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POROČILO STROKOVNE KOMISIJE 

O DOSEŽKIH IVANA CVETKA LUKMANA, KANDIDATA ZA 

NAGRADO AVGUSTA KUHARJA ZA LETO 1999 

 

 
 

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi: 
1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za leto 1999 diplomiranega inženirja 

varstva pri delu in požarnega varstva Ivana Cvetka Lukmana, ki jo je pripravilo Društvo varnostnih 

inženirjev Nova Gorica 22. junija 1999; 

2. obiska v poslovni enoti v Novi Gorici IVD Inštituta za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor 

dne 29. septembra 1999, pogovora s kandidatom in ogleda dokumentacije. (Strokovno komisijo sta 

na obisku pri dipl. ing. Lukmanu sestavljala predsednik komisije mag. Jurij Vidovič in član 

komisije prof. dr. Primož Gspan. Zapisnikarica je bila tajnica fundacije univ. dipl. soc. Lučka 

Böhm.); 

3. pisnega gradiva o delu dipl. ing. Ivana Cvetka Lukmana v tovarni pohištva Meblo Nova Gorica in 

v IVD Inštitutu za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, poslovna enota v Novi Gorici 

4. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 1999; 

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

6. statuta Fundacije Avgusta Kuharja. 

 

 

Ugotovitev stanja:  
Diplomirani inženir varstva pri delu in požarnega varstva Ivan Cvetko Lukman je vodja poslovne 

enote v Novi Gorici IVD Inštituta za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor.  Na področju stroke 

varstva pri delu je začel poklicno delovati leta 1969 v tovarni pohištva Meblo Nova Gorica. Leta 1973 

je postal vodja službe varstva pri delu in službe za požarno varnost. Podjetje se je prav v teh letih 

skokovito širilo. Izgradilo se je veliko novih proizvodnih prostorov ter uvedlo veliko število novih 
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tehnologij in opreme. Izvedena je bila združitev s kooperantskimi podjetji, v katerih varstvo pri delu 

praviloma ni bilo organizirano. Število delavcev podjetja se je povišalo z 1.300 na 2.900 delavcev. 

Služba za varstvo pri delu, ki jo je v tem času vodil dipl. ing. Lukman, pa je prav v tem obdobju uspela 

zmanjšati število poškodb na število delavcev pod povprečno raven v dejavnosti in prav tako znižati 

povprečno število izgubljenih delovnih dni na posamezno nezgodo pri delu s 23,71 v letu 1972 na 

12,56 dni v letu 1977. Služba je izračunala ekonomske učinke izboljšanega varstva pri delu in 

dokazala gospodarsko upravičenost organizirane in strokovno usposobljene službe varstva pri delu. 

 

V letu 1979 se je zaposlil pri IVD Inštitutu za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor kot vodja 

poslovne enote v Novi Gorici. Kot edini strokovni delavec v poslovni enoti Nova Gorica je zaslužen za 

ugled inštituta v regiji. S svojim delom pokriva Severnoprimorsko regijo, ki se razprostira med 

Bovcem, Tolminom, Ajdovščino in Sežano. Med njegove delovne naloge se uvršča organizacija in 

izvajanje izobraževalnih programov s področja varnosti in zdravja pri delu s preizkusi znanja, 

periodični pregledi varnosti strojev in naprav ter strokovno svetovanje za organizacijo varnosti in 

zdravja pri delu v majhnih in srednje velikih podjetjih vključno s komisijskimi pregledi proizvodnih 

prostorov. Pri svojem delu upošteva sisteme dela, ki za tovrstne storitve veljajo v IVD Inštitutu za 

varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor in njegovih centrih: centru za izobraževanje in publicistiko 

ter centru tehničnih služb. Poslovna enota Nova Gorica je v regiji uspela ohraniti konkurenčnost 

storitev prav zato, ker je ohranila svoje standarde strokovnosti. Izkazalo se je, da je dolgoročno za 

konkurenčnost od nizke cene odločilnejša strokovnost storitve. 

 

Operativna dela organizacije izobraževalnih programov na področju varnosti pri delu in požarne 

varnosti so pomemben del nalog dipl. ing. Ivana Cvetka Lukmana.  Letno organizira od 60 do 70 

tečajev o varstvu pri delu in požarnem varstvu o prevozu nevarnih snovi, za strojnike težke 

mehanizacije, za obratne elektrikarje, za upravljalce dvigal vseh vrst, za vodilne in vodstvene delavce 

in za delavce pri manjših delodajalcih. Gre za začetne uvajalne in obnovitvene tečaje, na katerih 

sodeluje od 10 do 15 delavcev posameznega podjetja ali več podjetij iste dejavnosti. Tečaji se izvedejo 

na podlagi razpisa za posamezne panoge (na primer: obdelava lesa, obdelava kovin, delo z nevarnimi 

snovmi). Trajajo od enega dne (5 ur za podajanje snovi in 1 ura za preizkus znanja) do enega tedna (od 

20 do 30 ur za, na primer, pridobitev licence za voznike viličarja). Dipl. ing. Ivan Cvetko Lukman sam 

predava predvsem o tehničnem varstvu, snov za pridobitev licence za voznike viličarjev, požarno 

varnost ter pravne osnove varstva za delavce. Za podajanje ostalih snovi zagotovi sodelovanje zunanjih 

sodelavcev in centra IVD za izobraževanje in publicistiko.  

 

Posebnega pomena za regijo je sodelovanje poslovne enote Nova Gorica z Obrtno zbornico za Tolmin 

in Novo Gorico. Do 70 % samostojnih podjetnikov regije je redno vključenih v spomladanske in 

jesenske obnovitvene izobraževalne programe o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti. Za 

uspeh poslovne enote Nova Gorica pod vodstvom dipl. ing. Lukmana je značilen visok odstotek stalnih 

strank – od 80 do 90 % slušateljev. 

 

Vzrok za uspeh so visoki standardi strokovnosti, usposobljeni predavatelji, pripravljeno pisno gradivo 

ter upoštevanje specifičnih potreb podjetij po izobraževanju na področju stroke varnosti in zdravja pri 

delu. Dipl. ing. Lukman si pri organizaciji izobraževalnih programov prizadeva doseči spremembo 

obnašanja na delovnem mestu, pravilen način dela in vzbuditi določeno kulturo dela. Cilj 

izobraževanja je delavce seznaniti tako z njihovimi dolžnostmi kot pravicami ter obveznostmi 

delodajalca glede zagotavljanja varnega dela. Prizadeva si, da bi se vodstveni in vodilni delavci v 

podjetjih, ki se udeležujejo za njih pripravljenih izobraževalnih programov, zavedli svoje odgovornosti 

za zdravje zaposlenih in upoštevali svojo vlogo  pri določanju ter izvajanju preventivnih ukrepov za 

varovanje zdravja zaposlenih.  
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Strokovno doizobraževanje in strokovni izpiti:  
28.3.1977: strokovni izpit o varstvu pri delu po 17. členu Pravilnika o osnovah za organiziranje službe 

varstva pri delu (U.l. SRS, št. 15/77), št. 367 

 

4.12.1996: strokovni izpit iz varstva pred požarom po 33. in 34. členu Pravilnika o usposabljanju 

zaposlenih za varstvo  pred požari (U.l. RS, št. 64/95), zap. št. 92 

 

Poklic varnostnega inženirja je v letu 1998 po dvoletnem izrednem študiju dopolnil z diplomo 

visokošolskega študija in pridobil naziv diplomirani inženir varstva pri delu in požarnega varstva. 

 

 

Prispevek dipl.ing. Ivana Cvetka Lukmana k razvoju stroke:  
Dipl. ing. Ivan Cvetko Lukman je bil član nekdanjega Medobčinskega društva varnostnih inženirjev in 

tehnikov severnoprimorske regije oziroma današnjega Društva varnostnih inženirjev Nova Gorica od 

leta 1971. Član upravnega odbora društva je od vsega začetka, eno mandatno obdobje je bil tudi 

njegov predsednik. V društvu je znan po svoji ustvarjalnosti in inovativnosti. V mandatu 1996 – 1998 

je bil predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije. Pod njegovim vodstvom je 

bil v Novi Gorici v tem času organiziran državni posvet z mednarodno udeležbo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podpis: 

 

Predsednik strokovne komisije: mag. Jurij Vidovič 

 

 

 

 

Član strokovne komisije: prof. dr. Primož Gspan 
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