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FUNDACIJA AVGUSTA KUHARJA        

Strokovna komisija 

 

 

 

Št.: 95/2002  

Datum: 26. julij 2002  

 

 Vladimir Pahor 

 

 

 

OCENA STROKOVNIH DOSEŽKOV KANDIDATA VIŠJEGA 

INŠPEKTORJA ZA DELO II. VRSTE  

VLADIMIRJA PAHORJA 

ZA NAGRADO AVGUSTA KUHARJA ZA ŽIVLJENJSKO DELO 

 ZA LETO 2002  

 

 
 

 

 

 

Strokovna komisija Fundacije Avgusta Kuharja  za leto 2002 v sestavi predsednik 

komisije mag. Jurij Vidovič (IVD Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor) 

in član komisije prof. dr. Primož Gspan (Oddelek za tehniško varnost Fakultete za 

kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani) 

 

ocenjuje, da življenjsko delo  

višjega inšpektorja za delo II. vrste Vladimirja Pahorja 

 

izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev  

nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo za leto 2002. 

 

 

UTEMELJITEV: 
 

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi: 
1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo za leto 2002 za 

višjega inšpektorja za delo II. vrste Vladimirja Pahorja, ki jo je pripravilo Društvo varnostnih 

inženirjev in tehnikov Koper; 

2. pogovora z višjim inšpektorjem za delo II.vrste Vladimirjem Pahorjem dne 26. 7. 2002; 
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3. potrdila o odlikovanju red dela s srebrnim vencem SFRJ št. 143, podeljenim Vladimirju Pahorju 

dne 25. 11. 1966, 

4. jugoslovanskega priznanja medalje »zlato sonce« za posebne dosežke na področju varstva pri delu 

v letu 1987 Vladimirju Pahorju v okviru akcije »V službi varnosti – v službi človeka« 4. aprila 

1988 ob jugoslovanskem dnevu varstva pri delu, 

5. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo za leto 2002; 

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

7. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja. 

 

 

 

Ugotovitev stanja:  
 

Vladimir Pahor se je leta 1939 zaposlil v ladjedelnici V italijanskem Tržiču in se usposobil za 

ladijskega monterja.  

 

Na področju varstva pri delu je začel strokovno delati leta 1947 na tedanjem Okrajnem odboru zveze 

sindikatov za Goriško. Tam je med drugim skrbel tudi za organizacijo varstva pri delu in pomagal pri 

volitvah delavskih inšpektorjev v večjih podjetjih na območju Goriške regije. Od leta 1949 vse do 

konca leta 1964 je delal kot inšpektor za delo na OLO Koper, ki je obsegal območje Slovenske Istre, 

Sežane, Postojne in Ilirske Bistrice. Leta 1962 je opravil strokovni izpit iz stroke za višjega inšpektorja 

za delo II. vrste. 

 

Septembra 1973 je prenehal delati v službi inšpekcije dela in se zaposlil na Zavodu RS za varstvo pri 

delu Ljubljana, Poslovna enota Koper, kjer je delal vse do upokojitve leta 1991.  V tem času je bil 17 

let je bil vodja te poslovne enote.  

 

Takoj po upokojitvi sta z inženirjem Carmelom Lenzijem, ki je bil tedaj zaposlen kot vodja službe 

varstva pri delu v Luki Koper, ustanovila zasebno družbo Univar, d.o.o. Ankaran z registriranim 

predmetom dejavnosti »pospeševanje varstva pri delu, požarnega varstva in varstva okolja«. Družba 

ima po desetletju delovanja lastne poslovne prostore, vso predpisano tehnično opremo in lastne 

poslovne kadre, ki so strokovno usposobljeni za opravljanje vseh strokovnih nalog, za katere ima 

družba Univar vsa predpisana pooblastila (koncesije). V družbi Univar je danes zaposlenih 10 

strokovnih delavcev z visoko, višjo in srednjo izobrazbo. Omogočeno jim je bilo, da so si v času 

zaposlitve v družbi pridobili vse predpisane strokovne pogoje za samostojno opravljanje dela v stroki 

(dokončanje šolanja, opravljanje strokovnih izpitov, udeležba na strokovnih seminarjih). Določeno 

število delavcev, ki so se strokovno usposabljali v času zaposlitve v Univarju, se je zaposlilo na drugih 

odgovornih mestih (inšpekcijske službe, vodje službe varstva pri delu, vodstvena delovna mesta ipd.).  

 

Družba Univar ima sedaj z gospodarskimi družbami, javnimi in drugimi zavodi (šole, bolnišnice, 

vzgojno varstveni zavodi, domovi za ostarele idr.) sklenjenih več kot 130 pogodb o zagotavljanju 

strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu, ekologije dela in varstva pred požarom. Usposabljajo 

zaposlene o varnosti in zdravju pri delu, požarnem varstvu ter za varno delo z nevarnimi kemikalijami. 

Zaposlenim omogočajo pridobivanje funkcionalnih znanj za strojnike gradbene mehanizacije, voznike 

viličarjev, strojnike kompresorskih naprav, strojnike oziroma kurjače za nizkotlačne kotle idr. 

Vladimir Pahor je neposredno vključen v svetovanje, pripravo in izvajanje teh strokovnih programov. 

 

Čeprav je strokovno delo Vladimirja Pahorja zajemalo tudi tehnično varstvo in preglede strojne 

opreme, je bilo ključno področje njegovega strokovnega dela učinkovito usposabljanje zaposlenih na 

področju varstva pri delu in svetovanje. Izkazal se je ne le kot spreten organizator in oblikovalec 

namenu prilagojenih programov, ampak tudi kot odličen izvajalec usposabljanja. Kot izvajalec 
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tovrstnega usposabljanja se je uveljavil že v času, ko je bil inšpektor za delo. Razvijal je namreč 

predvsem svetovalno funkcijo inšpektorja za delo. V okviru Ljudske univerze v Kopru in Sežani je 

organiziral in vodil številne tečaje in seminarje s področja varstva pri delu za delavce. Predmet varstva 

pri delu pa je bil posebej pomemben v programih delovodskih šol in na tečajih za funkcionalno 

usposabljanje zaposlenih. Leta 1966 je bil zato nagrajen z jugoslovanskim zveznim odlikovanjem red 

dela s srebrnim vencem.  

 

V zavodu za varstvo pri delu je letno organiziral do 100 seminarjev s področja varstva pri delu za 

delavce, direktorje, tehnični kader in druge poklice. Organiziral in vodil je predvsem funkcionalno 

usposabljanje za strojnike gradbene mehanizacije, voznike viličarjev, žerjavovodje in upravljalce 

dvigal, kurjače, delavce, ki ravnajo z nevarnimi snovmi in druge profile delavcev.  

 

Posebna kvaliteta njegovega dela je bila, da je znal vsebino usposabljanja prilagojena nevarnostim in 

tveganjem, ki so v posamezni dejavnosti. Pozornost delavca je znal pridobiti z analizo delavčevega 

konkretnega dela, tako da se nasvet delavcu »prilepi na kožo« oziroma, da si navodilo za varno delo 

res zapomni in ker ga razume, ga pri svojem delu tudi upošteva. Z inž. Lenzijem sta kot novost uvedla 

video posnetke dela pri posameznem delodajalcu, s pomočjo katerih je zaposlenim znal konkretno 

ponazoriti tveganja za njihovo varnost in zdravje. S to metodo mu je uspelo spremeniti odnos do 

varnosti in zdravja pri delu celo v dejavnostih, kot so zdravstvo, šolstvo itd. Pri delu je črpal iz bogate 

strokovne literature. Za svojo nalogo je sprejel  prenašanje strokovnih spoznanj v prakso pri 

konkretnem delodajalcu. Zavrača pridobivanje naročnikov svojih strokovnih storitev na račun nizke 

cene, ki ne vključuje analize konkretne proizvodnje oziroma delovnega procesa. Varnost in tehnična 

brezhibnost delovne opreme (stroja) je namreč zagotovljena šele, ko delavec zna delovno opremo tudi 

varno uporabljati. 

 

Svoje bogato znanje in izkušnje je razširjal zlasti v obliki  seminarjev in nasvetov, ni pa se odločil za 

publiciranje. 

 

 

Prispevek višjega inšpektorja za delo II. vrste Vladimirja Pahorja k razvoju in 

organizaciji stroke: 
 

Vladimir Pahor je bil leta 1972 eden izmed organizatorjev ustanovitve Društva varnostnih inženirjev in 

tehnikov za območje Obalno Kraške regije (Stojan Cink, Emil Marušič, Oskar Jogan in Vladimir 

Pahor). Tega leta je namreč pomagal organizirati prvi strokovni posvet referentov za varstvo pri delu 

in varnostnih tehnikov regije, na katerem je bil sprejet sklep o ustanovitvi društva. Aktivno je 

sodeloval pri pripravi statuta in praviol društva v postopku pridobitve registracije za delovanje društva.  

 

Sodeloval je v pripravljalnem odboru vseh treh strokovnih posvetov v Portorožu, ki jih je v 

sodelovanju s Koperskim društvom organizirala Zveza VIT Slovenije v sodelovanju s tedanjo višjo 

tehniško varnostno šolo. Ta psovetovanja so imela izjemen odmev in pomen ne samo za napredek 

aktivnosti društvene dejavnosti v Sloveniji, marveč tudi na širšem območju tedanje Jugoslavije. 

Društvo se je od vsega začetka povezalo s sindikati, ki so bili v tistem času zelo dejavni in vplivni pri 

organizaciji varnosti in zdravja pri delu. Pri obalnem svetu Zveze sindikatov Slovenije v Kopru je bil 

že v času, ko je delal še kot inšpektor za delo, pobudnik  za organiziranje in ustanovitev ene izmed 

prvih regijskih služb pravne pomoči v Sloveniji. Kot strokovnjak za varstvo pri delu je dolga leta 

sodeloval in pomagal članom sindikata uveljavljati kršene pravice. Kot priznanje za svojo aktivnost je 

leta 1988 prejel medaljo »Zlato sonce«, ko je bilo prvič podeljeno najvišje jugoslovansko sindikalno 

priznanje za dosežke varstva pri delu v okviru akcije »V službi varnosti – v službi človeka« ob 

jugoslovanskem dnevu varstva pri delu. 
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Vladimir Pahor dela na področju stroke že celih 54 let. V Društvu varnostnih inženirjev Koper Koper 

aktivno sodeluje že celih 30 let. V letu 2002 sodeluje pri organizaciji proslave ob 30-letnici društva.  

 

Ocena življenjskega dela višjega inšpektorja za delo II. vrste Vladimirja Pahorja 

na področju stroke varnosti in zdravja pri delu: 

 
Vladimir Pahor je zaslužen za razvoj stroke varnosti in zdravja pri delu na Primorskem. Posebna 

kvaliteta njegovega dela je bil njegov talent za delo z ljudmi. Bil je odličen svetovalec in organizator 

usposabljanj delavcev in vodstev podjetij na področju varstva pri delu. Z inovativnimi prijemi je znal 

načela varnega dela učinkovito približati vsakemu delavcu, kar je cilj stroke varnosti in zdravja pri 

delu. Aktivno je sodeloval pri organizaciji strokovnih delavcev Primorske in Slovenije. 

 

 

Mag. Jurij Vidovič, predsednik strokovne komisije 

 

 

Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije 

 

 


