanje o varstvu pri delu«.
Æe takrat so se zaœeli kazati znaki razpadanja skupne dræave (ob otvoritvi je bila zapeta slovenska
himna Zdravljica).
Prvi dan posveta so bili predstavljeni referati, drugi dan posveta pa smo organizirali strokovno
ekskurzijo v Tovarno glinice in aluminija Kidriœevo, ki je bila glavni pokrovitelj posveta. 
Maribor, november 2007

Ivan Vrhej, var. inæ.

Tone Kapus, var. inæ.
predsednik Zveze druøtev varnostnih inæenirjev in tehnikov RS v letih od 1989 do 1992

To obdobje spada v œas osamosvajanja Slovenije, v œas sprememb druæbene ureditve in teænjam
prilagajanja evropskim standardom. Zaradi tega so bile aktivnosti ZDVIT usmerjene k spoznavanju
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pravnega reda Evropske unije na podroœju VZD in uveljavljanju razumevanja razlik med delovanjem
VZD v EU in Sloveniji. Prav v tem œasu se je pokazala pripravljenost delovanja ZDVIT v novih
okoliøœinah. ZDVIT je organizirala prvi posvet v samostojni Sloveniji, ki je predstavljal nov mejnik v
delovanju ZDVIT. Za to obdobje je znaœilno tudi tesno sodelovanje z Ministrstvom za delo. Vezi z Viøjo
tehniøko varnostno øolo, druøtvi in drugimi strokovnimi zvezami pa so se na novo stkale. Rezultati
dela iz tega obdobja so se pokazali kasneje. Pomembno je, da tudi v tem prelomnem  trenutku
aktivnosti zveze niso prenehale in so vzpodbujale tudi delo posameznih druøtev.
Kamna Gorica, november 2007

Tone Kapus, var. inæ.

Branko Koøir, var. inæ.
predsednik Zveze druøtev varnostnih inæenirjev in tehnikov RS v letih od 1992 do 1994

Na podlagi sklepa posveta o varstvu pri delu, ki je bilo v jeseni leta 1991 na Bledu, je bilo sklenjeno,
da se dosedanja posvetovanja o varstvu pri delu preimenujejo v »dræavna posvetovanja«. Tako je
bilo II. posvetovanje o varstvu pri delu v letu 1993 na Otoœcu v œasu predsedstva dolenjskega druøtva.
Posveta se je udeleæila tudi takratna ministrica za delo ga. Joæica PUHAR, ki je v svojem govoru podala
veliko optimizma za nadaljnji razvoj stroke in vkljuœevanja zdravja pri delu v stroko varnosti pri
delu.
Kljub temu da se je posvet konœal zelo optimistiœno, pa je bilo potrebno do izida novega Zakona o
varnosti in zdravju pri delu œakati øe nadaljnjih 7 let.
Glede na osamosvojitev Republike Slovenije in organizacije kot samostojne dræave je bil glavni
poudarek na posvetovanju podan zlasti sprejemanju samostojnih predpisov na tem podroœju,
istoœasno pa tudi, kako pri svojem delu uporabiti predpise in uredbe Evropske gospodarske skupnosti. 
Republika Slovenija je v tem œasu æelela œim prej postati pridruæeni œlan EGS, zato so bili za podroœje
varstva pri delu zanimivi predvsem predpisi, ki jih je izdala EGS. 
Poudariti moram, da je bila na tem posvetovanju prviœ izobeøena modra zastava s simbolom EGS
(rumene zvezdice) in simbolom varnosti zaposlenih v obliki sklenjenih rok nad silhueto œloveka.
Imel sem to œast, da sem zastavo prinesel iz Francije ob zakljuœku tedna evropske varnosti. 
Poleg pridobitve samostojne dræave so se pojavljala tudi dogajanja, ki so negativno vplivala na razvoj
varnosti in zdravja pri delu, sprejemu novega krovnega zakona o varnosti in zdravja pri delu ter
zaposlovanje strokovnjakov s podroœja varnosti in zdravnikov medicine dela. Vsem je poznano, da
so v œasu tranzicije razpadli celotni sistemi, kot je ISKRA, LITOSTROJ, ÆELEZARNE in nenazadnje tudi
IMV. Stanje pred razpadom sistemov na podroœju strokovnih nalog je bilo dokaj dobro organizirano,
kar œez noœ pa so ti strokovnjaki postali viøek delovne sile. Sluæbe so razpadle, strokovnjaki pa so se
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organizirali kot samostojne druæbe za opravljanje del s tega podroœja. Ravno v œasu organizacije II.
dræavnega posveta so enako usodo doæiveli zdravniki specialisti, ki so opravljali samo zdravstvene
preglede za prvo zaposlitev, preventivnih zdravstvenih pregledov pa praktiœno ni bilo.
Novo mesto, november 2007

Branko Koøir, var. inæ.

Dr. Mirko Markiœ, univ.dipl.var.inæ.
predsednik Zveze druøtev varnostnih inæenirjev in tehnikov RS v letih od 1994 do 1996

Redna skupøœina je bila 13. maja 1994 v Dolenjskih Toplicah, na kateri sem bil imenovan za novega
predsednika ZDVIT za mandatno obdobje dveh let. Bistvene sestavine in njihove povezave, ki so po
naøem mnenju vplivale na sestavljanje programa dela ZDVIT in so prispevale h kakovostnejøemu
poslovno organizacijskemu sistemu varstva pri delu, zdravstvenega varstva in delovnega okolja ter
so bile primerljive z razvitejøimi gospodarskimi prostori (npr. Evropsko unijo, Japonsko, ZDA ipd.),
so bile po mnenju œlanov predsedstva naslednje:
1. Doslednejøe uveljavljanje sprejetih konvencij mednarodne organizacije za delo, ki jih je naøa dræava

nasledila brez pridrækov leta 1992. Uveljavljanje je takrat pomenilo izvajanje 45. konvencij
Mednarodne organizacije dela. Iz danaønjega vidika je to pomenilo prizadevanje za zasnovo in
sprejetje Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu, ki je bila 26. novembra
2003 v Dræavnem zboru tudi sprejeta. Opirali smo se na doloœilo Konvencije øt. 155 o varstvu pri
delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju, da mora œlanica doloœiti, izvajati in periodiœno
revidirati enotno dræavno politiko o VZD. 

2. Aktivna udeleæba v mednarodnem okolju oziroma Evropski uniji. Sprejeta zakonodaja s podroœja
varnosti in zdravja velja za vse œlanice zveze. Direktiva Sveta Evrope øt. 89/391 o vpeljavi ukrepov
za vzpodbudo izboljøav varnosti in zdravja delavcev pri delu ter njenih 13 prilog so bili po naøem
mnenju zadostna podlaga za spremembo Zakona o varstvu pri delu iz leta 1974. Tudi zakonski
izvrøilni predpisi (npr. pravilniki, uredbe ipd.) so bili nekateri stari veœ kot 40 let in zato
mednarodno neprimerljivi. Izdelan je bil prevod Direktive o vpeljavi ukrepov za vzpodbudo
izboljøav varnosti in zdravja delavcev pri delu v slovenøœino; s tem so bile moœno nakazane podlage
za spremembo in sprejetje novega zakona o varnosti in zdravju pri delu. Stroka je bila zanj øe
posebej zainteresirana. Menili so, da so na Ministrstvu za delo, druæino in socialne zadeve oziroma
njegovi pripravljalci upoøtevali vse strokovne predloge. Nekaj zagat je ostalo nerazreøenih
predvsem v poglavjih o kazenskih doloœbah, kar pa ni bila veœ strokovna pristojnost. Takrat je
obstajala tudi ekonomska ocena, da poøkodbe in zdravstvene okvare obremenjujejo slovensko
gospodarstvo v vrednosti 100 USD na prebivalca.
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3. Zanemarjeno je bilo podroœje podeljevanja posebnih priznanj in nagrad zasluænim œlanov druøtev;
to smo ponovno oæivili. Priznanja in nagrade, ki naj bi jih podeljevali vsaki dve leti na
tradicionalnem posvetu ZDVIT, smo poimenovali po nestorju varnostnih inæenirjev Avgustu
Kuharju. Predlog je bil dobro sprejet in ustanovljena je bila Fundacija Avgusta Kuharja, ki je
prevzela naloge promoviranja najboljøih strokovnih delavcev na podroœju varnosti in zdravja pri
delu. 

4. ZDVIT naj bi se takrat po predlogu IO ZDVIT, podobno kot nekatere druge stanovske organizacije
(posnemali naj bi npr. Zdravniøko ali Odvetniøko zbornico, ki sta æe delovali, ter Socialno zbornico
Slovenije, ki je bila v ustanavljanju), preoblikovala v Zbornico varnostnih inæenirjev. Snovalci
novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu so upoøtevali naøe argumente in to novo moænost
organiziranja opredelili v 60. œlenu predloga Zakona o varnosti in zdravju pri delu. To je bil eden
izmed strokovnih doseækov, na katere smo bili v tistem œasu najbolj ponosni. 

5. Prizadevali smo si, da je stekla izdelava in sprejem kakovostnih ter modernih standardov. Prispevek
ZDVIT se je kazal v aktivnem sodelovanju v tehniœnem odboru za varnost strojev, ki je imel prvi
sestanek 8. avgusta 1994. Standarda EN 292-1 in EN 292-2, ki sta vodilo strokovnih razreøitev pri
naœrtovanju strojev in drugih naprav, sta bila prevedena v slovenøœino in izdana pri takratnem
Uradu za standardizacijo. V reviji Delo in varnost sta bila objavljena tudi prevoda in priredba dveh
standardov: Varnostne razdalje, ki prepreœujejo poseg v nevarno obmoœje z rokami (1994, øt. 3)
EN 294 in Najmanjøe razdalje, ki prepreœujejo zmeœkanine posameznih delov telesa (1995, øt. 3)
EN 349.

6. Sodelovali smo pri organizacijski spremembi na Viøji tehniøki varnostni øoli (program izobraæevanja
bo potekal na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelku za tehniøko
varnost). Predvidoma naj bi se prva generacija øtudentov vpisala v øtudijskem letu 1996/97.

7. V letu 1995 smo dali pobudo za spremembo Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita iz varstva
pri delu. Ko smo prouœili strukturo kandidatov, ki so opravili strokovni izpit iz varstva pri delu v
letih od 1988 do 1994, smo ugotovili, da ta ne ustreza veœ svojemu namenu. Potrditev strokovnosti,
ki naj bi se dokazovala z opravljenim strokovnim izpitom, se je spremenila v pridobivanje
strokovne izobrazbe in razvrednotenje stroke v celoti. Ocenjevali smo, da je takøno stanje posledica
tega, ker razvoj stroke v zadnjih desetih letih ni usmerjal strokovni vrh, temveœ vplivni
posamezniki, ki so sooblikovali novo zakonodajo in izvrøilne predpise.  

8. ZDVIT in Medobœinsko druøtvo varnostnih inæenirjev in tehnikov Koper sta organizirala III. dræavno
posvetovanje z delovnim naslovom Ocena tveganja delovnega okolja, ki je bilo 5. in 6. oktobra
1995 v Portoroæu. Na posvetovanju, ki se ga je udeleæilo veliko øtevilo varnostnih inæenirjev (cca.
350 udeleæenih) iz vse Slovenije, so predavali ugledni tuji (Nemœije, ZDA, Italije) in domaœi referenti
(strokovnjaki varnosti in zdravja pri delu ter predstavniki sindikatov). Posvet je bil tako
organizacijsko kot ekonomsko uspeøen. 

9. Zaœeli smo navezovati stike s hrvaøkimi strokovnimi kolegi in se ponovno vkljuœili v Zvezo
inæenirjev in tehnikov Slovenije (ZITS), ki jo je sestavljalo devetnajst posameznih strokovnih
organizacij. V teh organizacijah smo imeli predstavnika, ki je aktivno uveljavljal naøe interese
(kolikor jih je paœ bilo mogoœe) pri jaœanju statusa varnostnih inæenirjev. Glavne aktivnosti ZITS
so bile takrat povezane s œlanstvom FEANI (evropsko zdruæenje inæenirjev, ki je imelo sedeæ v
Parizu) in pridobitvijo strokovnega naziva EUR ING. 

Izvrøni odbor ZDVIT Slovenije, ki je imel devet œlanov in øe veliko vabljenih akterjev, ki so
sooblikovali razvoj stroke varnosti in zdravja pri delu, je imel v tem mandatnem obdobju devet
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rednih sej. Te seje so bile vsakokrat organizirane v drugem kraju oz. podjetju, da bi na ta naœin
ohranjali povezanost œlanstva in druøtev ter tako nekoliko pripomogli tudi k promoviranju te
dejavnosti v podjetju ali drugi organizaciji. Zadnja redna seja IO ZDVIT in skupøœina ZDVIT je bila maja
1996 v Portoroæu, ko je predsedovanje prevzelo ljubljansko druøtvo varnostnih inæenirjev. 
Oblikovalcem in izvajalcem politike varnosti in zdravja pri delu, ki so spoznali, da je ta dejavnost
pomembna sestavina kakovosti æivljenja in dela vseh sodræavljanov in da je œlovek øe vedno
najpomembnejøi, gre vse priznanje. 
Koper, november 2007

dr. Mirko Markiœ, univ. dipl. var. inæ.

Ivo Lukman, dipl.var.inæ.
predsednik Zveze druøtev varnostnih inæenirjev in tehnikov RS v letih od 1996 do 1998

Aktivnosti ZDVIT v obdobju 1996–1998 so obsegale zlasti naslednja podroœja:
• organiziranost ZDVIT in vkljuœevanje v Zvezo inæenirjev in tehnikov Slovenije in v Inæenirsko

zbornico Slovenije,
• sodelovanje pri predlaganju dopolnite in sprememb predloga Zakona o varnosti in zdravju pri

delu,
• sodelovanje s strokovnimi institucijami in dræavnimi organi ter sluæbami posameznih ministrstev,
• organizacija IV. dræavnega Simpozija o varnosti in zdravju pri delu v Novi Gorici leta 1997.

V zvezi z  izvajanjem  programa  se  je IO ZDVIT sestal na 7 rednih in 2. izrednih sejah. Posamezne
delovne skupine  so se sestale osemkrat. Glede na doloœbe Zakona o druøtvih so posamezna druøtva
in ZDVIT izpeljali postopke za nove registracije. ZDVIT se je organizacijsko vkljuœila v Zvezo inæenirjev
in tehnikov Slovenije ter v njej aktivno sodeluje. Viden uspeh ZDVIT je doseæen pri ustanavljanju
Inæenirske zbornice Slovenije. Smo soustanovitelji te zbornice in imamo v izvrøenem odboru tudi
svojega predstavnika.
V tem mandatnem obdobju smo sodelovali pri snovanju novih predpisov, ki so bili ravno v tem œasu
izdani na osnovi Zakona graditvi objektov. Za najveœjo zaslugo si øtejemo, da smo v te predpise uspeli
vkljuœiti ukrepe za predhodno varstvo. V tem  obdobju smo uspeli vzpostaviti korektne stike s
posameznimi sluæbami Ministrstva za delo in Ministrstva za obrambo, ki nakazujejo potrebe po œim
veœjem sodelovanju stroke tehniøke varnosti v procesih nove pravne ureditve, prilagojene Evropski
uniji.
V tem obdobju je ZDVIT ustanovila in izvedla registracijo Fundacije Avgusta Kuharja. Prve nagrade
in priznanja je fundacija podelila na IV. dræavnem simpoziju v Novi Gorici v letu 1997.
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Glede na odziv strokovne javnosti lahko ugotavljamo,  da je organizacija IV. dræavnega Simpozija o varnosti
in zdravju pri delu v Novi Gorici popolnoma uspela. Zaslugo za to imajo predvsem posamezni œlani Druøtva
varnostnih inæenirjev Nova Gorica, ki jim je bila poverjena organizacija in izvedba simpozija.
Nova Gorica, november 2007

Ivo Lukman, dipl. var. inæ.

Joæe Dolenc, dipl.var.inæ.
predsednik Zveze druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije v letih od 1998 do 2000

Aktivnosti ZDVIS na prelomu tisoœletja

Zvezo druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije (ZDVIS) je v mandatu od leta 1998 do 2000 vodilo
ljubljansko druøtvo.velik. Spremembe v zakonodaji so zahtevale spremenjeno razmiøljanje in
razumevanje drugaœnega sistema. Zaradi takega stanja je IO ZDVIS sklenil, da bo zveza organizirala
posvete (simpozije) vsako leto. Drugi razlog za uvedbo vsakoletnih posvetov je bilo tudi podeljevanje
nagrad in priznaj Fundacije Avgusta Kuharja. 

Prvi posvet smo organizirali na Ravnah, kjer je deloval Avgust Kuhar. Razprave o stanju VZD v Sloveniji
so bile polemiœne, ponujale so se razliœne moænosti razvoja. Kaj kmalu s(m)o vsi spoznali, da evropsko
urejanje tega podroœja zahteva prisotnost t. i. civilne druæbe, ki smo jo predstavljali varnostni inæenirji,
zdruæeni v ZDVIS. Sodelovali oziroma delovali smo s FKKT, MDDSZ in posebej z Inøpekcijo za delo ter
Uradom za delo, z  Zvezo inæenirjev tehnikov  Slovenije  (sedanjo Inæenirsko zvezo Slovenije) in z njo
ustanovili Inæenirsko zbornico Slovenije ter dosegli, da smo varnostni inæenirji  organizirano delovali
v  Matiœni sekciji tehnologov. Prvi naøi  kolegi so opravili izpite na tej zbornici.
Drugi posvet, ki smo ga organizirali v Ljubljani, je bil tematsko posveœen primerjavi naøega sistema
varnosti in zdravja  pri delu s sistemi v  œlanicah EU.  Ugotavljali smo razlike in podobnosti med
razliœnimi dræavami.  Posvet je imel moœno mednarodno udeleæbo (Anglija, Belgija, Nemœija, Hrvaøka
in Avstrija) in prviœ v zgodovini zveze so nosilne teme izvedli varnostni inæenirji ter  tuji  predstavniki
strokovne  javnosti, ne pa predstavniki oblasti.
Pri definiranju in uvajanju novosti na tem podroœju so bile komunikacije med MDDSZ in ZDVIS slabe
oz. ne dovolj dobre, da bi se doloœene dileme lahko kakovostno reøile in nas vzpodbudile øe za
tvornejøe sodelovanje.

Po posvetu smo intenzivno delali na ustvarjanju pogojev za ustanovitev naøe zbornice, ki smo jo
ustanovili na ustanovni skupøœini ob koncu naøega mandata. Dvoletni mandat  je  bil pester in
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uspeøen.  Ves œas  smo delovali z  æeljo, da  postane FKKT – OTV nosilka razvoja doktrine VZD, urad
pa koordinator izvajalcev nalog s tega podroœja.
Ljubljana, november 2007

Joæe Dolenc, dipl. var. inæ

Mirko Voøner, univ.dipl.var.inæ.
predsednik Zveze druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije v letih od 2000 do 2002

Delovanje Zveze druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije 
v obdobju 2000 -2002 

Spoøtovane kolegice, cenjeni kolegi!

Pred œasom mi je prijatelj, ki ga sicer iskreno cenim, dejal, da se kaæejo prvi znaki staranja takrat, ko
zaœenjaø obujati spomine iz preteklosti. Ta misel se mi je nehote porodila, ko sem bil nagovorjen, da
ob 50-letnici delovanja Zveze druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije (v nadaljevanju: ZDVIS) napiøem
prispevek iz obdobja mojega vodenja ZDVIS v obdobju 2000–2002.

Na zaœetku æelim izraziti zahvalo vsem tistim, ki so mi zaupali mandat vodenja Druøtva varnostnih
inæenirjev Velenje, kar je v tem obdobju pomenilo tudi prevzem predsednikovanja ZDVIS. Resnici na
ljubo je potrebno priznati, da se v zaœetku mojega mandata nisem povsem zavedal resnosti in
odgovornosti prevzema tovrstne funkcije, saj sem bil na tem podroœju brez veœjih izkuøenj. Œas
prevzema vodenja takratne ZDVIS je bil izredno odgovoren, saj se je v tem œasu veliko delalo na
projektu ustanavljanja zbornice, ki bi povezala strokovne delavce kot tudi øtevilnejøa podjetja, ki so
se zaœela ukvarjati z izvajanjem strokovnih nalog varnosti pri delu. Æe sredi 90-tih let je bilo kar
nekaj poskusov ustanovitve zbornice, vendar noben ni obrodil æelenega cilja. Teæko je oceniti, kateri
so bili kljuœni razlogi, da do tega ni priølo, vendar nekaj je zagotovo, da je bilo premalo povezovanja
med zainteresirano javnostjo, preveœ dela v zaprtih krogih in morda tudi izkljuœevanja. Ni sluœaj, da
je ravno ZDVIS s svojim povezovanjem uspela zdruæiti øirøi krog strokovne javnosti, tako øtevilnih
strokovnih delavcev – varnostnih inæenirjev kot domala vsa najpomembnejøa podjetja, ki so imela
dovoljenje za delo s podroœja izvajanja strokovnih nalog varnosti pri delu.

Tako je bila v zaœetku mandata ZDVIS 2000–2002 kljuœna naloga priprava ustanovne skupøœine
Zbornice varnosti in zdravja pri delu. Dolgo in teæko priœakovan dogodek je bil ob zakljuœku posveta
VZD 2000, organiziran s strani ZDVIS, in sicer 29. novembra 2000 v Velenju, kjer je tamkaj delujoœe
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Druøtvo varnostnih inæenirjev Velenje soœasno proslavljalo 20-letnico svojega delovanja. Na ustanovni
skupøœini Zbornice VZD je prisostvovalo veœ kakor 110 udeleæencev. Poleg øtevilnih strokovnih
delavcev in pooblaøœenih zdravnikov so na skupøœini prisostvovali tudi predstavniki Ministrstva za
delo, druæino in socialne zadeve, Inøpektorata RS za delo in sindikatov. Udeleæenci so soglasno sprejeli
temeljne akte zbornice in do prve redne skupøœine Zbornice VZD tudi zaœasno vodstvo. Tako je bil
za  predsednika izvoljen Mirko Voøner in mag. Marko Miø in mag. Øtefan Greif za podpredsednika
zbornice. Sicer pa je imela ZDVIS ob ustanovitvi Zbornice VZD, ne samo pomembno organizacijsko
vlogo, ampak je s svojim finanœnim vloækom znatno pomagala prebroditi zaœetne stroøke delovanja
zbornice, kar je bil v tem œasu eden kljuœnih pogojev za njeno nemoteno delovanje.

V mandatu ZDVIS 2000–2002 velja izpostaviti øe vrsto drugih pomembnih vsebinskih tem, kot so
spremljanje projekta PHARE na podroœju razvoja sistema VZD v Sloveniji, aktivno delo na podroœju
vkljuœevanja strokovnih delavcev v Inæenirsko zbornico Slovenije (IZS), sooblikovanje izvrøilnih
predpisov, pripravljenih s strani Ministrstva za delo, druæino in socialne zadeve, priprave delovnih
podlag za v tem œasu nastajajoœi Nacionalni program VZD za obdobje 2001–2006 in nenazadnje
aktivno sodelovanje pri pripravi vsebin visokoøolskega øtudija varnosti pri delu in varstva pred
poæarom na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo.

V jeseni 2001 se je ZDVIS prviœ aktivno vkljuœila v priprave na izvedbo evropskega tedna varnosti
in zdravja pri delu, ki je bil namenjen zmanjøevanju øtevila poøkodb pri malih in srednjih delodajalcih.
Takrat je bilo le malo tistih, ki smo si drznili pomisliti, da bo v naslednjih letih Slovenija postala
polnopravna œlanica Evropske unije in da bo vsakoletni evropski teden varnosti in zdravja pri delu
tudi v øirøi javnosti globoko zaznamovani dogodek, zlasti v smislu promocije varnosti in zdravja pri
delu. 

Sicer pa se je ZDVIS v tem obdobju sreœevala s øtevilnimi organizacijskimi, prostorskimi in
kadrovskimi nalogami, med katerimi velja posebej izpostaviti vseskozi tesno in korektno sodelovanje
z Zbornico VZD. Naj ne izzveni neskromno, da smo v tem œasu na ZDVIS utrdili ugled Fundacije
Avgusta Kuharja, zlasti z ustrezno postavitvijo kriterijev za pridobitev nagrad in priznanj za izjemne
doseæke na podroœju razvoja sistema varnosti in zdravja pri delu. 

Takratno øirøe vodstvo ZDVIS je ob zakljuœku dvoletnega mandata konec meseca novembra 2001
organiziralo strokovni simpozij VZD, na katerem so bile vodilne teme: ocena tveganja, pravni in
ekonomski vidiki posebnega zavarovanja za varnost in zdravje pri delu, ocena poæarne varnosti v
Sloveniji, metode za ocenjevanje poæarne nevarnosti v industriji in vloga pooblaøœenega zdravnika
pri izdelavi ocene tveganja. Na simpoziju je bil predstavljen osnutek nacionalnega programa o VZD
in delovanje Zbornice VZD.

Nenazadnje velja v tem obdobju izpostaviti øe izrazito plodno delovanje vseh devetih druøtev
varnostnih inæenirjev (DVI), in sicer Kranj, Novo mesto, Koper, Nova Gorica, Ljubljana, Velenje, Celje,
Maribor in Murska Sobota, katerih vrstni red je napisan po mandatu predsednika ZDVIS. Ob
omenjenih druøtvih so aktivno sooblikovale delo ZDVIS tudi delujoœe sekcije, med katere bi æelel
posebej izpostaviti sekcijo za gradbeniøtvo, gozdarstvo in lesarstvo, kmetijstvo, papirno, tekstilno in
kemijsko industrijo. Nekatere od njih so takrat øe delovale ob strokovni pomoœi in koordinaciji
nekaterih inøpektorjev za delo, ki so bili pooblaøœeni za nadzor v posamezni industrijski panogi.
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Kasneje so se nekatere sekcije, predvsem zaradi prestrukturiranja velikih gospodarskih sistemov,
reorganizirale ter se njihovi œlani organizacijsko povezali z delujoœimi druøtvi varnostnih
inæenirjev. 

Naj ob zakljuœku delovanja ZDVIS v mandatu 2000–2002 izrazim spoøtovanje in zahvalo vsem mojim
predhodnikom, ki so utirali pot slovenski stroki varnosti pri delu, in izrekam sedanjemu vodstvu
ZDVIS iskrene œestitke ob visokem 50-letnem jubileju z æeljo po vsaj tako uspeønem, zlasti pa
korektnem sodelovanju, kot je bilo do sedaj.
Ravne na Koroøkem, oktober 2007

Mirko VOØNER, univ. dipl. var. inæ.

Milan Doboviøek, dipl.inæ.el.
predsednik Zveze druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije v letih od 2002 do 2004

V œasu, ko sem predsedoval ZDVIS-u, so se izvajale øtevilne aktivnosti, ki jih je organizirala ZDVIS.

V mesecu januarju 2002 je IO ZDVIS-a sprejel sklep, da uprava Fundacije Avgusta Kuharja pripravi
predlog dopolnil Pravil Fundacije Avgusta Kuharja. Osnutek predloga dopolnil Pravil Fundacije
Avgusta Kuharja temelji na dopolnitvi nagrad s tem, da se dopolni nagrada za æivljenjsko delo œlana
druøtev oz. zveze in øtevilo priznanj za druøtva z veœjim øtevilom aktivnih œlanov. Prej predlagane
spremembe in dopolnitve Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije
Avgusta Kuharja so bile v mesecu maju na skupøœini ZDVIS v veœji meri tudi sprejete. Istoœasno je bila
sprejeta tudi sprememba Kodeksa varnostnih inæenirjev z mandatom, da IO ZDIVS opravi naknadno
uskladitev popravkov. 
Na skupøœini ZDVIS leta 2002 se je sprejel predlog, da se ZDVIS vkljuœi v Slovensko inæenirsko
zvezo.
V mesecu novembru 2002 je ZDVIS organiziral enodnevni posvet o varnosti in zdravju pri delu
2002 v Celju, in sicer v Celjskem domu. Ob podelitvi nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja
je bil izveden tudi kulturni program. Na posvetu je bila izvedena predstavitev informacije o stanju
varnosti pri delu v Republiki Sloveniji glede na izvajanje ocene tveganja in zakona o delovnih
razmerjih, ki jo je predstavil g. Brezovar Borut (Ministrstvo za delo, druæino in socialne zadeve),
predstavljen je bil nacionalni program s strani ge. Tatjane Petriœek (Ministrstvo za delo, druæino in
socialne zadeve), predstavljen je bil pravilnik o programu in naœinu usposabljanja koordinatorjev
za VZD na zaœasnih in premiœnih deloviøœih, ki ga je predstavil g. Joæe Nose (Ministrstvo za delo,
druæino in socialne zadeve). Na posvetu je bilo prisotnih 182 udeleæencev.
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Za udeleæence posveta je ZDVIS izdala tudi zgoøœenko, na kateri je bila predstavljena vsebina posveta
in reklamni oglasi sponzorjev izdaje zgoøœenke. Na samem posvetu sta bili prisotni tudi nacionalna
in lokalna TV. 
Leta 2003 je druøtvo v Rogaøki Slatini organiziralo 2-dnevni republiøki simpozij o varnosti in zdravju
pri delu, ki se ga je udeleæilo veliko øtevilo strokovnjakov varnosti in zdravja pri delu. Posvet je v
imenu ministra za delo druæino in socialne zadeve otvoril mag. Borut Brezovar.
Pripravili smo nov program za izvedbo strokovnih izpitov pri IZS za odgovornega projektanta in jih
uskladili z novo zakonodajo ter jih posredovali tudi na Zbornico VZD. 
V letu 2003 se je registriralo novo Druøtvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj,
ki smo jih na skupøœini sprejeli v ZDVIS kot polnopravne œlane in predsednika imenovali v izvrøni
odbor.
Skladno s sklepom izvrønega odbora sem se kot predsednik ZDVIS udeleæil strokovnega posveta o
varnosti pri delu v Opatiji, ki ga organizira Ministrstvo za delo Republike Hrvaøke skupaj z avstrijsko
zavarovalnico AUWA. Na posvetu so bile predvsem s strani avstrijske zavarovalnice predstavljene
teme o osvetlitvi delovnega mesta, hrupu na delovnem mestu ter sistemu izvajanja varnosti in zdravja
pri delu v Republiki Avstriji, ki poteka tako, da za male delodajalce (do 10 zaposlenih) strokovne
naloge varnosti in zdravja pri delu, izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja, opozarjanje na
ureditev delovnih razmer, ekoloøke meritve in preglede strojev ter naloge pooblaøœenega zdravnika
opravljajo delavci AUWE brezplaœno. 
ZDVIS je sodelovala pri predlogih za upoøtevanje strokovnih izpitov pri izvedbi usposabljanja za
koordinatorja in pri spremembah pravilnika o dovoljenjih za delo, vendar na MDDS naøih priporoœil
æal niso upoøtevali. 
Glede na navedeno menim, da je zveza v tem œasu dobro opravljala svoje poslanstvo, ob jubileju pa
ji æelim øe nadalje uspeøno delo. Poslanstvo ZDVIS vidim v tem, da øe bolj poveæe vse strokovnjake,
ki se ukvarjajo z varnostjo in zdravjem pri delu ter poæarno varnostjo, in jim øe naprej nudi tudi
strokovno pomoœ pri njihovem delu.
Celje, november 2007

Milan Doboviøek, dipl. inæ. el.

Janez Fabijan,var.inæ. 
predsednik Zveze druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije od leta 2004 dalje

Na redni skupøœini ZDVIS 29. junija 2004 je bil izvoljen nov izvrøilni odbor ZDVIS. Vodenje Zveze
druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije je prevzel Janez Fabijan iz DVI Gorenjske. Na tej skupøœini je
bilo sprejeto v ZDVIS tudi Druøtvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj. 
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Po prvi konstitutivni seji v mesecu juliju, na kateri je bil za podpredsednika izvoljen g. Miro Økufca in
za tajnika g. Alojz Pøaker, je bila aktivnost IO usmerjena v pripravo jesenskega posveta. Imenovan je
bil øestœlanski organizacijski odbor, ki se je sestal æe 15. julija, in doloœil okvirne teme referatov ter za
izbrane teme predlagal predavatelje. V mesecu oktobru je bil na seji IO potrjen program posveta, in
sicer »Delodajalœeva odgovornost za varnost in zdravje pri delu ter posledice slabega vodenja varnosti
in zdravja v podjetjih«. Na seminarju, ki je bil organiziran na Bledu v konferenœni dvorani hotela Golf
25. 11. 2004, je bilo predstavljeno 13 referatov. Strokovnega posveta so se poleg 130 strokovnih
delavcev s podroœja varnosti in zdravja pri delu udeleæili tudi predstavniki Ministrstva za delo, druæino
in socialne zadeve, predstavniki Inøpektorata RS za delo in predstavnica Inøtituta za varovanje zdravja
ter predstavniki Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (Oddelek za tehniøko varnost). V drugem
delu je bila ZDVIS soorganizator 8. podelitve nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja. 
V mesecu januarju 2005 je IO na svoji redni seji obravnaval predloge sprememb 11 pravilnikov in
uredbo s podroœja varnosti in zdravja pri delu ter strokovno utemeljene pripombe posredoval na
Ministrstvo za delo druæino in socialne zadeve ter Ekonomskemu socialnemu svetu.
V mesecu februarju je bil organiziran skupni sestanek med predstavniki MDDSZ, Zbornice VZD in
ZDVIS. Sestanka so se udeleæili: 
• Marko Øtrovs, v.d. direktorja Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela
• Tatjana Petriœek, sekretarka na MDDSZ
• Joæe Hauko, MDDSZ
• Barbara Skulj Schwinger, MDDSZ
• in predstavnika Zbornice varnosti in zdravja pri delu:

Mirko Voøner, predsednik Zbornice VZD 
mag. Øtefan Greif, podpredsednik 

• ter predsednik Zveze druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije Janez Fabijan

Teme sestanka so bile naslednje: 
• ocena stanja na podroœju varnosti in zdravja pri delu
• izvajanje Resolucije nacionalnega programa VZD
• delovanje Sveta VZD pri Vladi RS
• naœin in sprejemanje pravilnikov s podroœja VZD 
• uvajanje sistema permanentnega usposabljanja strokovnih delavcev
• urejanje sistema varnosti in zdravja pri delu, ki se neposredno nanaøa na delovanje Zbornice VZD

V mesecu oktobru 2005 je bil v okviru Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu v sodelovanju
z Ministrstvom za delo, druæino in socialne zadeve organiziran Mednarodni strokovni simpozij z
zakljuœno prireditvijo evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu na temo » Prenehajte s tem
hrupom «. Na simpoziju, ki je potekal v Grand hotelu Toplice na Bledu, je bilo predstavljeno 20
referatov.
Ob zakljuœku prvega dne strokovnega posveta je bilo podeljeno s strani Ministrstva za delo druæino
in socialne zadeve priznanje za Dobro prakso na podroœju varnosti in zdravja pri delu za leto 2005.
Za najboljøi primer Dobre prakse s podroœja varnosti in zdravja pri delu 2005 pri zmanjøevanju
tveganja za nastanek zdravstvenih okvar zaradi hrupa na delovnem mestu je priznanje prejela druæba
TE-TOL iz Ljubljane (Termoelektrarna toplarna Ljubljana). V nadaljevanju sveœane zakljuœene
prireditve evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu so bile podeljene øe nagrade in priznanja
Fundacija Avgusta Kuharja za leto 2005. Priznanja za Dobro prakso na podroœju varnosti in zdravja  
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Strokovni simpozij varnosti in zdravja pri delu »Prenehajte s tem hrupom« v letu 2005

Delovno predsedstvo na strokovnem simpoziju v letu 2005.

pri delu ter nagrade in priznanja Fundacije Avgusta Kuharja za izjemne doseæke na podroœju varnosti
in zdravja pri delu je podelil minister za delo druæino in socialne zadeva Janez Drobniœ. Mednarodnega
simpozija o varnosti in zdravju pri delu in zakljuœne prireditve se je udeleæilo veœ kot 170 strokovnih
delavcev s podroœja varnosti in zdravja pri delu ter predstavniki Ministrstva za delo druæino in socialne
zadeve. 
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V mesecu oktobru 2005 je DVI Ljubljana praznovalo 50. letnico delovanja. ZDVIS je s skromnimi
sredstvi podprla obletnico. Predstavniki ZDVIS so se udeleæili sveœane akademije v ljubljanski
Mestni hiøi, kjer je bil slavnostni govornik minister za delo druæino in socialne zadeve Janez
Drobniœ. 
V mesecu decembru smo se predstavniki ZDVIS udeleæili 5. obletnice ustanovitve Zbornice VZD in
20. letnice DVI Velenje v Slovenj Gradcu. 
Œlani izvrønega odbora ZDVIS smo v sodelovanju z Zbornico varnosti in zdravja pri delu pripravili
argumentacijo za uveljavitev Pravilnika o permanentnem izobraæevanju strokovnih delavcev. 
Na 11. seji je IO obravnaval poroœilo o izvedbi zakljuœene prireditve evropskega tedna varnosti in
zdravja pri delu 2005. Ugotovljeno je bilo, da je bila organizacija uspeøna. 
Obravnavan je bil predlog Pravilnika o varovanju pred hrupom. Pripombe oziroma dopolnitve so
bile posredovanje s strani DVI Ljubljana, DVI Gorenjska, Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo, podjetja Decibel in ZVD Ljubljana in IVD Maribor. 
Glede na to, da zaradi upada œlanstva ne delujeta tako Kmetijska kot tudi Tekstilna sekcija in da
njuno delovanje ni moæno oæiviti, je IO sprejel sklep o ukinitvi obeh sekcij. 
V mesecu aprilu 2006 so se zaœele aktivnosti za spremembo Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
Zbornica je imenovala delovno skupino za pripravo predloga sprememb Zakona o VZD. V delovno
skupino so bili vkljuœeni tudi predstavniki ZDVIS.
V mesecu juniju je bil v sodelovanju z DVI Gorenjske organiziran strokovni posvet v okviru tedna
»Varno delo s kemikalijami« izveden strokovni posvet o varnosti in zdravju pri delu, na katerem
je bila vodilna tema varno delo s kemikalijami in zahteve prihajajoœe direktive REACH.
V mesecu juliju smo izoblikovali pripombe na predlog Pravilnika o strokovnem usposabljanju in
izpopolnjevanju strokovnih delavcev, ki opravljajo naloge varnosti in zdravja pri delu. Pripombe
na predlog pravilnika so bile posredovane na MDDSZ Direktoratu za delovna razmerja in pravice
iz dela. V mesecu juliju 2006 je bilo vsem œlanom druøtev, ki so vkljuœeni v ZDVIS, posredovana
informacija o evropskem tednu varnosti in zdravja pri delu 2006 in hkrati povabilo k aktivnemu
sodelovanju na 9. simpoziju varnosti in zdravja pri delu. V mesecu avgustu 2006 se je ZDVIS
prijavila na javni razpis MDDSZ za organizacijo in izvedbo zakljuœne prireditve evropskega tedna
varnosti in zdravja pri delu 2006. 
V juliju in avgustu 2006 je ZDVIS sodelovala v komisiji za izbor Dobre prakse na podroœju varnosti
in zdravja pri delu ter izbor za najboljøega mladega filmskega ustvarjalca leta. 
V mesecu oktobru 2006 je ZDVIS sodelovala z Zbornico VZD, Fakulteto za kemijo in kemijsko
tehnologijo (Oddelek k za tehniøko varnost) in Fundacijo Avgusta Kuharja na Øtudentski areni. 
V sodelovanju z Ministrstvom za delo druæino in socialne zadeve je ZDVIS pripravil dvodnevni
mednarodni simpozij varnosti in zdravja pri delu in zakljuœno prireditev ob evropskem tednu
varnosti in zdravja pri delu 2006 pod sloganom »Varen zaœetek«. Na strokovnem simpoziju je bilo
predstavljenih 18 referatov.

Ob koncu prvega dne strokovnega simpozija so bila podeljena priznanja in nagrade za doseæke na
podroœju varnosti in zdravja pri delu, in sicer:

Priznanje “Dobra praksa na podroœju varnosti in zdravja pri delu 2006 – VAREN ZAŒETEK
“, ki ga je podelilo Ministrstvo za delo, druæino in socialne zadeve, je prejelo podjetje TCG Unitech
Lth orodjarna in livarna d.o.o. iz Økofje loke za naœine in postopke uvajanja mladih delavcev
v delo ter zagotavljanje varnosti in zdravja mladih.
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Strokovni simpozij varnosti in zdravja pri delu »Varen zaœetek« v letu 2006

Predstavnika prejemnika priznanja “Dobra praksa na podroœju varnosti in zdravja pri delu 2006
– VAREN ZAŒETEK “, podjetja TCG Unitech Lth orodjarna in livarna d.o.o. – Økofja Loka 
(foto: Mitja Smrdel)
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Hkrati s tekmovanjem za najboljøo prakso na podroœju varnosti in zdravja pri delu je v letu 2006 prviœ
potekalo tudi tekmovanje za priznanje »Varen zaœetek – mladi filmski ustvarjalec leta«. Namen
tekmovanja je bil spodbuditi mlade k razmiøljanju in filmskemu izraæanju svojih pogledov na varnost
in zdravje pri delu. Priznanje »Varen zaœetek – mladi filmski ustvarjalec leta« sta prejeli Ekonomska
øola Kranj ter Srednja poklicna in strokovna øola Kranj za film z naslovom »Do znanja teæko, z
znanjem lahko« in III. Gimnazija Maribor za film z naslovom »Ferdo, Ferdi, Ferdinand«.
V nadaljevanju so bile podeljene nagrade in priznanja za izjemne doseæke na podroœju varnosti in
zdravja pri delu za leto 2006 Fundacije Avgusta kuharja. Priznanja in nagrade je v imenu Ministrstva
za delo druæino in socialne zadeve podelil glavni inøpektor RS za delo mag. Borut Brezovar.  
Na 15. redni seji izvrønega odbora v mesecu februarju 2007 je bil ustanovljen programski odbor za
izvedbo 10. simpozija varnosti in zdravja pri delu v sestavi Luœke Böhm, mag. Øtefana Greif, mag.
Mirana Pavliœa, Mirka Voønerja in Janeza Fabijana. Osrednja tematika simpozija varnosti in zdravja
pri delu v letu 2007 je prepreœevanje kostno-miøiœnih obolenj. Obravnavali smo predlog Smernic za
oceno tveganja za delo z nevarnimi snovmi. Poleg organizacije simpozija, sodelovanja pri pripravi
predpisov smo se dogovorili, da z doloœenimi aktivnostmi obleæimo 50. letnico delovanja Zveze
druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije.
V mesecu maju 2007 smo na Svet za varnost in zdravje pri delu pri Vladi RS podali mnenje k predlogu
delodajalcev za zmanjøanje obveznosti za podjetja na podroœju zakonodaje varnosti in zdravja pri delu.
Na sejo Sveta za varnost in zdravje je bila uvrøœena tudi pobuda za pripravo medresorskih aktivnosti,
ki bi sistemsko urejale vpraøanje gradnje varnostne kulture v sklopu izobraæevalnih programov VZD
v osnovni øoli in pri nadaljnjem izobraæevanju. IO ZDVIS je predlagal svojega œlana v komisijo za
tekmovanje Dobra praksa na podroœju varnosti in zdravja pri delu pri Ministrstvu za delo, druæino
in socialne zadeve.
Vse nadaljnje seje izvrønega odbora ZDVIS (od 16. do 20. seje) so bile v preteæni meri posveœene
osrednjim aktivnostim ob jubileju. Organizacijski in programski odbor je na podlagi razpisa za
pripravo referatov za simpozij varnosti in zdravja pri delu 2007 osrednjo temo »Naredite si breme
laæje« izbral 12 referatov priznanih strokovnjakov varnosti in zdravja pri delu iz Slovenije in
Republike Avstrije. ZDVIS je bil vkljuœen v komisijo Ministrstva za delo, druæino in socialne zadeve
za izbor primera Dobre prakse 2007 na podroœju varnosti in zdravja pri delu pri prepreœevanju
oziroma zmanjøevanju tveganj za nastanek kostno-miøiœnih obolenj. Priznanje Dobra praksa na
podroœju varnosti in zdravja pri delu 2007 sta 22. oktobra 2007 prijeli Sploøna bolnica Murska
Sobota in druæba Savatech d.o.o.
Organizacijski odbor za pripravo 50. letnice ZDVIS je intenzivno pripravljal kronologijo 50-letnega
dela, ki bo (je) zbrana in izdana v zborniku 50 let Zveze druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije. 

Kranj, november 2007
Janez Fabijan, var. inæ.
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Poslanstvo Zveze druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije

Po ustanovitvi prvih dveh strokovnih druøtev na podroœju varnosti pri delu v sredini 60. let se je dokaj
hitro pokazala potreba po koordiniranju aktivnosti in medsebojnem sodelovanju. Takratna Zveza
varnostnih inæenirjev in tehnikov (ZVIT) RS je bila ustanovljena kot koordinacijski odbor, v katerem
so po potrebi sodelovali takratni predsedniki DVIT Ljubljana, DVIT Maribor, DVIT Celje in od leta 1973
dalje novoustanovljeni DVIT Koper … Pobudniki za ustanovitev ZVIT RS so bili tisti, ki so tudi
sodelovali pri ustanovitvi DVIT Ljubljana, ki je bilo ustanovljeno leta 1955.
Na prvem sestanku so se predstavniki ZVIT RS dogovorili,  da  bo  osnovna  naloga zveze
usposabljanje strokovnjakov in delavcev s podroœja varnosti pri delu. Zaœeli so z izobraæevanjem
strokovnih  delavcev  v  podjetjih,  zlasti tehnologov, mojstrov, vodij razliœnih poklicev oz. dejavnosti,
delavcev v  proizvodnji in storitvah. Za  varnostne  inæenirje  in  tehnike je Zveza organizirala vrsto
seminarjev, teœajev. Naøi œlani so se zaœeli udeleæevati mednarodnih zborov strokovnjakov s tega
podroœja. Gonilna sila je izvirala zlasti iz zaposlenih na Zavodu RS za varstvo pri delu. Rezultat tega
delovanja je bila tudi ustanovitev øole (Viøja tehniøka varnostna  øola), ki øe danes po vseh
spremembah izobraæuje strokovnjake s tega podroœja. Mariborsko druøtvo je ustanovilo Institut za
varstvo pri delu Maribor, ki tudi øe danes opravlja strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu. Za
podroœje izobraæevanja  varnostnih inæenirjev je zveza  organizirala strokovne posvete in simpozije,
ki so zagotavljali izmenjavo izkuøenj. Z razvojem zveze so se pojavile tudi potrebe po sodelovanju
pri delu z drugimi asociacijami inæenirjev in usklajevanju skupnih nalog ter akcij druøtev varnostnih
inæenirjev pri oblikovanju staliøœ strokovne javnosti. Z ustanovitvijo Zbornice varnosti in zdravja pri
delu je Zveza druøtev varnostnih inæenirjev uspeøno zakljuœila  aktivnosti na podroœju povezovanja
te dejavnosti v celoto na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.
Poslanstvo Zveze se v vseh letih dela ni spremenilo. Spremenili so se pogoji dela, naœini in oblike
delovanja ter v posameznih obdobjih tudi intenzivne aktivnosti na posameznih podroœjih.

Z ustanovitvijo Fundacije Avgusta Kuharja se æelimo zahvaliti in dati priznanje najzasluænejøim
posameznikom za izjemne doseæke na podroœju varnosti in zdravja pri delu, vzpodbuditi strokovne
sodelavce k inovativnejøim pristopom na podroœju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter
javnosti predstavljati pomembnost stroke pri kakovostnejøem æivljenju posameznega delavca v
slovenskih podjetjih.  

Zveza druøtev varnostnih inæenirjev si bo tudi v bodoœe z veliko mero angaæiranosti prizadevala za
nenehno strokovno izpopolnjevanje svojih œlanov in drugih zainteresiranih ter si prizadevala za
dvigovanje sploøne varnostne kulture med zaposlenih v slovenskih podjetjih. Øe bolj kot doslej pa si
Zveza druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije, ki preko regijskih druøtev in sekcij zdruæuje preko
850 strokovnih delavcev na podroœju varnost in zdravja pri delu, v bodoœe æeli tvornejøega
sodelovanja pri oblikovanju normativnega dela s podroœja varnosti in zdravja pri delu. 
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Zveza druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije 
zdruæuje in povezuje

Druøtvo varnostnih inæenirjev Ljubljana 

Druøtvo varnostnih inæenirjev Ljubljana (DVILJ), ki zdaj zdruæuje strokovnjake s podroœja varnosti in
zdravja pri delu predvsem iz øirøe ljubljanske regije, deluje na obmoœju Slovenije in tudi øirøe æe veœ kot
50 let. 14. 10. 1955 je bil v Ljubljani na pobudo Zlatka Øormana in Ludovika Kavsa ustanovni obœni zbor
Druøtva varnostnih inæenirjev in tehnikov LRS (DVIT), katerega pravni naslednik je sedanje ljubljansko
druøtvo. Ustanovnega obœnega zbora se je udeleæilo 60 zastopnikov iz vseh glavnih industrijskih podroœij
oziroma panog iz vse Slovenije, saj je druøtvo v zaœetku zdruæevalo poleg ljubljanske øe gorenjsko in
dolenjsko regijo. V pravilih druøtva je bil jasno poudarjen namen: pospeøevati napredek in razvoj
higiensko tehniœne zaøœite pri delu ter varstvene vzgoje, izpopolnjevati strokovno raven svojih œlanov,
zastopati materialne in moralne koristi svojih œlanov ter gojiti stike s sorodnimi strokovnimi druøtvi
doma in v tujini. Izdajalo bo strokovne œlanke, literaturo, prirejalo strokovne razstave.

Ludovik Kavs prvi predsednik DVI Ljubljana (levo) in dolgoletni predsednik DVILJ Joæe Dolenc
(desno)

Redni œlani so lahko postali vsi, ki so se poklicno ukvarjali z vpraøanji varnosti pri delu. To so bili
predvsem varnostni inæenirji in tehniki, obratni zdravniki, industrijski higieniki, inøpektorji dela in
poklicni referenti za higiensko tehniœno zaøœito pri delu. Ustanovitev Druøtva varnostnih inæenirjev
in tehnikov, ki je bilo prvo v dræavi, je pomenilo velik korak naprej v razvoju stroke, znanosti varnosti
in zdravja pri delu ter poklicnem izpopolnjevanju predstavnikov naøe stroke (Delo in varnost 10–
11/1956). Druøtvo oziroma njegovi œlani so zaœeli øirøo druæbeno akcijo dokazovanja potrebnosti
strokovnega dela na podroœju varnosti pri delu. V tistem obdobju smo imeli v Sloveniji vsako leto
pribliæno 100 smrtnih nezgod pri delu. Zaœeli smo usposabljati delavce in vodilne delavce v tovarnah
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in podjetjih, organizirali smo usposabljanja varnostnih inæenirjev in tehnikov, in sicer vse s ciljem:
razøiriti znanje in vedenje s tega podroœja na œim øirøi krog ljudi.
Varnostni inæenirji iz drugih regij so sledili zgledu Ljubljane in ustanovili svoja druøtva, ki so se
kasneje zdruæila v Zvezo druøtev varnostnih inæenirjev in tehnikov Slovenije (ZDVITS).
Iz pionirskega obdobja delovanja druøtva moramo poudariti nekaj pomembnih dogodkov, ki so v
nadaljevanju krepili vlogo samega druøtva, stroko varnosti pri delu, njen razvoj in zavedanje o
pomembnosti varnosti pri delu v druæbi.
Druøtvo varnostnih inæenirjev in tehnikov, podruænica Kranj je v okviru gorenjskega sejma leta 1959
priredilo razstavo o varnosti pri delu, ki si jo je z zanimanjem ogledal tudi takratni predsednik dræave
marøal Josip Broz Tito. Deæurni œlani druøtva so na sejmu dajali pojasnila øtevilnim zainteresiranim
obiskovalcem (Delo in varnost 9/1959).
Na pobudo druøtva so se v decembru 1959 na tridnevnem zveznem posvetovanju v Kranju zbrali
varnostni inæenirji in tehniki, referenti za higiensko tehniœno zaøœito pri delu, obratni zdravniki ter
zastopniki inøpektoratov za delo iz vseh republik takratne dræave Jugoslavije. Na posvetu je bilo veœ
kot 450 udeleæencev. Referate so predstavili prvi predsednik druøtva Boris Gostiøa, podpredsednik
Janko Øvajger in tajnik Ludovik Kavs. Pomembnejøi sklepi tega posvetovanja: osnuje se zvezno
zdruæenje za pospeøevanje varnosti pri delu, naziv higiensko tehniœno varstvo pri delu se spremeni
v varnost pri delu, naziv referent za higiensko tehniœno zaøœito pri delu v naziv varnostni tehnik
oziroma varnostni inæenir. Sprejet je bil sklep, da lahko opravljajo delo varnostnih inæenirjev in
tehnikov samo tiste osebe, ki imajo strokovno kvalifikacijo inæenirja ali tehnika. Dalje je bilo sklenjeno,
da se osnujejo zavodi za pospeøevanje varnosti pri delu, da sindikati nudijo øe veœjo pomoœ pri
reøevanju problemov varnosti pri delu, da se podeljujejo premije oziroma nagrade tistim delavcem, ki
se niso poøkodovali in da se posveœa veœja pozornost varnosti v kmetijstvu (Delo in varnost 1/1960).
Druøtvo je konec leta 1960 imelo 275 rednih œlanov, od tega 157 poklicnih varnostnih tehnikov in
inæenirjev v gospodarskih organizacijah, 30 varnostnih tehnikov, ki so opravljali varnostne naloge
poleg svojega osnovnega dela oz. poklica, ostali œlani (88) pa so bili zdravniki specialisti medicine dela,
inøpektorji dela in sanitarni inøpektorji ter referenti za higiensko tehniœno zaøœito pri delu po
ustanovah. Druøtvo je imelo samostojne podruænice v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju, Novi Gorici
in Novem mestu (Delo in varnost 1–2/1961).
Naøi œlani so aktivno sodelovali pri nastajanju prvega republiøkega zakona o varstvu pri delu, pri
snovanju prvih pravilnikov s podroœja varnosti pri delu in kasneje pri njihovih spremembah. Pri
snovanju slednjih je imel pomembno vlogo naø œlan Vojeslav Adamiœ.
Na pobudo nekaterih œlanov druøtva je leta 1960 Fakulteta za gradbeniøtvo uvedla v redni program
predmet varnost pri delu, Strojna fakulteta pa obseæen seminar (Delo in varnost, 1–2/1961). Na predlog
naøega œlana ter kasneje na pobudo druøtva in takratnega Zavoda LRS za organizacijo dela in varnost
pri delu je bila leta 1960 ustanovljena Viøja varnostna øola v Kranju (Delo in varnost 3/1963).
Zveza druøtev varnostnih inæenirjev in tehnikov Slovenije je na predlog œlana naøega druøtva Ludvika
Kavsa na svojem plenumu 11. junija 1966 ustanovila samostojno Viøjo tehniøko varnostno øolo (Delo
in varnost 2/1969 in 5/1975). Ker novo ustanovljena øola ni imela ustreznih prostorov za svojo
dejavnost, je bil œlan naøega druøtva Vojeslav Adamiœ pobudnik, da so bili na takratnem Zavodu LRS
za zdravstveno in tehniœno varnost predavalnica in prostori za administracijo na razpolago za
predavanja oziroma realizacijo izobraæevalnega programa øole.
Ølo je za ustanovitev prve samostojne viøje øole za varstvo pri delu v Evropi. Øola je bila verificirana
leta 1969. Vizionarskim ustanoviteljem øole je v tistem œasu uspelo opraviti dejanje z daljnoseænimi
posledicami. Med njimi je gotovo treba omeniti naøega œlana Ludovika Kavsa, univ. dipl. inæ.,
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ustanovitelja in dolgoletnega direktorja øole, ki ga je petnajst let kasneje za doseæke na podroœju
varnosti pri delu odlikoval predsednik Josip Broz Tito z redom dela z zlatim vencem. Naøe druøtvo
øe vedno razpolaga z nekaj dokumentacije o ustanovitvi øole.
Leta 1967 se je med 50 strokovnjaki iz Slovenije tudi nekaj naøih œlanov udeleæilo petega svetovnega
kongresa za prepreœevanje poklicnih nevarnosti v Zagrebu. Na kongresu je sodelovalo 1200
strokovnjakov s podroœja varnosti pri delu iz 45 dræav. Po navedbi naøega œlana prof. dr. Vladimirja
Drusanyja, ki se je kongresa udeleæil, je takrat Ludovik Kavs postavil tezo, da je o varnosti potrebno
pouœevati otroke æe v rani mladosti. Œlani naøega druøtva so se leta 1969 zavzemali za uvedbo
sploønega izobraæevanja in vzgoje o varstvu pri delu v osnovnih, srednjih, poklicnih øolah, na vseh
visokih øolah in fakultetah ter drugih øolskih institucijah za poklicno visokoøolsko izobraæevanje
varnostnih inæenirjev in specifiœno izobraæevanje o varstvu pri delu, ki naj bi zajelo vse osebe na
delovnih mestih (Delo in varnost 6/1969).
Z moœnim angaæiranjem œlanov druøtva je bil leta 1969 uveden Institut republiøkega strokovnega
izpita o varstvu pri delu. Ta je dodatno doloœil zahtevano strokovno usposobljenost tistih, ki se
poklicno ukvarjajo z varnostjo pri delu, ter tako raven dvignil øe stopnjo viøje. Dosegli smo, da je
podroœje varnosti in zdravja pri delu v podjetjih pokrival varnostni inæenir.
Pogosto je skoraj nemogoœe razmejiti strokovne doseæke Druøtva varnostnih inæenirjev in tehnikov
Ljubljana ter Zveze druøtev varnostnih inæenirjev, saj so posamezni œlani vrsto let delovali tako v eni
kot drugi instituciji. Delovalo pa se je sloæno in organizirano. Prav tako nihœe ne more zanikati pionirske
in vodilne vloge Druøtva varnostnih inæenirjev Ljubljana v tej fazi razvoja stroke, saj je bilo v tedanjih
druæbenih razmerah v Ljubljani z okolico najveœ strokovnjakov varnosti pri delu. Tako je bilo Druøtvo
varnostnih inæenirjev Ljubljana pobudnik, da je zveza druøtev po 24 letih formalnega obstoja leta 1981
sprejela pravila, ki so jih potrdila vsa takratna druøtva varnostnih inæenirjev. Na tedanji skupøœini je
bil za predsednika Zveze druøtev varnostnih inæenirjev in tehnikov imenovan œlan Druøtva varnostnih
inæenirjev Ljubljana. Pomembno je tudi, da je bil sprejet naø predlog, po katerem je vodenje zveze
druøtev na vsaki dve leti prevzelo drugo druøtvo. Organizacijo posvetovanj zveze druøtev, ki so se
vrsto let odvijala samo v Portoroæu, je tako na vsaki dve leti prevzelo drugo regionalno druøtvo. S takim
naœinom vodenja zveze druøtev se je postopoma organizacijsko, vsebinsko in finanœno ojaœalo vsako
druøtvo varnostnih inæenirjev v Sloveniji. Druøtvo varnostnih inæenirjev Ljubljana je delo zveze druøtev
in s tem zdruæevanje strokovnjakov s podroœja varnosti in zdravja pri delu podpiralo tudi tako, da ji
je desetletja brezplaœno omogoœalo uporabo svojih druøtvenih prostorov.
Druøtvo varnostnih inæenirjev Ljubljana je bilo ves œas dejavno tudi izven meja Slovenije. 17. marca
1983 je bila v Beogradu ustanovna skupøœina Jugoslovanske zveze druøtev za pospeøevanje varstva
pri delu. V predsedstvo zveze je bil izvoljen tudi naø œlan Peter Petkovøek (Delo in varnost 5/1983).
Druøtvo øe danes hrani veliko dokumentov, ki dokazujejo, da smo bili v okviru tedanje
druæbenopolitiœne organizacije SZDL pomemben œlen pri uresniœevanju zahtev po zagotavljanju
varnega in zdravega dela ter tako imenovanega œistega okolja oziroma varstva okolja. Bili pa smo
aktivni tudi na podroœju poæarnega varstva v podjetjih in uveljavljanju dejavnosti medicine dela.
Vse do leta 1991 so bili varnostni inæenirji tisti, ki so skrbeli, da se je stroka razvijala in pridobivala
ugled in pomembnost. Z razvojem druæbe se je spreminjala tudi vloga varnostnih inæenirjev v
podjetjih in zdruæenih v druøtvih varnostnih inæenirjev ter tehnikov (DVIT). Po osamosvojitvi smo se
preimenovali v Druøtvo varnostnih inæenirjev Ljubljana (DVI), saj smo pred tem dosegli, da smejo tako
zahtevne naloge varnosti pri delu v Sloveniji opravljati le ustrezno strokovno izobraæeni kadri z
najmanj viøjo strokovno izobrazbo in opravljenim strokovnim izpitom s podroœja varnosti pri delu –
varnostni inæenirji.
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Strokovna ekskurzija Boston 2005

Z uvajanjem novega (kapitalistiœnega) druæbenega sistema so delodajalci kljub nasprotovanju naøega
dela strokovne javnosti dosegli spremembo zakonodaje, tako da so varnostne inæenirje preimenovali
v strokovne delavce za varnost pri delu. Priœa smo spremembam, ki ne gredo v korist stroke, znanosti
varnosti in varnostnim inæenirjem. Kljub temu da se je v novih ekonomskih razmerah moœno
zmanjøala pripravljenost za prostovoljno delo v druøtvih, se je Druøtvo varnostnih inæenirjev Ljubljana
obdræalo. V zadnjem œasu œlanstvo znova raste, kar pomeni, da smo preøli fazo minimuma in da
rastemo tako kakovostno kot øtevilœno. Imamo kar nekaj œlanov, ki so dosegli magistrski naslov, med
nami so doktorji znanosti in tudi po staæu mlajøi œlani, ki so spodbujevalci naøega razvoja.
Naj iz zadnjega obdobja omenimo uspeøne pobude Druøtva varnostnih inæenirjev Ljubljana za
organizacijo in izvedbo strokovnih izpitov po zakonu o graditvi objektov na Inæenirski zbornici
Slovenije. Naø œlan Zlatko Podræaj je vzpodbudil Zvezo druøtev varnostnih inæenirjev, da zahteva, da
je potrebno varnostne inæenirje umestiti enakovredno ostalim inæenirskim poklicem, ki sodelujejo pri
gradnji. Œlani naøega druøtva Zlatko Podræaj, Joæe Dolenc, Primoæ Gspan so opravili vse potrebno, da
danes varnostni inæenirji na Inæenirski zbornici Slovenije lahko opravljajo strokovne izpite za
odgovorne projektante.
Œlan naøega druøtva Milan Srna je bil imenovan za prvega in edinega direktorja Urada za varnost in
zdravje pri delu RS.
Na podlagi naøe vizije razvoja sistema varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji in predlogov naøih
œlanov je bilo v veljavni zakon o varnosti in zdravju pri delu iz leta 1999 vkljuœeno poglavje, na
podlagi katerega se varnostni inæenirji – strokovni delavci in pooblaøœeni zdravniki, ki opravljajo
naloge varnosti in zdravja pri delu, lahko zdruæujejo v zbornico. Æe istega leta je pet œlanov Druøtva
varnostnih inæenirjev Ljubljana Vojeslav Adamiœ, Joæe Dolenc, Marko Koren, Marko Miø in Miran Pavliœ
ter Øtefan Greif iz Maribora zaœelo s pripravami za organizacijo Zbornice varnosti in zdravja pri delu.
Pripravili smo zasnovo vsebinske in organizacijske strukture sedanje zbornice, ki je bila ustanovljena
29. novembra 2000. Projekt zbornice bo uspeøno zakljuœen, ko bo ta zdruæevala vse fiziœne osebe, ki
se v Sloveniji strokovno ukvarjajo z varnostjo in zdravjem pri delu, ter ko bo od dræave prevzela
nekatera pooblastila.
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Strokovna ekskurzija v Skandinavijo 

Strokovno ekskurzija na Økotsko

Œlani Druøtva varnostnih inæenirjev Ljubljana Andrej Jerøe, Bojan Srovin, Miran Pavliœ so sodelovali
pri pripravi obrazcev delovne dokumentacije v invalidskih postopkih po zakonu o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju. 
Po predlogu Mirana Pavliœa iz Druøtva varnostnih inæenirjev Ljubljana je bila med strokovno javnostjo
sprejeta pobuda in kasneje pravilnik, ki vzpodbuja permanentno izobraæevanje varnostnih inæenirjev, 
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Ob 50 letnici delovanja DVI Ljubljana v letu 2005 - MDDSZ in DVILJ z roko v roki

razvoj stroke, znanosti varnosti pri delu, ter posredno tudi delovanje druøtev in Zveze druøtev
varnostnih inæenirjev Slovenije.
Z organizacijo posvetov in strokovnih ekskurzij doma in v tujini æe desetletja omogoœamo stalno
strokovno usposabljanje svojih œlanov. Druøtvo varnostnih inæenirjev Ljubljana je s pomoœjo œlana Mitje
Papeæa prvikrat v Sloveniji svoje delo prikazalo øirøi javnosti s postavitvijo svoje spletne strani na
svetovnem spletu in odprlo forum za neposredno in stalno izmenjavo mnenj med varnostnimi inæenirji.

Druøtva varnostnih inæenirjev Ljubljana v sedanjih druæbenoekonomskih razmerah kot del strokovne
civilne druæbe zdruæuje varnostne inæenirje øirøe ljubljanske regije. Æe vrsto let neformalno izvaja
funkcijo sindikata varnostnih inæenirjev. Z dejavnim poseganjem v razvoj sistema varnosti in zdravja
pri delu se zavzema za ustrezen status in razvoj varnostnih inæenirjev. Øe naprej razvija tradicionalno
inovativnost, a tudi konstruktivno kritiœno misel v stroki in politiki varnosti pri delu.
Druøtvo varnostnih inæenirjev Ljubljana je øe danes najøtevilœnejøe druøtvo varnostnih inæenirjev v
dræavi z bogato in dolgo tradicijo, ki se jo je potrebno zavedati, jo spoøtovati in negovati. Œlani
druøtva so v veœ kot petdesetletnem obdobju dejavno ustvarjali sistem varnosti in zdravja pri delu.
Zvezi druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije, sami stroki varnosti in zdravja pri delu in tudi øirøi
druæbeni skupnosti je Druøtvo varnostnih inæenirjev Ljubljana dalo neizbrisen peœat.

Predsednik DVILJ:
mag. Miran Pavliœ, dipl. var. inæ.
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Druøtvo varnostnih inæenirjev in tehnikov Maribor

Pol stoletja druæenja strokovnih delavcev varnosti in zdravja pri delu

Pri Skupnosti socialnega zavarovanja Maribor so se v sredini prejønjega stoletja s problematiko nesreœ
pri delu sreœevali delovni inøpektorji, zdravniki in varnostni tehniki iz velikih podjetij (tovarn). Jeseni
1957 se je sestal iniciativni odbor za ustanovitev druøtva v sestavi:
dr. Marko BROLIH, zdravnik
Jakob ØNEBERGER, delovni inøpektor
Joæe HOLER, varnostni tehnik – Metalna
Milan MEDVEØŒEK, varnostni tehnik – Boris Kidriœ
Øtefan MAR, varnostni tehnik

V tistih œasih so œlani druøtva s svojo vzgojno in nadzorno vlogo v veœjih firmah, predvsem pri
vodilnih delavcih, ustvarjali pogoje in zavest, da je strokovnjak za varnost pri delu potreben v
industriji, gradbeniøtvu in kmetijstvu. DVIT Maribor je bil tudi soustanovitelj ZDVIT Slovenije, ki je
v Kranju ustanovila prvo viøjo øolo za izobraæevanje varnostnih inæenirjev.

DVIT Maribor je bil 1966 ustanovitelj Tehniœnega biroja za varstvo pri delu in varstvo okolja, iz
katerega se je razvil IVD Maribor kot konkurent edinemu dræavnemu Zavodu za varstvo pri delu v
Ljubljani.

Dosedanji predsedniki DVIT Maribor:
Joæe HOLER, od leta 1957 do  1967
Milko TRPIN, od leta 1967do 1969
Panto TOMIÅ, od leta 1969 do 1970
Marjan FURMAN, od leta 1970 do 1979
Janko ØTRAFELA, od leta 1979 do 1980
Ivan VERHEJ, od leta 1980 do 1987
Anton AVSEC, od leta 1987 do 1996
Franc KOCBEK, od leta 1996 do 2002
Miroslav SAVIŒ, od leta 2002 do 2007
Vilko ØVAB, od leta 2007 dalje

Ob osamosvojitvi Slovenije leta 1991 nismo imeli veœ nobene vrste nagrad in priznanj, zato smo
namesto »ZLATEGA SONCA«, ki je bilo dræavno priznanje za naøe delo, pridobljeno na osnovi predloga
sindikata, na ZVIS predlagali ustanovitev Fundacije Avgusta Kuharja. Fundacija Avgusta Kuharja od
leta 1997 podeljuje kipec, ki ga je izoblikoval naø Adolf FLAJSINGER, k nagradama za izjemni doseæek
na podroœju varnega dela in za æivljenjsko delo, nagrado za najboljøo diplomsko delo ter priznanje
za delo v druøtvu na predlog druøtva. Iz Maribora sta v Upravi fundacije aktivna Anton Avsec kot
predstavnik DVIT in Bogomir Æiæek kot predstavnik IVD Maribor. 

Ponosni smo, da sta nagradi za izjemni doseæek dobila:
Janez ØTERBAL, TALUM 1998
Mihael ŒOKL, IVD Maribor 2006
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Priznanja FAK za delo v DVIT so dobili:
Edvard HARL 1997
Alojz ØTANDEKER 1998
Everist MUZLOVIŒ 1999
Anton AVSEC 2000
Miroslav SAVIŒ 2001
Øtefan GREIF 2002
Vilko ØVAB 2003
Miroslav KAPUN 2004
Duøan LEDERER 2006

Z zakonom o varnosti in zdravju pri delu so bili dani pogoji za ustanovitev stanovske zbornice, ki naj
bi prevzela strokovne naloge nadzora in delovanja strokovnjakov in institucij, ki opravljajo strokovne
naloge s podroœja varnosti in zdravja pri delu. Na tem podroœju smo aktivni tudi œlani DVIT Maribor.
Øtefan GREIF, Franc KOCBEK, Vilko ØVAB in Danilo FRAS so bili ali so naøi najvidnejøi œlani in
funkcionarji zbornice.

Obœni zbor œlanov DVIT Maribor

Strokovna ekskurzija v premogovnik Velenje
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Strokovna ekskurzija v hidroelektrarno Plave 

Delovanje druøtva v celotnem 50-letnem obstoju je bilo zelo pomembno in je pomagalo veœini
varnostnim inæenirjem pri njihovem uveljavljanju stroke v druæbi. 

Predsednik DVIT Maribor
Vinko Øvab, univ. dipl. org.

Druøtvo varnostnih inæenirjev Celje

Leta 1947 so v Celju maloøtevilni izobraæenci ustanovili druøtvo inæenirjev in tehnikov. Kmalu po
ustanovitvi so posamezne stroke zaœele ustanavljati sekcije, ki so se pozneje osamosvojile kot
strokovna druøtva. 
Tako se je leta 1958 ustanovilo Druøtvo varnostnih inæenirjev in tehnikov Celje. 
Na ustanovnem zboru so sodelovali Anton Sentoœnik (takrat zaposlen v TVO Økofja vas), Kleœ Franc
(delovni inøpektor) in drugi. V œasu ustanovitve je druøtvo sestavljalo 9 œlanov. Druøtvo je aktivno
zdruæevalo vse, ki so delali na podroœju varnosti pri delu in higiensko tehniœne zaøœite. V druøtvu so
se zbirali strokovnjaki iz varnosti pri delu celotne celjske regije, ki obsega Slovenske Konjice, Rogaøko
Slatino, Velenje, Laøko, Ømarje pri Jeløah in tudi Sevnico.
Kmalu se je delovanju druøtva prikljuœil tudi g. Stane Ocvirk, ki je bil zaposlen v Æelezarni Øtore.
Ocvirk je ogromno prispeval k stroki varnosti in zdravja pri delu, saj je æe od zaœetka svojega dela v
druøtvu prevajal pravilnike, standarde in priporoœila, ki jih je dobival od kolegov (varnostih
inæenirjev) v Zahodni Evropi, predvsem iz Nemœije. Bil je veœ mandatov predsednik Druøtva
varnostnih inæenirjev in tehnikov Celje.

Stane Ocvirk
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Druøtvo varnostnih inæenirjev Celje je pomenilo tudi kraj zbiranja strokovnjakov, ki so delovali na
podroœju varstva pri delu in s tem pridobivali potrebne informacije o strokovnem izobraæevanju,
øtudiju varnosti in zdravja pri delu. Veœina naøih œlanov je na zaœetku delovanja druøtva øtudirala ob
delu, saj redni øtudij za varnostne inæenirje vse do leta 1966 ni obstajal. V tem letu pa se je na pobudo
Zveze druøtev varnostnih inæenirjev in tehnikov Slovenije ustanovila prva samostojna viøja tehniøka
varnostna øola v Evropi.
Med vidnejøimi œlani naøega druøtva je bil tudi ustanovni œlan Anton Sentoœnik, ki je poleg podroœja
varnosti pri delu pokrival podroœje poæarne varnosti. Izhajal je namreœ iz podjetja TVO Økofja vas,
kjer je posebni problem predstavljala poæarna varnost. Kasneje se je g. Sentoœnik zaposlil na
Samoupravni interesni skupnosti za poæarno varnost Celje in postal predsednik Gasilske zveze
Slovenije.
V œasu delovanja druøtva je opravljalo mandat predsednika kar nekaj œlanov, med njimi tudi g. Ciril
Blagotinøek.

Ciril Blagotinøek, var.inæ

Ciril Blagotinøek æe od leta 1970 deluje v Druøtvu varnostnih inæenirjev Celje, kjer je organiziral
øtevilne seminarje in posvete. Predsednik druøtva je bil dva mandata. Bil je tudi predsednik Zveze
druøtev varnostnih inæenirjev in tehnikov Slovenije in œlan predsedstva Zveze varnostnih inæenirjev
Jugoslavije. V Zvezi varnostnih inæenirjev Jugoslavije je sodeloval pri mednarodni izmenjavi
strokovnjakov varnosti pri delu in humanizacije dela, kjer je bil tudi predsednik sekcije.  
V œasu, ko je bil predsednik Zveze druøtev varnostnih inæenirjev in tehnikov Slovenije g. Ciril
Blagotinøek, je Druøtvo varnostnih inæenirjev in tehnikov Celje organiziralo odmeven 7. in 8. posvet
varnostnih inæenirjev in tehnikov v Rogaøki Slatini.
V sodelovanju s takratnim ministrstvom za delo je 8. posvet postal republiøki, to pomeni, da je posvet
pridobil na pomembnosti in odmevnosti. S tem se je posveta zaœelo udeleæevati bistveno veœje øtevilo
strokovnih delavcev.

Poleg strokovnih delavcev iz varnosti in zdravja pri delu so se posveta zaœeli udeleæevati kadrovski
delavci, direktorji TOZD-ov in drugi; to je omogoœilo dvig varnostne kulture v podjetjih.

V okviru dejavnosti je druøtvo organiziralo øtevilne javne razprave in zbiranje pripomb ob sprejemanju
Zakona o varstvu pri delu (leta 1986), sodelovalo je pri pripravi Pravilnika o pregledih delovne opreme
in pri vrsti ostalih podzakonskih predpisov iz raznih podroœij varstva pri delu ter pri tem sodeluje z
Zvezo druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije. Upravni odbor DVI Celje je namreœ ob pomoœi g. Staneta
Ocvirka poskuøal v nastajajoœo zakonodajo vpeljati reøitve, ki so æe veljale v razvitejøi Evropi.
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V vseh letih delovanja je druøtvo varnostnih inæenirjev in tehnikov organiziralo vrsto usposabljanj
za svoje œlane, predvsem ob izidu vsakega novega pravilnika. Na takøna usposabljanja smo vabili
pisce predpisov, delovne inøpektorje in zaposlene na takratnem Sekretariatu za delo. Na mnogih
posvetih druøtva sta nam s strokovno razlago priskoœila na pomoœ g. Vlado Korun in g. Marko Vaksel,
ki sta bila zaposlena na Ministrstvu za delo in Inøpekciji za delo.

Druøtvo je vsako leto organiziralo strokovno usposabljanje in strokovne izpite za stroko varnosti in
zdravja pri delu, saj je veœ naøih œlanov (Stane Ocvirk, Ciril Blagotinøek, Drago Rezec) predavalo in
sodelovalo v izpitni komisiji.
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Udeleæenci in gostje 8. republiøkega posveta varnostnih inæenirjev in tehnikov v Rogaøki Slatini
27. 10. in 28. 10. 1983, organizator DVIT Celje

DVI Celje je nudilo bazo za ustanovitev Druøtva varnostnih inæenirjev Slovenske Konjice, ki na æalost
ne deluje veœ, in tudi Druøtva varnostnih inæenirjev Velenje, saj so se ti prej zbirali v naøem druøtvu.

Leta 2000 se je druøtvo preimenovalo v Druøtvo varnostih inæenirjev, saj takrat tehniki niso veœ
sodelovali v stroki varnosti in zdravja pri delu, kar je posledica spremenjene zakonodaje.

Leta 2002 je druøtvo v sodelovanju z ZDVIS organiziralo posvet na temo Varnost in zdravje pri delu
s podelitvijo nagrad in priznanj Avgusta Kuharja.
Prireditev je potekala v Celjskem domu, kjer se je izvedel kulturni program, podelitev nagrad in
priznanj Fundacije Avgusta Kuharja, izvedena je bila predstavitev informacije o stanju varnosti pri delu
v Republiki Sloveniji glede na izvajanje ocene tveganja in Zakona o delovnih razmerjih, ki jo je
predstavil glavni republiøki inøpektor za delo mag. Borut Brezovar. Gospa Tatjana Petriœek
(Ministrstvo za delo, druæino in socialne zadeve) je predstavila nacionalni program, gospod Nose pa
Uredbo o varnostni in zdravju pri delu na zaœasnih in premiœnih deloviøœih. Posvet je med strokovno
javnostjo poæel veliko zanimanja, saj je bila dvorana z 200 sedeæi premajhna za vse udeleæence.

Na osnovi knjige ukrepov na zaœasnih in premiœnih gradbiøœih, ki jo je za potrebe svojega podjetja
oblikoval, pripravil in izdal prvo verzijo g. Milan Doboviøek, Zbornica varnosti in zdravja pri delu øe
danes izdaja enoten obrazec knjige ukrepov, ki se uporablja na gradbiøœih po celi Sloveniji.
Leta 2003 je druøtvo v Rogaøki Slatini organiziralo 2-dnevni republiøki simpozij o varnosti in zdravju
pri delu, ki se ga je tudi udeleæilo veliko øtevilo strokovnjakov varnosti in zdravja pri delu. Posvet je
v imenu ministra za delo druæino in socialne zadeve otvoril mag. Borut Brezovar.

DVI Celje od leta 1998 dalje uspeøno vodi g. Milan Doboviøek.

DVI Celje ima danes obœutno manjøe øtevilo œlanov (v letu 1986 je druøtvo øtelo kar 142 œlanov,
sedaj komaj 40), vendar vloga druøtva zato ni niœ manjøa. Druøtvo øe vedno organizira redne letne
posvete in skupøœine. Øe naprej si prizadevamo za seznanitev œlanov z novostmi na podroœju varnosti
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in zdravja pri delu, poæarne varnosti ter na podroœju ekologije. Svojim œlanom zagotavljamo tudi
strokovno usposabljanje, ki je skladno s Pravilnikom o permanentnem izobraæevanju strokovnih
delavcev.

Spodbuden je tudi podatek, da se je v zadnjem letu øtevilo œlanov obœutno poveœalo, predvsem na
raœun mladih varnostih inæenirjev in strokovnih delavcev, ki zagotavljajo bazo na nadaljnje
kakovostno delo druøtva. V zadnjem œasu je veœje øtevilo naøih œlanov opravilo visokoøolski øtudij in
pridobilo naziv diplomiran varnostni inæenir, dva pa sta øtudij nadaljevala in pridobila magistrski
naziv. Œlani tudi aktivno sodelujejo na republiøkih posvetih, saj vsako leto pripravimo vsaj eno temo,
veœkrat pa tudi objavljajo strokovne œlanke v reviji Delo in varnost.

Nekateri œlani druøtva so prejeli nagrado in priznanje Avgusta Kuharja, in sicer:
Stane Ocvirk (1999), Karli Lorenœak (2001), Ciril Blagotinøek (2002), Saøo Pisanec (2003), Vili Breœko
(2005) in Milan Volavøek (2006), za priznanje v letu 2007 pa je predlagan g. Emil Øantl.

Œlani druøtva, predvsem pa predsednik druøtva g. Milan Doboviøek, so aktivno sodelovali pri
ustanovitvi Fundacije Avgusta Kuharja in tudi pri ustanovitvi Zbornice varnosti in zdravja pri delu.
V izvrønem odboru zbornice Milan Doboviøek kot predsednik obmoœne enote Celje øe vedno aktivno
sodeluje .

Vsi œlani druøtva si nenehno prizadevamo za uveljavitev varnosti in zdravja kot stroke ter za
utrjevanje vloge in dejavnosti ter strokovnih delavcev na tem podroœju. Æelimo si prenos teorije v
prakso in boljøe delovne pogoje predvsem za delavce in ne le ureditev delovnih razmer za delodajalce.

V letu 2008 Druøtvo varnostnih inæenirjev Celje praznuje svojo 50-letnico obstoja, na kar smo œlani
øe posebej ponosni. 

Celje; november 2007
Predsednik DVI Celje:

Milan Doboviøek, dipl. inæ. el.
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Druøtvo varnostnih inæenirjev Nova Gorica

Kratek povzetek delovanja DVI Nova Gorica

Druøtvo je bilo ustanovljeno v øestdesetih letih prejønjega stoletja. Toœnih podatkov nimamo, saj so
se nekateri vidni ustanovni œlani druøtva preselili in jih kljub vloæenim naporom ne moremo najti.
Prav tako nismo naøli zapisa o registraciji druøtva v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici. Kot je zapisano
v poznejøih zapisih, je bilo druøtvo ustanovljeno kot Medobœinsko druøtvo varnostnih inæenirjev in
tehnikov severnih primorskih obœin s sedeæem v Novi Gorici. Vse od nastanka je druøtvo tudi œlan
Zveze druøtev varnostnih inæenirjev oziroma njegove predhodnice.
Zapisi, ki jih hranimo, segajo v sedemdeseta leta, ko se je druøtvo na severnem primorskem æe
dodobra uveljavilo in na obœnem zboru leta 1976 sprejelo programska naœela delovanja. Takrat je
bilo zapisano: »S ciljem, da bi lahko druøtvo varnostnih inæenirjev in tehnikov severno primorskih
obœin ustvarjalno delovalo in uveljavljalo interese, po katerih se strokovno, druæbeno in politiœno
udejstvujejo njegovi œlani v delovni sredini in æivljenjskem okolju ter preko svojih œlanov vplivalo
tudi na kolektivne œlane, sprejema druøtvo svoja programska naœela delovanja. Cilji in naloge druøtva
so bile strnjene v øtirinajstih programskih toœkah.« 
V druøtvu hranimo tudi intervju z varnostnim inæenirjem, ki je bil objavljen leta 1972 v œasopisu
Primorske novice. Iz intervjuja je mogoœe razbrati, da je bila tudi takrat skrb za varno delo delavcev
ena od osnovnih nalog varnostnih inæenirjev kot tudi druøtva, ki je delovalo na tem podroœju. 

Pogovor z inæ. Æeljkom Humarjem – Varstvu pri delu posebna skrb  
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Tudi takrat so bili programski cilji in usmeritve podobni kot so danes. Poglavitni cilj, ki je jasno
zastavljen skozi vsa leta delovanja druøtva je prav gotovo zdruæitev strokovnjakov s podroœja varnosti
in zdravja pri delu na lokalni ravni oziroma na obmoœju, kjer deluje naøe druøtvo. 
Druøtvo so vsa leta vodili varnostni inæenirji, ki so v povezovalni vlogi druøtva videli tako napredek
stoke varnosti in zdravja pri delu kot tudi izmenjavo izkuøenj, ki so jih varnostni inæenirji prinaøali
v druøtvo in so se na ravni druøtva tudi obravnavale. 
Skozi vsa ta leta delovanja je upravnemu odboru druøtva predsedovala peøœica naøih œlanov. Prav delu
predsednikov druøtva in œlanov upravnega odbora druøtva gre zahvala za delovanje in ohranitev
druøtva do danaønjih dni, ko zdruæevanje v druøtva ni veœ moderno. 
Druøtvo so na dobre temelje postavili Æeljko Humar, Mihael Slovenec, Marjan Fortunat, Karlo Turk
in drugi, ki so s svojim delom poskrbeli za uveljavitev druøtva kot temeljnega nosilca stroke varnosti
pri delu.
V sedemdesetih letih so v druøtvo vstopali mladi varnostni inæenirji, kot so Æarko Leban, Ivo Lukman,
Ervin Kozem in Tomaæ Kulot, ki so postopoma prevzeli vodenje druøtva od starejøih kolegov. To je
bila generacija, ki je druøtvo pravzaprav popeljala skozi tranzicijo v danaønji œas.

Trenutno druøtvo øteje okoli 50 œlanov. Tako kot v drugih druøtvih imamo tudi nekaj neaktivnih
œlanov, s katerimi se sreœamo le enkrat letno. V upravnem odboru smo se strinjali, da je osnovni cilj
Druøtva varnostnih inæenirjev severno primorske regije zdruæevanje varnostnih inæenirjev in
strokovnih delavcev varnosti in zdravja pri delu na celotnem obmoœju severne Primorske. Za
uresniœitev tega cilja je potrebno œlanom ponuditi vsebine, ki œlane pritegnejo in na podroœju stroke
pomenijo napredek oziroma nova strokovna znanja in dognanja. V druøtvu se trudimo delovati
predvsem na podroœju stroke. Vsako leto organiziramo strokovno ekskurzijo, strokovna sreœanja –
posvete, ki obravnavajo posamezne, trenutno aktualne teme na podroœju varnosti in zdravja pri delu.
V letoønjem letu smo organizirali posvet na temo drog na delovnem mestu. Predavala sta nam dva
strokovnjaka s tega podroœja, in sicer psihoterapevt gospod Miha Kramli, ki je v Novi Gorici vodja
ambulante odvisnosti, ter vodja socialne inøpekcije gospod Peter Stefanoski. V Ajdovøœini organiziran
posvet je bil za naøe razmere kar dobro obiskan.
Obravnavali smo probleme z drogami na delovnem mestu, ki so œisto praktiœni in se kaæejo v
materialni økodi. Omamljenost delavcev povzroœa slabo delovno storilnost, poøkodbe pri delu, slabo
kakovost izdelkov in storitev, nesreœe, prepire med zaposlenimi ter øtevilne druge nevøeœnosti.
Delodajalci velikokrat ne vedo, kaj narediti z opitim ali omamljenim delavcem, øe huje pa je, ko pride
do odvisnosti. Pogosto se dogaja, da si tudi delodajalci zatiskajo oœi in zaposlujejo ljudi, ki imajo
velike teæave z drogami.
V letu 2006 smo organizirali delavnico, na kateri smo se sreœali z problematiko meritev hrupa na
delovnem mestu.
Tudi strokovne ekskurzije, ki jih organiziramo v druøtvu, so namenjene izobraæevanju naøih œlanov
in spoznavanju novih oziroma drugaœnih pristopov k reøevanju problemov, ki so povezani z
varovanjem delavcev na delovnih mestih. V ta namen smo v zadnjih letih obiskali Francijo, kjer smo
obiskali proizvajalca dvigal in gradbenih æerjavov Potain, ogledali smo si tudi gradbiøœe najviøjega
viadukta v Evropi Millau. Obiskali smo tudi Øpanijo, kjer smo si ogledali vetrno elektrarno v bliæini
Pamplone. v Œrni gori smo si ogledali gradnjo mostu œez reko Moraœo, v Grœiji pa Korintski prekop.
V letoønjem letu smo organizirali ekskurzijo v Italijo in Francijo, kjer smo si na Sardiniji in Korziki
ogledali proizvodnjo plutovine in izdelkov iz plutovine. Organizirali smo tudi ogled gradnje viadukta
Œrni Kal, ki je za stroko varnosti pri delu pomenila velik izziv. 
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V druøtvenem koledarju je tudi vsakoletno novoletno sreœanje œlanov, ki ga organiziramo v novembru
ali decembru. Druæabno sreœanje je predvsem priloænost za druæenje in izmenjavo izkuøenj ter
spoznavanje œlanov med seboj. 
Temeljne usmeritve delovanja druøtva, ki so bile podane na obœnem zboru druøtva, temeljijo na
zdruæevanju œim veœjega øtevila varnostnih inæenirjev in drugih strokovnih delavcev s podroœja
varstva pri delu. Poleg tega pa si prizadevamo druøtvo in aktivnosti v druøtvu pribliæati mladim,
øtudentom in diplomantom FKKT (Oddelka za tehniøko varnost). Le tako bomo imeli vedno veœ novih
œlanov, ki bodo poskrbeli, da bo druøtvo øe naprej aktivno. Seveda bomo za to poskrbeli tudi sami,
saj nameravamo tudi v naslednjih letih organizirati strokovne ekskurzije, posvete in delavnice, ki
bodo bogatile naøe znanje in poznavanje podroœja varnosti in zdravja pri delu.

Nova Gorica, november 2007
Predsednik DVI Nova Gorica:
Stanko Oæbot, dipl. var. inæ.
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Druøtvo varnostnih inæenirjev Velenje

Varnost in humanizacija dela v sluæbi œloveka

Varnostni inæenirji, varnostni tehniki in pooblaøœene osebe za varstvo pri delu, torej tehniki in
inæenirji drugih strok, so se na podroœju Øaleøke doline in okolice zdruæevali v neformalno interesno
skupino, mnogi med njimi kot œlani DVI Celje. Ob naraøœajoœem øtevilu inæenirjev in kasneje
diplomiranih inæenirjev varstva pri delu, poæarne varnosti ter drugih inæenirskih poklicev s podroœja
varnosti in zdravja pri delu se je interes zdruæevanja øe poveœeval in v letu 1980 so œlani iniciativnega
odbora ustanovili samostojno Druøtvo varnostnih inæenirjev DVI Velenje. Osrednji pobudnik in prvi
predsednik z dvojnim mandatom je bil varnostni inæenir Miroslav Mohorko, ki je celo desetletje
skupaj s svojimi kolegi oral ledino organizirane varnosti in zdravja pri delu. Takrat ni bilo vpraøanje
sodelovanja, strokovnega izobraæevanja, ekskurzij in povezovanja. Druøtvo je izvajalo øtevilne naloge
in aktivnosti, svetovalno in izobraæevalno delo, sodelovalo je z drugimi druøtvi varnostnih inæenirjev
v Sloveniji ter zelo aktivno tudi z Zvezo druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije. Delovanje druøtva
so podpirala osrednja podjetja GIP Vegrad, Rudnik lignita Velenje, Gorenje iz Velenja, ESO Velenje,
Termoelektrarna Øoøtanj in druga manjøa podjetja in ustanove. Na primerni ravni je bilo tudi
sodelovanje z inøpektoratom za delo na lokalni in republiøki ravni. Tudi strokovni stiki z osrednjima
zavodoma za varstvo pri delu ZVD Ljubljana in IVD Maribor so bili pristni. Obœasno sodelovanje je
potekalo tudi kolegi v Zagrebu, Beogradu in Novem Sadu. Stroka ni poznala meja, koristilo je vse,
kar je bilo novega. Œlani DVI Velenje so bili vedno spoøtovani strokovnjaki, ki so poleg svojega
neposrednega dela izkazovali posebno skrb za œlovekovo zdravje, varovanje okolja, humanizacijo
dela in œloveka vredne pogoje dela. Œlani DVI Velenja so si postavili simboliœni moto »Varnost v
sluæbi œloveka«.
V tem œasu so svoje izkuønje, ugled in prizadevno delo na krmilu DVI Velenje izmenjali predsedniki
Miroslav Mohorko, Zvone Korenjak, Dobrica Dimiœ, Breda Verbovøek, Dobrivoj Runjak, Mirko Voøner,
Joæe Miklavc in v letu 2007 Nikola Vlahoviå. Dejavnost druøtva je bila v doloœenih obdobjih tudi
skromnejøa, odvisno od vodstvenih skupin, razmer v podjetjih ter spreminjanja drugih okoliøœin
(zakonodaje, vzpodbujanja republiøkih in dræavnih organov ter institucij, sponzoriranja, sodelovanja
s podjetji in podjetnosti posameznih predsednikov). Dobro sodelovanje je bilo v minulem desetletju
øe zlasti s prijateljskim druøtvom DSDV Pomurje iz Murske Sobote in v zadnjih dveh letih slovenskim
druøtvom vzdræevalcev SDV Velenje. Razmere lastniøtva v druæbah in podjetjih so tako varnostnim
inæenirjem kot tudi vsem slovenskim stanovskim druøtvom ogrozile eksistenco. V zadnjih petih, øestih
letih je na slovensko sceno varnosti in zdravja pri delu stopila tudi Zbornica VZD, ki jo od ustanovitve
v letu 2000 v Velenju in Ljubljani korektno vodi predsednik Mirko Voøner, œlan DVI Velenje.
Ustanovitev te strokovne zbornice je razdelila vrste œlanstva med druøtva in njihovo zbornico, kar je
øe dodatno zamajalo obstoj in delovanje posameznih druøtev, tudi velenjskega. Pa vendarle, potrebno
je sodelovanje v obeh in zdruæevanje v Zvezo DVI Slovenije. Le tako je moæno sodelovanje z dræavnimi
organi in institucijami Ministrstva za delo. 
Enako pomembno pa je tudi delovanje na lokalni ravni, na podroœju Koroøke, Øaleøke in Zgornje
Savinjske doline, kjer DVI Velenje deluje æe 27 let. V tem œasu, ko je bila ustanovljena Fundacija
Avgusta Kuharja, so ugledna priznanja za zasluge pri delovanju druøtva ter na podroœju varnosti in
zdravja pri delu prejeli varnostni inæenirji Franc Œegovnik, Joæe Miklavc, Breda Verbovøek, Andrej
Øpiler, Milorad Øikman, Franc Mlinar, Dobrica Dimiå, Marjan Zdoløek, Mirko Voøner in Alojz Meterc.
Na slovesnosti ob 25-letnici DVI Velenje in ob 5-letnici Zbornice za varnost in zdravje pri delu v
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Slovenj Gradcu je DVI Velenje podelilo jubilejna priznanja: Miroslavu Mohorku, Mirku Voønjaku, Zvezi
DVI Slovenije DSDV Pomurje, Republiøkemu inøpektoratu dela, enoti Velenje, Zbornici VZD Slovenije.

Praznovanje 25 letnice delovanja DVI Velenje 
(foto: Joæe Miklavc)

Œlani DVI Velenje na strokovni ekskurziji po dolenjskih podjetjih 
(foto: Joæe Miklavc)

Ob jubileju, 50-letnici uspeønega delovanja Zveze DVI Slovenije, se œlani DVI Velenje pridruæujemo
æeljam, da bi zveza varnostnih inæenirjev delovala in povezovala strokovnjake s podroœja varnosti in
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zdravja pri delu tako uspeøno tudi v prihodnje. Sreœo si kujemo sami, œe smo povezani,
ozaveøœeni in izobraæeni ter si varnost delimo z vami.

Ga. Breda Verbovøek , bivøa predsenica DVI Velenje in prizadena œlanica ter dobitnica priznanja
Fundacije Avgusta Kuharja v druæbi podeljevalca nagrad in priznanj FAK Mag. Boruta Brezovarja
(foto: Joæe Miklavc)

Eno izmed sreœanj œlanov DVI Velenje in DSDV Pomurja

Velenje, november 2007 
Predsednik DVI Velenje

Joæe Miklavc, var. inæ.
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Druøtvo varnostnih inæenirjev Koper

Druøtvo varnostnih inæenirjev Koper – DVI KP – zdruæuje varnostne inæenirje in inæenirke ter
druge delavce, ki se poklicno ukvarjajo s problematiko varnosti in zdravja pri delu v podjetjih
Obalno-kraøke regije, in sicer v obœini Koper, Izola, Piran, Seæana, Divaœa, Kozina, Komen, Pivka,
Postojna in Ilirska Bistrica. Druøtvo je bilo ustanovljeno leta 1972 na pobudo nekaterih delavcev
v veœjih druæbah, podjetjih in ustanovah, ki so se takrat morali brez pravega znanja in ustreznih
strokovnih podlag, ukvarjati z zelo pereœo problematiko poøkodb pri delu. Druøtvo od svoje
ustanovitve deluje nepretrgoma in je vkljuœeno v Zvezo DVI Slovenije. 

Gospodarska rast podjetij je narekovala nujen razvoj in utrjevanje stroke varstva pri delu. Teæko
je slediti novim varnostno tehniœnim izzivom brez strokovnega povezovanja, izmenjave znanja
in pridobljenih izkuøenj, zato je eden izmed poglavitnih ciljev delovanja DVI KP ravno v
medsebojnem sodelovanju varnostnih inæenirjev in drugih nosilcev varstva pri delu tega predela
Slovenije.

Na zaœetku svojega obstoja je druøtvo najveœ pozornosti posveœalo strokovnemu usposabljanju
svojih œlanov, V sodelovanju z drugimi ustanovami je organiziralo øtevilne seminarje in strokovne
posvete o problemih, s katerimi so se sooœali naøi œlani v svojih podjetjih. Uspeøno smo sodelovali
(in sodelujemo) pri oblikovanju zakonskih predpisov s podroœja varstva pri delu in s tem
pripomogli, da je varstvo pri delu doseglo zavidljivo raven. Po osamosvojitvi je druøtvo praktiœno
brez prekinitve nadaljevalo s svojim æe uteœenim delom in se hitro prilagodilo delovanju v novih
razmerah. Œlani, ki so najveœ teæav imeli zaradi sprememb, do katerih je priølo v organiziranosti
podjetji in uveljavljanja novih predpisov s podroœja varstva pri delu, so marsikateri odgovor na
svoja vpraøanja naøli prav z izmenjavo medsebojnih izkuøenj na øtevilnih sestankih in strokovnih
ekskurzijah, ki jih je organiziralo druøtvo. 

Celotna dosedanja aktivnost œlanov druøtva je bila usmerjena v izboljøanje varnosti in zdravja
delavcev pri delu in dvigovanje ravni varnosti in zdravja na delovnih mestih. Cilj druøtva je
spoznati izkuønje drugih strokovnjakov s podroœja varnosti in zdravja pri delu ter jih kar v
najveœji meri prenesti v domaœe okolje oziroma v podjetja,iz katerih prihajamo. 

Spoznanje, da je uspeøno delo eden izmed predpogojev za ustrezno razumevanje, sproøœen in
pristen odnos, smo organizirali øtevilne izlete, ki smo jih povezali tudi s strokovnim delom, øe
zlasti v tesnejøem sodelovanju s posameznimi druøtvi varnostnih inæenirjev po Sloveniji. Pri tem
velja spomniti tudi na druæabni del æivljenja v druøtvu.

Ob jubilejih in obletnicah se ponavadi radi ozremo na prehojeno pot in na doseæene uspehe ter
rezultate, kar je prav, saj slednji dajejo øe veœji motiv za delo v prihodnje. Sprememba politiœnih in
gospodarskih razmer v zaœetku devetdesetih let sta moœno posegla v urejanje varnosti in zdravja pri
delu. Æal je trajalo skoraj deset let, da je dræava zaœela pospeøeno, z ustreznimi predpisi urejati tudi
podroœje varnosti in zdravja pri delu. V letu 1999 sprejeti Zakon o varnosti in zdravju pri delu je
temeljni dokument, ki moœno posega tudi v organiziranost varnosti in zdravja pri delu. Pri tem daje
stroki varnosti in zdravja pri delu ustrezno mesto in odgovornost.
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Vsi moramo upraviœiti dano moænost, da vestno in z vso odgovornostjo prispevamo svoj deleæ pri
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, v katerem bomo videli naøo poklicno perspektivo in
poslovno varnost. Pomembno je to, da je stroka s svojim znanjem in sposobnostjo sposobna izvajati
zahtevane naloge s podroœja varnosti in zdravja pri delu na ravni kriterijev in direktiv Evropske
unije.  

Strokovna ekskurzija v podjetje Ziegler v Nemœiji

Vsem, ki so v tem œasu, torej v treh desetletij kakorkoli prispevali k delovanju DVI KP, se sedanji œlani
uprave druøtva iskreno zahvaljujemo za prispevek h krepitvi stroke ter posredno k procesu
humanizacije dela. Danaønja kapitalsko usmerjena druæba v Sloveniji øe ni docela zrela za iskanje
razlik v ukrepih med træno ekonomijo ter socialno in delovno varnostjo zaposlenih, zato je vloga
varnostnih inæenirjev, zdravnikov medicine dela ter drugih strokovnih profilov s podroœja varnosti
in zdravja pri delu veœ kot nujna. Velik, pomemben doprinos k temu imajo nedvomno tudi Zveza
varnostnih inæenirjev, druøtva varnostnih inæenirjev, Zbornica varnosti in zdravja pri delu ter
strokovne javne in zasebne institucije s tega podroœja. Le tesna povezanost delavcev, strokovnjakov
in vladnih resorjev Republike Slovenije bo v procesu harmonizacije z evropskimi predpisi in normativi
s podroœja humanizacije dela opravila nujno uskladitev interesov dræave ter blagostanja ljudi. 

V okviru druøtva smo organizirali strokovne oglede s spoznavanjem dobre prakse na podroœju
varnosti in zdravja pri delu med drugimi tudi v naslednjih podjetjih NE Krøko, ZIEGLER Ulm, BMW
Dingolf, Luka Koper, LAMA Dekani, DELAMARIS Izola, OMV INSTALACIJE Koper, DROGA
Portoroæ, MEHANO Izola, MATRIX d.o.o., AS-MERX, MEGA Izola, PREVENT, ZAVAS,…

Vsem œlanicam in œlanom druøtva, pionirjem delovanja druøtva, vsem partnerskim druøtvom ter vsem
tistim, ki so znali in hoteli pomagati pri prireditvi ob jubilejnem 30. letnem delovanju druøtva
varnostnih inæenirjev Koper, se v imenu slavljenca iskreno zahvaljujemo.
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Udeleæenci strokovnega ogleda Nukleelektrarne Krøko 

Gradnja viadukta

Varno in zdravju prijazno ter neøkodljivo delovno okolje je ena izmed temeljnih œlovekovih
pravic.

Koper, november 2007
Predsednik DVI Koper: 

Brane VIDOVIŒ, dipl. inæ prom. teh.
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Druøtvo varnostnih inæenirjev Gorenjska

Stroka varstva pri delu je bila v slovenskem merilu zdruæena æe v petdesetih letih minulega stoletja.
Kmalu se je pokazala potreba po zdruæevanju v okviru pokrajin, zato je bila leta 1954 ustanovljena
sekcija varnostnih tehnikov tudi za Gorenjsko. Ta je uspeøno delovala do leta 1964, ko je bila zaradi
podroœnih reorganizacij prikljuœena k ljubljanski pokrajini.
Ponovno pobudo za zdruæevanje v pokrajini so sproæili delavci s podroœja varstva pri delu nekaterih
gorenjskih podjetij, kot so Sava, Iskra Telematika, Iskra Kibernetika, Veriga, Elan, Merkur, Æivila,
Elektro Gorenjska in Tekstilindus. Decembra 1986 se je v DO Sava Kranj sestal iniciativni odbor za
ustanovitev druøtva varnostnih inæenirjev in tehnikov Gorenjske z namenom, da bi v najkrajøem œasu
ustanovili pokrajinsko druøtvo. Tone Kapus je takrat æe bil œlan IO Zveze druøtev varnostnih inæenirjev
in tehnikov Slovenije in dobil zadolæitev, da pospeøi ustanovitev druøtva tudi na podroœju Gorenjske.
V iniciativnem odboru so sodelovali Stane Geœ – Iskra Kibernetika, Franc Malek – Alpetour Økofja
Loka, Jesenko Marjan, Vitomir Rems – Veriga Lesce, Slavko Megliœ – Peko Træiœ, Tone Kapus – Sava
Kranj in Zoran Krejiœ - Æelezarna Jesenice. 
Œlani odbora so imeli nalogo, da sestavijo seznam vseh delavcev, ki se poklicno ukvarjajo z varstvom
pri delu, vkljuœno s pooblaøœenimi osebami. K sodelovanju so povabili tudi delovne inøpektorje s
podroœja Gorenjske. Do ustanovnega obœnega zbora sta bili øe dve seji iniciativnega odbora v øirøi
sestavi. Ta odbor je pripravil vse potrebno, da bi ustanovni obœni zbor potekal gladko. Hkrati so
pripravili ustanovne akte kakor tudi predloge za nosilce posameznih funkcij. Razposlana so bila vabila. 
Ustanovni obœni zbor druøtva je bil 15. maja 1987 ob 10. uri v sejni sobi Obœine Kranj. Vabilu se je
odzvalo 57 œlanov in 5 gostov. Vse navzoœe je pozdravil predsednik iniciativnega odbora Tone Kapus,
uvodni referat pa je podal Stane Geœ. V njem je poudaril pomen ustanovitve druøtva, v kateremu se
je zdruæila stroka s podroœja varstva pri delu na podroœju Gorenjske z upoøtevanjem zakonskih
predpisov, ki so bili takrat v veljavi. Za œlane druøtva naj bi organizirali posamezna predavanja in
teœaje, da bi œlane seznanili z aktualnimi spremembami na podroœju varstva pri delu. Delovno
predsedstvo na ustanovnem obœnem zboru so sestavljali Rudi Nadiæevec kot predsednik in œlana
Anton Mali in Peter Zupan. Nato je zbor sprejel vse potrebne dokumente, ki zagotavljajo delovanje
druøtva, vkljuœno s Pravili o delovanju druøtva. Izvoljeni so bili tudi organi druøtva, in sicer: izvrøni
odbor, nadzorni odbor in disciplinsko razsodiøœe. Za predsednika je bil soglasno izvoljen Tone Kapus
iz Save Kranj, za sekretarja Janez Brilly iz Iskre Telematike Kranj. Tako so bili postavljeni temelji za
delovanje druøtva.
Po ustanovnem obœnem zboru je bilo potrebno druøtvo registrirati. Œeprav je pri ustanavljanju druøtva
sodelovalo veœ œlanov, so v seznamu ustanovnih œlanov navedeni naslednji: Janez Brilly, Øtefan
Deæman, Miran Piœulin, Jurij Vojvoda, Zdravko Gruden, Anton Kapus, Rudi Nadiæevec, Stane Geœ,
Anton Dolinar, Drago Kump in Anton Mali. Odloœba o vpisu druøtva v register je bila izdana junija
1987; vpisano je pod imenom Druøtvo varnostnih inæenirjev in tehnikov Gorenjske.

Obdobje 1987–1989
V tem œasu je druøtvo vodil Tone Kapus iz Save Kranj, delo sekretarja pa je opravljal Janez Brilly iz
Iskre Telematike. Med poglavitnimi dejavnostmi druøtva je bilo pridobivanje novih œlanov,
organizacija dveh posvetov letno z æivo tematiko s podroœja varstva in zdravja pri delu ter poæarnega
varstva. Predavali so priznani strokovnjaki omenjenih ved. Tako vodstvo druøtva kakor tudi œlani so
sproti spremljali zakonodajo na tem podroœju in spremembe v zvezi z njim. Posebno pozornost so
posveœali tudi poøkodbam pri delu in vrstam zavarovanj. Seje izvrønega odbora in posveti so potekali
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v posameznih podjetjih, iz katerih so prihajali œlani druøtva. Po seji ali posvetu je sledil tudi ogled
tamkajønje proizvodnje. Tako so se œlani druøtva izobraæevali tudi na drugih podroœjih izven svojega
dela. V tem œasu so priredili dve strokovni ekskurziji, in sicer v Novo mesto in na Øtajersko. Zaradi
obveznosti v Zvezi druøtev varnostnih inæenirjev in tehnikov Slovenije je Tone Kapus
predsednikovanje druøtvu konœal na obœnem zboru decembra 1989. Do tega œasa je druøtvo øtelo æe
preko sto œlanov.

Obdobje 1989–1991
V tem œasu je vodenje druøtva prevzel Tomaæ Teran iz træiøkega Peka, delo sekretarja pa je opravljal
Matevæ Lonœar iz Zlita v Træiœu. Kljub dobro pripravljenemu delovnemu programu na obœnem zboru
v Radovljici delo ni potekalo, kot bi moralo. Druøtveno delo je v tem œasu preæivljalo majhno krizo,
kar je privedlo do predloga, da predsednik odstopi. Odstop je bil sprejet na izrednem obœnem zboru,
ki je bil sklican s posvetom marca 1991 v organizaciji podjetja Plamen iz Krope. Na posvetu je
pozornost pritegnila tedaj pereœa tema o pripravi novega zakona o varnosti in zdravju pri delu.
Mandatno obdobje v druøtvu traja 2 leti, zato smo na izrednem obœnem zboru izvolili predsednika
in sekretarja za eno leto. Druøtvo je œakala zahtevna naloga, saj je sprejelo organizacijo 1. dræavnega
posveta s podroœja varnosti in zdravja pri delu.

Obdobje 1991–1992
V tem œasu je druøtvu predsedoval Zoran Krejiœ, delo sekretarja pa je opravljal Franc Pintar, oba iz
Æelezarne Jesenice. To je bilo tudi leto osamosvojitve Slovenije, kar se je poznalo tudi pri delu druøtva.
Poglavitna naloga v tem letu je bila organizacija prvega dræavnega posveta varnostnih inæenirjev in
tehnikov, ki je potekalo 17. in 18. oktobra na Bledu. Predsednik druøtva je sodeloval tudi na sejah
Zveze druøtev varnostnih inæenirjev in tehnikov Slovenije, ki je sodelovala pri organizaciji posveta.
Rdeœa nit posveta je bila vzgoja in izobraæevanje za varno delo. V organizacijo posveta je bila
vkljuœena veœina œlanstva. Po koncu posveta so bile ocene za organizacijo in izvedbo zelo dobre. Te
ocene so bile vzpodbuda za izvrøni odbor in njegovo prihodnje delo. Do obœnega zbora je bilo
potrebno poiskati primerne kandidate, ki bi vodili druøtvo v prihodnosti. Obœni zbor druøtva, skupaj
s posvetom je potekal v mesecu februarju 1992 v sindikalnem domu v Radovljici. Na obœnem zboru
je bilo vodenje druøtva zaupano novemu vodstvu.

Obdobje 1992–1996
Druøtvo je odslej vodil predsednik Florjan Zabret iz Merkurja Kranj, delo sekretarja pa sta v tem œasu
opravljala Franc Pintar in Marjan Mahniœ, oba iz Æelezarne Jesenice. V tem œasu je zavel v druøtvu sveæ
in nov veter. Dejavnost je bila iz leto v leto moœnejøa. Za to obdobje so znaœilne spremembe v pravilih
druøtva, kar je posledica osamosvojitve Slovenije, in organizacija dveh posvetov letno z aktualno
problematiko. Druøtvo je uvedlo prednovoletna sreœanja œlanov. Ta so vsako leto potekala v drugem
podjetju, zdruæena s posvetom, ogledom podjetja in druæabnim sreœanjem. Posveti so bili v IBI Kranj,
Stolu Kamnik, Alpetourju in Jelovici v Økofji Loki itd. V tem œasu so priredili strokovne ekskurzije po
Sloveniji - Henkel Maribor, Lama Dekani in Luka Koper in tujini – Audi v Ingolstadtu in Tehniœni
muzej v Münchnu. Najveœji projekt v vrsti strokovnih ekskurzij je druøtvo izpeljalo v letu 1995 z
obiskom Øvice. Pri tej ekskurziji so nam organizacijsko pomagali Tone Kapus, strokovno pa Milan Srna
in inøpektor v Øvici g. Kaltenrieder. 
Ves œas je izvrøni odbor obveøœal œlanstvo o novostih na podroœju varstva pri delu, saj je bil v tem
œasu æe v pripravi nov zakon. 
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Œas neustavljivo teœe in hitro je priøel rok za menjavo vodstva, saj je bilo v tem œasu prviœ vodenje
druøtva nespremenjeno dve mandatni obdobji. Posvet z obœnim zborom je potekal v Kemiœni tovarni
v Podnartu.

Obdobje 1996–2000
Vodenje druøtva v tem obdobju je bilo zaupano Edvardu Renku iz Mlekarne Kranj, delo sekretarja
pa sta ob njem opravljala Marjan Mahniœ iz Acronija Jesenice in Florjan Zabret iz Merkurja. Za ta œas
je potrebno izpostaviti registracijo druøtva po novem zakonu o druøtvih; druøtvo jo je opravilo v letu
1997. Ob tej priloænosti je druøtvo spremenilo ime in se preimenovalo v Druøtvo varnostnih
inæenirjev Gorenjske. Preimenovanje in statut je druøtvo sprejelo 20. 9. 1997 na izrednem obœnem
zboru. Po tem zboru je druøtvo pripravilo praznovanje 10-letnice svojega delovanja; slovesnost je
potekala v Galeriji Avsenik v Begunjah na Gorenjskem. Obenem je organiziralo ogled podjetja Elan.
Druga dejavnost je potekala po ustaljenem naœrtu - od pomladanskih in decembrskih posvetov do
strokovnih ekskurzij v oktobru. Novost v tem obdobju je uvedba meseœnih tematskih delavnic. Na
teh delavnicah so œlani druøtva obravnavali pereœe teme s podroœja varnosti in zdravja pri delu. Z
zanimanjem so spremljali nastajanje novega zakona, ki je bil tedaj v postopku in bil leta 1999 tudi
sprejet. Prvo delavnico so priredili v letu 1999, in sicer v organizaciji podjetja Iskraemeco. V letu
1996 so se zaœele priprave za ustanovitev Fundacije Avgusta Kuharja; poglavitni namen tega sklada
naj bi bil podeljevanje dræavnih nagrad in priznanj s podroœja varnosti in zdravja pri delu. Druøtvo
varnostnih inæenirjev Gorenjske je prve predloge za nagrado in priznanje poslalo v letu 1999. Na
veliko veselje œlanov druøtva je v tem letu za aktivno delo na podroœju varnosti in zdravja pri delu
prejel Peter Zupan iz Iskreemeco, priznanje za prizadevno delo v druøtvu pa je prejel Florjan Zabret
iz Merkurja.
Od strokovnih ekskurzij velja omeniti ogled tovarn Unior in Comet v Zreœah, tovarno sladkorja v
Ormoæu in rafinerije v Lendavi v letu 1999. Ob koncu leta 1999 so priredili z Mlekarno Kranj tudi
skupno ekskurzijo v Italijo.

Obdobje 2000–2004
Marca je druøtvo priredilo pomladanski posvet v organizaciji podjetja Sava Kranj. Na posvetu so
udeleæence seznanili z oceno tveganja z izjavo o varnosti, ki so jo predstavili sodelavci Save skupaj
z Janezom Fabijanom. Po posvetu je bil redni obœni zbor, na katerem je bilo izvoljeno novo druøtveno
vodstvo. Predsedovanje druøtva je prevzel Janez Fabijan iz Save d.d., delo sekretarja pa Florjan Zabret
iz delniøke druæbe Merkur. Na prvi seji novega izvrønega odbora je bil sprejet podroben delovni plan.
IO je nadaljeval z meseœnimi delavnicami, na katerih smo obravnavali aktualna vpraøanja varnosti
in zdravja pri delu. V letu 2000 je bila aktualna tema izdelava ocene tveganja z izjavo o varnosti, zato
smo dve delavnici namenili prav tej temi. Pomembna novost v DVIG je nenehna skrb œlanov izvrønega
odbora za nenehno strokovno izpopolnjevanje œlanov, saj so le visoko strokovno usposobljeni
strokovni delavci na podroœju varnosti pri delu kos zahtevnim nalogam varovanja æivljenja in zdravja
ljudi. Tako smo v letu 2000 priredili seminar iz temeljnih andragoøkih znanj; potekal je v mesecu
septembru v Savi Kranj. Oktobra smo izvedli strokovno ekskurzijo v Nuklearno elektrarno Krøko.
Druøtvo je sodelovalo tudi pri predlogih za nagrade in priznanja Avgusta Kuharja. V letu 2000 so
nagrade prejeli strokovni delavci na podroœju varstev Savinih druæb in sicer Janez Fabijan, Emil Nanut
in Janko Gorjanc, priznanje pa je prejel Edvard Renko iz Mlekarne Kranj.
Izvrøni odbor je sodeloval tudi pri ustanovitvi obmoœnega odbora Zbornice varnosti in zdravja pri
delu, ki je bil ustanovljen marca 2001.
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Septembra 2001 pa smo organizirali seminar za interne presojevalce po standardu ISO 18001
(Ocuupational health and safety managment systems – Sistem vodenja poklicnega zdravja in varnosti
pri delu. Oktobra 2001 smo pripravili strokovni ogled naslednjih podjetij: Vipap v Krøkem, Impol in
Gea v Slovenski Bistrici.
Na predlog izvrønega odbora DVI Gorenjska je nagrado Fundacije Avgusta Kuharja za izjemni doseæek
na podroœju varnosti in zdravja pri delu za sistem varnosti in zdravja pri delu v Holdingu Helios
Domæale prejel Milan Tomøe. Priznanje Fundacije Avgusta kuharja pa je prejel Ludvik Sokliœ iz podjetja
IBI Kranj.
Februarja 2002 je pri prva delavnica namenjena seznanjanju z novostmi na podroœju varovanja

delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemiœnim snovem s poudarkom na bioloøkem
monitoringu. Delavnico sta vodili dr. Metka Teræan in mag. Petra Vreœko iz Urada za varnost in zdravje
pri delu. Na koncu je predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu g. Mirko Voøner predstavil
aktivnosti zbornice.
Marca 2002 je bil izveden strokovni posvet s sloganom Varnost in zdravje na delovnih mestih z
nosilnimi podroœji: usposabljanje za varno delo, nevarnost elektriœnega toka, poklicne koæne bolezni
in ocena ogroæenosti.
Aprila 2002 je bil ponovno izveden seminar za notranje presojevalce sistema vodenja poklicnega
zdravja in varnosti pri delu OHSAS18001.
Septembra 2002 je bila organizirana delavnica na temo stres na delovnem mestu, ki jo je vodila dr.
Jenko Burgar Marija.
Tradicionalno jesensko strokovno ekskurzijo smo pripravili v mesecu oktobru. Obiskali smo podjetje
Johnson Controls v Slovenj Gradcu, delniøko druæbo Metal Ravne in Rudnik svinca in cinka.
Na predlog izvrønega odbora DVI Gorenjske je priznanje Fundacije Avgusta Kuharja za leto 2002
prejel Øtefan Kalamar iz Gorenjske predilnice Økofja Loka.
Osrednji dogodek v letu 2002 je bila 15 – letnica delovanja DVI Gorenjske. Ob tem dogodku smo
pripravili strokovni posvet s temami:
• vpliv novega zakona o delovnem razmerju na varnost in zdravje pri delu
• predstavitev nacionalnega programa varnosti in zdravja pri delu 
• sistemi vodenja s poudarki na varnosti in zdravju pri delu (aktualni standardi in sistemi, hiøa

procesov, merjenje uœinkovitosti s pomoœjo kazalnikov)

V popoldanskem delu je bila slovesnost ob praznovanju 15-letnice DVI Gorenjska, na kateri je bila
prestavljena dejavnost druøtva. Ob jubileju smo izdali tudi zbornik – kronoloøki pregled delovanja
Druøtva varnostnih inæenirjev Gorenjske.
Decembra 2002 je bila izvedena øe delavnica na temo hrup na delovnem mestu s praktiœnimi prikazi
meritev. Temo je predstavil g. Peter Dolenc iz podjetja IMS d.o.o.. Marca 2003 je œlanom DVI Gorenjska
strokovni kolega iz druæbe Lek g. Joæe Trpin predstavil primer dobre prakse z naslovom Izobraæevanje
in usposabljanje delavcev na delovnem mestu v delniøki druæbi Lek.
Junija sta strokovna delavca varnosti in zdravja pri delu in œlana DVI Gorenjska predstavila zahteve
Uredbe za zagotavljanje varnosti in zdravja na zaœasnih in premiœnih gradbiøœih in varno uporabo
mobilnih telefonov.
Oktobra 2003 je bila v delniøki druæbi Sava organizirana delavnica z naslovom Prevoz nevarnega blaga.
Na strokovno ekskurzijo smo se odpravili v delniøko druæbo Krka Novo mesto in Trimo d.d. Trebnje.
Na predlog izvrønega odbora DVI Gorenjske je nagrado Fundacije Avgusta Kuharja za izjemni doseæek
na podroœju varnosti in zdravja pri delu za leto 2003  prejel varnostni inæenir Janez Bogataj iz delniøke
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druæbe Termo iz Øk. Loke za vzpostavljen sistem vodenja poklicnega zdravja in varnosti pri delu v
druæbi Termo. Priznanje Fundacije Avgusta Kuharja za leto 2003 prejel Franc Pintar iz delniøke druæbe
Acroni Jesenice.
Decembra 2003 smo na Bledu pripravili strokovni posvet z naslednjimi temami:
• presoja skladnosti z zahtevami za delovno okolje (hrup in vibracije)
• neionizirna sevanja v delovnem okolju
• ocena poæarne ogroæenosti po metodi SIA
• sistem varnosti in zdravja pri delu v druæbi Termo

Obdobje 2004–2007
Februarja 2004 je bila izvedena delavnica na temo ekoloøke preiskave na delovnem mestu, ki jo je
predstavilo podjetje BVD Ravne
Na spomladanskem posvetu pa so se udeleæenci seznanili z: 
• revizijo ocene tveganja za varnost in zdravje pri delu, 
• integracijo sistemov vodenja, 
• kako motivirati zaposlene za prav odnos varnega in zdravega dela na delu in izven dela, 
• institucijami varnosti in zdravja pri delu v EU, znotraj katerih so tudi slovenske. 
Na obœnem zboru je bil sprejet nov statut DVI Gorenjske in izvoljeno novo vodstvo za novo 4-letno
obdobje. Za predsednika je bil ponovno izvoljen Janez Fabijan. 

Na majski strokovni delavnici smo obravnavali raziskavo nezgodnih dogodkov . Tematiko je predstavil
dipl. ing. Vilki Koselj iz Inøpektorata RS za delo.
V oktobru, v mesecu varstva pred poæarom, so organizirali delavnico na temo brezæiœni sistemi za
avtomatsko javljanje poæarov ter izvedli strokovno ekskurzijo v Kovinoplastiko Loæ in Melamin Koœevje.

Na predlog izvrønega odbora DVI Gorenjske je priznanje Fundacije Avgusta Kuharja za leto 2004
prejel Franc Pfajfar iz podjetja Alples Æelezniki.

Slika: Strokovna delavnica v aprilu 2005
(Foto: Janez Fabijan)
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Januarja 2005 smo obravnavali 11 predlogov pravilnikov s podroœja varnosti in zdravja pri delu, ki
jih je pripravilo Ministrstvo za delo druæino in socialne zadeve. Mnenja in pripombe na te pravilnike
smo posredovali na ZDVIS.
Strokovna delavnica aprila 2005 je bila namenjena seznanjanju strokovnih delavcev z novostmi na
podroœju individualne osebne varovalne opreme za varovanje pred hrupom in zagotavljanju varnosti
in zdravja pri delu pri roœnem premeøœanju bremen.

Na spomladanskem posvetu 2005 so bile predstavljene naslednje teme:
- metodologija pregleda in preizkusa delovne opreme
- protieksplozijska zaøœita v prostorih lakirnic in 
- nove smernice na podroœju opreme pod tlakom in tehniœne zahteve pravilnika o pregledovanju in
preizkuøanju opreme pod tlakom

Udeleæenci Obœnega zbora v letu 2005
(Foto: Janez Fabijan)

Julija 2006 je izvrøni odbor podal mnenja in predloge dopolnitve predloga Pravilnika o
permanentnem izobraæevanju strokovnih delavcev, ki ga je pripravila Zbornica varnosti in zdravja
pri delu.
V oktobru, v mesecu varstva pred poæarom, so organizirali delavnico na temo brezæiœni sistemi za
avtomatsko javljanje poæarov ter izvedli strokovno ekskurzijo v Talum Kidriœevo in Œisto mesto na
Ptuju.
Na jesenskem posvetu 2005, ki je bil v podjetju TCG Unitech-lth d.o.o. v Økofji Loki, nam je
inøpektorica RS za delo Lidija Korat predstavila novosti na podroœju zagotavljanja varnega in zdravega
dela s kemikalijami. Na tem posvetu so bile predstavljeni øe novi predpisi s podroœja varstva pred
poæarom ter sistemi za zgodnje odkrivanje in javljanje poæara.
V sklopu zakljuœne prireditve evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu so bile poleg priznanja
dobre prakse na podroœju varnosti in zdravja pri delu za leto 2005,ki jih podeljevalo Ministrstvo za
delo druæino in socialne zadeve, podeljene  tudi nagrade in priznanja Fundacije Avgusta Kuharja. Na
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predlog izvrønega odbora DVI Gorenjske je priznanje Fundacije Avgusta Kuharja za leto 2005 prejel
Cveto Bizjak iz podjetja Mikrotop.

V letu 2006 smo se œlani DVI Gorenjske seznanili z novostmi na podroœju varnosti in zdravja pri delu
na spomladanskem posvetu, ki je bil v delniøki druæbi Merkur. Predstavljena je bila naslednja tematika:
• pravilnik o varnosti strojev
• varnost pri delu na elektroenergetskih postrojenjih in primeri delovnih nezgod z elektriœnim tokom
• pravilnik o varovanju delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti pred hrupom, vibracijami

pri delu in
• direktivo REACH
V tem letu smo organizirali strokovno ekskurzijo v podjetja Rudnik Velenje in Termoelektrarno
Øoøtanj.

Strokovna ekskurzija v delniøko druæbo Gorenje leta 2006 
(Foto:Janez Fabijan)

Strokovna ekskurzija v Muzej premogovniøtva Velenje leta 2006
(Foto:Janez Fabijan)
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Strokovna ekskurzija v delniøko druæbo Adria Mobil v novembru 2007
(Foto: Janez Fabijan)

Strokovna ekskurzija v podjetje Energetika Œrnomelj d.o.o. 
iz Poslovne Skupine Sava – november 2007
(Foto: Janez Fabijan)

Na tradicionalnem jesenskem posvetu 2006, ki je bil zopet v delniøki druæbi Merkur, smo se seznanili
z zahtevami predpisov za eksplozijsko zaøœito, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v druæbi
Helios in z nevarnostmi ogljikovega monoksida.
Na zakljuœni prireditvi evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 2006 so bile poleg priznanj za
dobro prakso na podroœju varnosti in zdravja podeljene tudi nagrade in priznanja Fundacije Avgusta
Kuharja za leto 2006. Priznanje je na predlog DVI Gorenjske prejel tudi strokovni delavec na podroœju
varnosti in zdravja pri delu Mak Vreœko.
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Tudi v jubilejnem letu 2007 je DVI Gorenjske uresniœevalo svoje temeljno poslanstvo – strokovno
izpopolnjevanje œlanstva in prenos najboljøe prakse. 
Na spomladanskem posvetu so œlani Kompetenœnega centra varstva in poslovne skupine Sava
predstavili prevod avstralskih smernic Kodeks premeøœanja bremen.
Septembra je bila izvedena delavnica, ki je obravnavala preglede in preizkuse nove in stare delovne
opreme.
Novembra 2007 smo organizirali strokovno ekskurzijo v podjetja Adria Mobil d.d., Energetika
Œrnomelj d.o.o., Danfoss Compressors d.o.o. in Prelet d.o.o.
Izvrøni odbor DVI Gorenjske je za leto 2007 za prejemnika priznanja predlagal varnostnega inæenirja
Damjana Blaznika iz podjetja TCH Unitech-lth d.o.o. iz Økofje loke.
V sodelovanju z ZDVIS smo tudi v tem letu podajali mnenja in dopolnitve na predloge sprememb
pravilnikov s podroœja varnosti in zdravja pri delu.
Osrednja aktivnost v jubilejnem letu je priprava zbornika ob 20-letnici delovanja DVI Gorenjske ter
priprava jesenskega strokovnega posveta in slovesnosti ob 20-letnici delovanja.

Kranj, november 2007 
Predsednik DVI Gorenjske: 

Janez Fabijan, var. inæ.
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Medobœinsko druøtvo varnostnih inæenirjev Novo mesto

Medobœinsko druøtvo varnostnih inæenirjev Novo mesto je eno najmlajøih druøtev. Iniciativni odbor
(Edo Frantar, Ciril Klemenœiœ, Marjan Kozan, Darko Vardijan, Marjan Kos, Italo Morosini, Anton Øpelko,
Ratomir Filej, Alojz Cerjak in Rudi Ivanœiœ) se je v letu 1987 veœkrat sestal ter sklenil, da se izvede
vse aktivnosti za ustanovitev druøtva za podroœje Dolenjske, Posavja in Bele krajine.
MDVI je bilo ustanovljeno na ustanovnem obœnem zboru decembra 1989 v Ømarjeøkih Toplicah. V
druøtvo so poleg varnostnih inæenirjev in tehnikov vkljuœeni tudi strokovnjaki poæarne varnosti,
ekologi, strokovnjaki medicine dela in ostali strokovnjaki, ki opravljajo ali sodelujejo pri zahtevnih
nalogah varstva pri delu in poæarnega varstva na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini.
Na ustanovnem obœnem zboru je bil izvoljen prvi predsednik druøtva Ivanœiœ Rudi, takrat zaposlen v
Novolesu, podpredsednik druøtva je postal Alojz Cerjak iz Nuklearne elektrarne Krøko (NEK), prvi
tajnik pa Igor Øenica iz Novolesa
Osnovni namen Druøtva varnostnih inæenirjev in tehnikov (DVIT) je zdruæevanje vseh strokovnjakov
na podroœju varstva pri delu in poæarnega varstva, izobraæevanje, usposabljanje in informiranje
strokovnjakov, ki delajo na podroœju stroke, izdelava programov izobraæevanja, analiz poøkodb,
reøevanja varnostno tehniœne problematike itd. Druøtvo obravnava in aktivno sodeluje pri izdelavi
in sprejemanju novih zakonov in podzakonskih aktov, ki se nanaøajo na stroko varstva pri delu in
poæarne varnosti kot tudi s podroœja medicine dela in ekologije.
Druøtvo se je takoj po ustanovitvi vklopilo v Zvezo druøtev varnostnih inæenirjev in tehnikov Slovenije
in zaœelo s svojim aktivnim delom.

II. Dræavno posvetovanje ZDVIT na Otoœcu 1993

Leta 1991 je bil za predsednika izvoljen Branko Koøir, ki je zelo uspeøno vodil druøtvo do leta 2000.
Mandat vodenja Zveze druøtev varnostnih inæenirjev in tehnikov Slovenije je druøtvo uspeøno
opravljalo od 1992 do 1994 in v tem œasu postavilo nove temelje na podroœju organiziranja in vodenja
ZDVIT. Predsednik ZDVIS je bil Branko Koøir, tajnik pa Marjan Ømalc.
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Leta 1993 je druøtvo pripravilo odmevno in uspeøno organizirano II. dræavno posvetovanje ZDVIT
na Otoœcu, kjer se je prvikrat izobesila evropska zastava varnosti in zdravja pri delu. Logotip
posveta, ki ga je oblikoval Marjan Ømalc, je bil povzet po evropski zastavi, le-tega pa so povzela
kot logotip poleg MDVI Novo mesto tudi Zveza druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije, Fundacija
Avgusta Kuharja in nekatera druga druøtva v Republiki Sloveniji in tudi Zbornica varnosti in
zdravja pri delu. Na tem posvetu je bila prvikrat dana pobuda za izdelavo nacionalnega programa
varnosti in zdravja pri delu v Republiki Sloveniji. Takratna ministrica za delo Joæica Puhar je
pobudo sprejela in tudi obljubila izdelavo le-tega.
V letu 2000 je vodenje druøtva prevzel Joæe Æagar iz podjetja Vipap Krøko, za njim pa je bil v
letu 2002 za predsednika druøtva izvoljen Miro Økufca, ki je bil ponovno izvoljen leta 2004 in
2006.
Pomembne aktivnosti druøtva od ustanovitve do danes: 
• Tesno sodelovanje z Zvezo druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije in Fundacijo Avgusta

Kuharja. Œlan prve uprave Fundacije Avgusta Kuharja je bil Branko Koøir, sedaj pa je œlan
uprave fundacije predsednik MDVI Novo mesto Miro Økufca. 

• Sodelovanje pri ustanavljanju Zbornice varnosti in zdravja pri delu. 
• Sodelovanje v programu Phare – razvoj slovenskega sistema varnosti in zdravja pri delu,

predsednik MDVI Novo mesto Joæe Æagar (v tistem œasu). 
• Sodelovanje z Inæenirsko zbornico Slovenije (g. Cerjak) pri ustanavljanju sekcije tehnologov

(v to sekcijo smo vkljuœeni tudi varnostni inæenirji) in organizaciji strokovnih izpitov za
pooblaøœene inæenirje. 

• Aktivno sodelovanje naøih œlanov na posvetih, simpozijih in seminarjih s tematiko varnosti in
zdravja pri delu, poæarne varnosti in medicine dela, katerih organizator je bila ZDVIS.

Druøtvo je organiziralo veœ posvetov na temo varnosti in zdravja pri delu, in sicer: 

1889 strokovni posvet v Krøkem, kjer je bil obravnavan novi Zakon o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju delavcev,

1990 strokovni posvet z okroglo mizo v domu JLA v Novem mestu – Predlog novega Zakona o
varnosti in zdravju pri delu, 

1992 strokovni posvet – Zakon o pokojninsko invalidskem zavarovanju (Krøko),
1995 strokovni posvet – varstvo pri delu pred nevarnostjo elektriœnega toka (Krøko),
2002 strokovni posvet – Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Revoz Novo mesto),
2002 strokovni posvet – izjava o varnosti z oceno tveganja in praktiœni primeri iz prakse (Krøko),
2003 strokovni posvet – VZD na gradbiøœih (Otoœec),
2004 usposabljanje iz VZD in PV za menedæerje – odgovornost vodilnih in vodstvenih delavcev

za varnost in zdravje pri delu in varstvo pred poæarom (v sodelovanju z Gospodarsko
zbornico Slovenije, Obmoœno zbornico Novo mesto; februarja in novembra), Otoœec,

2005 usposabljanje iz VZD in PV za menedæerje (v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije,
Obmoœno zbornico Novo mesto), Otoœec,

2005 strokovni posvet – postopek raziskave teæje nezgode pri delu (Otoœec), 
2006 usposabljanje iz VZD in PV za menedæerje (v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije,

Obmoœno zbornico Novo mesto), Otoœec,
2006 strokovni posvet – ergonomija ne delovnem mestu, praktiœni primeri v praksi (Ømarjeøke

Toplice).
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Strokovne ekskurzije, ki jih je organiziralo druøtvo po letih:

1991 BMW M nchen – Nemœija,
1992 Audi Ingoldstat – Nemœija,
1993 Inøtitut za varstvo pri delu v Budimpeøti – Madæarska,
1994 CNPP Pariz – Francija,
1995 RISK center Roterdam – Nizozemska,
1996 Reanult Valladolid – Øpanija,
1997 Schulzer – Øvica,
1998 Zavarovalnica SUVA – Øvica,
2000 Viking – Luxemburg,
2001 Viking – Luxemburg,
2002 TÜV M nchen – Nemœija,
2003 Linde – Nemœija,
2004 DROGA d.d. Portoroæ; OPLAST PE Kobarid,
2005 SENOPLAST KLEPSCH & CO. GMBH &CO, Piesendorf in Kaprun, TALUM Kidriœevo,
2006 RADENSKA Radenci,
2007 DACIA Romunija.

Odmevnejøa priznanja druøtvu oziroma njihovim œlanom: 

• V letu 1989 je bil tedanji predsednik druøtva Rudi Ivanœiœ izvoljen za podpredsednika Zveze druøtev
varnostnih inæenirjev in tehnikov Republike Slovenije, ki mu je v letu 1990 podelila republiøko
priznanje za vsestransko poærtvovalno delo na podroœju varnosti pri delu. 

• V letu 2000 sta Alojz Cerjak in Branko Koøir prijela priznanje Fundacije Avgusta Kuharja za delo
na podroœju varnosti in zdravja pri delu in aktivnosti v druøtvu. 

• V letu 2002 je Marjan Ømalc, tedaj zaposlen v Revozu v Novem mestu, prejel priznanje Fundacije
Avgusta Kuharja za delo na podroœju varnosti in zdravja pri delu in aktivnosti v druøtvu, konec leta
pa je prevzel mesto v. d. sekretarja Zbornice VZD, kar tudi øtejemo kot priznanje stroki varnosti
in zdravja pri delu na Dolenjskem. 

• V letu 2003 Branko Koøir prejme nagrado Avgusta Kuharja za æivljenjsko delo v stroki VZD. 
• V letu 2004 je Rudi Ivanœiœ prejel priznanje Fundacije Avgusta Kuharja za delo na podroœju varnosti

in zdravja pri delu in aktivnosti v druøtvu.
• V letu 2004 je Milan Rifelj, ki je œlan Izvrøilnega odbora druøtva MDVI Novo mesto, na predlog

Druøtva varnostnih inæenirjev tekstilne industrije prejel priznanje Fundacije Avgusta Kuharja za
delo na podroœju varnosti in zdravja pri delu in aktivnosti v druøtvu.

• Alojz Cerjak prejme nagrado Avgusta Kuharja za æivljenjsko delo v stroki VZD za leto 2005. 
• V letu 2005 je Anton Fabjan prejel priznanje Fundacije Avgusta Kuharja za delo na podroœju varnosti

in zdravja pri delu in aktivnosti v druøtvu.
• V letu 2006 je Joæe Æagar prejel priznanje Fundacije Avgusta Kuharja za delo na podroœju varnosti

in zdravja pri delu in aktivnosti v druøtvu.
Druøtvo je od ustanovitve do danes skoraj vsako leto izvedlo strokovna sreœanja in strokovno
ekskurzijo v dræave EU (ogled inøtitutov in tovarn: Schültzer v Øvici, Zavarovalnica SUVA v Franciji
(Nacionalni inøtitut za poæarno varnost), Renault v Øpaniji, Audi V Nemœiji, Inøtitut TÜV Linde na
Madæarskem (Inøtitut za varstvo pri delu Republike Madæarske), RISK inøtitut na Nizozemskem, Dacia
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v Romuniji itd.). Prav tako v zadnjih letih MDVI organizira enodnevne ekskurzije v razliœne
gospodarske druæbe, kjer se œlani MDVI Novo mesto sreœajo s œlani druøtva z namenom izmenjave
strokovnih izkuøenj.

Strokovna ekskurzija v Nuklearno elektrarno Krøko

Delovni sestanek IO MDVI na gradbiøœu Adrie d.d.

Druøtvo je preko svojih œlanov sodelovalo na vseh simpozijih ZDVIS in prenaøalo izkuønje svojih
œlanov in sodobne poglede na stroko varnosti in zdravja pri delu, kakrøna se uveljavlja danes.
Strokovnost in plod dela druøtva se kaæe v urejenih in varnih podjetjih naøe regije, zato lahko uspeøno
konkurirajo na evropskih in svetovnih trgih. 
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V naslednjem obdobju œakajo œlane MDVI Novo mesto novi izzivi, predvsem s œlanstvom v Evropski
uniji. Varnost in zdravje postajata vse pomembnejøi vrednoti, ki vplivata na kakovost æivljenja in
dela, na uspeønost poslovanja podjetij in drugih organizacij. Enostransko obravnavanje, samo
tehniœnega vidika varnosti in zdravja pri delu, ni veœ zadosti, œesar se œlani MDVI zavedamo.
Obravnavati moramo celoten delovni proces, kjer pa se v ospredju vse bolj kaæe organizacijski kot
pa tehniœno-tehnoloøki vidik. Tem spremembam se mora prilagajati tudi stroka varnosti in zdravja
pri delu. Poleg urejenih delovnih pogojev, osvojene tehnologije in organizacije dela vpliva na
zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev øe veliko dejavnikov, kot so motivacija, stres, medsebojni
odnosi, psihiœno nasilje na delovnem mestu.
Za svoje izpopolnjevanje na strokovnem podroœju si œlani IO MDVI Novo mesto za vsako sejo izberemo
œasu aktualno temo s podroœja varnosti in zdravja pri delu in poæarne varnosti, ki jo œlan IO MDVI
Novo mesto podrobnejøe predstavi ostalim œlanom IO MDVI Novo mesto. K sodelovanju povabimo
tudi predstavnike dræavnih inøtitucij. IO MDVI Novo mesto se sestane pribliæno enkrat meseœno.

Sveœanost ob 15 letnici delovanja MDVI Novo mesto

Medobœinsko druøtvo varnostnih inæenirjev Novo mesto si æe vrsto let s svojimi aktivnostmi prizadeva
za izboljøanje stanja na podroœju varnosti in zdravja pri delu in dvig varnostne kulture. Ker je po naøi
oceni najpomembnejøi dejavnik pri dvigovanju zavesti o varnosti in zdravju pri delu staliøœe oziroma
prepriœanje vodstvenih delavcev, da je varnost in zdravje pri delu eden najpomembnejøih dejavnikov
za uspeønost podjetja, organiziramo posvete in izobraæevanja za managerje ter promoviramo primere
dobre prakse na podroœju varnosti in zdravja pri delu. Idejo izvedbe je podal Marjan Ømalc, ki je vse
od leta 2004 tudi realizator tovrstne promocije in osveøœanja vodilnih in vodstvenih delavcev v
srednjih in malih gospodarskih druæbah. Da bi bila aktivnost œim bolj uspeøna, smo k sodelovanju
povabili tudi Gospodarsko zbornico, Obmoœno zbornico Novo mesto, ki je idejo sprejela, jo podprla
in tudi pristopila k sami realizaciji. Uspeh se kaæe v tem, da je vedno zadosti udeleæencev tovrstnih
seminarjev, saj so le-ti vsebinsko prilagojeni trenutnim aktualnostim na podroœju varnosti in zdravja
pri delu s poudarkom na odgovornosti vodilnih in vodstvenih delavcev za varnost in zdravje pri
delu.
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Druøtvo je v letu 2005 uspelo zainteresirati TV Novo mesto »Vaø kanal«, da skupaj izvedemo kontaktne
oddaje v æivo na temo zagotavljanja zdravega in kakovostnega delovnega mesta. Izvedenih je bilo øest
televizijskih enournih oddaj, ki so se tematsko dopolnjevale. Serijo oddaj smo zakljuœili januarja 2007
s tretjo oddajo na temo zagotavljanja poæarne varnosti, v katero smo vkljuœili tudi podroœje zaøœite
in reøevanja. 
S temi oddajami je MDVI Novo mesto prispevalo edinstven prispevek v Republiki Sloveniji k promociji
ter ozaveøœanju celotnega prebivalstva, predvsem v jugo-vzhodni Sloveniji, na podroœju varnosti in
zdravja pri delu in poæarnega varstva. 

Druøtvo MDVI iz Novega mesta vsako leta organizira eno strokovno ekskurzijo v tujino in eno po
Sloveniji. Na sliki je del zadovoljne ekipe udeleæencev na poti iz Romunije 2007, ob obisku DACIA-
ROMUNI

Novo mesto, november 2007
Predsednik:

mag. Miro Økufca, univ. dipl. inæ.
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Druøtvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, 
bivalnega in naravnega okolja Pomurja

Na zaœetku in koncu vsake naøe poti je varnost ljudi in okolja
Noben œlovek ni otok, povsem sam zase;
vsak œlovek je kos celine, del kopne zemlje;
œe Morje odplavi grudo prsti, je Evrope manj,
prav tako kakor da je bil rtiœ,
prav tako kakor da je bilo posestvo tvojih prijateljev ali tvoje lastno;
ob smrti vsakega œloveka je mene manj,
zakaj vœlenjen sem v œloveøtvo:
in zato ne poøiljaj vpraøevat komu zvoni: tebi zvoni.

Druøtvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja (DSDV),
ki danes zdruæuje strokovnjake s podroœja varnosti in zdravja pri delu iz pomurske regije, deluje æe
veœ kot 20 let. Zaœetek delovanja, ki se je prvotno imenovalo Druøtvo varnostnih inæenirjev in
tehnikov Pomurja (DVIT Pomurja), sega v leto 1982. Registracija druøtva pa je bila leta 1986. Pred
ustanovitvijo samostojnega druøtva so posamezni strokovnjaki varnosti pri delu v tem delu Slovenije
aktivno delovali v okviru Druøtva varnostnih inæenirjev in tehnikov Maribor, kot sekcija za Pomurje.
Druøtvo si je ob ustanovitvi zadalo glavno nalogo dvigniti varnostno kulturo na podroœju varnosti pri
delu, varstva pred poæarom in  varovanja okolja ter nenehno izpopolnjevati strokovno raven svojih
œlanov. Aktivnost druøtva je bila usmerjana tudi pripravljanje strokovnih œlankov in strokovne
literature ter organiziranje strokovnih delavnic in ekskurzij. Vedno pa si prizadevamo za prenos
dobre prakse med sorodnimi druøtvi in znotraj œlanstva. 

Ustanovitelji druøtva DVIT Pomurja:
• Mag. MILADIN PERIÅ, univ.dipl.var.inæ., vodja sluæbe varstva pri delu v ABC Pomurka – GLG IN KZ

Panonka, Murska Sobota
• ANTON JAKOB, dipl. var. inæ, vodja varstva pri delu v ABC Pomurka –KG Rakiœan
• ØTEFAN NEMEØ, var.inæ., vodja sluæbe varstva pri delu ZGEP Pomurski tisk, Murska Sobota
• ØKINJAR EVGEN, var.ing., vodja sluæbe varstva pri delu IMP Panonija, TO BLISK Murska Sobota
• HORVAT JANEZ, var.inæ., vodja sluæbe varstva pri delu SGP Pomurje Murska Sobota
• Dr. ØŒAP ØTEFAN, dipl.inæ., vodja sluæbe varstva pri delu Agroservis in Tovarna mleœnega prahu

Murska Sobota
• ORBAN LUDVIK, pooblaøœeni delavec ABC Pomurka, KZ Panonka Murska Sobota 

so pripravili prvo sejo odbora za ustanovitev DVIT Pomurja dne 12.3.1986 v prostorih podjetja ABC
Pomurka – KG Rakiœan Murska Sobota. Odbor, ki se je ukvarjal z aktivnostmi za ustanovitev druøtva
je izvolil in imenoval prvega predsednika druøtva Miladina Periœ. Ustanovitveni obœni zbor Druøtva
varnostnih inæenirjev in tehnikov je bil 16.5.1986, na katerem so bili prisotni œastni gostje:
• dr. Vakselj Marko, dipl.ing.fiz., glavni republiøki inøpektor za delo
• inæ. Mohorko Miroslav, predsednik Zveze varnostnih inæenirjev in tehnikov SRS
• inæ. Mlinariœ Vinko, naœelnik Uprava inøpekcijskih sluæb Murska Sobota 
• ter predstavniki Uprave za notranje zadeve, Obœinske gasilske zveze, druøtva za varstvo okolja,

Medicine dela in øporta Murska Sobota, predstavniki sredstev javnega obveøœanja.
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Na prvem obœnem zboru je bil sprejet statut delovanja druøtva DVIT Pomurja in izvoljeni so bili vsi
organi druøtva. Ustanovitev naøega druøtva je predstavljalo ustanovitev 7. druøtva s podroœja varstva
pri delu v Sloveniji.
Druøtvo je zdruæevalo ob zaœetku 43 delavcev , ki so se strokovno ukvarjali na podroœju varstva pri
delu v podjetjih in ustanovah na obmoœju vseh øtirih pomurskih obœin. Redni œlani so lahko postali
vsi, ki so se poklicno ukvarjali z vpraøanji varnosti pri delu. To so bili predvsem varnostni inæenirji
in tehniki. Delovanje druøtva je z delovanjem kmalu dokazalo koristnost zdruæevanja stroke na
podroœju varnosti in zdravja pri delu. Z izvajanjem usposabljanja tako zaposlenih kot tudi vodilnih
in vodstvenih delavcev v podjetjih in ustanovah na obmoœju so øirili znanje in zavedanje o varnosti
in zdravju pri delu. Druøtvo je v letih 1987 in 1988 veliko skrbi namenilo izobraæevanju kmetov,
strokovni pomoœi zasebnim delodajalcem in obrtnikom, veliko pozornosti se je namenilo sodelovanju
z medicino dela, prometa in øporta, z Zvezo varnostnih inæenirjev Slovenije ter inøpekcijskimi
sluæbami. 
Druøtvo aktivno sodeluje preko ZDVIT Slovenije pri izdaji zakonskih predpisov s podroœja varnosti
in zdravja pri delu in varstva pred poæarom. Druøtvo je organiziralo strokovne ekskurzije doma in v
tujini. Prva strokovna ekskurzija, katero je druøtvo organiziralo je bil ogled kartonaæne tovarne »Wall«
pri Grazu in centralnega skladiøœa oziroma razvrøœanja semen (Toplotna obdelava semen,
shranjevanje, transportiranje, ipd) za juæno Øtajersko »Steirischerlandvertverband« mesto Lamch pri
Gradzu v Avstriji. Potem so sledili mednarodni sejmi tehnike ter kongresi in simpoziji doma in v
tujini med njimi pa je zagotovo najpomembnejøi obisk mednarodnega sejma osebne varovalne opreme
v Budimpeøti 
V letu 1988 in 1989 je druøtvo navezalo sodelovanje z delavskimi univerzami Pomurja, predvsem na
podroœju izobraæevanja, pomagalo je pri izdelavi uœnih naœrtov za realizacijo programov izobraæevanja
v okviru delavskih univerz. Vsako leto druøtvo sodeluje na posvetovanju kmetijcev v œasu kmetijskega
sejma v Gornji Radgoni. Druøtvo je øirilo svoje sodelovanje na druga druøtva, zelo dobro je sodelovalo
in øe danes sodeluje z druøtvom DVIT Velenje. 
Druøtvo je sicer v zaœetku devetdesetih let nekako opustilo aktivno delovanje, predvsem zaradi vojnih
razmer v R Sloveniji, sprememb sistema v dræavi, neorganiziranosti podjetij, preusmeritve strokovnih
delavcev varnosti pri delu v druge dejavnosti, izguba posluha odgovornih oseb v podjetjih za urejanje
varnosti in zdravja pri delu. Vendar nekaj vztrajnih œlanov druøtva je v letu 1994 sprejelo nov statut
delovanja druøtva prilagojen novim veljavnim predpisom in œlani so zaœeli spet aktivno delovanje,
organizirali so ekskurzije po dræavi, od premogovnika Velenje, tovarne gospodinjskih aparatov
Velenje, Salonit Anhovo, MIP Nova Gorica, Revoz in Krka Novo mesto,…. 
Moœna volja in vztrajnost sta vodila œlane, da so redno organizirali strokovne seminarje s podroœja
varnosti in zdravja pri delu in varstva pred poæarom za vodilne in vodstvene delavce v pomurskih
podjetjih. Ob pripravi novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu smo organizirali okroglo mizo
na kateri so sodelovali Mag. Borut Brezovar, Mag. Milan Srna in ga. Tatjana Petriœek, kar je bilo za
druøtvo velikega pomena v Pomurski regiji.
V letu 1997 je bil med øtirimi dobitniki priznanj Fundacija Avgusta Kuharja tudi œlan naøega druøtva
g. Alojz Sukiœ, ki je ob tem pridobil tudi naziv Œastni œlan DVIT Pomurja.
Vse bolj se je krepila æelja, da bi se v druøtvo lahko vœlanili tudi drugi strokovnjaki, ki so bili kakorkoli
povezani z varstvom pri delu, predvsem s podroœja medicine dela, psihologi, socialni delavci,
tehnologi, ekologi, inæenirji tehniœnih strok, ipd. tako se je Druøtvo varnostnih inæenirjev in tehnikov
Pomurja 29. januarja 1999 preimenovalo v Druøtvo strokovnih delavcev za varnost delovnega,
bivalnega in naravnega okolja Pomurja (DSDV Pomurja). 
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Priprava na spust po reki Muri.

Delegacija druøtva se je udeleæila mednarodne ekoloøke vaje Mura 98. Udeleæili smo se tudi sejma
varstva pred poæarom Rote Hahn v Augsburgu v Nemœiji. V letu 2000 se je DSDV vkljuœevalo v
ustanavljanje Zbornice varnosti in zdravja pri delu. Vsa leta svojega delovanja druøtvo organizira
strokovne ekskurzije, ki so namenjene strokovnemu izpopolnjevanju in prenosu dobre prakse na
podroœju varnosti in zdravja pri delu.

Œlani druøtva DSDV Pomurja.

Dosedanji predsedniki druøtva je bili Periå Miladin, Semeniœ Branko, Barbelj Janez, Anton Ranœigaj,
Periå Miladin. 
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Druøtvo, ki danes øteje 56. œlanov ima za prihodnost naslednje naœrte: skrb: za pravoœasno
informiranje in samoizobraæevanje ter strokovna medsebojna pomoœ med œlani in pomoœ
zainteresiranim; zagotovitev lastnega druøtvenega prostora s œasu primerno opremo; ureditev manjøe
interne knjiænice s strokovno literaturo; nadaljnje vzpodbujanje in vœlanjevanje strokovnjakov; øe
naprej navezovati in utrjevati dobro sodelovanje z zainteresiranimi strokovnimi institucijami,
obmoœno gospodarsko zbornico, obmoœnimi obrtnimi zbornicami, organi dræavne uprave,
zavarovalnicami, reprezentativnimi sindikati in sredstvi javnega obveøœanja. Æelimo biti pomemben
dejavnik naøe civilne druæbe.

Œlani druøtva æal niso proslavili dvajset letnice druøtva tako kot so si zastavili, vendar moœno upajo,
da bo praznovanje 25. letnice delovanja toliko lepøe in pomembnejøe za same œlane, kakor tudi za
samo regijo, saj œlani, ki v druøtvu delujejo vse od zaœetka, upajo, da s svojim delovanjem vsaj malo
prispevajo k izboljøanju razmer v podjetjih na podroœju varnosti in zdravja pri delu, varstva pred
poæarom in ekologije.

Murska Sobota, november 2007
Predsednik DSDV Pomurja:

mag. Miladin Periå, univ. dipl. var. ing.
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Druøtvo strokovnih delavcev za varnost pri delu Ptuj 

Druøtvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj ali s kratico DSDVZ Ptuj je
nestrankarsko in neprofitno druøtvo, organizirano po osnovni strokovni dejavnosti VARNOSTI IN
ZDRAVJA PRI DELU. Ustanovljeno je bilo aprila 2003. V druøtvu je danes vœlanjenih 46 œlanov.
Imamo jasno opredeljeno vizijo postati ugledni in poslanstvo, ki je usmerjeno k dvigu ravni
varnostne kulture, strokovnosti in k spremljanju varnih in zdravih delovnih razmer. 

Imamo zadane prioritetne cilje, med katerimi æelimo povezovati in vzpodbujati strokovnjake s
podroœja varnosti in zdravja z namenom, da si v korist gospodarstva izmenjujemo znanja, izkuønje
in s tem poveœamo uœinkovitost; nuditi pomoœ svojim œlanom pri uvajanju novih konceptov; spremljati
razvoj in - doseæke stroke ter omogoœiti œim øirøo uporabo; razvijati metode dela in organizacijske
oblike, prilagojene podjetniøkemu naœinu gospodarjenja, in poveœevati øtevilo œlanov DSDVZ PTUJ za
aktivno delo v druøtvu.

Naøa strategija za doseganje ciljev je povezovanje z univerzami, znanstvenimi institucijami in s svojo
strokovnostjo vplivati na program øtudija, povezovati se z Ministrstvom za delo, gospodarstvo in
øolstvo; s pomoœjo sodobnih informacijskih tehnologij in spletne strani omogoœiti œlanom druøtva
uœinkovit dostop do informacij; povezovati se z Zvezo druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije in z
Zbornico varnosti in zdravja ter s sorodnimi druøtvi doma in v tujini; organizirati ciljno strokovno
pripravljene seminarje in ekskurzije; vsaj enkrat letno organizirati aktualen strokovni posvet –
delavnico in vkljuœevati medije (œasopis, radio, televizijo, internet) za osveøœanje javnosti ter
promocijo druøtvenih dejavnosti v lokalnem slovenskem in evropskem prostoru.

Druøtvo je delovalo po programu, opisanem po posameznih obdobjih. 

2003
V letu 2003 smo izvedli posvet druøtva v Evropskem tednu varnosti in zdravja prid delu na temo skrb
za varno delo z nevarnimi snovmi. 
Prav tako se je istega leta izvedlo strokovni posvet – delavnico, katere namen je bil seznanitev
naroœnikov, investitorjev in izvajalcev investicijskih del na podroœju varnosti in zdravja pri delu ter
novosti pri novem Zakonu o graditvi objektov. Podjetja v hudem konkurenœnem boju na trgu nikakor
ne smejo pozabiti na varnost in zdravje kot ekonomsko kategorijo. Zaradi sprejetja velikega øtevila
novih predpisov, ki neposredno izhajajo iz direktiv Evropske unije in teænje hitremu pribliæevanju
evropskim integracijam, je postalo za investitorja in delodajalca, njegovo vodstvo in strokovni kader
spremljanje problematike s podroœja graditve objektov in varnosti ter zdravja pri delu zelo oteæeno.
Nepreglednost nad dogajanjem na tem podroœju pa dodatno pospeøuje hitra gospodarska rast in gora
informacij, ki jih prinesejo sodobni elektronski mediji. Izluøœiti bistvo informacij je postala poglavitna
prednost uspeønih. Gradiva s strokovnega posveta smo podali v CDR-elektronski obliki. 
Rojstno leto druøtva smo konœali z novoletnim sreœanjem ob koncu leta.

2004
Aprila je druøtvo imelo obœni zbor, ki smo ga izvedli s strokovno vodenim ogledom delniøke druæbe
Talum, na katerem se je potrdil letni plan dela, ki smo ga zelo ambiciozno zastavili (sestajanje vsak
prvi ponedeljek v mesecu oz. najmanj 4-krat letno, imenovanje strokovnih komisij za spremljanje
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zakonodaje, organizacija za druæenja in strokovne ekskurzije, organizacija posvetov in delavnic,
predlaganje nagrad; pridobivanje novih donatorjev, vkljuœevanje novih œlanov, vodenje evidenc
druøtva, organizacija letnih strokovnih ekskurzij in vsaj enega seminarja oz. delavnice letno,
zastopanje druøtva in vkljuœitev v ZDVIS ter ZVZD, strokovno sodelovanje z organi nadzora,
fakultetami, zavarovalnicami ipd. ). Ocena prisotnih œlanov in gostov je bila, da je druøtvo v tem
kratkem œasu od zaœetka delovanja uspeøno in aktivno delovalo. 
Maja 2004 smo izvedli posvet Delodajalec v invalidskih postopkih in zaposlovanje invalidov. Zaradi
neskladja pri razumevanju in izpolnjevanju delovne dokumentacije v invalidskih postopkih in
prezaposlovanju invalidov na ustrezna dela in naloge prihaja v praksi do nejasnosti. Namen posveta
je bil, da s praktiœnimi primeri in izkuønjami ter vpraøanji v sodelovanju s strokovnjaki ZPIZ-a
najdemo ustrezne reøitve. Pri vseh delovnih procesih nastajajo delovni invalidi. Invalidski postopki
zajemajo izredno øirino poznavanja zakonodaje in izkuøenj interdisciplinarnih strok.
V druøtvu smo se odloœili, da pripravimo posvet, kako praktiœno pripraviti delovno dokumentacijo,
izpolniti obvezne obrazce DD-1 in DD-1/A, kako si tolmaœiti navodila, kako postopati pri prezaposlitvi
invalida na ustrezno delovno mesto ipd. Novembra je druøtvo skupaj s pomurskim druøtvom
organiziralo strokovno ekskurzijo na Primorsko. Ogledali smo si nov viadukt Œrni Kal in Luko Koper. 

2005
Aprila smo organizirali redni obœni zbor v prostorih Vinske kleti Ptuj, na katerem smo œlani DSDVZ
Ptuj ocenili opravljeno delo v letu 2004, izvedli volitve organov druøtva. Vodstvu se je podaljøal
mandat za naslednji 2 leti. Prav tako smo sprejeli program dela za leto 2005. Druøtvo je po oceni
prisotnih v letu 2004 uspeøno in aktivno delovalo. Istega leta smo organizirali posvet, kjer je potekal
pogovor o invalidih, stresu in hrupu na delovnem mestu. Pri invalidski problematiki smo razpravljali
o tem, kako pomembno je voditi evidenco na podroœju dela, ki narekuje, da so delodajalci dolæni
voditi evidence o zaposlenih delavcih in jih posredovati prijavno-odjavni sluæbi Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije. Praktiœni primeri in prijavljanje po novem »M-obrazcu« in adaptacija delovnega
mesta so bili podani s strani predstavnika ZPIZ-a. Istoœasno smo obravnavali stres na delovnem
mestu. Spraøevali smo se, kaj je stres,– ali je stres prisila v nekaj, kar ne moremo doseœi in povzroœa
neskladje med delom in œlovekom. Ko ne zmoremo izpolnjevati zahtev vseh vlog, se pojavijo teæave.
Prav tako smo namenili pozornost okvaram sluha. Okvara sluha je najpogostejøa poklicna bolezen v
Evropi in predstavlja pribliæno eno tretjino vseh z delom povezanih bolezni, zato je Evropska skupnost
sprejela novo direktivo 2003/10/ES na podroœju hrupa na delovnem mestu. 

Leta 2005 je predsednik Druøtva strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj Franc
Stopajnik (Perutnina Ptuj d.d.) bil tudi prejemnik nagrade Avgusta Kuharja. Nagrado je prejel za
izjemne doseæke na podroœju varnosti in zdravja pri delu. Prav tako moramo poudariti, da je v letu
1998, ko øe druøtvo na Ptuju ni delovalo, bil med prejemniki nagrade za izjemne doseæke sedanji œlan
DSDVZD Janez Øterbal (Talum d.d.).
Druøtvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj je decembra 2005 organiziralo
dvodnevno strokovno ekskurzijo na Dunaj.
Na Dunaju smo si najprej ogledali podjetje Siemens SGP, ki proizvaja æelezniøke vagone, predvsem
program za podzemne æeleznice in tramvaje. Ukvarjajo se s proizvodnjo vlakovnih kompozicij za
razliœne dræave sveta, med drugim so pred nekaj leti izdelali tudi vlake za Slovenske æeleznice.
Po podjetju nas je popeljal strokovni delavec, ki je zadolæen za varnost in zdravje pri delu v
podjetju.
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Strokovni posvet DSDVZ PTUJ v letu 2005

Nadalje smo obiskali sedeæ TÜV Östereich, kjer so nam predstavili podroœja svojega delovanja in nam
pokazali nekatere preizkuøevalne laboratorije in oddelke.
Œlan vodstva Zveze varnostnih inæenirjev Avstrije VOSI nam je predstavil delovanje njihove zveze,
strukturo in namen same zveze. Zanimivo je bilo primerjati delovanje in vpliv njihove zveze z vplivom
naøih podobnih organizacij za varnost in zdravje na dræavni ravni. 
V veœernem œasu smo si ogledali tudi nekatere znamenitosti Dunaja, ki je v decembrskem œasu zelo
lepo okraøen in zaradi svoje bogate kulturne dediøœine in veliœastne arhitekture vedno vreden ogleda.

Strokovna ekskurzija v letu 2005
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2006
Februarju smo organizirali za œlane druøtva okroglo mizo z glavnim republiøkim inøpektorjem za
delo, direktorjem Direktorata za varstvo pri delu in predstavnikom medicine dela ZVD o aktualni
problematiki stroke varnosti in zdravja pri delu. 

Okrogla miza o aktualni problematiki varnosti in zdravja pri delu

Aprila je imelo naøe druøtvo redni letni obœni zbor, tokrat v Ormoæu. Zaœeli smo z ogledom Tovarne
sladkorja d.d. v Ormoæu, kjer smo se seznanili s proizvodnjo in tudi s problemi glede negotove
prihodnosti te edine tovarne sladkorja v Sloveniji. Uradni del smo nadaljevali v prostorih Hotela
Ormoæ, kjer smo ocenili opravljeno delo v letu 2005 in sprejeli program dela DSDVZ Ptuj za leto 2006.
Druøtvo je po oceni prisotnih œlanov in gostov v letu 2005 glede na svojo velikost delovalo zelo
uspeøno in aktivno, vodstvo druøtva pa vseeno æeli, da bi se œlani øe bolj aktivno vkljuœevali v delo
in tako zagotovili øe bolj uspeøno delovanje DSDVZ Ptuj v prihodnje. Po uradnem delu smo v hotelu
nadaljevali z druæabnim delom in kosilom.
Ker je bilo leto 2006 v Evropski uniji posveœeno tematiki dela mladih delavcev, ki so najmanj
osveøœeni in izkuøeni, smo se v druøtvu odloœili, da pripravimo seminar na to
zanimivo temo. Delodajalci ne poznajo moænosti, ki jih imajo pri zaposlovanju
mladih delavcev (pridobivanje nepovratnih sredstev, subvencij ipd.). Mladi delavci dobivajo delo
preko øtudentskih servisov, pri tem pa tako delodajalci kot delojemalci (dijaki, øtudentje) ne poznajo
vseh pravnih predpisov in novosti na tem podroœju.
Namen posveta je bil osvetliti to problematiko in posredovati koristne informacije.
Problem alkohola in drog se pojavlja skoraj v vseh dejavnostih in delih. Delavcem in
delodajalcem prinaøa ta problem teæave ne samo pri samem delu, ampak tudi na øirøem delovno-
pravnem podroœju. Problemu omejevanja in obvladovanja smo namenili drugi del seminarja. Seminar
je bil na Ptujskem gradu. 
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Strokovni posvet o alkoholu in drogi

Druøtvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj je v obdobju od 30. 11. do 2. 12. 2006
organiziralo strokovno ekskurzijo v Rim, smo si ogledali steklarno, tiskarno in tekstilni obrat. Ogledali
smo si tudi nekatere znamenitosti Rima in Vatikana.

2007
V letu 2007 smo priredili seminar z naslovom Novosti zakonodaje varnosti in zdravja pri delu ter
varstva pred poæarom. Evropska komisija je sprejela novo petletno strategijo za varnost in zdravje
pri delu, katere cilj je dramatiœno zniæanje øtevila nezgod pri delu. „Vsako leto se zgodi 4 milijone
nezgod pri delu, kar predstavlja ogromne ekonomske stroøke za evropsko gospodarstvo.“ Iz œloveøkih
in ekonomskih razlogov si ta problematika zasluæi pomembno mesto v politiœnem programu
skupnosti. Poøkodbe pri delu povzroœajo velik zdravstveni, gospodarski in socialni problem za delavca
in delodajalca. Na tem podroœju se neprestano pojavlja tudi veliko novosti. Te novosti smo predstavili
na seminarju. V letu 2006 je na podroœje varstva pred poæarom poseglo veliko zakonodajnih
sprememb. Pojavlja se veliko nejasnosti in razliœnih razlag. S seminarjem smo osvetlili problematiko,
ki se pojavlja ne tem podroœju.

Maja 2007 je imelo druøtvo redni letni obœni zbor. Zaœeli smo z ogledom sortirnice odpadkov podjetja
Œisto mesto (CERO Gajke), kjer smo se seznanili z postopki in opremo za zbiranje in sortiranje
odpadkov. Uradni del smo nadaljevali v prostorih Gostiøœa Majda v Spuhlji, kjer smo pregledali
opravljeno delo v letu 2006 in sprejeli program dela DSDVZ Ptuj za leto 2007. Druøtvo je po oceni
prisotnih œlanov in gostov v letu 2006 delovalo dobro. Dosedanje vodstvo druøtva je bilo izvoljeno
naprej za novi mandat, sprejeli pa smo tudi 10 novih œlanov. Po uradnem delu smo nadaljevali z
druæabnim delom in kosilom.
V juniju smo izvedli seminar, kako do okoljevarstvenega dovoljenja za delo z materiali, ki vsebujejo
azbestna vlakna, in govorili o izdelavi naœrta dela za delo pri odstranjevanju materialov, ki vsebujejo
azbest. Azbest se je intenzivno uporabljal po vsej Evropi, zlasti med leti 1945–1990, uporaba pa je 
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Seminar o novostih zakonodaje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred poæarom

dosegala koliœine na sto tisoœe ton. Prepoved uporabe azbesta je v razliœnih dræavah œlanicah EU
zaœela veljati v razliœnih obdobjih. Od 1. januarja 2005 direktiva Evropske unije 1999/77/ES
prepoveduje vsako uporabo azbesta. Direktiva 2003/18/ES poleg tega prepoveduje tudi pridobivanje
azbesta in proizvodnjo predelavo azbestnih izdelkov, zato v tovrstni primarni industriji ne prihaja veœ
do izpostavljenosti azbestnim vlaknom, vendar problem izpostavljenosti azbestu øe vedno ostaja pri
postopkih odstranjevanja, ruøenja in vzdræevanja. Vdihavanje azbestnih vlaken lahko povzroœi
azbestozo, bolezen plevre, pljuœnega raka in maligni mezoteliom plevre ali peritoneja. Za te, pogosto
smrtne bolezni, ni znanega zdravila.

Na Ptuju, november 2007
Predsednik DSDVZ PTUJ:

Franc STOPAJNIK, var. inæ.
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Sekcija za gradbeniøtvo

Zametki Sekcije za gradbeniøtvo segajo v œas, ko je podroœje gradbeniøtva in industrije gradbenega
materiala pri takratnem Republiøkem inøpektoratu za delo vodil republiøki inøpektor za delo inæenir
Franc Rus. V takratnem obdobju je inæenir Franc Rus vsako leto skliceval sestanke, katerih udeleæenci
smo bili varnostni inæenirji, zaposleni v slovenskih gradbenih podjetjih. Na sestankih nam je inæenir
Franc Rus predstavil aktualne dogodke na gradbiøœih, rezultate raziskav nezgod pri delu, dobre
izkuønje, zahteve do podjetij in vsebine dela varnostnega inæenirja v gradbeniøtvu. Sestanki so bili
tudi priloænost druæenja in izmenjave izkuøenj vseh varnostnih inæenirjev v Sloveniji, ki smo opravljali
svoje delo v panogi gradbeniøtva. Inæenir Franc Rus je s posredovanjem svojega bogatega znanja
posredno vplival, da je bil takratni razvoj varnosti pri delu v gradbeniøtvu predvsem v sluæbah
varnosti pri delu v veœjih gradbenih podjetjih. Da je temu tako, priœa bogata strokovna literatura, ki
je nastala v tem obdobju v gradbenih podjetjih, kot so Pionir, SCT, GPG, Primorje, Gradis, Vegrad in
drugih podjetjih. 
Z upokojitvijo inæenirja Franc Rusa so sreœanja in izmenjave izkuøenj med varnostnimi inæenirji
opustila. Neka desetina nas je bilo, ki smo œutili praznino na tem podroœju in ti smo bili tudi pobudniki
neformalnih sreœanj. Ideje in pobude, ki so se oblikovale na teh sreœanjih kot neformalni skupini
varnostnih inæenirjev, je bilo nemogoœe uveljaviti v øirøem strokovnem prostoru. Iz tega razloga smo
sklenili ustanoviti Sekcijo za gradbeniøtvo, ki bo delovala v okviru Zveze druøtev varnostnih inæenirjev
Slovenije (v nadaljevanju ZDVIS). Ustanovni sestanek je organiziral kolega Zvone Korenjak v Velenju
leta 2000 in tako smo postali polnopravni œlan ZDVIS. Organizirali smo strokovne ekskurzije na
gradbiøœa in si ogledali tudi zahtevne gradnje, kot je izgradnja tunela, viadukta Œrni Kal, obiskali
proizvodnjo Salonit Anhovo in pripravili seminarje, na katerih so naøi kolegi podali prispevke s takrat
aktualnimi temami. Resnejøi izziv nam je bil, kako nadomestiti s sprejetjem novega Zakona o varnosti
in zdravju pri delu izpadlo obvezno vsebino projektne dokumentacije, ki je urejala varno gradnjo in
uporabo objektov. Kolega Zlatko Podræaj z najveœ izkuønjami in znanjem na podroœju projektiranja
varne gradnje je pripravil predloge, oblike in vsebine te dokumentacije, ki je bila usklajena s takratno
zakonodajo na podroœju graditve. V æelji po uveljavitvi odgovornih projektantov tehniøke varnosti nas
je v tem obdobju veœje øtevilo varnostnih inæenirjev opravilo strokovni izpit po Zakonu o graditvi
objektov za podroœje varnosti in zdravja pri delu pri Inæenirski zbornici Slovenije (v nadaljevanju IZS). 
Z ustanovitvijo Zbornice varnosti in zdravja pri delu (v nadaljevanju Zbornica VZD) je njena œlanica
postala tudi Sekcija za gradbeniøtvo. Novi zagon in izziv za œlane Sekcije za gradbeniøtvo je bila
priprava in sprejetje Uredbe o varnosti in zdravju pri delu na zaœasnih in premiœnih gradbiøœih (v
nadaljevanju Uredba). Sekcija je bila povabljena in imela priloænost podati svoje mnenj in predloge
k vsebini Uredbe. V tem obdobju smo za œlane sekcije za gradbeniøtvo organizirali prvo usposabljanje
za koordinatorje varnosti in zdravja pri delu po Uredbi in tudi prvi opravili preizkus strokovne
usposobljenosti pri takratnem Uradu RS za varnost in zdravje pri delu. Œlani Sekcije za gradbeniøtvo
Bojan Srovin, Marjan Mikec, Andrej Turkom in Zlatko Podræaj smo kot predstavniki Zbornice VZD œlani
komisije za preizkus strokovne usposobljenosti za koordinatorje VZD pri Inøpektoratu RS za delo. 
Z uveljavitvijo Uredbe in novega sistema varnosti in zdravja pri gradnji objektov smo æeleli poenotiti
predpisano Knjigo ukrepov za varno delo. V okviru Sekcije za gradbeniøtvo smo doloœili obliko in
vsebino knjige. Kolega Stanko Oæbot je poskrbel, da je sedaj æe uveljavljena knjiga bila prviœ natisnjena
v letu 2004. Projektna skupina (Milan Doboviøek, Boæo Øef, Stanko Oæbot in Bojan Srovin) je
oblikovala tarifne pogoje za opravljanje storitev koordinatorja VZD. Druga projektna skupina (Marjan
Ømalc, Miran Pavliœ, Milan Doboviøek in Marjan Mikec) je pripravila izhodiøœa za uporabo øtampiljke
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in izkaznice za koordinatorje VZD. Celotno obdobje od uveljavitve Uredbe pa najmanj enkrat letno
organiziramo posvete koordinatorjev VZD. Eden od pobudnikov teh posvetov in v veliki meri
angaæiran pri oblikovanju vsebine posveta je inøpektor za delo in vodja sluæbe nadzora na zaœasnih
in premiœnih delovnih mestih Joæe Nose. Odliœno sodelovanje Inøpekcije za delo in Sekcije za
gradbeniøtvo, aktualnost vsebine posvetov je nagrajeno tudi z vedno izjemno udeleæbo na teh
posvetih.
V Sekciji za gradbeniøtvo imamo øe veliko idej in naœrtov, usmerjenih predvsem oblikovanju pravil
in vsebine dela koordinatorjev VZD, ki niso predpisani s predpisi ali to niti ni namen izdanih
predpisov. To vrzel naj bi nadomestili predpisi, priporoœila in smernice izdane v okviru stanovskega
zdruæenja oziroma zbornice. Kljub odklonilnemu staliøœu IZS glede vkljuœitve varnostnih inæenirjev
v imenik odgovornih projektantov te ideje nismo opustili in jo øe vedno nameravamo v bliænji
bodoœnosti tudi uresniœiti. 

Ljubljana, november 2007

Predsednik Sekcije za gradbeniøtvo:
Bojan Srovin, univ. dipl. org.
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Fundacija Avgusta Kuharja

Zgodovina ustanove Fundacija Avgusta Kuharja

Zveza druøtev varnostnih inæenirjev in tehnikov Slovenije (ZDVITS) je v 14. œlenu svojega statuta,
veljavnem od 15. maja 1990 do 23. maja 2002, zapisala med svoje naloge tudi sprejem posebnega
pravilnika za podeljevanje posebnih priznanj, pohval, nagrad in naslovov zasluænim œlanom druøtev.
ZDVITS je pri tem æelela med drugim zapolniti praznino, ki je nastala po razpadu SFR Jugoslavije in
prenehanju jugoslovanskih priznanj zlato sonce. Ta jugoslovanska priznanja so se podeljevala
podjetjem, ki so se odlikovala z izjemnimi doseæki na podroœju varstva pri delu. Pri snovanju novega
slovenskega priznanja je bil tak pristop zavrnjen, saj naj bi bil za izjemne doseæke vedno zasluæen
posameznik ali skupina posameznikov in ne celotno podjetje. Novo priznanje naj bi torej bilo
namenjeno posameznikom. Imenovalo naj bi se po osebi, ki pooseblja stroko varnosti in zdravja pri
delu v Sloveniji oziroma kot se je reklo do leta 1999 varstva pri delu. Podeljevalo naj bi se denarne
nagrade, kar naj bi jim zagotovilo enak status kot nagradam drugih strok. Podeljevala naj bi se tudi
nedenarna priznanja za druøtveno delo.

Leta 1995 je zaœel veljati nov Zakon o ustanovah (Uradni list RS, øt. 60 z dne 20. oktobra 1995), zato
je bilo na sejah izvrønega odbora sklenjeno, da naj bi ZDVITS postala ustanoviteljica fundacije, ki bo
v tesnem sodelovanju z ZDVITS in druøtvi ter sekcijami varnostnih inæenirjev podeljevala nagrade in
priznanja. Imenovana je bila delovna skupina, zadolæena za postopke ustanavljanja.

Fundacijo Avgusta Kuharja je ustanovila Zveza druøtev varnostnih inæenirjev in tehnikov Slovenije s
sklepom svoje redne skupøœine 30. maja 1996. ZDVITS je 16. julija 1996, v œasu predsedovanja var.
inæ. Ivana Cvetka Lukmana iz Nove Gorice, sprejela in podpisala Ustanovitveni akt Fundacije Avgusta
Kuharja (notarski zapis pripravila notarka Duøica Berden iz Ljubljane, opr. øt. SV-355/96). Sedeæ
fundacije je bil sprva takratni sedeæ ZDVITS na Praæakovi 10 v Ljubljani, od 21. septembra 2000 dalje
pa zaradi selitve ZDVITS na Dalmatinovi 4 v Ljubljani (notarski zapis spremembe naslova v
Ustanovitvenem aktu opr. øt. SV-495/00).

Fundacija je bila poimenovana po nestorju slovenskih varnostnih tehnikov Avgustu Kuharju (23. 8.
1906–17. 10. 1964). Namen fundacije naj bi bil sploøno koristen in trajen. Fundacija je bila
ustanovljena za podroœje varnosti in zdravja pri delu. Namen se izpolnjuje s podeljevanjem nagrad
za izjemne strokovne doseæke in priznanj za dolgotrajno strokovno delo na podroœju varnosti in
zdravja pri delu ter s krepitvijo zavesti o potrebnosti sistematiœnega strokovnega varovanja zdravja
pri delu ter æivljenjskega in delovnega okolja. V skladu z zakonom je soglasje k ustanovitvi 2. oktobra
1996 izdal minister za delo, druæino in socialne zadeve Anton Rop (Uradni list RS, øt. 56/11. 10.
1996). Fundacija je imela sedemœlansko prvo upravo, kateri je predsedoval varnostni inæenir iz
Maribora Anton Avsec. 

Fundacija posluje na podlagi ustanovitvenega premoæenja ustanoviteljice. Veœji del aktivnosti se
financira z donacijami, ki jih fundaciji podarijo podjetja in organizacije z razumevanjem pomena
stroke varnosti in zdravja pri delu (varstva pri delu) tako za konkurenœnost slovenskega gospodarstva
na najzahtevnejøem trgu razvitih dræav kot za ohranjanje zdravja in delovne zmoænosti slovenskih
delavcev. Zaupanje donatorjev je temelj za uœinkovito delovanje fundacije. Poslovanje fundacije
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nadzira triœlanski nadzorni svet, ki je sestavljen iz predstavnikov ustanoviteljice, ministrstva,
pristojnega za varnost in zdravje pri delu, ter donatorja, ki je v preteklem letu prispeval najviøjo
donacijo.

Fundacija je v letu 1997 sprejela statut in Pravilnik o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in
priznanj. Na podlagi pravilnika je bil v aprilu 1997 pripravljen javni razpis za prvo podelitev nagrade
Avgusta Kuharja za izjemne doseæke na podroœju varnosti in zdravja pri delu, ki jih opredeljuje
ustvarjalnost in inovativnost. Razpis je bil objavljen v strokovni reviji Delo in varnost, v glasilu
Delavska enotnost ter razposlan v vsa druøtva varnostnih inæenirjev. 

V sodelovanju z ustanoviteljico Zvezo druøtev varnostnih inæenirjev in tehnikov Slovenije smo
nagrade in priznanja Avgusta Kuharja prviœ podelili na IV. simpoziju o varnosti in zdravju pri delu
Republike Slovenije z mednarodno udeleæbo 19. novembra 1997 ob 9. uri v Primorskem dramskem
gledaliøœu v Novi Gorici.

Akti fundacije doloœajo, da se v evidenco podeljenih nagrad in priznanj vpiøejo tudi priznanja zlato
sonce, ki so bila podeljena do leta 1990. Fundacija je na vsakoletnih oktobrskih oziroma novembrskih
posvetih in simpozijih ZDVITS oziroma kasneje Zveze druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije (ZDVIS)
æe desetkrat podelila nagrade in priznanja. Fundacija je sœasoma øirila namen podeljevanja nagrad,
tako da danes podeljuje tri vrste denarnih nagrad: za izjemni doseæek, za æivljenjsko delo in za
najboljøe diplomsko delo diplomiranega varnostnega inæenirja. Podeljuje tudi nedenarna priznanja
za druøtveno delo. Dvakrat je podelila tudi posebni priznanji skupini strokovnjakov in najstarejøemu
druøtvu ob 50-letnici delovanja. Delo fundacije in utemeljitve vseh nagrad in priznanj ter donatorji
so predstavljeni na svetovnem spletu www.fundacija-avgustakuharja.si. 

Fundacija Avgusta Kuharja je v sodelovanju z druøtvi in ZDVIS vodila øe akcijo v osnovnih øolah za
ustvarjanje varnostne kulture ter stroko varnosti in zdravja pri delu predstavljala tudi mladim na
sejemski prireditvi Øtudentska arena.

Zapisala: Luœka Böhm, tajnica fundacije

Priznanja »zlato sonce« 

Priznanja »zlato sonce« za izjemne doseæke stroke varstva pri delu so v evidenco dobitnikov nagrad
in priznanj Avgusta Kuharja zapisana enakovredno.

Uvod: Pravilnik o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja
doloœa, da je fundacija dolæna voditi natanœno evidenco o nagrajencih in dobitnikih priznanj. Evidenco
je treba voditi posebej za vsako obliko nagrade oziroma priz nanja. Pravilnik tudi doloœa, da se v
evidenco vpiøejo tudi prejemniki tistih drugih priznanj za delo na podroœju varnosti in zdravja pri
delu, ki so jih pred ustanovitvijo nagrad in priznanj Avgusta Kuharja prejeli strokovni delavci iz
Slovenije in ki jih kot enakovredne odobri Zveza druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije. Pravilnik
sam doloœa, da se v evidenco prejemnikov nagrad Avgusta Kuharja vpiøejo pre jemniki zveznih
jugoslovanskih priznanj “zlato sonce” iz Slovenije v letih 1987–1989. 
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O priznanju »zlato sonce«: Leta 1987 je bil podpisan zvezni jugoslovanski druæbeni dogovor o
vodenju akcije »V sluæbi varstva – v sluæbi œloveka«. Dogovor so podpisali Zveza sindikatov Jugoslavije,
Skupøœina Jugoslavije, Zvezna konferenca Socialistiœne zveze delovnega ljudstva, Gospodarska
zbornica Jugoslavije, Zveza socialistiœne mladine Jugoslavije, Zveza skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja Jugoslavije, Zveza skupnosti zdravstvenega zavarovanja in zdravstva
Jugoslavije, Zveza invalidov dela Jugoslavije, Zveza inæenirjev in tehnikov Jugoslavije, Zdruæenje
zavarovalnih organizacij Jugoslavije, Jugoslovanska zveza za izboljøanje varstva pri delu ter œasopisno-
zaloæniøka delovna organizacija »Zaøtita na radu«. Druæbeni dogovor je bil objavljen v Uradnem listu
SFRJ. Cilj akcije »V sluæbi varstva – v sluæbi œloveka« je bila humanizacija dela in œim boljøe varstvo
œloveka v delovnem procesu. Akcija naj bi imela delovno-tekmovalno naravo. Delovnim in drugim
organizacijam ter posameznikom naj bi se podeljevala priznanja za najboljøe doseæke pri humanizaciji
dela oziroma za izboljøevanje delovnih pogojev in za ohranjanje zdravja ter delovne sposobnosti
delavcev. V akcijo naj bi bile vkljuœene vse delovne in druge organizacije v Socialistiœni federativni
republiki Jugoslaviji. 

V akciji »V sluæbi varnosti – v sluæbi œloveka« so se podeljevala naslednja priznanja:
• kip »zlato sonce«
• plaketa »zlato sonce« 
• medalja »zlato sonce

Dobitniki so prejeli ustrezno kovinsko odliœje v obliki dveh rok, ki øœitita sonce. Sonce je predstavljalo
delavœevo zdravje in æivljenje.

Poleg druæbenega dogovora je bil pripravljen øe Poslovnik o delu koordinacijskega odbora akcije »V
sluæbi varnosti – v sluæbi œloveka«, Pravilnik o podeljevanju priznanj v okviru akcije »V sluæbi varnosti
– v sluæbi œloveka« ter dokument o kategorijah in kriterijih za podelitev druæbenih priznanj
(obveznosti tekmovalcev) z navodilom in obrazcem, kako pripraviti kandidaturo za kolektivne
dobitnike in posameznike.

Ta druæbena priznanja so se podeljevala v Beogradu ob 4. aprilu – jugoslovanskemu dnevu varstva
pri delu; ta dan je bil namreœ razglaøen za jugoslovanski dan varstva pri delu v spomin na 4. april
1965, ko sta tedanja voditelja SFR Jugoslavije Josip Broz Tito in Edvard Kardelj podpisala ukaz o
razglasitvi Temeljnega zakona o varstvu pri delu – prvega tovrstnega zakona v jugoslovanski
zgodovini. Dan varstva pri delu naj bi namreœ postal priloænost za pregled doseæenega na podroœju
varstva pri delu z namenom spodbujati razvoj varstva pri delu, humanizacijo dela ter zmanjøevanje
øtevila poøkodb pri delu, poklicnih bolezni in invalidnosti delavcev. Vsako leto je bilo razdeljeno
doloœeno øtevilo kipov, plaket in medalj »zlato sonce« dobitnikom iz vseh federativnih enot takratne
Jugoslavije. 

V Sloveniji je po letu 1988 vodenje akcije prevzela tedanja enotna Zveza sindikatov Slovenije. Na
podlagi vsakoletnega javnega razpisa v sindikalnem glasilu Delavska enotnost so kandidate za
priznanja predlagali obœinski sveti sindikatov oziroma republiøki odbori sindikatov dejavnosti v tesni
povezavi z druøtvi varnostnih inæenirjev in tehnikov. Slovenija je v akciji sodelovala od leta 1987 do
1989. V slovenskih delovnih organizacijah, ki so prejele kip »zlato sonce« je Zveza sindikatov Slovenije
organizirala tudi sveœano medijsko predstavitev dobitnikov v Sloveniji.
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V letu 1990, ko se je Slovenija zaradi razhajanj v SFR Jugoslaviji zaœela pripravljati na osamosvojitev,
se Slovenija ni veœ æelela udeleæevati te jugoslovanske akcije. Toda slovenska strokovna javnost je
pozitivno sprejela podeljevanje priznanj za izjemne doseæke v stroki varstva pri delu, kakrøno je bilo
jugoslovansko priznanje »zlato sonce«. Zato je v tistem œasu v Zvezi druøtev varnostnih inæenirjev
Slovenije kot v tedanji Zvezi sindikatov Slovenije prvikrat priølo do pobude za ustanovitev slovenske
nagrade za izjemne doseæke varstva pri delu. Ta pobuda se je ponavljala na vsaki skupøœini Zveze
druøtev, dokler prav s tem namenom ni bila ustanovljena Fundacija Avgusta Kuharja in slovenska
nagrada ter priznanja Avgusta Kuharja za izjemne doseæke stroke varnosti in zdravja pri delu.

Seznam dobitnikov kipov, plaket in priznanj »zlato sonce« iz Slovenije po letih:

LETO 1987:

Za leto 1987 je bilo v vsej SFR Jugoslaviji podeljeno 7 kipov, 27 plaket in 33 medalj »zlato sonce«.

Sveœana podelitev priznanj za leto 1987 je bila v Sloveniji 6. julija 1988 v prostorih Doma sindikatov,
Dalmatinova ulica 4, Ljubljana.

Kip »zlato sonce« POJASNILO: Ni bilo dobitnika iz Socialistiœne republike Slovenije.
Plaketa »zlato sonce« 1. Delovna organizacija Belinka Ljubljana

2. Emil Maruøiœ, Luka Koper 
Medalja »zlato sonce« 1. Vladimir Pahor, Zavod za varstvo pri delu Ljubljana, 

Poslovna enota Koper
2. Anton Kapus, Sava Kranj
3. Franc Kocbek, Zlatorog Maribor
4. Oskar Jogan, SGP Stavbenik Koper
5. Boris Kramæar, predsednik Druøtva varnostnih inæenirjev 

in tehnikov Ljubljana
6. Janez Ømalc, Delovna organizacija Konus Slovenske Konjice

LETO 1988: 

Za leto 1988 je bilo v vsej SFR Jugoslaviji podeljeno 8 kipcev, 34 plaket in 61 medalj »zlato sonce«.

Sveœana podelitev priznanj za leto 1988 v Sloveniji je bila 20. aprila 1989 v poslovni zgradbi delovne
organizacije KONUS v Slovenskih Konjicah.

Kipec »zlato sonce« 1. DO KONUS, Kemijska in usnjarsko predelovalna industrija 
Slovenske Konjice

Plaketa »zlato sonce« 1. Zavod SRS za varstvo pri delu 
(tehniœne in tehnoloøke vede) Ljubljana

2. Mag. sci. Marijan Hruøovar, zdravnik – 
specialist medicine dela, vodja Zdravstvenega doma Øtore, 
Zdravstveni center Celje, TOZD zdravstveni dom, 
sluæba osnovne zdravstvene dejavnosti Øtore, Celje
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3. DO Luka Koper
4. DO Sava Kranj, Industrija gumijevih, usnjenih 

in kemiœnih izdelkov Kranj
5. Sluæba varstva pri delu in okolja, 

SOZD Mariborska tekstilna tovarna, Maribor
6. Dipl. stojni inæ. in dipl. politolog Peter Polak, 

strokovni sodelavec v sluæbi za kakovost 
DO Iskra Telematika, Kranj

Medalja »zlato sonce« 1. Kovinoplastika Loæ, Industrija kovinskih 
in plastiœnih izdelkov, Stari trg

2. dipl. inæ. Adolf Flajsinger, podpredsednik Druøtva varnostnih 
inæenirjev in tehnikov Maribor

3. Industrija bombaænih izdelkov Kranj
4. Inæ. Zoran Krejiå, vodja sluæbe za varstvo pri delu 

in varstvo okolja v Æelezarni Jesenice
5. Inæ. Vekoslav Cee, vodja varstva pri delu in poæarne varnosti, 

Æivilski kombinat Intes Maribor
6. Dipl. inæ. Vladimir Kosiœ, vodja sluæbe varstva pri delu, 

Soøko gozdno gospodarstvo Tolmin
7. DO Gorenje – mali gospodinjski aparati Nazarje
8. TOZD Skladiøœa in transport – Kovinotehna, Celje, Prekladalne

storitve na æelezniøkih postojankah in drugih mestih, Celje
9. Tovarna usnja Slovenj Gradec

10. Dr. Rudi Œajavec, specialist medicine dela, prometa in øporta, 
TOZD Zdravstveni dom Celje

11. Bruno Kriøtof, Dravske elektrarne Maribor
12. Inæ. Joæe Kek, vodja sluæbe varstva pri delu 

v Tekstilni tovarni JUTEKS Æalec
13. Inæ. Martin Sedovnik, Tekstilna tovarna JUTEKS Æalec
14. Andrej Resnik, KV kovinostrugar, opravljalec nalog 

konstruiranja, MER – DO Mlinsko predelovalna industrija Celje
15. Dipl. inæ. Karlo Turk, vodja sluæbe za varstvo pri delu 

v DO Goriœke opekarne Bukovica, Renœe

LETO 1989:

Za leto 1989 je bilo v vsej SFR Jugoslaviji podeljeno 5 kicev, 24 plaket in 27 medalj »zlato sonce«.

Sveœana podelitev priznanj za leto 1989 je bila v Sloveniji 22. junija 1990 v IMV REVOZ Novo mesto.

Kipec »zlato sonce« 1. TOZD REVOZ IMV Industrija motornih vozil Novo mesto
Plaketa »zlato sonce« 1. Gorenje, Gospodinjski aparati Titovo Velenje

2. ELAN, Tovarna øportnega orodja Begunje na Gorenjskem 
Medalja »zlato sonce« 1. Podjetje za vzdræevanje æelezniøkih vozil, 

Æelezniøko gospodarstvo Ljubljana
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2. Var. inæ. Ivan Verhej, GIP »Gradis«, Gradbena enota Maribor
3. Var. inæ. Darko Cafuta, »Aero« TOZD, Tovarna celuloze 

in papirja Medvode
4. Var. inæ. Stanko Gabrovec, Tovarna duøika Ruøe

Na podlagi dokumentacije pripravila: Luœka Böhm
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O Avgustu Kuharju
(23. 8. 1906–17. 10. 1964)

Zveza druøtev varnostnih inæenirjev in tehnikov Slovenije je poimenovala nagrado za izjemne doseæke
na podroœju varnosti in zdravja pri delu, ki jo opredeljujejo ustvarjalnost, inovativnost in spodbujanje
za napredek stroke. Ta nagrada vkljuœuje tudi priznanja za dolgoletno aktivno druøtveno delo po
starosti slovenskih varnostnih tehnikov; nagrada je poimenovana po Avgustu Kuharju. Namen
poimenovanja nagrade in priznanj po nestorju stroke varstva pri delu je pokazati na zaœetke te stroke
pri nas in s tem tudi na vso prehojeno pot do danes.

Vladimir Javor je v strokovni reviji Delo in varnost leta 1964 ob smrti Avgusta Kuharja zapisal: 

“Veø prijatelj, æe kar takoj ti povem, da si se lotil lepega, toda zaenkrat øe vedno grenkega poklica!”
Pribliæno tak uvod pokojnega Avgusta Kuharja je bil namenjen premnogemu varnostnemu tehniku
novincu, ki so ga za zaœetek poslali na Ravne “gledat, kako izdeluje varnost”. 

Le œemu smo vsi romali tja?

Nadejali smo se mi in tisti, ki so nas poslali, da nam bo tam poceni in v zelo kratkem œasu odkril
vse varnostne umetnosti œarodej, po katerega zaslugi je glas ravenskih fuæinarjev øel dalje kot v
deveto vas, obkroæil vso naøo domovino in se œul øe v zamejstvu. Toda ta naøa tiha upanja in
poboæne æelje so kajpak morale hitro usahniti ob snidenju in prvih besedah tega œudovitega moæa.
Kmalu nam je postalo jasno, da ne gre za œudeæe, da se varnost ne gradi s sugestijami od zgoraj,
øe manj pa z ukazi te ali one vrste, ampak predvsem z dobro voljo in sodelovanjem slehernega
œlana delovnega kolektiva ...

Takøni so bili torej zaœetki øolanja prvih strokovnjakov za varstvo pri delu v Sloveniji – varnostnih
tehnikov. Sledila je ustanovitev Viøje tehniøke varnostne øole v Ljubljani, ki je izobraæevala varnostne
inæenirje. Danes Oddelek za tehniøko varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo øola bodoœe
diplomirane varnostne inæenirje. Slovenska podjetja jih potrebujejo za varno organizacijo dela, œe se
med drugim æelijo obdræati na trgu razvitih dræav.

Predstavitev dela Avgusta Kuharja zaokroæimo z izborom iz njegove bibliografije:

ŒLANKI PRED II. SVETOVNO VOJNO 

1 Vpliv vojne na æelezarsko industrijo
V: Slovenec, 67/1939, øt. 251, str. 4 

2 Klic guøtanjske sirene: Industrijska delavnost v jugoslovanskem delu koroøke zemlje 
in njen pomen za obstanek ljudstva
V: Tovarniøki vestnik, 2/1938, øt. 7, 1 

3 Na Jesenicah je zagorel nov plavæ: Na zgodovinskih tleh æelezarstva, kjer sega æelezarska 
obrt do 3000 let nazaj in kjer je v zgodovini zagorelo in ugasnilo veliko plavæev, 
je bila te dni zakurjena nova moderna topilnica
V: Slovenec, 65/1937, øt. 245, str. 5 
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4 Izobrazba vajencev pri najveœji evropski industriji/A. Kuhar
V: Slovenec, 64/1936, øt. 250, str. 7 (Z 2 sl.) 

5 Nemøka æelezarska industrija je v polnem razmahu: Mi si ne moremo privoøœiti 
40-urnega tedna/A. Kuhar
V: Slovenec, 64/1936, øt. 253, str. 3 

ŒLANKI PO II. SVETOVNI VOJNI 

1 Kljuœ smo æe naøli
V: Pogovori 1960 (8. X.), str. 337–338
O varnosti pri delu 

2 Nesreœe pri delu v jugoslovanski œrni metalurgiji
V: Delo in varnost VII/1962, øt. 11–12, str. 142–144 

3 Varnost pri delu v praksi. Primer Æelezarne v Ravnah
V: Delo in varnost IV/1959, øt. 2, str. 26–27 

SAMOSTOJNE PUBLIKACIJE 

1 Kuhar Avgust
Male obratne izboljøave. Pomen in organizacija predlogov za izboljøanje dela
V: lj. izd. Federalni odbor ESZDNJ za Slovenijo. (Sindikalna knjiænica 2) 

2 Kuhar Avgust
Delovna varnost. Bistvo, dolænosti in organizacija borbe proti obratnim nesreœam 
v industriji in obrti (Primeri iz æelezarn) Lj., dræavni zavarovalni zavod – 
Direkcija za Slovenijo
Zaøœitna sluæba (MbT) 1954, 140 str., 2500 izvodov 

3 Kuhar Avgust
Racionalizacija. Pojmi in ukrepi za poveœanje storilnosti dela v industriji in obrti
Zaloæba Obzorja Maribor 1955, 170 str., 2000 izvodov 

4 Kuhar Avgust
Sigurnost rada u industriji i zanatstvu. Primeri iz æeljezara. Beograd. Tehniœka knjiga. 
(Preveo sa slovenaœkog Danimir Belle. Øtampa: Grafiåko preduzeåe “Slobodan Joviå”) 1955. 
140 + (IV), str. 80
Str. 5–6: Marijan Dular: Predgovor originalu. Naslov izvirnika: Delovna varnost 
v industriji in obrti 

5 Kuhar Avgust
Delaj varno: Ljudska tehnika poziva v borbo proti nesreœam pri delu. (Sestavila Avgust 
Kuhar in Franjo Aleø. Opremil Janez Trpin). Æivljenje in tehnika. Sodelovali so: Republiøki 
zavod za socialno zavarovanje in Dræavni zavarovalni zavod. 
Umetniøki zavod za litografijo, 1957
(Mala tehniœna knjiæica Æivljenje in tehnika 3) 
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Vodenje Fundacije Avgusta Kuharja

Prva uprava Fundacije Avgusta Kuharja v mandatu od 16. 7. 1996 do19. 5. 2000:
Anton Avsec (predsednik), Maribor
Luœka Böhm (tajnica), Ljubljana
Vladimir Drusany, Ljubljana
Bogomir Henrik Æiæek, Fram
Vojeslav Adamiœ, Ljubljana
Joæe Dolenc, Ljubljana
Mirko Markiœ, Koper

Druga uprava Fundacije Avgusta Kuharja v mandatu od 19. 5. 2000 do 15. 7. 2004
Mag. Florjan Zabret (predsednik), Krtina pri Dobu
Luœka Böhm (tajnica), Ljubljana
Anton Avsec, Maribor
Bogomir Henrik Æiæek, Fram
Helmut Vidic, Ljutomer
Mirko Voøner, Primoæ nad Muto
Vojeslav Adamiœ, Ljubljana

Tretja uprava Fundacije Avgusta Kuharja v mandatu od 15. 7. 2004 do 2008
Mag. Florjan Zabret (predsednik), Krtina pri Dobu
Luœka Böhm (tajnica), Ljubljana
Anton Avsec, Zgornja Kungota
Bogomir Henrik Æiæek, Fram
Joæe Miklavc, Velenje
Miro Økufca, Novo mesto
Æarko Leban, Nova Gorica

Predsednik Uprave fundacije Avgusta Kuharja na 10. podelitvi Nagrad in priznanj Fundacije
avgusta kuharja na Bledu leta 2006
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Dobitniki priznanj in nagrad Fundacije Avgusta Kuharja

DOBITNIKI NAGRAD AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEÆEK
Øt LETO NAGRAJENEC IZJEMNI DOSEÆEK DRUØTVO 
1 1997 Viljem Straøek Sistem upravljanja okolja v delniøki Druøtvo varnostnih 

druæbi Tuba embalaæa Ljubljana inæenirjev Ljubljana
2 1998 Janez Øterbal Program ukrepov za zmanjøanje Druøtvo varnostnih 

øtevila poøkodb pri delu v delniøki inæenirjev in tehnikov 
druæbi Talum, Kidriœevo, junij 1996 Maribor

3 1999 Peter Zupan Sistem varnosti in zdravja Druøtvo varnostnih 
pri delu v delniøki druæbi inæenirjev Gorenjske
Iskra Emeco, Merjenje 
in upravljanje energije, Kranj 

4 2000 Skupina Sistem varnosti in zdravja Druøtvo varnostnih 
strokovnjakov:  pri delu v Savi d.d., inæenirjev Gorenjske 
Emil Nanut, Savi Tires, d.o.o., 
Janko Gorjanc, in v druæbi Goodyear EPE 
Janez Fabijan 

5 2001 Milan Tomøe Sistem varnosti in zdravja Druøtvo varnostnih 
pri delu v holdingu Helios Domæale inæenirjev Gorenjske

6 2002 Bernard Turk Sistem varnosti in zdravja pri delu Druøtvo varnostnih 
v delniøki druæbi Kovinoplastika Loæ, inæenirjev Ljubljana 
Industriji kovinskih 
in plastiœnih izdelkov

7 2003 Janez Bogataj Sistem varnosti in zdravja Druøtvo varnostnih 
pri delu v delniøki druæbi Termo, inæenirjev Gorenjske 
Industriji termiœnih izolacij 
iz Økofje Loke

8 2004 Vladimir Drusany Uvajanje raœunskih metod Druøtvo varnostnih 
doloœanja stopnje varnosti inæenirjev Ljubljana
na delovnem mestu 

9 2005 Franc Stopajnik Prispevek k varstvu in zdravju Druøtvo strokovnih 
pri delu v kmetijstvu in æivilski delavcev za varnost 
industriji in zdravje pri delu 

Ptuj. 
10 2006 Mihael Œokl Odæveplanje grodlja Druøtvo varnostnih 

v Salonitu Anhovo inæenirjev in tehnikov
Maribor

11 2007 Marjan Bilban Raziskovalno delo in uœbeniki Druøtvo varnostnih 
s podroœja medicine dela inæenirjev Ljubljana

12 2007 Joæe Æagar Serija televizijskih, strokovno Medobœinsko druøtvo 
in Marjan Ømalc informativnih oddaj na temo varnostnih inæenirjev 

varnosti in zdravja pri delu Novo mesto
in varstva pred poæari
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DOBITNIK NAGRADE AVGUSTA KUHARJA ZA ÆIVLJENJSKO DELO
Øt. LETO NAGRAJENEC DRUØTVO 
1 2002 Joæe Dolenc Druøtvo varnostnih inæenirjev Ljubljana
2 2003 Branko Koøir Medobœinsko druøtvo varnostnih inæenirjev Novo mesto
3 2004 Primoæ Gspan Druøtvo varnostnih inæenirjev Ljubljana
4 2005 Alojz Cerjak Medobœinsko druøtvo varnostnih inæenirjev Novo mesto
5 2006 Vojeslav Adamiœ Druøtvo varnostnih inæenirjev Ljubljana
6 2007 Italo Morosini Medobœinsko druøtvo varnostnih inæenirjev Novo mesto

DOBITNIKI NAGRADE AVGUSTA KUHARJA ZA NAJBOLJØO DIPLOMSKO NALOGO
Øt. Leto DOBITNIK NASLOV DIPLOMSKE NALOGE 
1 2000 Rudi Bunc Varnost v operacijskih dvoranah
2 2001 Marko Tomazin Poæarna in eksplozijska zaøœita v odpraøevalnih sistemih 

pri obdelavi lesa
3 2002 Bojan Strnad Vpliv intenzitete proizvodnje na parametre delovnega 

okolja in ocena negotovosti rezultatov v obratu 
Proizvodnja titancinkove ploœevine

4 2003 Janez Cesar Varnostni problemi pri skladiøœenju naftnih derivatov 
za 90-dnevne rezerve

5 2004 Nikolaj Petriøiœ Metode za identifikacijo tveganja pri zavezancih direktive 
Seveso II

6 2005 Domen Vrtnik Komuniciranje z zaposlenimi – meseœna varnostna 
kampanja

7 2006 Gregor Doblekar Delo na viøini
8 2007 Mojca Malovrh Ukrepi za zagotavljanje varnega in zdravega dela v galvani

DOBITNIKI PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA PO DRUØTVIH
DRUØTVO LETO DOBITNIK PRIZNANJA Øtevilka priznanja
Druøtvo varnostnih inæenirjev 
in tehnikov Maribor 1997 Edvard Harl 1  

1998 Alojz Øtandeker 7  
1999 Everist Muzloviœ 11  
2000 Anton Avsec 23
2001 Miroslav Saviœ 28
2002 Øtefan Greif 40
2003 Vilko Øvab 56
2004 Miroslav Kapun 63  
2006 Duøan Lederer 82 

Druøtvo varnostnih inæenirjev Ljubljana 1997 prof. Ludovik Oskar Kavs 2
1997 Alojzij Anton Terglav 3  
1999 Zlatko Øorman 17  
1999 Joæe Nadu 18  
2001 Peter Petkovøek 33
2002 Marko Koren 41  
2002 Lovrenc Mrak 42  
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2003 Alojz Pøaker 54  
2003 Vinko Øuøterøiœ 55  
2004 Vojeslav Adamiœ 58  
2005 Stanislav Buh 71  
2005 Vladimir Bizoviœar 72  
2006 Drago Borøtnar 79  
2006 Marko Miø 80  
2007 Marjetka Metka Vakselj 87

Druøtvo strokovnih delavcev 1997 Alojz Sukiœ 4
za varnost delovnega, bivalnega 1998 Gvido Klar 6
in naravnega okolja Pomurja 1999 Milan Rebrec 12  

2000 Bojan Fariœ 20
2001 dr. Franc Bohar 29  
2001 Slobodan Vlaoviœ 30  
2003 Anton Ranœigaj 50  
2006 Ljubica Smolkoviå 81 

Druøtvo strokovnih delavcev 2006 Robert Vaupotiœ 73  
za varnost in zdravje pri delu Ptuj 2007 Janez Vidoviœ 86
Medobœinsko druøtvo varnostnih 1998 Emil Maruøiœ 5  
inæenirjev Koper 1999 Milan Zega 15  

2002 Viktor Lampe 39  
2005 Bruno Pavlica 70  
2007 Tomaæ Juriøeviœ 85

Druøtvo varnostnih inæenirjev Velenje 1998 Franc Œegovnik 8  
1999 Joæe Miklavc 10  
2000 Breda Djordjeviå 26
2000 Andrej Øpiler 27  
2001 Milorad Øikman 37  
2002 Franc Mlinar 38  
2003 Dobrica Dimiå 52  
2004 Marjan Zdoløek 60  
2005 Mirko Voøner 65  
2006 Venœeslav Kerec 77  
2007 Alojz Meterc 92

Druøtvo varnostnih inæenirjev 1998 Æarko Leban 9
severnoprimorske regije – Nova Gorica 2000 Tomaæ Kulot 24

2000 Ivan Cvetko Lukman 25
2004 Andrej Furlan 62  
2005 Marijan Lozej 64  
2006 Emil Pirc 76  
2007 Æeljko Humar 88 

Druøtvo varnostnih inæenirjev 1999 Florjan Zabret 14  
Gorenjske 2000 Edvard Renko 19  

2001 Ludvik Sokliœ 31  
2002 Øtefan Kalamar 46  
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2003 Franc Pintar 48  
2004 Franc Pfajfar 57  
2005 Cveto Bizjak 69  
2006 Maks Vreœko 75  
2007 Damjan Blaznik 90

Druøtvo varnostnih inæenirjev Celje 1999 Stane Ocvirk 16  
2001 Karel Lorenœak 36  
2002 Ciril Blagotinøek 43
2003 Øtefan Saøo Pisanec 49  
2005 Viljem Breœko 68  
2006 Milan Volavøek 83  
2007 Emil Øantl 89

Medobœinsko druøtvo varnostnih 2000 Branko Koøir 21
inæenirjev Novo mesto 2000 Alojz Cerjak 22

2002 Marjan Ømalc 47  
2004 Rudi Ivanœiœ 61  
2005 Anton Fabjan 67  
2006 Joæe Æagar 74  
2007 Rudi Janeæiœ 84

Druøtvo inæenirjev in tehnikov tekstilne 2001 Milan Skaza 34
industrije Slovenije za varstvo pri delu 2002 Zdenka Markiœ 45  

2003 Dæari Øakirov 53  
2004 Milan Rifelj 59 

Sekcija varnostnih inæenirjev v kmetijstvu 1999 Ivan Rozman 13
pri Zvezi druøtev varnostnih inæenirjev 2001 Slobodan Drakuliœ 35
Slovenije
Sekcija za gradbeniøtvo pri Zvezi druøtev 2001 Zlatko Podræaj 32
varnostnih inæenirjev Slovenije 2002 Bojan Srovin 44  

2003 Stanko Oæbot 51  
2005 Ervin Kozem 66  
2006 Boæidar Øef 78  
2007 Igor Grmek 91

POSEBNA PRIZNANJA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA
Øtevilka LETO NAZIV OZIROMA  RAZLOG DRUØTVO 
posebnega IME DOBITNIKA
priznanja 
1 1999 Strokovni delavci sluæbe varstva Prispevek k zniæanju Druøtvo 

pri delu Salonita Anhovo: tveganj za zdravje varnostnih
Zvonimir Kristanœiœ, delavcev v azbestni inæenirjev 
Miran Gabrijelœiœ, Milko Rutar proizvodnji severnoprimorske 
in Andra Mezek 1980–1999 regije – Nova Gorica

2 2005 Druøtvo varnostnih inæenirjev Ob 50-letnici druøtva Druøtvo varnostnih 
Ljubljana inæenirjev Ljubljana
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Nagrajenci in dobitniki priznanj Fundacije Avgusta Kuharja za leto 2004

Nagrajenci in dobitniki priznanj Fundacije Avgusta Kuharja za leto 2005

Prejemniki nagrad Fundacije Avgusta Kuharja za leto 2006
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Prejemniki priznanj Fundacije Avgusta Kuharja za leto 2006

Dobitniki priznanja Dobra praksa na podroœju varnosti in zdravja pri delu »Varen zaœetek« 
in dobitniki nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2006 - Hotel Golf na Bledu
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Zbornica varnosti in zdravja pri delu 

ZBORNICA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
•OCCUPATIONAL SAFETY AND HELTH CHAMBER•

Mikloøiœeva cesta 38
SI - 1000 Ljubljana
Tel.: 01/430 32 56
Fax: 01/430 32 57

E-mail: zbornica.vzd@siol.net
www.zbornica-vzd.si

... zavedajoœ se pomena varnosti in zdravja delavcev pri delu, se varnostni inæenirji in
ostali strokovni delavci ter pooblaøœeni zdravniki specialisti medicine dela, ki delamo na
omenjenem podroœju, povezujemo v poklicno zdruæenje, organizirano v Zbornico varnosti
in zdravja pri delu.

Zbornica varnosti in zdravja pri delu bo z ravnanjem svojih œlanov prispevala svoj deleæ k
veœjemu vzpodbujanju in izvajanju ustrezne ravni varnosti in zdravja pri delu v
gospodarskih druæbah, javnih zavodih in drugih organizacijah in ustanovah.

Zbornica varnosti in zdravja pri delu si bo prizadevala prevzeti odloœilno vlogo zlasti pri:

postavljanju pogojev za izvajanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu,
izvedbi in podeljevanju strokovnih izpitov iz varnosti in zdravja pri delu,
podeljevanju dovoljenj za delo s podroœja varnosti in zdravja pri delu ...

(Iz preambule statuta Zbornice varnosti in zdravja pri delu )

Ideje o ustanovitvi poklicne zbornice strokovnih delavcev segajo v œas 90- tih let, ko je predvsem
zaradi spremenjenih druæbenih, zlasti pa ekonomskih razmer, nastajal nov pravni red Republike
Slovenije. Starejøi, zlasti takrat aktivni kolegi, so ob razliœnih  priloænostih, kot so strokovna sreœanja,
sestanki s predstavniki ministrstva za delo, kontakti z inøpektorji za delo in drugimi institucijami,
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izpostavljali nujnost povezovanja strokovnih delavcih v poklicno zbornico. Æe pred sprejemom Zakona
o varnosti in zdravja pri delu je bilo nekaj iniciativ za ustanovitev zbornice, ki bi povezovala samo
podjetja z dovoljenjem za delo. Morda je bil ravno to eden izmed razlogov, zakaj æe takrat ni priølo
do ustanovitve zbornice, ki bi na podlagi takratnih snovalcih zagotovo delovala preveœ v zaprtem
krogu in ne bi vkljuœevala tudi preostale strokovne delavce v øtevilnih gospodarskih druæbah, javnih
zavodih in ustanovah. Kljub vsemu je bila pobuda stroke varnosti in zdravja pri delu vsaj deloma
upoøtevana v 49. œlenu Zakona o varnosti in zdravja pri delu, ki opredeljuje, da se strokovni delavci
in pooblaøœeni zdravniki, ki opravljajo naloge varnosti in zdravja pri delu, lahko zdruæujejo v zbornico.
Za kaj veœ od sicer posploøene dikcije zakona ni bilo dovolj strokovne moœi in argumentov, øe manj
pa politiœne volje, œeprav so bila æe v fazi nastajanja zakona izraæene pobude o obveznem vkljuœevanju
strokovnih delavcev v zbornico, vkljuœno s pridobitvijo javnih pooblastil, s katerimi bi lahko stroka
uœinkoviteje sooblikovala razvoj sistema varnosti in zdravja pri delu.

Vse to ni povzroœilo omahovanja v smeri priprav za ustanovitev zbornice. Kmalu po sprejemu Zakona
o varnosti in zdravja pri delu so stekle aktivnosti za ustanovitev Zbornice varnosti in zdravja pri
delu. Pri oblikovanju iniciativne skupine je kljuœno vlogo prevzela Zveza druøtev varnostnih
inæenirjev, ki je s svojo mreæo druøtev po celotni Sloveniji uœinkovito in v kratkem œasu uspela
pripraviti podlage za sklic ustanovne skupøœine zbornice. Tako je 29. novembra 2000 v Velenju
potekala ustanovna skupøœina Zbornice varnosti in zdravja pri delu, kjer je prisostvovalo veœ kot sto
udeleæencev. Po ustrezni registraciji Zbornice varnosti in zdravja pri delu so bili sprejeti osnovni akti
za nemoteno delovanje, med drugim Statut Zbornice varnosti in zdravja pri delu in Kodeks poklicne
etike œlanov Zbornice varnosti in zdravja pri delu, prva redna skupøœina Zbornice varnosti in zdravja
pri delu pa je potekala 30. januarja 2001.

Ustanovitelji Zbornice varnosti in zdravja pri delu na 1. skupøœini Zbornice v letu 2001

Trenutno se v Zbornico varnosti in zdravja pri delu zdruæuje 86 podjetij z dovoljenjem za delo; ob
tem je pomembno, da so vkljuœena domala vsa velika in veœja podjetja z dovoljenjem za opravljanje
nalog varnosti pri delu in 369 œlanov (varnostni inæenirji, koordinatorji, drugi strokovni delavci, ki
opravljajo naloge VZD, pooblaøœeni zdravniki). Poudariti je potrebno, da je œlanstvo v Zbornici
varnosti in zdravja pri delu vse od njene ustanovitve pa do danes prostovoljno. Œlanarina je poleg
organizacije najrazliœnejøih oblik izobraæevanja strokovnih delavcev iz varnosti in zdravja pri delu
najpomembnejøi finanœni vir za zagotavljanje nemotenega delovanja.
Ocenjujemo, da je œlanstvo v zbornici stabilno, brez posebnih nihanj, je pa res, da na tem podroœju
nismo uspeli nagovoriti øe podjetja in posameznike, ki se nam bi prikljuœili in bi tako postali enotnejøi
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in moœnejøi sogovornik na podroœju dograjevanja uœinkovitejøega sistema varnosti in zdravje pri
delu. Enaka ocena velja za vkljuœevanje oz. aktivno sodelovanje pooblaøœenih zdravnikov, kjer ni
zaæivelo aktivnejøe sodelovanje med obema strokama v okviru Zbornice varnosti in zdravja pri
delu. 

»Œlani Zbornice varnosti in zdravja pri delu smo dolæni opravljati zaupane naloge vestno,
strokovno in kakovostno in v prvi vrsti v prid tistih, katerih varnost in zdravje pri delu nam je
bila zaupana.«

(Kodeks poklicne etike œlanov Zbornice varnosti in zdravja pri delu)

Œlani Zbornice varnosti in zdravja pri delu smo se v preambuli statuta opredelili za takøno ravnanje,
s katerim bomo prispevali svoj deleæ k veœjemu vzpodbujanju in izvajanju ustrezne ravni varnosti in
zdravja pri delu v gospodarskih druæbah, javnih zavodih in v drugih organizacijah in ustanovah.
Trdno sem prepriœan, da smo na tem podroœju prispevali svoj deleæ, saj smo si s tem ciljem zadali ne
samo izvajanje ozkih specialnih naloge, ampak predvsem poslanstvo dviga ravni varnosti in zdravja
pri delu. Hkrati smo v statutu zapisali, da si bomo s svojim delom prizadevali pridobiti zaupanje
dræave s postopnim prenosom pristojnosti, ki jih sedaj ureja preko svojih institucij, zlasti na podroœju
postavljanja pogojev za izvajanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu, izvedbi in podeljevanju
strokovnih izpitov iz varnosti in zdravja pri delu in podeljevanju dovoljenj za delo s podroœja varnosti
in zdravja pri delu.

Voditi nas mora misel, da je œlanstvo v Zbornici varnosti in zdravja pri delu œast in obveza vseh, ki
opravljajo strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu v Republiki Sloveniji. Brez angaæiranja, zlasti
pa konstruktivnega sodelovanja vsakega œlana posebej kot celotne institucije nasploh, je in bo dosega
zastavljenih ciljev teæja ter œasovno odmaknjena. 

»Prisegam, da si bom po svoji vesti vedno prizadeval(a) za varno in zdravo delo, za
ohranitev popolne delazmoænosti, za prepreœevanje vsakrøne økode v zvezi z nezadostno
varnostjo in zdravjem pri delu.«

(Kodeks poklicne etike œlanov Zbornice varnosti in zdravja pri delu)

Zbornica varnosti in zdravja pri delu je organizirana po teritorialnem in strokovnem principu. Œlani
Zbornice varnosti in zdravja pri delu so tako organizirani v enajstih obmoœnih odborih (Ljubljana,
Maribor, Ptuj, Koroøka, Savinjska in Øaleøka, Celje, Kranj, Koper, Nova Gorica, Dolenjska, in Pomurje)
ter petih sekcijah (Sekcija podjetij z dovoljenjem za delo, Sekcija pooblaøœenih zdravnikov specialistov
medicine dela, Sekcija za gradbeniøtvo in koordinatorje VZD, Sekcija za elektrogospodarstvo, Sekcija
za gozdarstvo).
Najpomembnejøi organ je skupøœina zbornice, sestavljajo jo imenovani delegati obmoœnih odborov
in sekcij. Po statutu ima Zbornica varnosti in zdravja pri delu predsednika in dva podpredsednika.
Predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu je hkrati tudi predsednik upravnega odbora. Tega
sestavljajo predsedniki obmoœnih odborov in sekcij.
Zbornica varnosti in zdravja pri delu si je v statutu zadala, da bo øœitila in zastopala interese svojih
œlanov oziroma stroke, skrbela za pravilno ravnanje in ugled œlanov s tem, da bo zasledovala
naslednje cilje, in sicer zastopala bo interese svojih œlanov ter skrbela za pravno in v skladu s svojimi
pravili tudi drugo pomoœ svojim œlanom, sodelovala bo pri doloœanju doktrine in svoje delo opravljala
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skladno z doloœeno doktrino poklicnega dela varnosti in zdravja pri delu, spremljala bo delo svojih
œlanov v skladu s svojimi pravili in delo drugih, ki æelijo delati oziroma delajo na podroœju varnosti
in zdravja pri delu in sproæala ustrezne postopke itd. œe omenim le najpomembnejøe cilje. V ta namen
je Zbornica varnosti in zdravja pri delu sprejela tudi notranje akte, kot je Kodeks poklice etike œlanov
Zbornice varnosti in zdravja pri delu, Pravilnik o permanentnem izobraæevanju strokovnih delavcev,
Poslovnik o delu skupøœine Zbornice varnosti in zdravja pri delu, Poslovnik o podrobnejøi organizaciji
in delu Upravnega odbora Zbornice varnosti in zdravja pri delu, Poslovnik o delu nadzornega odbora
Zbornice varnosti in zdravja pri delu, Poslovnik o delu razsodiøœa Zbornice varnosti in zdravja pri
delu in druga pravila Zbornice varnosti in zdravja pri delu. 

Ob tovrstnih obeleæjih pa vendarle ne moremo mimo vpraøanja, kaj smo v tem œasu postorili, kakøna
je naøa vloga, so doseæeni ali celo preseæeni cilji ter predvsem in morda vpraøanje, kam gremo in œe
je to, kar smo naredili, res dobro za nas, za stroko varnosti in zdravja pri delu, predvsem pa za
gospodarske subjekte in pri njih zaposlene delavce, nenazadnje za celotno dræavo.
Resnici na ljubo je potrebno priznati, da stroka varnosti in zdravja pri delu nikoli ni uæivala posebnega
privilegiranega poloæaja, tako kot je to veljalo ali pa velja øe danes za doloœene poklice. Potrebno je
priznati in se sooœiti z realnostjo, da vsak privilegiran poloæaj doloœene dejavnosti ali poklica na dolgi
rok zagotovo ne prinaøa rezultatov. Po drugi strani je potrebno spoøtovati in ceniti poklic, ki smo si
ga izbrali prostovoljno, po lastni æelji in priœakovanjih gospodarstva dræave.

Za stroko in øirøo javnost je vsekakor pomemben sprejem Resolucije o nacionalnem programu
varnosti in zdravja pri delu leta 2003, kjer so opredeljeni kljuœni cilji na podroœju dviga ravni
varnosti in zdravja pri delu, zlasti pa so konkretizirane aktivnosti in ukrepi za njihovo dosego.
Dræava si je tako zastavila temeljne cilje, kot so zmanjøanje øtevila in resnost poøkodb na delu,
zmanjøanje øtevila vzrokov za poklicne bolezni in bolezni v zvezi z delom in krepitev zdravja
delavcev.
Zbornica varnosti in zdravja pri delu je takrat v samo vsebino nacionalnega programa vloæila

svojevrsten napor in vsebinski deleæ, zlasti pa smo bili angaæirani v oblikovanju bodoœega
institucionalnega okvirja na podroœju varnosti in zdravja pri delu. Naøa prizadevanja so bila predvsem
osredotoœena na opredelitev vloge Zbornice varnosti in zdravja pri delu, zlasti na krepitev njene
vloge pri prevzemu javnih pooblastil.

Poslanstvo zbornice je povezovanje dejavnosti v celoto, tako na lokalni, regionalni in
na nacionalni ravni, v skrbi za razvoj in strokovni dvig. 

(Iz preambule statuta Zbornice varnosti in zdravja pri delu)

Lahko reœemo, da je Zbornica varnosti in zdravja pri delu po naøih ocenah konstruktivno sodelovala
z Ministrstvom za delo, druæino in socialne zadeve ter Inøpektoratom RS za delo. 
Prav tako Zbornica varnosti in zdravja pri delu aktivno sodeluje v vsakoletni kampanji evropskega
tedna varnosti in zdravja pri delu, v okviru katerega deluje Nacionalna mreæa evropske agencije za
VZD iz Bilbaa.
Tradicionalno dobro sodelujemo tudi s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelkom za
tehniøko varnost. Zbornica varnosti in zdravja pri delu se je v tem œasu aktivno vkljuœila v razpravo
glede oblikovanja vsebine in oblike øtudija varnosti pri delu in varstva pred poæarom, pri œemer velja
poudariti naøo podporo in zahtevo po œim prejønjem zaœetku univerzitetnega øtudija.
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Strokovni posveti Zbornice za varnost in zdravje pri delu so vedno dobro obiskani 

Okrepilo se je tudi sodelovanje s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za javno
upravo na podroœjih, ki se dotikajo dela Zbornice varnosti in zdravja pri delu, zlasti pa naøega œlanstva.
Nikakor pa ni zamerljivo sodelovanje v Svetu Vlade RS za VZD. Œeprav Zbornica varnosti in zdravja
pri delu nima svojega œlana v Svetu Vlade RS za VZD, je vendar predstavnik Zbornice varnosti in
zdravja pri delu vedno vabljen na seje Sveta; Zbornica varnosti in zdravja pri delu je na teh sejah
vedno konstruktivno sodelovala z mnenji, vloæenimi predlogi in pobudami. 

Na mednarodni ravni je za Zbornico vsekakor pomembno sodelovanje z organizacijami IOSH s
sedeæem v Veliki Britaniji in ENSHPO, saj je za delovanje in razvoj slovenskega sistema varnosti in
zdravja pri delu ter nenazadnje tudi naøe zbornice pomembna izkuønja tudi drugih. ENSHPO je namreœ
»evropska mreæa«, katere cilj je zdruæevati organizacije s podroœja varnosti in zdravja pri delu (health
and safety practioner organisations) celotne Evrope. 
Sodelujemo z avstrijskim inøpektoratom za delo, avstrijsko Zbornico arhitektov in inæenirjev, znotraj
katere delujejo avstrijski inæenirji oz. pooblaøœenci za varnost pri delu. V tem œasu smo se aktivno
povezali tudi s kolegi s Hrvaøke, predvsem s predstavniki njihovega ministrstva in inøpektorata za
delo, ter hrvaøkega zdruæenja strokovnih delavcev.

Œe povzamemo, je podroœje delovanja Zbornice varnosti in zdravja pri delu polno dinamike,
priœakovanj in angaæiranj ter tudi nekaj padcev, saj stroka varnosti in zdravja pri delu ni uspela
pridobiti aktivnejøe vloge na podroœju sistema varnosti in zdravja pri delu. 

Na Zbornici varnosti in zdravja pri delu se zavedamo, da je imela Zveza druøtev varnostnih inæenirjev
Slovenije odloœujoœo vlogo pri samem nastanku in postopni rasti Zbornice varnosti in zdravja pri delu.
Velika veœina œlanov deluje v obeh institucijah in njihovo angaæiranje bistveno pripomore k ugledu
stroke varnosti in zdravja pri delu ter je kljuœni garant za nadaljnje uveljavljanje v gospodarstvu, obrti
in storitvenih dejavnostih, zato se s tega mesta v osebno in v imenu Zbornice varnosti in zdravja pri
delu zahvaljujem œlanicam in œlanom Zveze druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije za vso dosedanjo
moralno in materialno pomoœ in jim ob visokem jubileju 50-letnice delovanja æelim uspeøno delo v
plemenitem poslanstvu – v skrbi za varnost in zdravje pri delu.

Ljubljana, november 2007           
Predsednik Zbornice VZD: 

Mirko Voøner, univ. dipl. var. inæ.
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Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo –
Oddelek za tehniøko varnost

Zveza druøtev varnostnih inæenirjev Slovenije in izobraæevanje.

Pogled v preteklost

Delovanje ZDVIS sega petdeset let nazaj izobraæevanje za varno delo pa je v Sloveniji øe starejøe. Prvi
zaœetki izobraæevanja in vzgoje na podroœju varstva pri delu v Sloveniji segajo æe v leto 1954, ko se
je ustanovil Zavod za preuœevanje varnosti pri delu SR Slovenije. Zavod je v okviru dopisne øole
organiziral enoletno izobraæevanje za celotno podroœje Slovenije in Jugoslavije. Pouk je bil organiziran
v slovenøœini in srbo-hrvaøœini. Odnos do varstva pri delu je bil v tem œasu indiferenten, œe æe ne
odklonilen. Zaradi neznanja in nevednosti se varstvu pri delu ni posveœalo kakøne posebne pozornosti.
Zaradi pomanjkanja interesa øol, ki so se ukvarjale s tehnologijo, strojniøtvom in tehniko, je varstvo
pri delu moralo zaœeti svojo samostojno pot zelo zgodaj. 

Æe prvo leto po ustanovitvi Zveze varnostnih inæenirjev in tehnikov leta 1958 so se zaœele priprave
za ustanovitev specialne øole za varnostne inæenirje pri Zavodu SRS za zdravstveno in tehniœno
varnost. Øola je leta 1960 zaœela delovati v okviru Viøje kadrovske øole v Kranju. Bajec, Battestin,
Bertoncelj, Lajevec, Øvajger in drugi so bili predavatelji v tem prvem obdobju. Øola je delovala do leta
1966.

Zveza varnostnih inæenirjev in tehnikov je zelo hitro ugotovila pomen izobraæevanja na podroœju
varnosti. Za razvoj stroke je pomembna samostojna øola, ki bo izobraæevala kadre in razvijala znanja.
Zato je ZVIT æe leta 1966, ko je ustanovila Viøjo tehniøko varnostno øolo VTVØ, ki je bila verificirana
leta 1969. Leto 1966 øtejemo za rojstno leto prve samostojne viøje øole za varstvo pri delu v Evropi

To je bil œas, ko je socializem doæivljal svoj vrhunec in se preveøal v svojo zadnjo fazo - samoupravni
socializem. Œeprav je bilo delo najviøja vrednota, je bilo varno delo nekje na dnu lestvice vrednot
takratne druæbene ureditve. Veliko veœ energije se je namenjalo odpravljanju posledic nevarnega
dela (razmeroma visok nivo socialnih in zdravstvenih pravic), zelo malo pa prepreœevanju vzrokov
(prosvetljevanju in posodabljanju tehnologije). Varno delo, kot ekonomska kategorija, je bilo v tem
obdobju øe povsem brezpredmetno. Zato je bilo v tem obdobju pomembno sodelovanje med ZVIT in
VTVØ, ki sta skupaj zaœela graditi pojem varnega dela , ki se je øele v 80. letih uveljavil kot resna
kategorija pri delu. Kljub oviram, ki so jih postavljali zakoni in veœkratnemu nasprotovanju ter teænjam
po ukinitvi øole, je VTVØ zlasti ob podpori svojih diplomantov povezanih v stanovsko zdruæenje v
svojem delovanju zarezala vidno sled v slovensko pojmovanje varstva pri delu ali kakor radi reœemo
danes, v slovensko varnostno kulturo. Prof. Ludovik Kavs eden izmed ustanoviteljev ljubljanskega
druøtva varnostnih inæenirjev in tehnikov je dolga leta uspeøno vodil øolo, pa tudi plodno sodeloval
z ZDVIT. Z novimi in novimi generacijami kvalificiranih strokovnjakov se je ustvarjal solidni temelj
za drugaœen odnos do varstva pri delu.

V enainøtiridesetih letih izobraæevanja so øola in njeni sluøatelji dosegali vzpone in zatiøja. Poskusi,
da bi se øola ukinila, niso uspeli. Øola se je po nekaj veœ kot desetletnem samostojnem delu vkljuœila
v ljubljansko univerzo in postala ena izmed njenih œlanic. Resnejøo reformo øtudija je doæivela v letu
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1985, ko se je øtudij razøiril tudi na poæarno varnost. Ves œas pa je ostajala øola z dvoletnim
viøjeøolskim programom, kjer je bilo mogoœe doseœi viøjeøolsko izobrazbo inæenirja varstva pri delu
in varstva pred poæari. V vsem njenem obstoju je bila to tudi najveœja hiba øole, da ni bilo mogoœe
visokoøolsko izobraæevanje tistega dela sluøateljev in diplomantov, ki so kazali veœje zanimanje in
nadpovpreœno znanje na tem podroœju.

Prizadevanja za visoko øolo

Æelje in prizadevanja varnostnih inæenirjev po obseænejøem izobraæevanju in nadgradnjo doseæenih
znanj so v sredi osemdesetih let rodile le delni uspeh. VTVØ je uspeøno organizirala drugo stopnjo
univerzitetnega øtudija s pomoœjo Univerze v Niøu. Tako smo v Sloveniji dobili prve diplomirane
varnostne inæenirje. Prizadevanja za prehod Viøje tehniøke varnostne øole v visoko øolo narekovale
ambicije øole, da bi postala nekaj veœ, ampak stalni pritisk øtudentov diplomantov, ki so v sluæbah
œutili, da za poklic, ki ga opravljajo, dobijo prenizko stopnjo izobrazbe. Fakultete ljubljanske univerze
nikoli niso pokazale razumevanje za diplomante VTVØ, saj se ni bilo nikjer mogoœe vkljuœiti v
nadaljevanje øtudija na drugi stopnji. Poskus sodelovanja s Fakulteto za varstvo pri delu iz Niøa je sicer
pokazal, da so na tem podroœju realne potrebe (dobili smo nekaj diplomantov druge stopnje, od teh
sta dva uspeøno zakljuœila tudi magistrski øtudij), æal pa ta poskus sodelovanja niti vsebinsko niti
organizacijsko ni upraviœil priœakovanj øole in veœine kandidatov, ki so se prijavili za øtudij druge
stopnje. Øtudentom VTVØ so bila sicer odprta vrata v tretji letnik na Fakulteti za organizacijske vede
v Kranju, vendar ta kombinacija øolanja ni dala takega diplomanta, kot ga je priœakovalo
gospodarstvo. Tudi poskusi dogovarjanja s Fakulteto za strojniøtvo niso rodili pozitivnih rezultatov. 

Øola se je ob uveljavitvi zakona o visokem øolstvu znaøla pred hudim razpotjem, ki sicer ni bila dilema
øole, ampak dilema drugih fakultet v okviru univerze. Ali pri nas tak program sploh potrebujemo? Ko
se je zaœeli postopek, za sprejetje visokoøolskega programa, æe precej œasa pred uveljavitvijo novega
zakona o visokem øolstvu, je øola naletela na velike teæave in nasprotovanja. Pojavile so se ideje, da
se øolo (tudi viøjo) enostavno ukine, nekatere predmete pa se prenese na ostale fakultete ali pa se
na naravoslovnih in tehniøkih fakultetah uvede specialistiœni øtudij varstva pri delu za posamezna
podroœja. Øola je ob podpori stroke, ki se je izraæala skozi zahteve ZDVIS to tezo zavraœala, saj si
nismo mogli predstavljati, kako v enem ali dveh dodatnih predmetih ali pa v specializaciji, doseœi
interdisciplinarno povezavo tako razliœnih podroœij kot so tehnika, naravoslovje, pravo, druæboslovje,
medicina. Z ozkostjo izobrazbe (predvsem kemik, metalurg, lesar, tekstilec ali strojnik), bi se izgubila
dvojnost pogleda na varstvo pri delu. Pozabilo bi se, da je poleg stroja v proces vkljuœen tudi œlovek.
Kljub temu, da je bila izkazana potreba po kadrih, ki bi se øolali na visoki øoli, je bilo nasprotovanje
tovrstnemu programu zelo moœno.
Œeprav je Svet Univerze æe sprejel øtiriletni program varstva pri delu in poæarne varnosti, ga je Svet
za visoko øolstvo zavrnil in zahteval skrajøanje na triletni program. Po dolgotrajnem usklajevanju z
administracijo Ministrstva za øolstvo in øport je bilo konœno doseæeno soglasje za program triletnega
visokega strokovnega izobraæevanja. Sistem in naœin visokoøolskega izobraæevanja se je z novim
Zakonom o visokem øolstvu moœno spremenil. Spremenjeni programi in nove oblike øtudija se øele
uveljavljajo in preizkuøajo v praksi. Dobili smo diplomirane varnostne inæenirje, ki so se æe uveljavili
v praksi, vendar je ostal grenak priokus, ker to ni bil øtudij, ki bi omogoœal nadaljnje izobraæevanje
in dostop do akademskih naslovov. Øola je izgubila svojo samostojnost, prikljuœila se je Fakulteti za
kemijo in kemijsko tehnologijo, kot Oddelek za tehniøko varnost pa je vendarle ohranila precej
notranje suverenosti. V tem obdobju je oddelku uspel veliki korak. V povezavi s hrvaøko zvezo
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varnostnih inæenirjev je izvedla izobraæevanje za 50 hrvaøkih izrednih øtudentov in odprla pot za
nastanek podobne øole v R Hrvaøki. Povezala je stroko v Sloveniji in na Hrvaøkem in zbliæala
varnostne inæenirje obeh dræav.

Skupna prizadevanja za univerzitetni øtudij z uvedbo novega programa niso zamrla. Nekaj let po
uvedbi visokoøolskega øtudija so se æe zaœela prizadevanja za sestavo programa za pravi øtiriletni
univerzitetni øtudij. Spet je Oddelek iskal pomoœ pri Zvezi in tudi pri novonastali zbornici. S skupnimi
moœmi so uspeli v nacionalni program vkljuœiti zahtevo po tovrstnem izobraæevanju. V programu je
øola moœno prisluhnila æeljam in potrebam stroke, pripravljen je bil æe øtiriletna program. Spet pa ga
je prehitela dræavna øolska reforma. Uvajati se je zaœel øtudij po Bolonjskih principih.

Z nekaj letno zamudo prihaja konœno univerzitetni triletni program øtudija Tehniøke varnosti. Program
ne bi bil niœ posebnega, œe se ne bi priœakovala nadgradnja tega programa z drugo stopnjo, tako
imenovanim master øtudijem ali magistrskim øtudijem po naøe. Konœno se bo odprla moænost
podiplomskega øtudija in moænost doseganja magistrskega in doktorskega naslova na podroœju
varnosti oziroma tehniøke varnosti.

Øtudij bo imel vsaj tri smeri: varstvo pri delu, poæarno varnost in okoljsko varnost. Prvo semester bo
namenjeno predvsem usmeritvenim predmetom, ki bodo prestavljali temelj øtudija. Drugi in tretji
semester bosta ponujala paleto izbirnih predmetov, ki bodo natanœneje profilirali strokovnjaka. Zadnji
semester bo v celoti namenjen izdelavi magistrske naloge in raziskovalnemu delu. Tu pa bo spet
pomembno sodelovanje oddelka in Zveze skupaj z Zbornico. Raziskovalno delo je mogoœe le na
»terenu«, kjer delujejo œlani zveze. Tudi sam vpis bo verjetno pogojen z sposobnostjo raziskovalnega
dela. Zato postaja pomembno, da varnostni inæenirji ne le pasivno sodelujejo na posvetovanjih in
simpozijih, ker jim to nalaga pravilnik o permanentnem usposabljanju, ampak, da s svojo aktivno
udeleæbo, kjer predstavljajo svoje izsledke na delovnih mestih dokaæejo sposobnost raziskovalnega
dela. S tem bo rasel ugled Zveze, varnostna stroka in varnostna znanost se bosta razvijali, øola bo
dobila nove sluøatelje na drugi stopnji in nove kadre za svoje delo. Vsa leta je øola morala pridobivati
svoje kadre iz drugih strok, œas bi æe bil, da diplomanti varnostne stroke postanejo jedro uœiteljev na
programu Tehniøke varnosti. Za raziskovalno delo niso dovolj le uœitelji na øoli, ampak mora biti
podprto s øirøo bazo ljudi, ki se ukvarjajo s tem podroœjem. In tu obstaja idealna priloænost, da se
Zveza in øola tako kot pred øtiridesetimi leti zdruæita v skupno prizadevanje za napredek varnostne
znanosti. 

v.p. mag. Joæe Ørekl
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Oddelek za tehniøko varnost
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Kako do nas

Naslov in sedeæ zveze:

ZVEZA DRUØTEV VARNOSTNIH INÆENIRJEV SLOVENIJE
LJUBLJANA, Mikloøiœeva 38/III
predsednik: Janez FABIJAN var.inæ., tel.: 04 206 53 78, 041 884 678
tajnik: Alojz PØAKER univ.dipl.var.,inæ., tel.: 01 230 28 23, 041 205 457
email: zdvis@guest.arnes.si
spletna stran: http://www.zveza-dvis.si 

Seznam in sedeæ druøtev ter sekcij:

DVI LJUBLJANA; Druøtvo varnostnih inæenirjev Ljubljana
Mikloøiœeva 38/III
1000 LJUBLJANA
predsednik: mag. Miran PAVLIŒ dipl.var.inæ., tel.: 01 522 11 14, 041 367 559
tajnik: Joæe DOLENC dipl.var.inæ., 
tel.: 01 430 32 56, 041 641 296
email: miran.pavlic@kclj.si, dvilj@hotmail.com

DVI CELJE; Druøtvo varnostnih inæenirjev Celje
Teharska 4
3000 CELJE
predsednik: Milan DOBOVIØEK inæ.el., 
tel.: 03 428 23 10, 041 629 478
tajnik: Nika UDOVŒ dipl.upr.org.dela, 
tel.: 031 685 985, email: info@kova.si

DVI VELENJE;  Druøtvo varnostnih inæenirjev Velenje
Titov trg 2
3320 VELENJE
predsednik: Joæe MIKLAVC var.inæ.,
tel.: 03 898 54 62
tajnik: Milorad ØIKMAN var.inæ., rud.inæ., 
tel.: 041 776 452
email: miklavc.joze@lu-velenje.si 
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DVI NOVA GORICA; Druøtvo varnostnih inæenirjev Nova Gorica
Delphinova 18
5000 NOVA GORICA
predsednik: Stanko OÆBOT dipl.var.inæ., 
tel.: 05 369 04 11
tajnik: Tomaæ KULOT dipl.var.inæ.,
tel.: 05 339 32 87
email: stanko.ozbot@siol.net

DVI GORENJSKE; Druøtvo varnostnih inæenirejev Gorenjske
Økofjeloøka c. 6 
4000 KRANJ
predsednik: Janez FABIJAN var.inæ.,
tel.: 041 884 678
tajnik: mag. Florijan ZABRET,
tel.: 031 689 134
email: janez.fabijan@sava.si 

DVI KOPER; Druøtvo varnostnih inæenirjev Koper
p.p. 2
6000 KOPER 
predsednik: Brane VIDOVIŒ dipl.inæ.prom.teh., tel.: 05 611 63 15, 041 345 918
tajnik: Tomaæ JURIØEVIŒ dipl.inæ.prom.teh.,   tel.: 05 668 21 23, 040 218 410
email: brane.vidovic@bureauveritas.com 

MDVI NOVO MESTO; Medobœinsko druøtvo varnostnih inæenirjev Novo Mesto
p.p. 368
8000 NOVO MESTO
predsednik:mag.Miro ØKUFCA univ.dipl.inæ.agr., tel.: 031 366 363
tajnik: Branko KOØIR var.inæ.,tel.: 041 768084
email: miro.skufca@volja.net 

DVIT MARIBOR; Druøtvo varnostnih inæenirjev in tehnikov Maribor
Vetrinjska 16
2000 MARIBOR
predsednik: Vilko ØVAB, univ.dipl.org
tel.: 02 662 92 56
tajnik: Tone AVSEC var.inæ., tel.. 031 676 811
email: miroslav.savic@tdr.metalurgija.si 
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DSDV POMURJA; 
Druøtvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja 
Zadruæna ulica 5
9000 MURSKA SOBOTA                   
predsednik: mag.Miladin PERIŒ uni.dipl.var.inæ.
tel.: 02 535 27 70, 040 893 301
tajnik: Eva PINTARIŒ univ. dipl. inæ. chem., 
tel.: 041 862 944
email: dsdv.pomurja@siol.net 

DSDVZ PTUJ; Druøtvo strokovnih delavcev za varnost pri delu Ptuj 
predsednik: Franc STOPAJNIK var.inæ.,
tel.: 02 749 01 60, 051 333 160 
tajnik: Duøan BEZJAK dipl.var.inæ., 
email: franc.stopajnik@perutnina.si 

SEKCIJA ZA GRADBENIØTVO
Mikloøiœeva 38/III
1000 LJUBLJANA
predsednik: Bojan SROVIN univ.dipl.org.,
tel.: 041 643 008
email: bojan.srovin@siol.net 
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FUNDACIJA AVGUSTA KUHARJA
Dalmatinova ulica 4

LJUBLJANA
Predsednik: Mag. Florjan Zabret

Tajnica: Luœka Böhm; univ.dipl.sociologinja,
Tel.: 051 306 202

e- mail: info@fundacija-avgustakuharja.si

ZBORNICA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
•OCCUPATIONAL SAFETY AND HELTH CHAMBER•

Mikloøiœeva cesta 38,
SI - 1000 Ljubljana
Tel.: 01/430 32 56
Fax: 01/430 32 57

E-mail: zbornica.vzd@siol.net
www.zbornica-vzd.si
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Organizacijski odbor in uredniøki odbor 

Janez Fabijan

Bojan Srovin

Franc Stopajnik

Miladin Periå

Miran Pavliœ

Milan Doboviøek

Miro Økufca

Nikola Vlahoviœ

Stanko Oæbot

Vilko Øvab

Joæe Dolenc

Øtefan Greif

Luœka Böhm

Mirko Voøner

Peter Petkovøek

Alojz Pøaker
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Donatorji

Poslovna skupina Sava
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