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  Borut Brezovar 
 
 

 
Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2013, ki jo 

sestavljajo predsednik komisije mag. Jurij Vidovič iz Maribora 
in član prof. dr. Primož Gspan iz Ljubljane, 

 
ocenjuje, da življenjsko delo mag. Boruta Brezovarja, univerzitetnega 

diplomiranega pravnika 
 

izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev 
nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo za leto 2013. 

 

 
 
Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi: 
1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za leto 2013 za 

Boruta Brezovarja, ki jo je 16. junija 2013 pripravilo Medobčinsko društvo 
varnostnih inženirjev Dolenjske, Posavja in Bele krajine; 

2. pogovora s kandidatom dne 20. avgusta 2013; 
3. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo  za 

leto 2013; 
4. Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije 

Avgusta Kuharja; 
5. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja. 
 
 
UGOTOVITEV STANJA:   
 

Borut Brezovar je magister znanosti na področju delovnega in socialnega prava. 
Upokojil se je leta 2012. Prvi dve desetletji svoje delovne dobe je služboval v 
gospodarstvu večinoma na vodilnih delovnih mestih. Leta 1993 pa je postal glavni 
inšpektor za delo in prevzel vodenje Inšpektorata RS za delo (www.id.gov.si).  

Ko je leta 1993 v času ministrice za delo Jožice Puhar postal glavni inšpektor za delo, 
je bilo potrebno združiti nepovezane inšpektorje za delo, ki so delovali v občinskih, 
mestnih in medmestnih inšpektoratih, kjer so delovale tudi druge inšpekcije (npr. 
komunalna in veterinarska ipd.). Zagotovljeno jim je bilo zgolj administrativno 

http://www.id.gov.si/
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vodstvo, ne pa tudi strokovna podpora za enotno prakso. Pri strokovnem 
usposabljanju so bili prepuščeni lastni iznajdljivosti. Borut Brezovar jih je povezal v 
enotno inšpekcijo in dvakrat letno zanje organiziral usposabljanja. Inšpektorji za delo 
so na tej podlagi poenotili način uveljavljanja posameznega predpisa. Enotna politika 
nastopa pa ni bila predpisana ampak prostovoljna. Borut Brezovar nikoli 
posameznemu inšpektorju za delo ni ukazal, kako naj odloči v posameznem primeru. 
Če je inšpektor potreboval nasvet, pa mu je bil omogočen skupinski posvet s kolegi.  

Pred osamosvojitvijo Slovenije je bilo delo inšpektorja za delo večinoma usmerjeno v 
varnost in zdravje pri delu. Čeprav na svojih usposabljanjih nikoli niso zanemarjali 
varnosti in zdravja pri delu, pa je bilo potrebno po osamosvojitvi in privatizaciji 
podjetij dodatno razviti delovno-pravno vejo inšpekcije. V enotni inšpekciji za delo so 
razvili specialiste za posamezne dejavnosti (npr. železnice, elektro gospodarstvo, 
gradbeništvo, kemijo, …). Borut Brezovar je zahteval, da kljub specializaciji inšpektor 
za delo pozna tudi druga področja, da lahko kolege opozori tudi  na druga pri 
nadzoru zaznana tveganja. Borut Brezovar je skrbel,  da je vsak inšpektor s splošnim 
znanjem mogel vprašati za nasvet specialista. Inšpektorji za delo so v praksi imeli 
teritorialno pristojnost (devet območnih enot inšpektorata), čeprav so v primeru 
nasprotij interesov prakticirali inšpekcijske nadzore kjerkoli v Sloveniji. Po 
reorganizaciji inšpekcije za delo v njej delujejo danes inšpekcija nadzora delovnih 
razmerij, inšpekcija nadzora varnosti in zdravja pri delu in socialna inšpekcija.  

V času vodenja inšpekcije dela je razvil svetovalno vlogo inšpektorja. Kadar so bili 
izpolnjeni tehnični pogoji, so inšpektorji uporabili tudi pooblastila, kakršna so 
ustavitev gradbenih del ali izklop elektrike, dokler ni bilo odpravljeno nesprejemljivo 
tveganje. Žal pa pooblastila inšpekcije niso vedno v skladu s pričakovanju delavcev.  

Borut Brezovar se odlikuje z bogato publicistiko. V Virtualni knjižnici Slovenije 
(COBISS) je seznam 42 publiciranih del, katerih avtor ali soavtor je Borut Brezovar 
(glej izbor v dodatku). Objavljal je članke v številnih strokovnih revijah in zbornikih.  

Posebej pomembna sta publikaciji iz let 2000 in 2011, ko je pripravil uvodna 
pojasnila in komentar k tiskani izdaji obeh zakonov o varnosti in zdravju pri delu 
ZVZD (Uradni list RS, št. 106/1999) in ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/2011). Imel je 
pomembno vlogo pri snovanju tako ZVZD kot ZVZD-1, saj je sodeloval v najožjem 
pripravljalnem timu in bil član usmerjevalne skupine, ki je potrdila končno verzijo. 
Zavzemal se je za koncept, ki naj bi bil v življenju uresničljiv in ga bi bilo mogoče 
izvajati. Borut Brezovar je namreč prepričan, da mora biti rdeča nit predpisa njegovo 
poslanstvo. S sodelavci iz inšpektorata za delo je sodeloval tudi pri pripravi 
podzakonskih aktov. K teoretičnemu pristopu ministrstva so prispevali svoje izkušnje 
iz prakse izvajanja.  

Njegovo delo v mednarodnih organizacijah, kakršne so Svetovno združenje inšpekcij 
za delo (www.iali-aiit.org), Mednarodna organizacija dela (www.ilo.org) in Odbor 
glavnih inšpektorjev za delo pri Evropski komisiji – SLIC 
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&langId=en&intPageId=685),  mu je 
omogočalo prenos novih spoznanj.  Od leta 1994 do 2004 je bil v SLIC opazovalec in 

http://www.iali-aiit.org/
http://www.ilo.org/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&langId=en&intPageId=685
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po letu 2004 njegov član. Ta srečanja so bila zanj navdih za delo na novih področjih 
(nanotehnologija, zelena delovna mesta, psiho-socialna tveganja na delovnem 
mestu, staranje delovne sile ipd.).  

Spoznal je, da je potrebno nova tveganja najprej opredeliti, da bi jih nato lahko 
obvladovali. Sredi devetdesetih let so tako k nam začela iz nordijskih držav prihajati 
prva opozorila o naraščajočem problemu trpinčenja in nasilja na delovnem mestu. 
Zaznal je, da se tudi v Sloveniji krepi občutljivost za ta nekdaj prezrta tveganja za 
zdravje in varnost zaposlenih. Pri nastajanju pravil in predpisov za njihovo 
obvladovanje je bil njegov prispevek definiranje motiva, zakaj je to potrebno početi.   

Vedno je obžaloval pomanjkanje politične volje za vzpostavitev ekonomskih spodbud 
za vlaganje v varnost in zdravje pri delu, kakršno je obvezno zavarovanje za primer 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni z diferencirano prispevno stopnjo. Takšna 
zavarovanja so namreč podlaga za vlaganja v preventivo in zavarovalniška 
usposabljanja/svetovanja zlasti malim delodajalcem. Prepričan je, da je vzrok za to 
tudi majhnost slovenskega gospodarstva oziroma posameznih panog. Šele v zadnjih 
letih so bili na podlagi evropskih kampanj za varnejše delo pripravljeni nekateri 
preventivni programi na ravni države, čeprav so jih posamezna podjetja izvajala že 
prej. 

Borut Brezovar je znan tudi kot izvrstni predavatelj. Izhaja iz ugledne učiteljske 
družine, kjer se je naučil, da je treba snov podajati na razumljiv in slušatelju 
dostopen način. Snov zna podajati tako, da ga razume tako nekvalificirani delavec 
kot univerzitetni profesor. Ker upošteva predznanje zna npr. specialistu medicine 
dela in varnostnemu inženirju približati pravo, vršnemu menedžerju pa načela 
varnosti in zdravja pri delu. Izven delovnega časa je predaval v vseh večjih slovenskih 
podjetjih, v vseh gradbenih, kemijskih in kovinsko-predelovalnih firmah. Opozarja pa, 
da nikoli ni vplival na inšpekcijski nadzor v teh podjetjih. 

Predaval je o predpisih na področju varnosti in zdravja pri delu in delovnih razmerij, o 
inšpekcijskem nadzoru, o krivdni in objektivni odgovornosti delodajalca, o pravnih 
podlagah dela (delovna razmerja, civilna pogodba, študentsko delo, začasno in 
občasno delo upokojencev ipd.), o delovnem času (evidenca, izraba, načrtovanje, 
itd.), promociji zdravja (zlasti v povezavi z alkoholizmom in drogami), zaposlovanju 
tujcev ipd. 

 
 
PRISPEVEK BORUTA BREZOVARJA K RAZVOJU STROKE VARNOSTI IN ZDRAVJA 
PRI DELU 
  

Sodeloval je na usposabljanjih vseh slovenskih društev varnostnih inženirjev in bil na 
vseh posvetih Zveze društev varnostnih inženirjev. Društvom je pogosto tudi 
svetoval, kadar so na inšpektoratu iskala strokovno pomoč. V devetdesetih letih je 
mnogim brezposelnim varnostnim inženirjem pomagal, da so začeli podjetniško pot 
nudenja strokovnih storitev kot zunanji izvajalci. Deset let je bil predsednik komisije 



 

4 

 

4 

za strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu. Še vedno pa ga vsi, ki organizirajo 
pripravljalna usposabljanja za strokovni izpit, vabijo za predavatelja. 

Leta 2008 je prejel priznanje Avgusta Kuharja št. 100 za svoje izjemno strokovno delo 
v Medobčinskem društvu varnostnih inženirjev Dolenjske, Posavja in Bele krajine. V 
društvo se je včlanil leta 1993. Aktiven je na posvetih društva in na vsakoletnih 
usposabljanjih menedžmenta v skupni organizaciji društva in Gospodarske zbornice 
Dolenjske in Bele krajine ter tako pomembno prispeva k uveljavljanju stroke na 
jugovzhodu Slovenije. Serija televizijskih oddaj za ozaveščanje in varnostno kulturo, 
ki jih je društvo v preteklih letih pripravilo za TV Novo mesto, je bila pri gledalcih 
dobro sprejeta tudi zaradi aktivne udeležbe Boruta Brezovarja in na njegovo pobudo 
drugih inšpektorjev za delo. 

 
OCENA DOSEŽKA BORUTA BREZOVARJA 
 

Borut Brezovar je kot glavni inšpektor za delo po osamosvojitvi Slovenije uspel 
združiti inšpektorje za delo iz občinskih ter medobčinskih inšpekcij v strokovno in 
centralizirano inšpekcijo, ki je usposobljena ne le za enoten inšpekcijski nadzor v 
vseh območjih ampak tudi za svetovanje in pomoč strokovnjakom in službam 
varnosti in zdravja pri delu. Uveljavil je načelo, da inšpekcija dela ne sme biti niti na 
strani delodajalca niti delavca ampak na strani zakona.  

Z vnašanjem praktičnih operativnih izkušenj inšpektorjev v predpise varnosti in 
zdravja pri delu je skrbel za njihovo izvedljivost. Z izjemnim pedagoškim pristopom je  
ne le tolmačil predpise ampak tudi skrbel za prenašanje mednarodnih izkušenj pri 
obvladovanju novih tveganj za varnost in zdravje pri delu (psihosocialna tveganja na 
delovnem mestu, trpinčenje/mobing, staranje delovne populacije ipd.). 

Kot glavni inšpektor za delo je utiral pot stroki varnosti in zdravja pri delu, saj je na 
obiskih v podjetjih pri vršnemu menedžmentu znal pojasniti njeno vlogo. Zlasti v času 
gospodarske krize po osamosvojitvi Slovenije se vodstva podjetij niso zavedala prave 
vloge stroke varnosti in zdravja pri delu. Ker je na podlagi lastnih izkušenj na 
vodstvenih položajih v gospodarstvu vedel, katere argumente upošteva vršni 
menedžment, jih je znal prepričati, da varnost in zdravje pri delu ne pomenita zgolj 
izvajanje predpisov ampak tudi doseganje kakovosti pri organizaciji proizvodnje in 
dela. Negativne primere iz prakse je znal predstaviti tako, da je vršne menedžerje 
ozavestil in pri njih vzbudil občutek odgovornosti. Varnostni inženirji v vseh 
slovenskih regijah so mu priznali, da so vršni menedžerji po njegovih obiskih v 
podjetjih spremenili odnos do priporočil stroke. 

 
 
Mag. Jurij Vidovič, predsednik strokovne komisije 
 
Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije 
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--------------------------------------------------------------------------------------- 
DODATEK: Bibliografija – izbor na podlagi COBISS: 
 
1. Zakon o varnosti in zdravju pri delu / z uvodnimi pojasnili Boruta Brezovarja. 

in Podzakonskimi akti, Bonex, 2000 (Ljubljana : Bori), 277 str.,  
2. Zakon o varnosti in zdravju pri delu : s komentarjem / Borut Brezovar, Inštitut 

za varstvo pri delu in varstvo okolja, Maribor, 2011, (Ljubljana : Printat), 88 
str., ISBN 978-961-92589-2-7 

3. ZDR-1: pojasnila o novostih v pravni ureditvi delovnih razmerij / [avtor 
publikacije Borut Brezovar], založba ZVD - Zavod za varstvo pri delu, 
Ljubljana, 2013 ([Ljubljana] : Tipografija), 2013, 117 str., ISBN 978-961-6538-
33-6 

4. Priročnik za strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu / [avtorji Borut 
Brezovar ... [et al.] ; [redakcija Milan Srna], Zavod za varstvo pri delu, 2002 
(Ljubljana : Tipografija), 254 str., ISBN 961-90935-1-8 

5. Inšpekcija za delo na Slovenskem : magistrska naloga / Borut Brezovar, 2004, 
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, mentorica prof. dr. Polonca Končar 

6. Članki v revijah, konferenčnih zbornikih ipd.: 

• Gospodarski vestnik (http://www.gvrevija.com/), 

• Sanitas et labor, Klinični inštitut za medicino dela prometa in športa, 
Združenje za medicino dela, prometa in športa, 

• Delo + varnost : revija za varstvo pri delu in varstvo pred požarom 

• Mladi in delo : znanstvena monografija, 

• Delavska enotnost : časopis slovenskih delavcev : glasilo Svobodnih 
sindikatov Slovenije, 

• Podjetnik : od ideje do uspeha, 

• Zborniki Dnevi delovnega prava in socialne varnosti, Inštitut za delo 
pri Pravni fakulteti, 

• Konferenčni zborniki Dnevi slovenskih pravnikov, 

• TI=Delavci in delodajalci : [revija za delovno pravo in pravo socialne 
varnosti], 

• HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu, Inšpekcijski 
nadzor delovnih razmerij in zagotavljanje varnosti ter zdravja pri delu : 
od represivne do preventivne in svetovalne vloge / Borut Brezovar, 
2007, 

• PP : pravna praksa : časopis za pravna vprašanja, 

• Delavci in delodajalci : [revija za delovno pravo in pravo socialne 
varnosti]. 

 
 

http://www.gvrevija.com/
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1728379191689584&PF=CB&term=%22Dnevi%20delovnega%20prava%20in%20socialne%20varnosti%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1728379191689584&rec=-112596992&bno=99999&sid=1&fmt=10
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1728379191689584&rec=-112596992&bno=99999&sid=1&fmt=10

