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Obeležitev 50-letnice obstoja in delovanja 
ZVD Zavoda za varstvo pri delu d. d.
ZVD Zavod za varstvo pri delu d. d. je 20. maja 2010 na Ljubljanskem gradu v družbi 
dolgoletnih poslovnih partnerjev, bivših zaposlenih in zaposlenih obeležil 50 let obstoja 
in aktivnega delovanja na področju varnosti in zdravja pri delu.

Avtorica:
mag. Kristina Abrahamsberg, 
vodja Službe za kadrovske, 
organizacijske in pravne zadeve

ZVD Zavod za varstvo pri delu d. d.
Chengdujska cesta 25
1260 Ljubljana - Polje
Fotografije: IFP d. o. o., družba za 
razvoj fotografije

Gospod Peter Pogačar je v svojem 
govoru najprej pozdravil vse, ki so 
s svojim delom kakor koli pripo-
mogli k delovanju in ugledu zavo-
da in so zaslužni za praznovanje 
tako visoke obletnice, kot je 50 
let, ter prispevajo k celostnemu 
sistemskemu urejanju področja 
zagotavljanja varnosti in zdravja 
pri delu, kar je po njegovem mne-
nju vredno pohvale.

Marjeta Fuchs, članica upravnega odbora ZVD d. d., Miran Kalčič, izvršni direktor in član upravnega odbora ZVD d. d., 
dr. Gregor Omahen, predstojnik Centra za fizikalne meritve, ZVD d. d., dr. Maja Metelko, vodja kakovosti in namestnica 
izvršnega direktorja ZVD d. d., mag. Ivan Božič, predstojnik Centra za tehnično varnost in strokovne naloge, ZVD d. d.,  
prim. prof. dr. Marjan Bilban, predstojnik Centra za medicino dela, ZVD d. d., Ljubo Peče, predsednik upravnega odbora 
ZVD d. d., mag. Tom Zickero, član upravnega odbora kot predstavnik sveta delavcev ZVD d. d.

Udeležence dogodka so nagovo-
rili gospod Peter Pogačar, direktor 
Direktorata za delovna razmerja 
in pravice iz dela na Ministrstvu 
za delo družino in socialne zade-
ve, mag. Borut Brezovar, glavni 
inšpektor na Inšpektoratu RS za 
delo, in gospod Miran Kalčič, iz-
vršni direktor in član upravnega 
odbora ZVD d. d.
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učinkovito odzivnost zavoda na 
dnevne potrebe v delovnem in 
življenjskem okolju.

Z vidika ministrstva je zavod zaradi 
velikega kadrovskega potenciala 
in velikega nabora strokovnjakov 
različnih profesionalnih usmeritev 
dragocen sogovornik ministrstva 
tako ob reševanju vsakodnevnih 
vprašanj, ki se izpostavljajo na po-
dročju varnosti in zdravja pri delu, 
kakor tudi pri pripravi dolgoroč-
nih usmeritev in rešitev s področja 

varnosti in zdravja pri delu.

V imenu ministrstva je gospod 
Peter Pogačar povabil zavod k 
nadaljnjemu sodelovanju na po-
dročju varnosti in zdravja pri delu, 
konkretneje k sodelovanju pri pri-
pravi novega zakona o varnosti in 
zdravju pri delu, katerega novelo 
trenutno pripravljajo na ministr-
stvu in s katero pričakujejo, da se 
bosta varnost in zdravje pri delu, 
kar je skupni cilj ministrstva in za-
voda, še izboljšala.

Na ministrstvu za delo, družino 
in socialne zadeve menijo, da 
je zavod v vseh teh letih delo-
vanja odigral pomembno vlo-
go na področju, za katerega je 
bil ustanovljen. Zavod na vseh 
področjih široko zastavljenega 
udejstvovanja izpolnjuje najviš-
je standarde kakovosti in stro-
kovnosti, dobra organizacijska 
postavitev v obliki centrov in 
oddelkov, ki se medsebojno 
povezujejo in dopolnjujejo, pa 
zagotavlja hitro, predvsem pa 

Mag. Bojan Žlender, Direkcija RS za ceste, vodja Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, in Miran Kalčič

Marijan Papež, generalni direktor ZPIZ, in Miran KalčičNa grajskem dvorišču



38 Delo in varnost - LV/2010/št. 3

Aktualno

lahko ministrstvo in zavod raču-
nata drug na drugega. Ob koncu 
svojega nagovora se je gospod 
Peter Pogačar v imenu ministr-
stva še enkrat zahvalil zavodu za 
dolgoletno tvorno in uspešno so-
delovanje ter v imenu ministra dr. 
Ivana Svetlika izrekel iskrene če-
stitke ob visokem in častitljivem 
jubileju.

Mag. Borut Brezovar je v svojem 
nagovoru podal zgodovinski pri-
kaz na področju varnosti in zdrav-

V svojem govoru je gospod Peter 
Pogačar poudaril, da je skupnih iz-
zivov, ki nas čakajo v prihodnje, še 
veliko. Eden izmed njih je prav go-
tovo ustanovitev institucije na po-
dročju varnosti in zdravja pri delu, 
ki bi imela podobno vlogo, kot jo 
imajo tovrstne institucije v EU. Na 
ministrstvu poglobljeno proučuje-
jo možnosti in načine za prenos ne-
katerih javnih pooblastil s področja 
varnosti in zdravja pri delu na prav-
ne osebe javnega ali zasebnega 
prava, pri čemer velja poudariti, da 

take rešitve niso nenavadne. Prav 
zavod lahko izpostavimo kot pri-
mer, ki s svojim delovanjem tako 
v preteklosti kot v današnjem 
času dokazuje, da so tovrstne in-
stitucije vredne zaupanja države, 
zaupanje države pa je ključno pri 
morebitnem odločanju o prenosu 
javnih pooblastil.

Le zavedanje, da lahko uspemo 
s skupnimi močmi, nam lahko 
zagotovi zdravo in varno okolje, 
zato je razveseljivo dejstvo, da 

Kulturni program

Z desne proti levi: dr. Primož Gspan, predstojnik Centra za 
ekologijo in toksikologijo, ZVD d. d. (1978-1989), gospod Mirko 
Vošner, direktor BVD Ravne, doc. dr. Mitja Kožuh, predstojnik 
Katedre za tehniško varnost, Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo Univerze v Ljubljani. Zadaj desno: dr. Ferdinand 
Deželak, vodja Laboratorija za fizikalne meritve, ZVD d. d.

Povezovalka programa Bernarda Žarn Mag. Borut Brezovar, glavni inšpektor RS za delo
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ja pri delu v Sloveniji ter ob tem 
pudaril pomembnost zavoda kot 
najstarejše institucije s tega po-
dročja za razvoj in delovanje. Pri 
tem je poudaril, da je prehojena 
pot zavoda inšpekciji dela dobro 
poznana, da poznajo okoliščine, v 
katerih je zavod nastal, kakšen je 
bil njegov razvoj in kako se je sko-
zi čas prilagajal različnim razme-
ram, saj ga je kot starejša instituci-
ja (začetki inšpekcije segajo v leto 
1883) imela možnost spremljati 
vse od njegovega nastanka.

Zavod je začrtal določeno struktu-
ro v organizaciji za poznejše delo-
vanje, ki se je pokazala kot prava, 
potrebna in ki se je pokazala tudi 
kot vodilo razvoja na tem podro-
čju. Mag. Borut Brezovar je pou-
daril, da si danes težko zamišljamo 
diskusijo o varnosti pri delu, ne da 
bi pri tem razmišljali tudi o zdrav-
ju. Koncept celovite varnosti, ki ga 
je zavod postavil že v preteklosti 
in ki ga današnji zavod razvija in 
zagovarja, tako tiste v povezavi 
z delom kot tiste doma, v okolju, 
tudi prometu, se skozi različne ak-

tivnosti vsa ta leta, desetletja kaže 
in dopolnjuje.

Zavod je uspešno prebrodil raz-
lične krize na področju varnosti in 
zdravja pri delu ter spremembe v 
okolju in našel profil, ki je danes 
videti boljši od večine drugih, 
boljši v tem, da ne vodi v neko 
razdrobljenost, temveč predsta-
vlja možnost za ponudbo celotne 
storitve tistim, ki to potrebujejo.

Zavod veliko vlaga v kakovost, kar 

dokazuje cela paleta certifikatov 
in akreditacij, ter na ta način upo-
rabnikom sporoča, da so na zavo-
du v rokah strokovnjakov.

Zaznati je prizadevanja in am-
biciozne načrte zavoda, saj želi 
biti kolektiv najboljši na svojem 
področju, tako v pogledu celo-
vitosti storitev kot tudi kvaliteti 
teh storitev in skrbi za zaposle-
ne. Čez nekaj let bo namreč po-
sebna vrednota dobro počutje v 
službi. 

Mag. Bojan Žlender, SPV, Marjeta Fuchs, članica UO ZVD d. d., 
Ljubo Peče, predsednik UO ZVD d. d., dr. Maja Metelko, ZVD d. d.

Miran Kalčič, Peter Pogačar, mag. Borut Brezovar in 
Janez Fabijan, predsednik ZDVIS

Zbrane je nagovoril tudi Peter Pogačar.
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jetno kulturno vzdušje pa je po-
skrbela vokalno-instrumentalna 
skupina Vox Arsana.

Na koncu uradnega dela priredi-
tve je gospa Bernarda Žarn pri-
sotnim še povedala da bo zavod 
svojo 50-letnico obeležil z najvišjo 
stopnjo solidarnosti in sočutja do 
človeka – humanitarno krvodajal-

Velik del tega, kar danes zavod je, 
je tudi zasluga bivših zaposlenih, 
tistih, ki so svoje znanje pustili na 
zavodu. Mag. Borut Brezovar je 
prepričan, da bodo tudi v priho-
dnje lahko ponosni na to, kar so 
pustili za seboj.

Na koncu svojega nagovora je po-
udaril, da si Inšpektorat RS za delo 
želi institucijo, na katero se bodo 
lahko oprli, takrat ko bo potrebno 
strokovno sodelovanje.

V nadaljevanju je sledil nagovor 
gospoda Kalčiča, ki si ga lahko v 
celoti preberete v uvodnem se-
stavku na strani 4.

Ob zaključku govorov vablje-
nih govornikov, gospoda Petra 
Pogačarja in mag. Boruta Brezo-
varja, ter nagovora gospoda Mi-
rana Kalčiča je predsednik Zveze 
društev varnostnih inženirjev 
Slovenije gospod Janez Fabijan v 
imenu Fundacije Avgusta Kuhar-
ja in Zveze društev varnostnih 
inženirjev Slovenije zavodu ob 
visokem jubileju izrekel čestitke 

za opravljeno delo in podelil po-
sebno priznanje Avgusta Kuharja 
za leto 2010 ter ob tem zavodu 
zaželel še nadaljnje izvajanje 
tako čudovitega poslanstva na 
poti varovanja življenja in zdravja 
delavcev.

Prireditev je vodila in povezovala 
simpatična Bernarda Žarn, za pri-

Vokalno-instrumentalna skupina Vox Arsana

50-letnica zavoda je pritegnila veliko ljudi.

Janez Fabijan, mag. Borut Brezovar, Miran Kalčič in Peter 
Pogačar
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Po uradnem delu prireditve so se 
gostje ob dobri hrani in pijači ter 
živi glasbeni spremljavi klavirja in 
saksofona še lep čas družili v graj-

ski Stanovski dvorani in izmenje-
vali svoje občutenja o preteklih 50 
letih in pogledih na prihodnost.

sko akcijo dne 26. maja 2010 na 
Zavodu za transfuzijsko medicino 
v Ljubljani, in ob tem prisotne po-
vabila, da se jim pridružijo.

Nekdanje in sedanje poslovodstvo zavoda: mag. Marko 
Miš, Miran Kalčič, Tine Bratina

Druženje po uradnem delu prireditve


