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FUNDACIJA AVGUSTA KUHARJA       

Strokovna komisija 

 

 

Št.: 96/2001   

Datum: 27. september 2001   

 

OCENA STROKOVNIH DOSEŽKOV KANDIDATA  

ZA NAGRADO AVGUSTA KUHARJA ZA LETO 2001 

UNIVERZITETNEGA DIPLOMIRANEGA INŽENIRJA 

GRADBENIŠTVA FRANCA RUSA 
 

 

Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja  za leto 2001 v sestavi 

predsednik komisije mag. Jurij Vidovič (IVD Inštitut za varstvo pri delu in varstvo 

okolja Maribor) in član komisije dr. Tomaž Kumelj (ZVD Zavod za varstvo pri delu v 

Ljubljani) 

 

ocenjuje, da življenjsko delo  

univerzitetnega diplomiranega inženirja gradbeništva Franca Rusa 

 

izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev  

nagrade Avgusta Kuharja za leto 2001. 

 

 

UTEMELJITEV: 
 

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi: 
1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za leto 2001 za univerzitetnega 

diplomiranega inženirja gradbeništva Franca Rusa, ki jo je 29. avgusta 2001 pripravila Sekcija za 

gradbeništvo pri Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije; 

2. pogovora dne 27. septembra 2001 z univerzitetnim diplomiranim inženirjem gradbeništva Francem 

Rusom; 

3. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2001; 

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

5. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja. 

 

 

Ugotovitev stanja:  
Univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva Franc Rus je večino svoje delovne dobe posvetil 

varnosti in zdravju pri delu v gradbeništvu. V letih 1962 – 1964 je bil zaposlen v operativi in 

projektantskem biroju Splošnega gradbenega podjetja Grosuplje. V letih 1964 – 1970 je bil zaposlen v 

operativi Tehnike Ljubljana. Od leta 1970 do 1995 je bil republiški inšpektor za delo v Republiškem 

inšektoratu za delo ter v letih 1996 – 1999 svetovalec glavnega republiškega inšpektorja. Po letu 1999, 

ko se je upokojil, ostaja aktiven v Inženirski zbornici Slovenije.  
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Franc Rus je bil v letih 1970 – 1994 edini republiški inšpektor za dejavnosti gradbeništva in industrije 

gradbenega materiala. Franc Rus je bil torej edini inšpektor, ki je nadzoroval  varnost in zdravje pri 

delu 110.000 delavcev, ki so bili v tem obdobju v Sloveniji zaposleni v teh dveh dejavnostih. Občinske 

in medobčinske inšpekcije dela so namreč na gradbiščih nadzorovale zgolj kršitve predpisov na 

področju delovnih razmerij. Občasno je kot izvedenec izvajal nadzor tudi na gradbiščih slovenskih 

podjetij v tujini. Po letu 1996, ko je postal svetovalec glavnega republiškega inšpektorja za delo, je 

izvajal inšpekcijski nadzor predvsem pri gradnji avtocest in v desetih največjih gradbenih podjetjih.  

 

Vsako leto je bilo v Sloveniji prijavljenih od 4000 do 5000 gradbišč. Število neprijavljenih gradbišč ni 

znano. Zlasti v 70-tih letih 20. stoletja je bila Slovenija eno samo gradbišče. Izvajal je inšpekcijski 

nadzor pri gradnji energetskih objektov kot je bila Nuklearka Krško, termoelektrarna Šoštanj 4 in 5, 

hidroelektrarne na Soči in na Štajerskem, Luka Koper, avtoceste itd.  

 

Pri takšni količini gradbišč in ob dejstvu, da je bil edini inšpektor za delo za dejavnosti gradbeništvo in 

industrija gradbenega materiala, je moral Franc Rus izdelati povsem novo metodo dela, da je lahko 

vplival na dvig varnosti in zdravja pri delu. Klasični inšpekcijski nadzor ni zadostoval. Franc Rus je 

zato kot prvi v Sloveniji začel dva do štirikrat letno organizirati posvete za varnostne inženirje v 

gradbeništvu in industriji gradbenega materiala. Na teh posvetih so se enkrat lotili vprašanj varnosti 

gradbenih odrov, drugič cestnega prometa, tunelov itd. Strokovne literature ni bilo, zato je Franc Rus 

poiskal strokovnjake, ki so izbrano temo strokovno obvladali, na fakultetah, upravnih organih, 

strokovnih institucijah in v gradbeništvu samem. Peter Toš, minister za delo v 80-tih letih prejšnjega 

stoletja, je pozitivno ocenil njegov pristop in zahteval, da naj njegovemu zgledu sledijo tudi ostali 

republiški inšpektorji za delo. Cilj Franca Rusa je bil izboljšati varnost in zdravje pri delu zaposlenih v 

teh dejavnostih z vzgojo in svetovanjem varnostnim inženirjem v podjetjih. Sam ocenjuje, da mu je 

najpomembnejša potrditev pravilnosti tega pristopa dejstvo, da so se varnostni inženirji teh dveh 

dejavnosti naučili iskati strokovno pomoč in nasvet pri reševanju strokovnih problemov na inšpekciji 

dela. Kako pomembno je bilo njegovo pedagoško delo, se je pokazalo zlasti v podjetjih iz drugih 

republik bivše države SFR Jugoslavije, ki so v Sloveniji izvajala gradbena dela. Raven varnosti je bila 

občutno nižja. Večina najtežjih nevarnih dogodkov na gradbiščih v Sloveniji se je zgodila prav v teh 

podjetjih. 

 

Vzgojno delo za varnost in zdravje pri delu je desetletje dolgo izvajal tudi kot predavatelj za predmet 

»Tehnika varnosti v gradbeništvu« na Višji tehniški varnostni šoli v Ljubljani. Bil je mentor pri 

pripravi 150 diplomskih nalog na tej šoli. Številni diplomanti, ki jim je bil mentor, so danes v 

gradbeništvu na vodilnih mestih in prispevajo k ustreznemu položaju stroke varnosti in zdravja pri delu 

v teh podjetjih. 

 

Vzgojno delo na področju stroke varnosti in zdravja pri delu je po letu 1972 izvajal tudi kot predavatelj 

in izpraševalec na strokovnih izpitih za varnostne inženirje in pooblaščence za varstvo pri delu  

predmeta »Projektiranje, gradnja in uporaba objektov« za vse dejavnosti gospodarstva. Za ta predmet 

je skupaj s sedmimi soavtorji napisal tudi skripta, ki jih je na novo napisal vsakič, ko se je spremenila 

normativna ureditev. »Priročnik za strokovni izpit iz varstva pri delu (po pravilniku za opravljanje 

strokovnega izpita iz varstva pri delu, Uradni list SRS, št. 36/1987 in 5/1988)« je leta 1988 izšel pri 

založbi Zavod SRS za varstvo pri delu.  

 

Zakon o varstvu pri delu je po letu 1986 zahteval izdelavo elaboratov o varstvu pri delu, s katerim so 

morali projektanti pripraviti tehnično dokumentacijo in v njej predvideti nevarnosti povezane s 

proizvodnim procesom in preventivno vgraditi varnost v objekte in delovna sredstva. Šlo je za 

popolnoma nov pristop, za katerega projektanti niso bili usposobljeni. Franc Rus je leta 1986 v 

Cankarjevemu domu v Ljubljani sodeloval na posvetu Zavoda za varstvo pri delu o pripravi 

elaboratov, ki se ga je udeležilo 400 projektantov iz vse Slovenije. Skupaj s soavtorjem Milanom Srno 
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je leta 1987 v zbirki Delo + varnost Zavoda SRS za varstvo pri delu izdal priročnik »Smernice za 

izdelavo elaboratov o varstvu pri delu«, ki je bil večkrat ponatisnjen in prodan v 10.000 izvodih.  

 

Do leta 1990 je kot zunanji sodelavec in izpraševalec za varstvo pri delu sodeloval s takratnim 

Zveznim centrom za izobraževanje gradbenih inštruktorjev. Izpraševalec je bil na izpitih za strojnike 

težke gradbene mehanizacije. Sodeloval je tudi pri izobraževanju strojnikov v Ajdovščini. Predavatelj 

varnosti in zdravja pri delu pa je tudi pri Zvezi energetikov Slovenije za upravljalce zemeljskega plina. 

Od leta 1976 je bilo izobraženo 6000 upravljalcev zemeljskega plina. V posebno zadoščenje mu je, da 

v Sloveniji doslej ni prišlo do neobvladljivih nevarnih dogodkov pri upravljanju zemeljskega plina. O 

teh strokovnih nalogah piše skripta. Za upravljače zemeljskega plina je napisal tudi skripto »Varnost 

pri delu«. 

 

Na Inženirski zbornici Slovenije je izpraševalec za strokovne izpite gradbenikov in rudarjev. 

 

V zadnjem desetletju je sodeloval v komisiji za pregled in oceno sposobnosti za pridobitev dovoljenj 

za delo gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov za opravljanje strokovnih nalog 

varnosti in zdravja pri delu. Skrbel je za to, da se je na licu mesta preverilo, ali kandidati izpolnjujejo 

tehnične in kadrovske pogoje za pridobitev dovoljenj za delo. 

 

Danes na podlagi Zakona o gradnji objektov zaradi nevarnosti metanske eksplozije vrši inšpekcijski 

nadzor nad izkopom predorov in tunelov rudarska inšpekcija. V preteklih desetletjih pa je bila to 

naloga Franca Rusa. Nadzoroval je osnovni izkop 17 tunelov in predorov. V tem času se je zgodila le 

ena smrtna poškodba, kar je mednarodno pomemben podatek. Franc Rus se je izobrazil za 

obvladovanje nevarnosti in tveganj pri osnovnem izkopu tunelov in predorov. V tistem času je bila 

priprava pravilnikov o varnem delu še naloga inšpekcije za delo. Franc Rus je sodeloval pri nastanku 

številnih. Samostojno pa je pripravil »Pravilnik o varstvu pri delu pri gradnji predorov, rovov in 

podkopov« (Uradni list SRS, št. 26/1988). Cilj pravilnika je bilo tehnično varovanje ljudi. Franc Rus je 

opredelil koncentracijo metana v zraku 0,5 % za nevarno in na tej podlagi sistem javljanja s pomočjo 

metalometrijske mreže. V primeru alarma se je sprožil avtomatski sistem varnosti z izklopom 

elektrike, zvočnimi signali za takojšen umik prisotnih delavcev in svetlobnimi signali za preprečitev 

dostopa na ogroženi predel. Sistem se je sprožil dvakrat pri gradnji predora skozi Karavanke. Enak 

način varovanja pred eksplozijo metana se uporablja tudi pri gradnji predorov, kjer je metan. 

 

Konec 80-tih let prejšnjega stoletja se je začelo zapiranje manjših rudnikov. Delo so izgubili številni 

minerji z minerskim izpitom. Franc Rus jim je pomagal, da so pridobili koncesijo za minerska dela v 

gradbeništvu pri površinskih odkopih. Značilno zanj je, da je storil več, kot je velevala dolžnost ter 

številnim minerjem pomagal celo pri ureditvi dokumentacije za ureditev svojega statusa po Zakonu o 

gospodarskih družbah. 

 

Skrb za delavca je pokazal tudi pri pregonu sive ekonomije, kjer je v 70-tih letih prejšnjega stoletja z 

neurejenim delovnim razmerjem in zato brez potrebne varnosti in zdravja pri delu delalo na desettisoče 

ljudi iz drugih republik bivše države SFR Jugoslavije. Na delo so prihajali v organizaciji različnih 

zasebnikov – takoimenovanih gazd. Takšne sive ekonomije je bilo precej tudi v gradbeništvu. Ti 

delavci praviloma niso bili usposobljeni za varno delo, v primeru poškodb pri delu pa so ostali brez 

pravic. Odškodninske zahtevke za izgubljeno zdravje so lahko vodili zgolj preko sodišč. Franc Rus je 

pripravil navodila za izvajanje inšpekcijskega nadzora v obliki skupnih akcij ministrstev za notranje 

zadeve in dela, tržne inšpekcije ter davčne uprave. Na podlagi teh navodil so v akciji blokirali 

gradbišče in različnim inšpekcijam omogočili hkraten nadzor kršitve različnih predpisov. Ta navodila 

in metoda nadzora se še vedno uporabljajo. 
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Po letu 1978 je izvajal inšpekcijski nadzor azbestcementne proizvodnje v Salonitu Anhovo. V tistem 

času še niso bile znane vse nevarnosti za zdravje ljudi, povezane z azbestom. Prva opozorila so začela 

prihajati po letu 1980. Franc Rus je takoj zahteval meritve prisotnosti azbestnih vlaken na prav vseh 

delovnih mestih. V tistem času je veljal neustrezni predpis nekdanje države SFR Jugoslavije o 

dovoljenih 175 vlaknih na cm3 zraka. Franc Rus zato ni imel pravne podlage za ukrepanje. Značilno 

zanj je, da je ukrepal preko okvira predpisa. Leta 1982 se je zavzel za upoštevanje standardov, ki so se 

v tistem času oblikovali v Nemčiji. Zahteval je, da se na prav vseh delovnih mestih zagotovi največ 2 

vlakni na cm3 zraka. Celo več. Z osebnim aganžmajem pri novogoriškem županu je pripomogel k 

zagotovitvi sredstev za tehnološko dopolnitev proizvodnega procesa. Meritve prisotnosti azbestnih 

vlaken so se izvajale najmanj 2-krat letno. Proizvodnja se je ustavila takoj, ko se je na kateremkoli 

delovnem mestu izmerilo več kot 2 vlakni na cm3 zraka. Franc Rus je prepričan, da bi zaradi azbestnih 

bolezni poklicno zbolelo več delavcev Salonita Anhovo, če v 80-tih letih ne bi zahteval zaostritve 

standarda zaprašenosti. O nevarnostih dela z azbestcementnimi izdelki je predaval tudi zaposlenim v 

gradbeništvu, kjer se pogosto še danes ne zavedajo tveganj za zdravje delavcev pri nestrokovnem 

rezanju azbestcementnega gradbenega materiala. 

 

 

Prispevek univerzitetnega diplomiranega inženirja gradbeništva Franca Rusa k 

razvoju in organizaciji stroke: 

 
Dejstvo, da je univerzitetnega diplomiranega inženirja gradbeništva Franca Rusa za nagrado Avgusta 

Kuharja predlagala Sekcija za gradbeništvo pri Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije, kaže, 

kolikšen ugled si je v desetletjih svojega načrtnega vzgojnega in izobraževalnega dela pridobil med 

varnostnimi inženirji v gradbeništvu in industriji gradbenega materiala. V utemeljitvi kandidature je 

Sekcija za gradbeništvo poudarila, da je bil v 80-tih in 90-tih letih prejšnjega stoletja edini, ki je znal in 

zmogel združiti stroko varstva pri delu v gradbeništvu. Bil je avtor številnih priročnikov in sodeloval 

pri pripravi predpisov. Svoje znanje in izkušnje je z veseljem prenašal na mlajše rodove varnostnih 

inženirjev. Z načrtnim delom pri vzgoji vodilnih delavcev v podjetjih je utrjeval ugled in vlogo 

varnostnih inženirjev v podjetjih. Skrbel je za povezovanje direktorja in varnostnega inženirja  s širšim 

seznanjanjem z varnostno problematiko in dodatnimi znanji. 

 
 

Ocena življenjskega dela univerzitetnega diplomiranega inženirja gradbeništva 

Franca Rusa na področju stroke varnosti in zdravja pri delu: 
 

Značilna je izjava Franca Rusa, da je inšpekcijsko delo nehvaležno, če nisi hkrati tudi človek. 

Prepričan je bil, da je vloga republiškega inšpektorja za delo predvsem svetovalna in vzgojna. Želel je 

preprečiti nevarne dogodke in izgubo zdravja delavcev. Vso svojo delovno dobo se je izkazoval z 

inovativnostjo in učinkovitim reševanjem problemov. Pogumno je raziskoval vzroke poškodb in iskal 

učinkovite ukrepe za sistemsko obvladovanje tveganj. Gojil je strokovne stike s stroko doma in v tujini 

ter samostojno iskal odgovore na varnostna vprašanja. Svoje znanje in izkušnje je znal učinkovito in 

ustvarjalno prenašati na varnostne inženirje v podjetjih. Je avtor in soavtor številnih priročnikov in 

pravilnikov o varnem delu. Je soustvarjalec učinkovitega sistema strokovnih izpitov, ki je v preteklih 

desetletjih pomembno dvignil standarde strokovnega dela na področju varnosti in zdravja pri delu v 

Sloveniji. Zaslužen je za splošni dvig varnostne kulture v Sloveniji. 

 

Mag. Jurij Vidovič, predsednik strokovne komisije 

 

Dr. Tomaž Kumelj, član strokovne komisije 

 


