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Nagovor dr. Jožefa Horvata, predsednika šeste uprave fundacije

Spoštovani prijatelji Fundacije Avgusta Kuharja!

F

undacija Avgusta Kuharja bo v letu 2020 štiriindvajsetič
podelila nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu.

Zaradi predpisanih omejitev za preprečevanje širjenja epidemije covida-19 za dogodke z večjim številom udeležencev bo
podelitev s pomočjo digitalne tehnologije letos prvič v zgodovini potekala na virtualnem posvetu Zveze društev varnostnih
inženirjev Slovenije in Zbornice za varnost in zdravje pri delu.
Počastitev dosežkov dobitnikov pa bo zagotovo enako občutena kot v preteklosti.

Podeljeni bosta dve nagradi Avgusta Kuharja za življenjsko delo in šest priznanj za
izjemno strokovno delo v društvih varnostnih inženirjev.
Zahvaljujemo se zvestim donatorjem, ki so podprli podelitev letošnjih nagrad in
priznanj!
Iskrene čestitke dobitnikom nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2020!
Dr. Jožef Horvat, univ. dipl. inž. kem. teh.
predsednik šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja
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Uprava Fundacije Avgusta Kuharja je 9. 10. 2020
sklenila, da v letu 2020 prejmejo nagrade in
priznanja Avgusta Kuharja:
I.

Nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo prejme:
Zlatko Podržaj, diplomirani varnostni inženir
Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
Nagrajenec prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado ter se vpiše v
evidenco dobitnikov nagrad za življenjsko delo pod zaporedno številko 17.

II. Nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo prejme:
mag. Milan Srna, univerzitetni diplomirani inženir strojništva
Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
Nagrajenec prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado ter se vpiše v
evidenco dobitnikov nagrad za življenjsko delo pod zaporedno številko 18.
III. Priznanje za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja
pri delu v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev prejmejo:
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Marija Marot, Društvo varnostnih inženirjev Celje
Marjan Jesenko, Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
Mirko Grželj, Društvo varnostnih inženirjev Koper
Anton Dolinšek, Društvo varnostnih inženirjev Velenje
Darko Kolnik, Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
Marjan Djakovič, Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri 		
delu Ptuj

Dobitniki priznanj prejmejo plaketo in se vpišejo v evidenco dobitnikov priznanj pod
zaporednimi številkami od 180 do 185.
Dr. Jožef Horvat, univ. dipl. inž. kem. teh.
predsednik šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja
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Dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo v letu 2020

Nagrada Avgusta Kuharja
za življenjsko delo v letu 2020

Zlatko Podržaj
UTEMELJITEV: Strokovna komisija za podelitev nagrade
Avgusta Kuharja, ki jo sestavljata predsednik komisije dr. Jože
Šrekl in član komisije prof. dr. Primož Gspan, ocenjuje, da
življenjsko delo Zlatka Podržaja izpolnjuje razpisne pogoje za
podelitev nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo.

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi:
1.	 utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za Zlatka Podržaja,
ki jo je pripravilo Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana 28. 6. 2019;
2.	 pogovora s kandidatom dne 27. 8. 2019 v Ljubljani;
3.	publikacij:
a.	 Zlatko Podržaj: Elaborat o varnosti in zdravju pri delu, elaborat v projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja, publikacija, pripravljena za 7. posvet
Sekcije za gradbeništvo in koordinatorje VZD, Zbornica varnosti in zdravja
pri delu, Ljubljana 2008;
b.	 Dr. Primož Gspan za Matično sekcijo inženirjev in tehnologov in drugih
inženirjev v Inženirski zbornici Slovenije: IZS MST 06/2012, Splošna
smernica za pripravo projektne dokumentacije varnost in zdravje pri delu, 1.
del: splošno in 2. del: posebni del;
4.	 kandidatovih prispevkov in predavanj od 1999 dalje na posvetih Matične
sekcije tehnologov in drugih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije, Društva
varnostnih inženirjev Ljubljana in Sekcije za gradbeništvo Zbornice varnosti in
zdravja pri delu (v prilogi);
5.	 razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo;
6.	 Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije
Avgusta Kuharja;
7.	 Statuta Fundacije Avgusta Kuharja.
Nagrade in priznanja Avgusta Kuharja v letu 2020
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UGOTOVITEV STANJA:
Diplomirani varnostni inženir Zlatko Podržaj je po zaključenem šolanju na
Elektrotehniški srednji šoli na Vegovi1 v Ljubljani postal elektrotehnik za jaki tok.
Nadaljnje šolanje je opravil s študijem ob delu. Za stroko varnosti in zdravja pri delu
ga je prvi navdušil profesor Ludovik Oskar Kavs2 in kasneje še prof. dr. Vladimir
Drusany3. Višja stopnja izobrazbe ga ni zadovoljila, a za pridobitev visokošolskega
naziva v izbrani stroki bi bil prisiljen študij nadaljevati izven Slovenije v Zagrebu
ali Nišu. Zato pa se je skupaj s kolegom Žarkom Petrovskim med prvimi vpisal na
visokošolski študij za pridobitev naslova diplomirani varnostni inženir na Fakulteti
za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Leta 1998 sta postala njegova
prva diplomanta (diplomi št. 1 in 2). Opravil je tudi republiški strokovni izpit za
opravljanje strokovnih nalog na področju varstva pred požarom, strokovni izpit
za opravljanje inženirskih storitev pri gradnji (projektiranje, vodenje in nadzor) in
strokovni izpit za odgovorno revidiranje s področja varnosti in zdravja pri delu po
Zakonu o graditvi objektov.
Še kot elektrotehnik se je sprva zaposlil v ljubljanski Tovarni baterij Zmaj, kjer so
bile slabe delovne razmere zaradi živega srebra, mangana, žveplene in solne kisline,
litija, saj, prekomernega hrupa, prahu, požarnega tveganja, težkega ročnega dela
za ženske in nevzdržne mikroklime. Leta, preden je bila z zakonom zahtevana, je
pripravil oceno tveganja z naslovom »Ugotavljanje nevarnosti za nezgode ter stopnje
in trajanja obremenitev delavcev pri delu« in o njej poročal na posvetu Zveze društev
varnostnih inženirjev Slovenije leta 2000 v Velenju.
Še v času študija za naziv varnostnega inženirja je do izgradnje nove tovarne baterij
postal vodja investicij. Investicijo je zato lahko uskladil s sodobnimi zahtevami za
varnost in humanizacijo. S posebnimi komorami je bil zmanjšan hrup stiskalnic,
nadležna in škodljiva ročna dela ter s klimatizacijo znižana neznosna vročina ob
nabavljenih angleških proizvodnih linijah. Zmanjšale so se emisije škodljivih snovi,
mikroklima je postala ugodnejša. Vodstvo podjetja ga je za izjemen prispevek h
gradnji in zagonu nove tovarne tedaj nagradilo s posebno plaketo.
Danes Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana.
Prof. Ludovik Oskar Kavs je leta 1997 prejel priznanje Avgusta Kuharja št. 2.z naslednjo utemeljitvijo: »«e eden od ustanoviteljev Zveze društev varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDVIT) in
njen dolgoletni predsednik. Bil je pobudnik za ustanovitev Višje tehniške varnostne šole in njen prvi
dekan. e najzaslužnejši, da se je pojem varnosti povezal s poklicem varnostni inženir. Postavil je temelje delovanja ZDVIT, ki so zagotovili njeno družbeno in ekonomsko uspešno delovanje. Objavil je vrsto
strokovnih člankov, brošur in skript. Bil je sodni izvedenec in inšpektor za delo.«
3
Leta 2004 dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek »Uvajanje računskih metod določanja stopnje varnosti na delovnem mestu« in takratni predstojnik Oddelka za tehniško varnost na Fakulteti
za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.
1
2
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Dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo v letu 2020
Za diplomo varnostnega inženirja pa je dobil nagrado za najboljše diplomsko delo4
SOZD5 Iskra. Leta 1983 se je namreč zaposlil v takratnem gigantskem podjetju
Iskra z več kot 35.000 zaposlenimi. Po vsej Sloveniji je kot varnostni inženir OZD
Iskra Avtomatika delal v njenih različnih elektrokovinarskih TOZD-ih6. Na podlagi
pooblastil za upravljanje varnosti in zdravja pri delu je moral obvladati tveganja,
povezana s stiskalnicami, hrupom, kositrom, svincem, topili, laki, galvanami,
radioaktivnimi snovmi, elektriko ipd. Povsod je bistveno zmanjšal število in resnost
poškodb. Smrtne nezgode pri delu ni imel nikoli v karieri.
Od leta 1989 je bil kot pooblaščeni inženir zaposlen v inženirski družbi Iskra Sistemi7,
kjer je vodstvo podpiralo njegovo delo v strokovnih združenjih. Do konca leta 2010, ko
se je upokojil, je opravljal dela odgovornega projektanta, odgovornega nadzornika in
odgovornega revidenta. Njegove naloge so bile nadzor in koordinacija na gradbiščih,
varnostni načrti, elaborati (zlasti tudi dokumentacije zahtev za varno uporabo), dokazna
dokumentacija (dokazila o zanesljivosti, analize in presoje tveganj objektov) ter izkazi
varnosti stavb (skupaj s tehnologijo). Šlo je za izgradnjo objektov železnic, energetike
in varnostnih sistemov po vsej nekdanji Jugoslaviji ter v tujini (npr. v Turčiji in Iranu).
Je ustanovni član Inženirske zbornice Slovenije ‒ IZS8, ustanovljene 21. 11. 1996. Leta
1997 je bil izvoljen v izvršni odbor njene Matične sekcije tehnologov in drugih inženirjev
(MST), ki sodelujejo pri gradnji. V IZS je opravljal še funkcijo predavatelja in izpraševalca
za opravljanje strokovnih izpitov za gradnjo ter bil v disciplinski komisiji IZS.
Zlatko Podržaj: Projekt sanacije ekoloških razmer ‒-klimatizacija: diplomsko delo, samozaložba,
1981, 236 strani.
5
SOZD pomeni sestavljena organizacija združenega dela (terminologija za različne oblike podjetij v
Zakonu o združenem delu iz časa samoupravnega socializma 1976‒-1990).
6
TOZD pomeni temeljna organizacija združenega dela (terminologija za različne oblike podjetij v
Zakonu o združenem delu iz časa samoupravnega socializma 1976‒-1990).
7
Iskra Sistemi, d. o. o., Stegne 21, Ljubljana.
8
IZS je samostojna poklicna organizacija, ki združuje pooblaščene inženirje in inženirke, ki na območju Republike Slovenije sodelujejo pri graditvi objektov in koordiniranju graditve z urejanjem prostora. Ustanovljena je bila 21. 11. 1996 na podlagi takratnega Zakona o graditvi objektov, in sicer z
namenom zagotavljanja strokovnosti in varovanja javnega interesa na področju urejanja prostora in
graditve objektov. Osnovna dejavnost IZS temelji na javnem pooblastilu za vodenje evidence imenika
pooblaščenih inženirjev in na javnem pooblastilu za izvajanje strokovnih izpitov po Zakonu o graditvi
objektov. Matična sekcija inženirjev tehnologov in drugih inženirjev (MST) kot organizacijska enota
IZS ščiti in zastopa interese inženirjev tehnologov, skrbi za razvoj, izobraževanje in za njihovo pravilno delovanje ter ugled. Načrti tehnologije delovnih procesov so namreč temelj delovanja oziroma
obratovanja in hkrati osnova za načrte drugih strok. V skladu s 36. členom Zakona o graditvi objektov
so tehnološki načrti sestavni del projektne dokumentacije. Vrst tehnologij je toliko, kolikor je vej gospodarstva. Sedanji členi organiziranosti MST še ne pokrivajo vseh tehnoloških strok, ki so in še bodo
nujno potrebne za načrtovanje obnov obstoječih in novih tehnologij, zato si MST vztrajno prizadeva za
strokovno širitev svojega članstva in ureditev statusa inženirja tehnologa. Poleg inženirjev tehnologov
so v MST včlanjeni še drugi inženirji, ki jih ne vključujejo ostale matične sekcije, kot so inženirji za
načrtovanje požarne varnosti ter varnosti in zdravja pri delu. Vir: http://www.izs.si/
4
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Izjemnost življenjskega dela Zlatka Podržaja se nanaša na njegov življenjski cilj, da
se pri gradnji objektov status varnostnih inženirjev izenači s statusom etabliranih
inženirskih strok.
Ta cilj je ves čas zasledoval z delom v Društvu varnostnih inženirjev Ljubljana, Inženirski
zbornici Slovenije, na pristojnem ministrstvu za delo, Uradu za varnost in zdravje pri
delu itd. Opozarjal je, da je mogoče varnost in zdravje pri delu v praksi zagotoviti zgolj
z interdisciplinarnim pristopom. Opravil je primerjalno analizo interdisciplinarnih
znanj, ki jih med študijem pridobijo varnostni inženirji, ter znanj, pridobljenih v študijih
preostalih inženirskih strok, dopolnjenih z znanji, ki jih inženirji teh strok pridobijo s
splošnim in posebnim delom strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu.
Dokazal je, da s strokovnim izpitom ni mogoče v celoti nadoknaditi manka potrebnih
interdisciplinarnih znanj.
Kljub temu je opazil, da varnostni inženirji niso mogli poklicno napredovati na
položaje, odprte za inženirje etabliranih strok. Na primer strojni inženir je lahko
postal vodja proizvodnje, kar ni bilo mogoče varnostnemu inženirju. Tudi v IZS so
bile ključne naloge zagotovljene zgolj nosilcem nazivov z univerzitetnim študijem.
Ta odnos se je na primer nakazal že na samem ustanovitvenem zboru IZS, ko se
varnostnih inženirjev sprva ni predvidelo v članstvu IZS.
Priložnost za uveljavitev stroke varnostnega inženirja je zaznal v odlično zasnovani
Direktivi Sveta 92/57/EGS z dne 24. junija 1992 o izvajanju minimalnih varnostnih
in zdravstvenih zahtev na začasnih ali premičnih gradbiščih (osma posebna direktiva
v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS). Pričakoval je, da bo na njeni podlagi
sprejet zakon, ki bo izenačil inženirske poklice tudi v okviru pooblastil IZS.
Zlatko Podržaj, ki ga je za delovanje v IZS pooblastila Zveza društev varnostnih
inženirjev Slovenije, in drugi predstavniki stroke varnosti in zdravja pri delu9, ki
so v desetletju po ustanovitvi delovali v IZS, so pričakovali enako ureditev licenc
za pripravo elaborata varnosti in zdravja pri delu, ki bi moral biti v skladu s stroko
obvezna sestavina projektne dokumentacije, tako za fazo priprave kot za izvajalno
fazo projekta, kot je na primer veljala za požarno varnost in za etablirane inženirske
stroke. V ta namen je stroka pripravila potrebne podlage, kakršne so zlasti naslednje,
še vedno temeljne za delo koordinatorjev v fazi priprave gradbenega projekta:
Na primer dobitnika nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo leta 2002 in 2004 Jože Dolenc in
Primož Gspan. Sam poudarja, da je njegovo delo spodbudila energija množice ljudi, njegovih stanovskih kolegov in prijateljev, spoštovanih strokovnjakov iz šole, gospodarstva, društev. Vošner, Dolenc,
Kern, Gspan, Drusany, Šrekl, Pšaker, inženirji iz gradbeništva, Srovin, iz IVD-ja, ZVD-ja, Ožbot, pa
inženirji drugih strok na IZS, rudarji, geodeti, arhitekti ... Primorci, Prekmurci,...

9
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Dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo v letu 2020
1.	 Zlatko Podržaj: Elaborat o varnosti in zdravju pri delu, elaborat v projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja, 7. posvet Sekcije za gradbeništvo in
koordinatorje VZD, izdala Zbornica varnosti in zdravja pri delu, 2008.
2.	 Primož Gspan, Franc Pečovnik (strojnik), Darko Drev, Zlatko Podržaj: Splošna
smernica za pripravo projektne dokumentacije varnost in zdravje pri delu: 1. del:
Splošno in 2. del: Posebni del10, IZS MST 06/2012, 26 strani; (pooblaščeni inženirji
stroke VZD so na tej podlagi po 12 letih prizadevanj v IZS enakopravni tvorci
zagotavljanja zanesljivosti gradnje objektov). Ta splošna smernica je pomenila
bistveni preboj za stroko v IZS.
3.	 Izpitna vprašanja za pridobitev licence IZS MST za elaborate varnosti in zdravja
pri delu z vsemi elementi direktive 92/57/EGS (glej prilogo 2), za Akademijo za
izobraževanje pri IZS.
V Akademiji za izobraževanje IZS je bilo kmalu organizirano izobraževanje za
inženirje vseh strok, ki sodelujejo pri zanesljivi/varni gradnji, kar je pomembno
vplivalo na sodelovanje stroke varnosti in zdravja pri delu v procesih projektiranja,
gradnje in nadzora. Poseben prispevek je kandidat dal k prenosu bistvenih zahtev v
nacionalni pravni red na podlagi svoje projektantske prakse (bistvene zahteve BZ4:
Varnost pri uporabi, po direktivi 89/106/EGS za gradbene proizvode), in sicer v
obliki vizije stroki, zakonodajalcu in investitorjem za dvig ravni varnosti zlasti pri
uporabi objektov. Referat v zvezi s tem je podal v okviru 6. dneva inženirjev na temo
izpolnjevanje bistvenih zahtev za kakovostno in trajnostno gradnjo 28. 11. 200611.
Pričakovanja, da bo stroka sama podeljevala licence za projektiranje predhodnega
varstva pri graditvi objektov, se niso uresničila, ker licence strokovne usposobljenosti
koordinatorjev ne izdaja IZS, kot je to urejeno za preostale inženirske stroke, ki
sodelujejo pri graditvi objektov. Namesto tega se je strokovne izpite za koordinatorje
preneslo pred strokovno komisijo na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, pri
čemer je bil odločujoči predsednik komisije vedno pravnik. Pravne podlage so bile
določene s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost
in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 31/2008) in
Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
(Uradni list RS, št. 3/02 in 57/03 in kasneje 83/05 in 43/11 – ZVZD-1).
Zlatko Podržaj še vedno opozarja, da navkljub pričakovanjem stroke po ustanovitvi
IZS predpisi o gradnji objektov kakor tudi predpisi s področja varnosti in zdravja
pri delu, sprejeti v naslednjem desetletju, med obvezno gradbeno dokumentacijo
ne vštevajo tudi ustrezne dokumentacije o predhodnem varstvu, čeprav Zakon
o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/2011) v 25. členu
http://www.izs.si/maticne-sekcije/mst/obvestila-ms/obvestilo/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=782&tx_
news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=03d4087de2b2ee2a857dadd530726d87
11
http://www.izs.si/dogodki/dnevi-inzenirjev-izs/2006/
10
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določa, da »delodajalec sme dati v uporabo objekt le, če je pridobil dokumentacijo
v zvezi z nadaljnjim delom skladno s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja
na začasnih in premičnih gradbiščih ter pisno ocenil tveganja, katerim bi delavci
lahko bili izpostavljeni pri delu«. Ker pa ta dokumentacija ni obvezen del gradbene
dokumentacije, to zakonsko določilo ostaja neuresničeno. Elaborat je bil v praksi
izločen kot administrativno breme. Predhodno varstvo v smislu 25. člena ZVZD-1
pa pomeni, da pri načrtovanju gradbenih objektov ni dovolj zgolj upoštevati npr.
trdnost objekta in njegovo ustrezno umestitev v prostor, ampak tudi, ali objekt
zagotavlja delavcem, ki bodo v njem delali, npr. tudi ustrezno mikroklimo, osvetlitev,
obvladovanje hrupa in druge dejavnike zdravja in udobja na delovnem mestu.
Kakšen je status stroke varnosti in zdravja pri delu v IZS, je zato mogoče razbrati v
naslednjih dokumentih, saj pri plačilu koordinator ni enakovreden tistim inženirskim
strokam, katerih žig je nujen za popolno gradbeno dokumentacijo (žig za vpise v
gradbeni dnevnik in žig projektne dokumentacije):
1.	 Merila za vrednotenje inženirskih storitev12, Oznaka: MVIS – 2012, Sprejeta s
sklepom št. 281 na 29. redni skupščini IZS 10. 4. 2012.
2.	 Priporočena bruto plača pooblaščenega inženirja, priporočena cena ure
inženirske storitve13, januar 2018 (za projektanta, odgovornega projektanta in
odgovornega vodjo projekta).
Danes v organih matične sekcije MST ni nobenega varnostnega inženirja več.
PRISPEVEK ZLATKA PODRŽAJA K RAZVOJU STROKE VARNOSTI IN
ZDRAVJA PRI DELU:
Zlatko Podržaj je leta 2001 na predlog Sekcije za gradbeništvo Zveze društev
varnostnih inženirjev Slovenije prejel priznanje Avgusta Kuharja št. 32 z naslednjo
utemeljitvijo: »Zlatko Podržaj je eden izmed pobudnikov za ustanovitev sekcije
za gradbeništvo Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije in član njenega
izvršnega odbora. Je tudi najzaslužnejši za uveljavitev inženirjev za tehniško varnost
v Inženirski zbornici Slovenije med drugimi inženirskimi strokami, ki sodelujejo
pri gradnji objektov. S svojim znanjem in vztrajnostjo je namreč zagotovil, da so
v Inženirski zbornici Slovenije inženirji tehniške varnosti organizirani v matični
sekciji tehnologov in ostalih inženirjev ter da se od leta 1999 pri njej redno opravljajo
strokovni izpiti za stroko tehniške varnosti. Leta 1999 je oblikoval smernice za
sistemsko ureditev varne gradnje.” Vendar pa kljub prizadevanjem in predpisanim
12
http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/pravilniki/MVIS-marec-2012-potrjen-29-skupscina-objava-www.
pdf
13
http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/Dobra_praksa/Priporocena_bruto_placa_in_priporocena_cena_
ure-IZS-10-1-2018.pdf
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nalogam 'koordinatorja v pripravi projektne dokumentacije' ta zahteva do danes
nikoli ni v praksi zaživela.«
Bil je član izvršnega odbora Društva varnostnih inženirjev Ljubljana, izvršnega odbora
Sekcije za gradbeništvo Zbornice varnosti in zdravja pri delu in izvršnega odbora
matične sekcije tehnologov in drugih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije. Zveza
društev varnostnih inženirjev Slovenije ga je imenovala za svojega predstavnika v
usmerjevalno skupino projekta PHARE za pripravo novega sistemskega zakona
o varnosti in zdravju pri delu in vseh spremljajočih predpisov v času prilagajanja
slovenskih predpisov pravnemu redu EU.
V prilogi je seznam njegovih publikacij in predavanj na posvetih in seminarjih po
letu 2008, ki dokazuje, da je bil intenzivno prisoten v stroki varnosti in zdravja pri
delu. V Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije je deloval kot oblikovalec
programov in predavatelj na več posvetih in seminarjih, predvsem na področju
rednega izobraževanja v zvezi s promocijo stroke, zagotavljanjem varnosti in zdravja
pri delu pri gradnji, projektnim vodenjem, upravljanjem tveganj ter v zvezi z uporabo
smernic varnosti in zdravja pri delu za dosego zanesljivosti objektov.
Za Zbornico VZD ‒ sekcijo za gradbeništvo in koordinatorje je pripravil tiskano
publikacijo »Elaborat o varnosti in zdravju pri delu ‒ elaborat v projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja«, ki je bil objavljen na 7. posvetu koordinatorjev varnosti in
zdravja pri delu.
OCENA ŽIVLJENJSKEGA DELA ZLATKA PODRŽAJA:
Zlatko Podržaj je bil eden najbolj dejavnih varnostnih inženirjev v Sloveniji. Za
vključevanje in razvoj stroke varnosti pri delu v sistem graditve objektov je po
mnenju svojih stanovskih kolegov naredil največ od vseh. Vse življenje se je boril
za ugled stroke varnosti in zdravja pri delu. Kot izkušen operativec in svetovalec
za upravljanje tveganj je zapisal sistem in usmeritve za projektiranje predhodnega
varstva pri graditvi objektov. S svojim življenjskim delom je pomagal tudi utirati pot
do visokošolskega bolonjskega študija varnosti in zdravja pri delu.
Odločilno je prispeval, da je stroka pripravila sistem in celovito platformo za javno
pooblastilo nadzora stroke nad izvajanjem strokovnih nalog pri gradnji objektov.
Čeprav zaradi pomanjkanja politične volje zastavljenih ciljev ni v celoti dosegel, pa
je njegovo delo v zadnjem desetletju omogočilo izjemen dvig standardov varnosti in
zdravja pri delu v fazi projektiranja in izvajanja graditve objektov.
Dr. Jože Šrekl, predsednik strokovne komisije
Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije
Nagrade in priznanja Avgusta Kuharja v letu 2020
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PRILOGA 1:
IZBOR PREDAVANJ IN PUBLICIRANIH DEL ZLATKA PODRŽAJA:
1.	 Zlatko Podržaj: Projekt sanacije ekoloških razmer ‒ klimatizacija: diplomsko
delo, samozaložba, 1981, 236 strani
2.	 Žarko Petrovski, Zlatko Podržaj: Model implementacije študije požarne varnosti
za kombiniran poslovno industrijski objekt: diplomska naloga [visokošolskega
strokovnega študija] : [študijski program: varstvo pri delu in požarno varstvo],
samozaložba, 1998
3.	 Simpozij Portorož 1999 – referat: Stroka tehniške varnosti
4.	 Stališča in predlogi za dokončno pravno ureditev varnosti in zdravja pri delu v
zvezi s projektiranjem in gradnjo, 21. 6. 2000
5.	 Poročilo o projektu PHARE, posvet ZDVIS, Velenje, 2000
6.	 Pobuda Sekcije za gradbeništvo za uvedbo postopka pridobitve javnega
pooblastila Zbornice varnosti Pogoji za izdelovalce varnostnega načrta, 26. 10.
2001
7.	 Posvet sekcije za gradbeništvo Zbornice varnosti in zdravja pri delu, 21. 5. 2002
v Ljubljani pod pokroviteljstvom delniške družbe Iskra Sistemi
8.	 ZVZD Sekcija za gradbeništvo urgira pobudo za pridobitev javnega pooblastila
skladno s 50. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, 56/99), ki
zadeva izvajanje usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na
začasnih in premičnih gradbiščih ter vodenje registra koordinatorjev za varnost
in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, 12. 12. 2002
9.	 Preizkus znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev po 17. členu
Pravilnika o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in
zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 59/02)
in izpitna vprašanja, Sekcija za gradbeništvo, Zbornica VZD
10.	 PROJEKTNO VODENJE, Zagon projektov, Usposabljanje odgovornih oseb v
procesu gradnje za varnost in zdravje pri delu, januar 2003
11.	 Dopolnila uredbe, VZD in graditev, Uredba o zagotavljanju VZD na gradbiščih
(Ur. l. RS 03/02), Zbornica VZD, 23. 3. 2003
12.	 2003 – sistemiziral izobraževanja in preizkuse za koordinatorje z izdelavo
programa in standardiziranih vprašalnikov – primer, priloga A, B, C ter D, E in
F
13.	 Vodenje projektov, Ciklus, Skrbništvo, Modeliranje, 2003
14.	 Zagotavljanje zanesljivosti, Stroka tehniške varnosti in gradnja, Ljubljana, maj
2004
15.	 Osnutek zapisnika s seje Sekcije za gradbeništvo (gremij pooblaščenih
inženirjev) z dne 13. 10. 2004
16.	 Elaborat zahtev za varnost in zdravje pri delu, Zagotavljanje zanesljivosti
objektov, DVI Ljubljana, december 2005
17.	 Aktivnosti 2006/2007, Zbornica VZD, Sekcija za gradbeništvo in koordinatorjev
12
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za VZD, 2007
18.	 7. posvet SGK – referat Elaborat o VZD, oktober 2007
19.	 Gradivo za pripravo na strokovni izpit po ZGO za stroke tehniške varnosti
področje I.	
Varnost in zdravje pri delu, Predmet: PRAVNA UREDITEV,
Predmet: VODENJE PROJEKTOV, Avtor: Zlatko Podržaj, d. v. i.
20.	 Gradivo za pripravo na strokovni izpit po ZGO za stroke tehniške varnosti
področje II. Požarna varnost, Predmet VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU,
21.	 Prvi program za strokovne izpite na IZS
22.	 Akademija IZS, Referat: VZD za uporabnika, 2009
23.	 Referat posveta ZVD ob pripravi splošne smernice – delavnica, 2011
24.	 ZGO-1-NPB6, Zaključek-usmeritve stroke, Shema doseganja predpisane ravni
VZD ‒ ELABORAT
25.	 Primož Gspan, Franc Pečovnik (strojnik), Darko Drev, Zlatko Podržaj: Splošna
smernica za pripravo projektne dokumentacije varnost in zdravje pri delu: 2.
del: posebni del, IZS, 2012, 26 strani
PRILOGA 2:
PREIZKUS ZNANJA STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI KOORDINATORJEV
Po 17. členu Pravilnika o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost
in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št.59/02)
VPRAŠANJA
Področje:
Del:		
Tema:		
		
		
		

Faza priprave/izvajanje projekta
Poznavanje predpisov in pravil dobre prakse
1 - Zakonodaja s področja VZD in graditve objektov
2 - Naloge koordinatorjev za VZD
3 - Preprečevanje tveganj za VZD
4 - Koordiniranje varnosti pri delu

januar 2003
Koordinator zna:
PROJEKTNO SVETOVANJE
1. obvladovati zahtevne projekte z vidika svoje interdisciplinarne stroke
• uporabljati osnovne termine in načela projektnega vodenja;
• uporabiti znanje in veščine projektnega vodenja v svojem okolju;
• svetovati pri organiziranju projekta;
• prepoznati in preveriti cilje projekta;
• pripraviti finančno in časovno oceno projekta glede na ugotovljena tveganja;
Nagrade in priznanja Avgusta Kuharja v letu 2020
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razviti strukturo razčlenjenih projektnih nalog (WBS – Work Breakdown
Structure);
pripraviti plan koordinacije skupnih varnostnih ukrepov za varnostni načrt;
upravljati in nadzorovati spremembe projekta in tveganje;
spremljati izvajanje varnostnega načrta;
tvorno sodelovati pri timskem načinu dela v projektnem timu.

NAČRTOVANJE
2. izdelati projektno nalogo za naročilo projektne in tehnične dokumentacije
• definirati ustreznost postopkov projektiranja;
• izdelati projektno in tehnično dokumentacijo v predpisani obliki;
• identificirati nevarnosti v zvezi z gradnjo in z uporabo objekta;
• presoditi nivoje tveganj v zvezi z ugotovljenimi nevarnostmi;
• definirati varnostne ukrepe, ki zagotavljajo sprejemljivo varnost gradnje in
uporabe objekta;
• svetovati arhitektonske, tehnološke in organizacijske rešitve projektantu;
• izdelati dokumentacijo za varno uporabo objekta;
• upravljati s spremembami na projektu in revidirati tehnično dokumentacijo;
• ocenjevati ustreznost listin gradnje.
NADZOR IN KOORDINACIJA
3. izvajati nadzor varne gradnje
• definirati ustreznost poteka gradbenih postopkov;
• definirati ustreznost gradbenih proizvodov;
• definirati temeljna načela varnosti in zdravja;
• s pogajanji usklajevati aktivnosti med vsemi udeleženci gradnje;
• zagotoviti medsebojno sodelovanje in soobveščanje izvajalcev ter sodelovanje
projektanta;
• izvesti postopek revizije varnostnega načrta;
• izdelati metodo za efektno preverjanje varnega izvajanja delovnih postopkov
na terenu;
• uporabljati sodobna orodja za spremljanje projektov, poročanje in za vodenje
evidenc;
• uporabljati sodobno opremo informacijske tehnologije za izvajanje
neposrednega nadzora.
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A Dokumentacija za VZD
1. Ugotovitve o arhitektonski zasnovi in predvideni rabi objekta na osnovi:
• načrtov IDP,
• samostojnih predhodnih študij ter
• tehnologije uporabe objekta
2. Ocena tveganja in predviden obseg del v zvezi z uporabo objekta
• Identificiranje predvidenih nevarnosti na objektu v uporabi
• Ocenjevanje tveganja
• Posnetek predvidenih del
3. Izbor in določitev potrebnih varnostnih naprav in opreme objekta
• Načrti procesne/tehnološke varnostne opreme
• Načrti varnostnih instalacij in naprav
• Načrti varnostnih sistemov objekta
• Načrti varnostne označitve objekta
4. Pogoji obratovanja objekta – projektna naloga za vse OP POV
• Informacije in priporočila uporabniku
• Navodila in opozorila za obratovanje
• Navodila za preizkušanje in vzdrževanje
• Frekvenca del/roki
• Zahteve za vzdrževalce
• Navodila za razgradnjo objekta in opreme
B Varnostni načrt
1. Tehnični opis
• Obseg in potek del
• Izbor tehnologije
• Lokacijska in časovna opredelitev aktivnosti
2. Ocena tveganja
3. Pravila ureditve gradbišča
• Načrt ureditve gradbišča
• Gradbiščni red
4. Ukrepi za posebno nevarna dela
5. Pravila usklajevanja posameznih izvajalcev
Nagrade in priznanja Avgusta Kuharja v letu 2020
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6. Pravila usklajevanja z okoljem
• Tehnološki vplivi okolja
• Kataster komunalnih vodov
• Načrt prometne ureditve
7. Projektni plan skupnih ukrepov
8. Kalkulacije
IZPITNA VPRAŠANJA
1.	 Temeljna načela zakona o varnosti in zdravju pri delu?
2.	 Kdo imenuje odgovornega vodjo gradbišča?
3.	 Načela izvajanja ukrepov po ZVZD?
4.	 Kdo imenuje odgovornega vodjo del?
5.	 Izjava o varnosti z oceno tveganja?
6.	 Kdo imenuje odgovornega vodjo projekta?
7.	 Strokovne naloge VZD?
8.	 Kdo imenuje odgovornega projektanta?
9.	 Evidence po ZVZD?
10.	 Dokazilo o zanesljivosti?
11.	 Bistvena vsebina sporazuma po 25. čl. ZVZD?
12.	 Ukrepanje v primeru pomanjkljive PD?
13.	 Pogoji za delavca, odgovornega za izvajanje skupnih ukrepov VZD?
14.	 Glavne obveznosti izvajalca?
15.	 Prijave Inšpektoratu za delo?
16.	 Kdo nosi odgovornost za stvarne napake gradbe?
17.	 Predpisi s področja VZD, ki posegajo na področje projektiranja varnih objektov?
18.	 Izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta?
19.	 Predpisi s področja VZD, ki posegajo na področje varne gradnje?
20.	 S katerimi postopki se zagotavlja zanesljivost objekta?
1. Definicija projekta?
2. Organigram projektnega vodenja?
3. Modeliranje projekta?
R S-krivulja?
1. Opredelitev projekta?
2. Koncipiranje projektne skupine?
3. Členitev projekta?
R Osnovni prikazi projektnega modela?
16
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1. Aktivnosti ciljnega vodenja?
2. Status koordinatorja I in koordinatorja II v projektni skupini?
3. Mrežno povezovanje?
R Opredelitev aktivnosti?
1. Matrična organizacija in matrika odgovornosti?
2. Strukturiranje projekta?
3. Vrste povezav nalog/aktivnosti?
R Gantogram?
1. Elementi planiranja projekta?
2. Faza inicializacije projekta?
3. Kaj je mejnik ali dogodek?
R Osnovni plan?
1. Naloge skrbništva plana?
2. Faza koncipiranja projekta?
3. Terminiranje in časovna analiza?
R Projektni charter?
1. Zagotavljanje varnosti v fazi izvedbe objekta po Demingovem načelu?
2. Faza definiranja projekta?
3. Kaj je kritična naloga in kaj kritična pot?
R Omejitve za začetek/konec naloge?
1. Osnovna načela projektnega vodenja?
2. Faza izvedbe projekta?
3. Določevanje virov?
R Nadzor-kontrola projekta?
1. Kaj smatramo za vire/resurse?
2. Vrste poročil projektnega vodenja?
3. Stroškovna analiza?
R Ocena stroškov in učinkov?
1. Tehnika skrbništva projekta?
2. Osnovni parametri projekta – statistika projekta?
3. Stroški vira?
R Histogram?
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Nagrada Avgusta Kuharja
za življenjsko delo v letu 2020

Milan Srna
UTEMELJITEV: Strokovna komisija za podelitev nagrade
Avgusta Kuharja, ki jo sestavljata predsednik komisije dr.
Jože Šrekl in član komisije prof. dr. Primož Gspan, ocenjuje,
da življenjsko delo Milana Srne izpolnjuje razpisne pogoje za
podelitev nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo.

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi:
1.	 utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za Milana Srno, ki
jo je pripravilo Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske 28. 6. 2019;
2.	 utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za Milana Srno, ki
jo je pripravilo Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske 26. 6. 2019;
3.	 pogovora s kandidatom dne 10. 9. 2019 v Ljubljani;
4.	 razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo;
5.	 Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije
Avgusta Kuharja;
6.	 Statuta Fundacije Avgusta Kuharja.
UGOTOVITEV STANJA:
Več kot 40 let so strokovne reference mag. Milana Srne, univerzitetnega diplomiranega
inženirja strojništva, povezane s strojništvom in varnostjo pri delu. Svojo poklicno
pot je začel kot strugar v Tovarni verig Lesce in z nenehnim študijem napredoval
v strojnega tehnika, strojnega inženirja projektanta, bil več kot 15 let medobčinski
in republiški inšpektor za delo za področje težke industrije in metalurgije1, nato
direktor Urada za varnost in zdravje pri delu Republike Slovenije, predstojnik Centra
za strokovne naloge varnosti ZVD Zavoda za varstvo pri delu v Ljubljani, direktor
Strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu in za inšpektorja dela: SRS RKD št. 29 z dne 26. 6.
1980

1
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razvoja KOVA, d. o. o., in končno predsednik Gospodarske zbornice varnosti pri
delu.
Od leta 1995 do 2004 je bil direktor Urada za varnost in zdravje pri delu in sodeloval
pri projektih, ki opredeljujejo današnji sistem varnosti in zdravja pri delu. V tem času
je bila najpomembnejša uskladitev slovenske zakonodaje z evropskimi direktivami
na področju varnosti in zdravja pri delu. Da bi do včlanitve Slovenije v Evropsko
unijo v slovenske predpise vgradili 33 evropskih direktiv, je bilo potrebno pregledati
vso slovensko zakonodajo in preučiti, kako vanjo najbolje vgraditi evropsko, določiti
prehodna obdobja in izjeme.
V času kandidature Slovenije za članstvo v Evropski uniji je bil predsednik
usmerjevalnega odbora mednarodnega projekta PHARE »Razvoj slovenskega
sistema varnosti in zdravja pri delu2« in bil član twinning projekta z Nemčijo in
Nizozemsko »Poklicna varnost in zdravje pri delu3«. Po včlanitvi Slovenije v EU
pa je postal izvedenec TAIEX4 v okviru evropskih projektov tehnične pomoči
državam kandidatkam za članstvo v EU pri usklajevanju zakonodaje EU in njihove
implementacije.
Naslednji izziv je bila zanj metodologija ocenjevanja tveganja, saj so bili delodajalci
v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Uradni list RS, št.
56/1999) dolžni do 31. 12. 2001 pripraviti povsem novo listino »Izjava o varnosti z
oceno tveganja«, kmetje ali fizične osebe, ki niso zaposlovali drugih oseb, pa do 31.
12. 2002. Milan Srna je v tem procesu odigral vlogo, ki je ni mogoče spregledati.
Urad je namreč pripravil Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno
tveganja (Uradni list RS, št. 30/2000), ki je odgovoril na številna vprašanja iz debate
v stroki, kakšna naj ocena bo. Definiral je nevarnost kot okoliščino ali stanje, ki
lahko ogrozi ali poškoduje delavca oziroma okvari njegovo zdravje, tveganje pa kot
verjetnost, da nevarnost povzroči poškodbo ali zdravstveno okvaro. Ocenjevanje
tveganja je definiral kot sistematično evidentiranje in proučevanje vseh dejavnikov
delovnega procesa, z namenom ugotoviti možne vzroke za nastanek poškodb
pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in možnosti preprečevanja,
odpravljanja in zmanjševanja tveganj. Določil je sestavine izjave o varnosti z
ocenjevanjem tveganja, opredelitve, da ocenjevanje tveganja obsega opredelitev
nevarnosti, delovnih mest in delavcev, ki so izpostavljeni tveganju, ocenitev ravni
oziroma stopnje tveganja, določitev potrebnih ukrepov za preprečevanje tveganja
Chair of Steering committee for PHARE project »Development of Slovene System of Occupational
Health and Safety, SL 9907 03 01)
3
Occupational Safety and Health at Work in Slovenia
4
Technical Assistance and Information Exchange je od leta 1996 orodje Evropske komisije za podporo
javni administraciji pri izvedbi zakonodaje EU ter za širjenje najboljših praks. https://ec.europa.eu/
neighbourhood-enlargement/tenders/taiex_en
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oziroma zmanjševanje tveganja ter revizijo v primeru sprememb tehnoloških
postopkov in ob uvajanju novih tehnologij.
Urad je po sprejetju pravilnika izdal še veliko različnih priporočil, navodil in drugih
pripomočkov za ocenjevanje tveganj za varnost in zdravje pri delu in jih uporabniku
prijazno objavil na spletni strani. Nekatere so še vedno dostopne in v uporabi5.
Od 1996 do 2003 je bil predsednik komisije za strokovne izpite iz varnosti in zdravja
pri delu ter bil član oziroma izpraševalec za posebni del strokovnega izpita iz varnosti
in zdravja pri delu. Bil je mentor več kot sto kandidatom za opravljanje strokovnega
izpita iz varnosti in zdravja pri delu (pisna naloga za strokovni izpit).
Po razpustitvi Urada v mandatu Vlade RS 2004‒2008 v času reforme javnih služb ter
modernizacije in racionalizacije njihovih storitev se je zaposlil v zasebnem sektorju.
S sodelovanjem strokovnjakov za informacijsko tehnologijo je združil sodobno
računalniško programsko opremo s poznavanjem vseh dejavnikov tako tehničnega
kot zdravstvenega varstva delavcev na delovnem mestu in izdelal uporabniku prijazno
aplikacijo s splošno metodo ocenjevanja tveganja, ki jo je moč nadgraditi v skladu
s posebnimi potrebami delodajalcev različnih dejavnosti. Aplikacija je uporabniku
ponujala pregleden obrazec z vsemi zahtevanimi elementi ocene tveganja, ki
uporabnika vodi korak za korakom, mu nudi izbor strokovno korektnih rešitev
za vse možne situacije pri delodajalcu ter mu omogoča on line preverjanje najbolj
aktualnih zadevnih predpisov in poročil o analizah pri delodajalcu. Aplikacija je med
drugim uporabljala kot bazo podatkov tudi razvid del in nalog delodajalca, za katere
je potrebno pripraviti oceno tveganja.
Leta 2011 Je Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA)6 s
ciljem zmanjšati administrativna bremena gospodarstva predstavila enostavno in
brezplačno generično spletno interaktivno orodje OiRA7 za ocenjevanje tveganja.
Namenjeno je bilo predvsem mikro in malim podjetjem, ki pogosto nimajo dovolj
virov ali zadostnega znanja o varnosti in zdravju pri delu, da bi to oceno uspešno sama
izvedla. Po letu 2012 je Republika Slovenija k projektu OiRA pristopila s podpisom
memoranduma. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
je prevzelo vlogo skrbnika projekta. Milan Srna je za ministrstvo po pogodbi v
Vsebina izjave o varnosti z ocenjevanjem tveganja (http://www.zvzd.si/docs/izjava_o_varnosti_z_
ocenjevanjem_tveganja.pdf)
Smernice za samopresojo stanja varnosti in zdravja pri delu v vašem podjetju (http://www.zvzd.si/
docs/smernice_za_samopresojo.pdf)
Ocenjevanje tveganja za mala in srednje velika podjetja (http://www.zvzd.si/docs/ocena tveganja mali
delodajalci.pdf)
6
https://osha.europa.eu/sl
7
OiRA je okrajšava za Online Interactive Risk Assessment
5
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slovenščini in upoštevajoč slovenske predpise razvil pet interaktivnih spletnih orodij
Gradbeništvo, Kovinar, Krovec, Pisarne in Čiščenje poslovnih prostorov8.
Postal je predavatelj v programu Strojništvo na treh višjih šolah: B&B Izobraževalni
center, visoka, višja in srednja šola, Kranj, Šolski center Škofja Loka, višja strokovna
šola, in Šolski center Postojna, višja strokovna šola Postojna – strojništvo. Predaval
je naslednje predmete: Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov, Vzdrževanje
strojev in naprav ter Varnost pri delu in varovanje okolja.
Bil je sodni izvedenec za izvedenska mnenja s področja varnosti pri delu9. Bil je član
invalidske komisije II. stopnje Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (ZPIZ). Opravil je usposabljanje za notranjega presojevalca po ISO 9001.
Pri SIST je predavatelj za standard Sistem vodenja zdravja in varnosti pri delu – ISO
45001:2018
Vodil je zahtevne praktične projekte ali pri njih sodeloval. Tako je aktivno sodeloval pri
projektu »Harmonizacija tehnične zakonodaje«. Pri Ministrstvu za gospodarstvo je
član delovne skupine za področje strojev. Pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo
(SIST) je član Strokovnega sveta SIST za splošno področje in od njegove ustanovitve
predsednik tehničnega odbora za varnost strojev in naprav SIST TC/VSN. Bil je član
v Delovnem odboru 114 za stroje pri Evropskem odboru za standardizacijo CEN10.
Bil je ustanovni član in predsednik Gospodarske zbornice varnosti pri delu Slovenije,
ki je bila ustanovljena na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah 16.
11. 2011 na svoji ustanovni skupščini. Je samostojno, prostovoljno, interesno in
nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki na trgu samostojno opravljajo
pridobitno dejavnost s področja varnosti in zdravja pri delu ali drugo pridobitno
gospodarsko dejavnost. Člani Gospodarske zbornice varnosti pri delu Slovenije so
lahko tudi iz drugih gospodarskih panog. Sedež je v Kranju. Vzpodbuja gospodarsko
dejavnost svojih članov, uresničuje njihove skupne interese, skrbi za pravilno ravnanje
in ugled članov s tem, da izpolnjuje naloge, naštete v statutu. Kot njen predsednik
je organiziral številna usposabljanja na podlagi Pravilnika o stalnem strokovnem
izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu. Izbor
njegovih predavanj je:
•

Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi s poudarkom na novih standardih z
varnostjo povezanih delov krmilnih sistemov,

http://www.osha.mddsz.gov.si/oira-ocenjevanje-tveganja
Sodni izvedenec za varnost in zdravje pri delu, imenovan od Ministrstva za pravosodje z odločbo št.
705-32-/2007 z dne 27. 12. 2007
10
European committee for Standardisation ‒ povezuje nacionalne standardizacijske organe 34 evropskih držav; https://www.cen.eu/
8
9
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Pregledi in preizkusi delovne opreme ‒ predpisi in standardi,
Ocenjevanje tveganja za stroje ‒ delovno opremo,
Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim
optičnim sevanjem (Uradni list RS, št. 34/10) in
Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti
elektromagnetnim sevanjem (Uradni list RS, št. 49/16
Praktični pristop k ocenjevanju tveganj zaradi elektromagnetnih sevanj v
delovnem okolju s poudarkom na metodi ‒ enostavni postopek po priročniku
EU o dobrih praksah za izvajanje Direktive 2013/35/EU

Milan Srna je bil eden najbolj pišočih med strokovnjaki stroke varnosti in zdravja pri
delu. Njegove publikacije uporablja praktično vsak varnostni inženir, ki želi slediti
razvoju stroke. Bil je glavni urednik edine strokovne revije na področju varnosti in
zdravja pri delu Delo in varnost, ki jo je v letu 2004 temeljito prenovil in poskušal
slediti razvoju in željam stroke. Bil je avtor strokovnih člankov tako v reviji Delo in
varnost kot tudi v drugih strokovnih revijah in publikacijah. Bil je strokovni urednik
publikacij, ki jih je izdajal ZVD Zavod za varstvo pri delu.
PRISPEVEK MILANA SRNE K RAZVOJU STROKE VARNOSTI IN ZDRAVJA
PRI DELU:
Milan Srna je bil leta 2008 prejemnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek št.
13 z naslednjo utemeljitvijo: »Značilno za Milana Srno je, da so rezultati njegovega dela
vedno presegali njegove delovne obveznosti, saj sta ga radovednost in želja po znanju
vodili v raziskovanje razvoja stroke in njenih najaktualnejših izzivov. Svoja spoznanja
je znal tudi posredovati, saj ga odlikuje bogata publicistična dejavnost. Zanj so značilni
konkretni in uporabni rezultati dela, kar omogoča njihovo trženje ne le doma, ampak
tudi v tujini. Kot strokovnjak, ki je z osebno izkušnjo spoznal proizvodni proces tako v
vlogi delavca, strojnega tehnika, strojnega inženirja projektanta, inšpektorja za delo,
direktorja Urada za varnost in zdravje pri delu Republike Slovenije in predstojnika
centra ZVD, razume potrebe delodajalcev in drugih uporabnikov in z inovativnostjo in
izjemno strokovnostjo išče učinkovite, preproste, a strokovno neoporečne rešitve. Njegove
aplikacije uporabnika korak za korakom vodijo skozi vse faze procesa ocenjevanja
tveganja in ponujajo strokovno korektne in izvedljive ukrepe. Njegov dosežek je odličen
prispevek k dvoletni evropski kampanji ob tednu varnosti in zdravja pri delu 2008 in
2009 pod geslom »Zdravo delovno okolje. Dobro za vas. Dobro za vaš posel«, namenjeni
promociji ocenjevanja tveganja.«
Od leta 1980 je tako doma kot v tujini s prispevki sodeloval na številnih posvetih,
simpozijih, kongresih varnosti in zdravja pri delu (npr. Pariz, Košice, Opatija,
Beograd, Podgorica, Strasbourg, Cardiff). Predaval je tudi na posvetih Obrtne in
22
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gospodarske zbornice ter Združenja delodajalcev Slovenije, Slovenskega inštituta za
standardizacijo itd. Skupaj se je nabralo več kot 200 predavanj.
Kot direktor Urada za varnost in zdravje pri delu je podpiral ustanovitev DVI
Gorenjske, kasneje pa je kot član društva sodeloval s svojimi prispevki na številnih
od njegovih posvetov.
V obdobju 2015‒2018 je bil kot predstavnik stroke član in občasno predsednik Sveta
za varnost in zdravje pri delu, posvetovalnega organa ministra za delo.
OCENA ŽIVLJENJSKEGA DELA MILANA SRNE:
Sledi 40-letnega dela Milana Srne na področju varnosti strojev ter varnosti in zdravja
pri delu tako v državnih organih kot v zasebnem sektorju ni mogoče spregledati.
Njegovo bogato publicistično in predavateljsko delo sodi med najpogosteje navajane
reference številnih diplomantov in raziskovalcev. Ostaja eden tistih, katerega
zanesljiv in nepristranski nasvet pogosto iščejo vodilni in strokovni delavci. Uveljavil
se je tudi v mednarodnih standardizacijskih institucijah. Uvajal je nove tehnologije v
ocenjevanje tveganja. V Slovenijo je prenašal dobro evropsko prakso ter spreminjal
odnos do varnosti in zdravja pri delu.
Dr. Jože Šrekl, predsednik strokovne komisije
Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije
BIBLIOGRAFIJA MILANA SRNE, COBISS11:
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•
•
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https://plus.cobiss.si/opac7/bib/search?q=srna+milan&db=cobib&mat=allmaterials
Na COBISS je vpisan kot raziskovalec št. 24697.
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delu, članek – Industrijska demokracija: časopis za zaposlene v sodobnem
podjetju, 1999, COBISS.SI-ID – 19175005
Srna, Milan: Strokovne podlage za izdelavo nacionalnega programa, prispevek
na konferenci – zbornik referatov, 2000, COBISS.SI-ID - 11823321
Avbelj-Hamzič, Jasna, Milan Srna, Leon Kos, Etbin Tratnik, Robert Gradišar,
Miloš Seražin: Konstruiranje in varnost strojev : gradivo, knjiga, Založništvo in
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izdelava - Ljubljana : Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje, 2000, COBISS.
SI-ID – 33444357
Srna, Milan: Strokovne podlage za izdelavo nacionalnega programa za varnost
in zdravje pri delu, članek – Delo + varnost: revija za varstvo pri delu in varstvo
pred požarom, 2000, COBISS.SI-ID – 5954843
Srna, Milan ; Tratnik, Etbin: Smernice za samopresojo stanja varnosti in zdravja
pri delu v vašem podjetju, priročnik , Založništvo in izdelava - Ljubljana :
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Urad RS za varnost in zdravje
pri delu, 2001, ISBN - 961-90500-6-1, COBISS.SI-ID - 114445824
Srna, Milan, Etbin Tratnik, Boris Ružič, Metka Teržan: Kontrolni list za varnost
in zdravje pri delu za mala in srednje velika podjetja : ocenjevanje tveganja,
priročnik, Založništvo in izdelava - Ljubljana : Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Urad RS za varnost in zdravje pri delu, 2001, ISBN - 961-905007-X, COBISS.SI-ID - 115494656
MilanSrna, Etbin Tratnik, Saša Žebovec: Priročnik za samopresojo, uporaben pri
ocenjevanju tveganja za mala in srednje velika podjetja, priročnik, Založništvo
in izdelava - Mengeš : Stilgraf, 2001, ISBN - 961-90931-0-0, COBISS.SI-ID 113611008
Borut Brezovar, Jana Uran, Marjan Bilban, Miran Kalčič, Milan Srna, Milan
Jurjavčič, Jožef Horvat, Primož Gspan, Maja Metelko, Boris Ružič: Priročnik za
strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu, priročnik, Založništvo in izdelava
- Ljubljana : Zavod za varstvo pri delu, 2002, ISBN - 961-90935-1-8, COBISS.
SI-ID - 117191168
Tratnik, Etbin ; Srna, Milan ; Nose, Jože: Varnost na gradbiščih - koordinatorji
za varnost in zdravje pri delu, knjiga, Založništvo in izdelava - Ljubljana :
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Urad RS za varnost in zdravje
pri delu, 2002, ISBN - 961-6471-03-1, COBISS.SI-ID – 121736960
Srna, Milan: Implementacija predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu
usklajenih z direktivami EU [elektronski vir], prispevek na konferenci Globalna
varnost, 2002, COBISS.SI-ID – 15940569
Srna, Milan: Implementacija predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu
usklajenih z direktivami EU [elektronski vir], prispevek na konferenci, 2002,
COBISS.SI-ID - 15940569
Srna, Milan: Implementacija direktive 92/57 o zagotovitvi minimalnih zahtev
za varnost in zdravje na začasnih in premičnih gradbiščih (8. ind. dorektiva v
smislu 16. člena direktive 89/391) v uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri
delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 01/02), prispevek
na konferenci Varstvo pri delu, varstvo pred požari in medicina dela: posvet z
mednarodno udeležbo, Portorož, 2002, COBISS.SI-ID – 15229913
Gspan, Primož ; Srna, Milan ; Jurjavčič, Milan: Ocenjevanje fizikalnih in kemičnih
dejavnikov na delovnih mestih, knjiga, Založništvo in izdelava - Ljubljana :
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Urad RS za varnost in zdravje
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pri delu, 2002, ISBN - 961-6471-02-3, COBISS.SI-ID - 121736448
Srna, Milan: Varnost strojev : izjava o skladnosti : direktivi EU: 98/37 - stroji,
73/23 - električna oprema : priročnik, Založništvo in izdelava - Mengeš : Stilgraf,
2003, ISBN - 961-90931-1-9, COBISS.SI-ID - 125458432
Srna, Milan: Novi pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme ),
članek – Delo + varnost: revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom, 2004,
COBISS.SI-ID – 7761947
Srna, Milan: Ocenjevanje - obvladovanje tveganj pri vzdrževanju, članek – Delo
+ varnost: revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom, 2004, COBISS.SIID - 225768192
Srna, Milan: Ocenjevanje - obvladovanje tveganj pri vzdrževanju (zgradb, strojev
in opreme, instalacij ...), , članek – Delo + varnost: revija za varstvo pri delu in
varstvo pred požarom, 2004, COBISS.SI-ID – 7184923
Srna, Milan: Revizija izjave o varnosti in ocene tveganja, članek – Delo + varnost:
revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom, 2004, COBISS.SI-ID - 7190811
Srna, Milan: Direktiva 2004/40/EC o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti
in zdravja pri izpostavljenosti delavcev fizikalnim dejavnikom (elektromagnetna
polja), članek – Delo + varnost: revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom,
2004, COBISS.SI-ID – 7429659
Vrečko, Petra, kemik ; Srna, Milan ; Teržan, Metka: Varno delo z azbestom :
azbestna vlakna!, priročnik, Založništvo in izdelava - Ljubljana : Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, 2004, ISBN - 961-6471-00-7, COBISS.SI-ID 213795584
Srna, Milan: Znak CE - zahteva za vstop tudi na slovenski trg?, članek – Delo +
varnost: revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom, 2004, COBISS.SI-ID
– 7061275
Srna, Milan ; Lebar, Vladimira: Revizija izjave o varnosti in ocene tveganja,
Založništvo in izdelava - Ljubljana : ZVD - Zavod za varstvo pri delu, 2004, ISBN
- 961-90935-9-3, COBISS.SI-ID – 213953280
Srna, Milan: Novi izzivi - nove priložnosti : mag. Milan Srna, predstojnik Centra
za strokovne naloge varnosti na ZVD Zavodu za varstvo pri delu d.d. : intervju –
Delo + varnost: revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom, 2004, COBISS.
SI-ID - 7047451
Aleš Sodnik, Milan Srna, Janez Podbregar, Miran Sikovšek, Peter Erman, Maja
Metelko, Andrej Jerše: Priročnik za varno vzdrževanje, priročnik, Založništvo in
izdelava - Ljubljana : ZVD - Zavod za varstvo pri delu, 2004, ISBN - 961-653805-5, COBISS.SI-ID - 216259328
Srna, Milan ; Sodnik, Aleš: Priročnik za izvajanje pregledov in preizkusov
delovne opreme s kontrolnimi in merilnimi listi, priročnik ; Založništvo in
izdelava - Ljubljana : ZVD - Zavod za varstvo pri delu, 2006, ISBN - 961-653815-2, COBISS.SI-ID - 225222656
Srna, Milan: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti
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vibracijam pri delu, članek – Delo + varnost: revija za varstvo pri delu in varstvo
pred požarom, 2006, COBISS.SI-ID - 9078811
Srna, Milan: Direktiva EU, št. 1999/92, o minimalnih zahtevah za izboljšanje
varnosti in varstva zdravja delavcev zaradi eksplozivne atmosphere, članek –
Delo + varnost: revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom, 2006, COBISS.
SI-ID - 9736987
Srna, Milan: Izvedba ocenjevanja tveganja pri delu mladih delavcev, članek –
Delo + varnost: revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom, 2006, COBISS.
SI-ID - 9741339
Srna, Milan: Stalno strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
delavcev, ki opravljajo naloge varnosti pri delu, članek – Delo + varnost: revija za
varstvo pri delu in varstvo pred požarom, 2006, COBISS.SI-ID – 9812251
Srna, Milan: Revizija ocene tveganja za stroje in opremo = Rewiew of risk
assesment for work equipment, prispevek na konferenci. 2006, COBISS.SI-ID –
1751974
Srna, Milan: Novi pravilnik o varnosti strojev, članek – Delo + varnost: revija za
varstvo pri delu in varstvo pred požarom, 2006, COBISS.SI-ID - 9229339
Srna, Milan: Novi pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
izpostavljenosti hrupu pri delu, članek – Delo + varnost: revija za varstvo pri
delu in varstvo pred požarom, 2006, COBISS.SI-ID – 9229595
Srna, Milan: Ocenjevanje tveganja; zakaj je treba ocenjevati tveganja? = Risk
assessment, why is a risk assessment necessary?, članek - Delo + varnost: revija
za varstvo pri delu in varstvo pred požarom, 2007, COBISS.SI-ID - 9979931
Marjeta Cotman, Milan Srna: Pogovor z ministrico za delo, družino in socialne
zadeve gospo Marjeto Cotman, intervju – Delo + varnost: revija za varstvo pri
delu in varstvo pred požarom, 2007, COBISS.SI-ID - 10053403
Srna, Milan: Poškodbe pri delu, članek ‒Delo + varnost: revija za varstvo pri delu
in varstvo pred požarom, 2007, COBISS.SI-ID - 9917211
Srna, Milan: Predlog nove uredbe o varnosti strojev, članek – Delo + varnost:
revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom, 2007, COBISS.SI-ID –
10405147
Srna, Milan: Nova direktiva EU št. 2006/42 - varnost strojev, članek – Delo +
varnost: revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom, 2007, COBISS.SI-ID
- 9978907
Andrej Vizjak, Milan Srna: Aktivnosti ministrstva so usmerjene v sodelovanje
Slovenije pri oblikovanju tehničnih predpisov v EU in v njihov prenos v našo
zakonodajo : pogovor z ministrom za gospodarstvo mag. Andrejem Vizjakom,
članek – Delo + varnost: revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom, 2007,
COBISS.SI-ID - 9978651
Dušan Semolič, Milan Srna, Saša Žebovec: Intervju z Dušanom Semoličem,
predsednikom Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, članek – Delo + varnost:
revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom, 2007, COBISS.SI-ID Nagrade in priznanja Avgusta Kuharja v letu 2020
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Samo Hribar Milič, Milan Srna, Saša Žebovec: Intervju z generalnim direktorjem
Gospodarske zbornice Slovenije, članek – Delo + varnost: revija za varstvo pri
delu in varstvo pred požarom, 2007, COBISS.SI-ID – 10102555
Karl Erjavec, Milan Srna, Saša Žebovec: Intervju s Karlom Erjavcem, ministrom
za obrambo, članek – Delo + varnost: revija za varstvo pri delu in varstvo pred
požarom, 2008, COBISS.SI-ID – 10437659
Srna, Milan ; Gabrovšek, Antonija: Biološki dejavniki in varovanje delavcev pred
tveganji, članek intervju – Delo + varnost: revija za varstvo pri delu in varstvo
pred požarom, 2008, COBISS.SI-ID - 10491163
Srna, Milan: Regresni zahtevki za poškodbe pri delu, članek, 2008, COBISS.SIID – 10584347
Srna, Milan: Uvodnik, članek – Delo + varnost: revija za varstvo pri delu in
varstvo pred požarom, 2008, COBISS.SI-ID – 10583835
Srna, Milan: Varnost strojev : nova evropska direktiva - varnost strojev :
primerjava stara - nova direktiva, novi pravilnik o varnosti strojev, ocenjevanje
tveganja za stroje, novi standardi za stroje, delno dokončani stroji : priročnik,
Založništvo in izdelava - Križe : Global Tim, 2009, ISBN - 978-961-269-088-5,
COBISS.SI-ID - 246517760
Srna, Milan: Tveganja za varnost in zdravje pri vzdrževalnih delih, članek, 2010,
COBISS.SI-ID - 259296512
Dajčman, Darko ; Srna, Milan ; Šinkovec, Bojan: Tehnične zahteve in varnost
strojev v praksi - od načrtovanja do uporabe, nevezani listi, Založništvo in
izdelava - Maribor : Forum Media, 2011, ISSN - 2232-4933, COBISS.SI-ID 259362560
Dajčman, Darko ; Srna, Milan: Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi - od
načrtovanja do uporabe [Elektronski vir], Založništvo in izdelava - Maribor :
Forum Media, 2014, ISSN - 2385-8206, COBISS.SI-ID - 275074048
Veronika Verdnik, Davorin Kralj, Milan Rebrec, Majda Zorec-Karlovšek, Aleš
Globevnik, Stanko Ožbot, Vekoslav Verhovnik, Benjamin Zagorc, Viljem
Strašek, Roman Lubec, Blaž Pečovnik, Jernej Jenko, Mitja Ferk, Jožef Šimonka,
Milan Srna, Marjan Bilban, Borut Brezovar, Irena Vouk, Matjaž Bajgot, Robert
Vaupotič, Simona Ažman, Muharem Husić, Darko Dajčman, Milan Dobovišek,
Vilko Švab, Igor Antauer, Miha Šercer, Boštjan Šimenc, Romana Lah, Branko
Štampar, Vesna Ložak, Tomaž Zupanc, Boris Kramžar, Dejvi Ružič: Varnost
in zdravje pri delu [Elektronski vir] : ključni dokumenti, ki jih potrebujete za
usklajenost z zakonom! Spletna izdaja, Založništvo in izdelava - Maribor : Forum
Media, 2014, ISSN - 2385-8656, COBISS.SI-ID - 275721728
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Predstavitev dobitnikov priznanj Avgusta
Kuharja za izjemno strokovno delo v društvih
in sekcijah varnostnih inženirjev v letu 2020
Marija Marot, univerzitetna diplomirana inženirka kemijske
tehnologije
Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje
Št. izdanega priznanja: 180
Utemeljitev: Univerzitetna diplomirana inženirka kemijske
tehnologije Marija Marot je po končanem pripravništvu svojo
poklicno pot pričela v službi za varno delo v takratni Kovinotehni
Celje, kjer je skrbela za varno delo z nevarnimi snovmi. Njen
raziskovalni duh jo je v prvih 25 letih poklicne poti vodil še na druga področja ‒ od
področja kakovosti po ISO 9001, certificiranja in servisiranja proizvodov, vodenja
službe naložb, gospodarjenja in skupnih potreb, katere del je bila tudi služba za
varno delo, ki je poleg varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti vključevala
še področje varstvo okolja. Njena poklicna pot se je po petnajstih letih s prevzemom
Merkurja nadaljevala v Merkurju, kjer je vzpostavila in vodila službo Ekologije.
Kljub opravljanju različnih področij dela je njena stalnica bilo vseh 25 let varno delo z
nevarnimi snovmi. Leta 2013 se je odločila za samostojno pot na področju kemikalij
in varstva okolja. Kot višješolska predavateljica na višješolskih programih Varovanja in
Telekomunikacij predava predmet Varnost in zdravje pri delu. Od leta 2015 v celjski
Kovi, d. o. o., pokriva področje kemikalij, določene vsebine na področju varstva okolja
ter na področju projektiranja izdeluje tehnološke načrte. Njeno specialno področje so
ocene tveganja za delo s kemičnimi snovmi. Je aktivna članica sekcije za kemikalije in
komisije za varstvo okolja pri Trgovinski zbornici Slovenije, kjer je soavtorica Smernic
za varno skladiščenje nevarnih kemikalij v trgovinski dejavnosti. Je aktivna članica
Društva varnostnih inženirjev Celje in pomaga organizirati seminarje in strokovne
ekskurzije. Svoje znanje redno nadgrajuje na seminarjih in posvetih ter marsikdaj
prevzame vlogo predavateljice.
Marjan Jesenko, varnostni inženir
Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
Št. izdanega priznanja: 181
Utemeljitev: Marjan Jesenko je bil leta 1987 eden od ustanovnih
članov Društva varnostnih inženirjev Gorenjske. Vseskozi je
bil aktiven pri organizaciji društvenih seminarjev in strokovnih
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Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja v letu 2020 za izjemno strokovno delo
ekskurzijah. Zadnja dva mandata je član nadzornega odbora društva. Redno se je
izobraževal in izpopolnjeval na seminarjih in simpozijih. Od leta 1986 je član sprva
Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Veriga in kasneje Prostovoljnega
gasilskega društva Radovljica. Od leta 1997 je sodni izvedenec s področja varstva
pri delu. Je veteran vojne za Slovenijo. Na občnem zboru društva leta 2020 je postal
častni član društva. Priznanje Avgusta Kuharja naj mu bo zahvala za dosedanje delo
in vzpodbuda za bodoče delovne izzive.
Mirko Grželj, inženir za ladijsko strojništvo in diplomirani
inženir prometno-energetske tehnike
Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Koper
Št. izdanega priznanja: 182
Utemeljitev: Mirko Grželj je dolgoletni član Društva varnostnih
inženirjev Koper. Po končani Pomorski šoli je svojo profesionalno
pot začel kot asistent stroja na Splošni plovbi Piran. Na morju je
preživel osem let in pridobil naziv I. častnik stroja ter med drugim opravil strokovni
izpit iz varnosti in zdravja pri delu. Karierna pot ga je vodila naprej v Steklarno
Hrpelje-Kozina. Med letoma 1985 in 1988 je v steklarni opravljal naloge vodje priprave
dela ter dela vodje energetike in vzdrževanja. Poleg drugih nalog je sodeloval pri
projektu izgradnje novega dela steklarne z avtomatizirano proizvodno linijo. Nato ga
je pot vodila v podjetje INA Slovenija, kjer je bil zaposlen do upokojitve. V podjetju
je bil zaposlen kot tehnični direktor, vodja tehnične službe, direktor sektorja Plin
Kozina ter kasneje kot vodja poslovne enote Plin. Bil je tudi pooblaščenec s področja
varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varstva okolja ter eksplozijske
varnosti. Na podlagi pridobljenih pooblastil je sodeloval pri projektih pridobivanja
okoljevarstvenih dovoljenj za skladišča, pretakališča ter plinske rezervoarje, izdelave
projektne zasnove za preprečevanje večjih nesreč, vzpostavitve sistema zaščite in
reševanja ter pri drugih projektih gradnje, rekonstrukcijah in vzdrževanju opreme ter
nepremičnin. V društvu je aktiven član, ki rad prenaša znanje med preostale člane.
Sodeloval je na različnih seminarjih, strokovnih ekskurzijah ter pri pripravi zbornika
ob trideseti obletnici društva.
Anton Dolinšek, diplomirani varnostni inženir
Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje
Št. izdanega priznanja: 183
Utemeljitev: Anton Dolinšek je specialist za delo z nevarnimi
snovmi. Je aktiven član Društva varnostnih inženirjev Velenje,
strokoven, predvsem pa nesebičen pri deljenju svojih izkušen in
znanj. Član izvršnega odbora društva je že drugi mandat zapored.
Nagrade in priznanja Avgusta Kuharja v letu 2020
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Darko Kolnik, varnostni inženir
Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo
mesto
Št. izdanega priznanja: 184
Utemeljitev: Odkar se je leta 1989 prvič zaposlil kot varnostni
inženir, je Darko Kolnik član Medobčinskega društva
varnostnih inženirjev Novo mesto, ki deluje na območju
Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Razmišlja pozitivno, ima pravilen odnos ter
zna delati in komunicirati z ljudmi. Kot »uradni fotograf« društva fotografira vse
uradne dogodke, izobraževanja in strokovne ekskurzije. Kljub upokojitvi v letu
2018 se še vedno z veseljem udeležuje strokovnih ekskurzij društva in rad deli svoje
strokovne izkušnje.
Marjan Djakovič, diplomirani inženir prometa
Predlagatelj: Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje
pri delu Ptuj
Št. izdanega priznanja: 185
Utemeljitev: Marjan Djakovič je od leta 2004 aktiven član Društva
strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj. Trenutno
je član disciplinske komisije. Aktivno sodeluje pri delu društva,
pripravi strokovnih posvetov varnosti in zdravja pri delu ter dvigu varnostne kulture.
V 35 letih poklicnega dela je kot strokovni delavec na področju tehnične varnosti
pri Slovenskih železnicah deloval na delovnem mestu glavnega inženirja za
infrastrukturo. V pripravljalni fazi projekta je bil član projektne skupine za drugi
tir Divača‒Koper. Kot koordinator v fazi izvedbe je uspešno zaključil zahtevnejše
projekte, rekonstrukcije in obnove železniške prometne infrastrukture na odsekih
Pragersko‒Murska Sobota in Celje‒Pragersko. Trenutno je koordinator za varnost in
zdravje pri delu v fazi izvedbe projekta železniške prometne infrastrukture na odseku
Zidani Most‒Celje.
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undacija Avgusta Kuharja se svojim donatorjem zahvaljuje za dragoceno
donacijo. Brez vaše podpore fundacija ne more opravljati svojega poslanstva.
Varnost in zdravje pri delu sta za vas vrednoti, ki ju velja uveljavljati tudi
simbolno s podeljevanjem nagrad in priznanj zaslužnim posameznikom. Donatorje
želimo v slavnostni brošuri in na spletni strani predstaviti tudi na podlagi njihove
družbene odgovornosti. Donacija namreč presega njihove poslovne cilje, saj omogoča
promocijo načel in vrednot stroke varnosti in zdravja pri delu, kar je namen nagrad
in priznanj Avgusta Kuharja.
Uprava Fundacije Avgusta Kuharja
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Donatorji Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2020
Denarne donacije
500 €
Zbornica varnosti in zdravja pri delu
Dimičeva 13/III, Ljubljana
http://www.zbornica-vzd.si/o-zbornici/
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
250 €
BOJ Božidar Jurko, s. p.
Storitve in svetovanje
http://www.boj-storitve.si/
Lava 2a, 3000 Celje
2014, 2020
200 €
BSH Hišni aparati d. o. o. Nazarje
Savinjska cesta 30, 3331 Nazarje
www.bsh-group.si
2020
200 €
TALUM d. d.
Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo
http://www.talum.si/
1999, 2018, 2019, 2020

181,78 €
FURS na podlagi do 0,5 odstotka dohodnine za leto 2019, ki so jo
na podlagi 3. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/2007) fundaciji namenili posamezniki,
zavezanci za plačilo dohodnine, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
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.

200 €
INŠTITUT ZA VARNOST LOZEJ, d. o. o.
Goriška cesta 62, 5270 Ajdovščina
http://www.lozej.si/
2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Donatorji

Fundacije

Avgusta

Kuharja

v

letu

2019

150,00 €
Zavas, d. o. o.
Špruha 19, 1236 Trzin
http://www.zavas.com/
2002, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2020
100 €
Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
Miklošičeva 38/III, 1000 Ljubljana
http://www.dvilj.si/
2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020
100,00 €
KOVA, d. o. o.
Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje
http://www.kova.si/
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011,
2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020
100 €
Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj
Mejna cesta 8, 2251 Ptuj
http://dsdvzd-ptuj.si/
2018, 2020
Lučka Böhm,
tajnica Fundacije Avgusta Kuharja
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Nedenarna donacija:
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
http://www.zsss.si/
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020
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Postanite donator / sponzor
Fundacije Avgusta Kuharja
Fundacijo poznate kot neprofitno ustanovo, ki jo je ustanovila Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS). Podeljuje nagrade in priznanja Avgusta Kuharja
za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu. Vsi člani uprave delujemo
kot prostovoljci in smo se odrekli nagradi za svoje delo. Ves denar, ki ga fundacija
zbere, uporabimo za kritje stroškov podelitve nagrad in priznanj ter za promocijo
stroke na prireditvah za mlade. Naše delo bi bilo nemogoče brez donacij naših prijateljev. Vsaka donacija, ne glede na znesek, je za nas dragocena!
Prosimo vas, da svojo donacijo nakažete na naš poslovni transakcijski račun:
Fundacija Avgusta Kuharja, Dalmatinova ulica 4, 1000 LJUBLJANA
Številka računa: 02222-0020298177
pri: NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d. d.
Številka v davčnem registru: 69361550
Fundacija Avgusta Kuharja je v skladu s 94. členom ZDDV-1
(Uradni list RS, št. 117/2006) oproščena obračunavanja DDV.
POMEMBNO OPOZORILO: V skladu z 59. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb –
ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/2006) sme zavezanec uveljavljati zmanjšanje davčne osnove za donacije rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje nepridobitnih dejavnosti, do zneska, ki ustreza 0,3 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, vendar največ do
višine davčne osnove davčnega obdobja.

Donatorjem obljubljamo:
• predstavitev v slavnostni brošuri fundacije o prejemnikih nagrad in priznanj,
• predstavitev v nagovoru in na plakatu na odru kongresnega centra na podelitvi
nagrad in priznanj Avgusta Kuharja,
• predstavitev na spletni strani fundacije,
• poročilo o opravljenem delu v letu.
Podatki o fundaciji:
FUNDACIJA AVGUSTA KUHARJA, Dalmatinova ulica 4, 1000 LJUBLJANA
E-naslov: info@fundacija-avgustakuharja.si; tel.: 051 306 202
Številka transakcijskega računa: 02222-0020298177 pri NLB, d. d.
Številka v davčnem registru: 69361550
Matična številka: 5983363000
Šifra glavne dejavnosti v Poslovnem registru Slovenije: 94.999
Šifra dejavnosti: SKIS 15000
Spletna stran: www.fundacija-avgustakuharja.si
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Postanite

naš

donator

Tudi posameznik je lahko donator Fundacije
Avgusta Kuharja – namenite ji 0,5 %
svoje dohodnine!
Spoštovani!
Uprava Fundacije Avgusta Kuharja zbira donacije, da bi lahko podeljevala nagrade in
priznanja Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu!
V preteklih letih so bili donatorji Fundacije Avgusta Kuharja predvsem pravne in fizične osebe. Podatki o naših donatorjih v vseh preteklih letih so na spletni strani fundacije
www.fundacija-avgustakuharja.si. Po letu 2007, odkar velja Uredba o namenitvi dela
dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/2007), pa je vedno več posameznikov, ki
do največ 0,5 % svoje dohodnine namesto državnemu proračunu namenijo naši fundaciji. Številnim anonimnim posameznikom donatorjem naše fundacije se zahvaljujemo!
Enostavno in brez dodatne finančne obremenitve lahko postanete naš donator! Že
danes lahko poskrbite, da bo odslej vsako leto do vašega preklica Finančna uprava RS
(FURS) največ 0,5 % vaše dohodnine namesto proračunu namenila naši fundaciji.
Mnogi med vami ste si že na upravni enoti pridobili spletno kvalificirano digitalno
potrdilo, ki ga med drugimi izdaja tudi SIGEN-CA na Ministrstvu za javno upravo.
Ta vam omogoča, da v okviru sistema E-uprave na spletni strani https://edavki.durs.
si/ preprosto in udobno na svojem osebnem računalniku oddate napoved za odmero dohodnine, uveljavite olajšave za družinske člane ali zahtevate informativni izračun
dohodnine. Lahko pa tudi izpolnite obrazec »Zahteva za dodelitev dela dohodnine za
donacije«.
V ta obrazec vpišite te podatke naše fundacije:
1.	 davčna številka Fundacije Avgusta Kuharja, Dalmatinova 4, Ljubljana: 69361550,
2.	 fundaciji lahko namenite različno veliko donacijo: 0,1 odstotka, 0,2 odstotka, 0,3
odstotka, 0,4 odstotka ali 0,5 odstotka dohodnine.
Če kvalificiranega digitalnega potrdila še nimate, pa kot davčni zavezanec lahko daste zahtevo za namenitev dela dohodnine kadar koli tudi pisno ali ustno na zapisnik
pri davčnem organu.
Zahvaljujemo se vam za donacijo in pomoč!

Uprava Fundacije Avgusta Kuharja
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Obiščite spletno stran
Fundacije Avgusta Kuharja
Fundacija Avgusta Kuharja predstavlja na letos prenovljeni spletni strani vse dosežke
prejemnikov nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v obdobju 1997-2020.
http://www.fundacija-avgustakuharja.si
Vabljeni k ogledu!
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Uredila: Lučka Böhm, tajnica fundacije
Lektorirala: Bora Zlobec Jurčič
Grafična priprava in tisk:
Nagrade in priznanja Avgusta Kuharja v letu 2020
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