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FUNDACIJA AVGUSTA KUHARJA 

Dalmatinova ulica 4 

1000 LJUBLJANA     PREDLOG 

 

 

 

Št.: 14/2006  

Datum: 13. september 2006  

 

 

 

OCENA STROKOVNIH DOSEŽKOV  

UNIVERZITETNEGA DIPLOMIRANEGA VARNOSTNEGA INŽENIRJA   

MILADINA PERIĆA,  

KANDIDATA ZA NAGRADO AVGUSTA KUHARJA ZA LETO 2006 

 

 

 

Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2006 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) 

 

JE PRIPRAVILA POROČILO O DOSEŽKIH MILADINA PERIĆA, 

KANDIDATA ZA NAGRADO AVGUSTA KUHARJA  

ZA IZJEMNI DOSEŽEK ZA LETO 2006. 

 

 

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi: 

1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za leto 2006 za 

univerzitetnega diplomiranega varnostnega inženirja Miladina Perića, ki jo je 

14. junija 2006 pripravilo Društvo strokovnih delavcev za varnost delovnega, 

bivalnega in naravnega okolja Pomurja 

2. pogovora s kandidatom dne 13. septembra 2006 v prostorih Ekoviz d. o. o., 

Ciril Metodova 50 v Murski Soboti; 

3. ogleda ocene tveganja za kmetijo, ki jo je pripravilo podjetje Ekoviz iz 

Murske Sobote po lastni metodi; 

4. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek 

za leto 2006; 

5. Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije 

Avgusta Kuharja; 

6. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja. 

 

 

Ugotovitev stanja:   

 

Univerzitetni diplomirani varnostni inženir Miladin Perić poklicno deluje na 

področju varnosti in zdravja pri delu že od leta 1982, ko je prevzel vodenje službe 

varstva pri delu v dveh podjetjih v kmetijstvu in gozdarstvu: ABC Pomurki in 

Kmetijski zadrugi Panonka v Murski Soboti. Prav s tema gospodarskima 
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dejavnostima je ostal do danes poklicno najbolj povezan. Diplomiral je na 

Fakultetu za zaštitu na radu v Nišu leta 1987. Opravil je tudi podiplomski študij 

na Oddelku za naravne nesreče, tehtonske premike in težke tehnično-tehnološke 

havarije. Znan je po tem, da sledi razvoju stroke in se udeležuje simpozijev, 

seminarjev in posvetov doma in tujini.  

 

Danes ima lastno podjetje z dovoljenjem za delo za strokovna dela in naloge s 

področja varnosti in zdravja pri delu. Podjetje zaposluje varnostna inženirja, 

agronoma, diplomiranega sanitarnega inženirja in ekonomista. Izvaja meritve in 

nadzor, ne pa tudi projektiranje. V podjetju posebno pozornost posveča 

izobraževanju zaposlenih. Vsi zaposleni so opravili strokovne izpite iz varnosti in 

zdravja pri delu in varstva pred požarom. Pet zaposlenih je opravilo 25-urni 

andragoški tečaj in si pridobilo potrdilo za pridobitev osnovnih andragoških znanj 

s preizkusom usposobljenosti za izvajalce usposabljanj s področja varnosti pri 

delu. Podjetje je v postopku uvajanja standardov ISO 9001 in OHSAS 18001. V 

podjetju je vodilni presojevalec sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu 

OHSAS 18001 in notranji presojevalec sistema varnih živil z notranjo presojo 

sistema Haccp ISO 22000:2005.  

 

Podjetje Ekoviz d. o. o. je pripravilo lastno metodo za oceno tveganja na kmetijah, 

ki jo po mnenju kandidata pri oceni preostale delovne zmožnosti kmetov 

uporabljajo tudi invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje Slovenije. Kmetovalcem podjetje oceno tveganja pripravi po ogledu 

proizvodnje (kmetije) z nosilcem kmetije. 

 

Izvaja usposabljanja kmetovalcev in njihovih družinskih članov ter gozdnih 

delavcev sekačev za varno delo  z motorno žago in varno delo pri podiranju 

dreves. Gozdarjem podaja znanja s področja ekologije  in sicer vedno, ko opravlja 

usposabljanja iz VZD in VP, kmetovalce pa usposablja za varno delo ter varno 

delo pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev. Zaradi teh usposabljanj je zabeležena 

pravilnejša uporaba škropiv in se zmanjšalo število zastrupitev z njimi.  

 

Podjetje opravlja preglede in preizkuse delovne opreme, elektro inštalacij in 

strelovodov na kmetijah. Kmetovalcem svetuje pri odpravi nepravilnosti in 

pomanjkljivosti.  

 

 

Prispevek univerzitetnega diplomiranega varnostnega inženirja Miladina 

Perića k razvoju stroke: 

 

Miladin Perić je eden ustanovnih članov leta 1986  ustanovljenega Društva 

strokovnih delavcev za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja 

Pomurja. Na prvem občnem zboru je bil izbran za predsednika in to ostal šest let. 

Društvo je organiziralo več strokovnih posvetov ter med prvimi ekskurzijo v 

tujino ter obiske tujih sejmov v Budimpešti in v Hanovru. Miladin Perič je leta 

2004 znova njegov predsednik društva. Letos društvo praznuje 20. obletnico. 

Junija 2006 je bil razglašen za zaslužnega člana. 

 

V sekciji za kmetijstvo Zveze varnostnih inženirjev Slovenije je aktivno 

sodeloval. Posebej se je angažiral na pregledu varnostnega loka na gozdnem 
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traktorju in ergonomskem oblikovanju notranjosti kabine, ki ga je vodil Oddelek 

gozdarstvo na Biotehnični fakulteti. Bil je tudi član odbora za varnost pri delu  

pri Splošnem združenju gozdarstva Slovenije v Ljubljani. 

 

 

Ocena dosežka univerzitetnega diplomiranega varnostnega inženirja 

Miladina Perića: 

 

Miladin Perić se je uveljavil kot strokovnjak, ki zna zasebnim kmetovalcem na 

razumljiv način približati načela varnega in zdravega dela. Za Zadružno zvezo 

Slovenije je izdelal video posnetke o varnem delu pri paši živine na prostem ter 

varnem delu z zaščitno ograjo, ki so bili več let prikazovani na kmetijskem sejmu 

v Gornji Radgoni.  

 

Načrtuje izdajo dveh publikacij. Z eno želi širši strokovni javnosti predstaviti 

varnostne standarde pri zaščitnih mrežah v gradbeništvu, ki jih je spoznal na 

svojem usposabljanju na nemškem Inštitutu za raziskovanje mrež v Bochumu. 

Druga pa naj bi predstavila njegovo formulo matematičnega izračuna ogroženosti 

ekosistema, ki jo je leta 1987 kot prvi, ki je  v praksi uporabil formulo  v svoji 

diplomski nalogi   pod mentorstvom prof. dr. Radivoja Mančića. Glede na 

ekološko onesnaženost štirih zajetih občin je v resnici izračun pokazal resnično 

razliko med več onesnaženimi in manj onesnaženimi občinami.  Z njo želi 

ponuditi javnosti možnost izračuna za kompleksno oceno obremenitve 

življenjskega okolja na določenem območju z namenom ocenjevanja stanja, ocene 

predvidenih posegov v okolje, učinka razvojnih programov v podjetjih in 

razvojnih programov okolja.  

.  

 

  K  E · P · O 

I = —— · ———— 

  S  D 

 

I = indeks onesnaženosti  naravnega okolja (eko sistema) 

K = velikost infrastrukturnega dela prostora 

S = velikost prostora v km2 

E = vrednost osnovnih sredstev v funkciji (v milijon tolarjih) 

P = letno povprečje emisij onesnaževalcev (v tonah) 

O = skupno število prebivalcev  z živčnimi ali mentalnimi obolenji ter obolenji 

organov, ki so posledica živčnih in psihičnih sprememb 

D = število občanov 

 

Če je I = -1 , to pomeni zdravo življenjsko okolje.  

Če je I = 0, to pomeni 50 % nenaravnega življenjskega okolja. 

Če je I = +1, to pomeni, da okolje ni več primerno za življenje. 
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Leta 1987 je formulo praktično uporabil za izračun kakovosti življenjskega okolja 

občin Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona in Ljutomer v letih 1984 – 1988. 

 

Rezultati raziskave so pokazali naslednje: 

Občina Ljutomer                   I=0,00782 

Občina Gornja Radgona        I=0,0134 

Občina Murska Sobota          I=0,00452 

Občina Lendava                    I=0,131 
 

Indeks onesnaženosti regije Pomurja (eko sistema Pomurja) =0,0391 

Če bi parametrom A,B,C in D dodali izračunane vrednosti, merjene z instrumenti, 

onesnaženosti  zemlje, vode in zraka,  bi dobili splošno vrednost onesnaženosti 

eko sistema Pomurja. Končni rezultati raziskovanj se gibajo v mejah pod »0«, kar 

pomeni, da razen v določenih segmentih eko sistem Pomurja še ni na kritični meji 

ogroženosti.  

 
 

Mag. Jurij Vidovič, predsednik strokovne komisije 

 

 

Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije 

 

 

 


