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Spoštovani prijatelji
Fundacije Avgusta Kuharja!

Fundacija Avgusta Kuharja bo 30. novembra 2007 na Bledu
na posvetu Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije
enajstič podelila nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za
izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu.

Letošnja podelitev bo presenečenje: uprava fundacije je pr-
vič uporabila možnost, ki jo dopušča pravilnik o podeljeva-
nju nagrad, da sme izjemoma v posameznem letu podeliti
več kot eno nagrado za izjemni dosežek v stroki varnosti in
zdravja pri delu. Razlog za takšno odločitev je ta: prvi do-
bitnik se odlikuje z izjemnim znanstvenim in pedagoškim
delom, druga dva pa z izjemno družbeno koristnostjo dru-
štvenega delovanja. Oba izjemna dosežka prav zaradi svoje
različnosti zahtevata našo pozornost in priznanje!

Vašo pozornost pa naj pritegnejo tudi dosežki letošnjih do-
bitnikov nagrade za življenjsko delo, za najboljše diplom-
sko delo in devetih priznanj Avgusta Kuharja!

Tretja uprava Fundacije Avgusta Kuharja torej drzno za-
ključuje svoj mandat, saj bo prihodnjega maja skupščina
naše ustanoviteljice Zveze društev varnostnih inženirjev
Slovenije morala imenovati že četrto upravo. Svojim na-
slednikom tretja uprava želi uspešno delo pri doseganju
namena naše fundacije: promociji stroke varnosti in zdra-
vja pri delu in širjenju varnostne kulture – posebej med
mladimi! Vabimo mlado generacijo diplomiranih varnost-
nih inženirjev, da v društva varnostnih inženirjev in
Fundacijo Avgusta Kuharja prinesejo svoje znanje, pogum,
ambicioznost in inovativnost!

Zahvaljujem se donatorjem, ki so omogočili podelitev leto-
šnjih nagrad in priznanj.

Iskrene čestitke dobitnikom nagrad in priznanj Avgusta
Kuharja za leto 2007!

Mag. Florjan Zabret,
predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja

NAGRADE IN PRIZNANJA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA V LETU 2007

Nagovor mag. Florjana Zabreta, predsednika uprave Fundacije Avgusta Kuharja
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II.. NNaaggrraaddoo AAvvgguussttaa KKuuhhaarrjjaa zzaa iizzjjeemmnnii ddoosseežžeekk vv ssttrrookkii
vvaarrnnoossttii iinn zzddrraavvjjaa pprrii ddeelluu vv nneettoo zznneesskkuu 11660000 eevvrroovv,,
kkoovviinnsskkoo ooddlliiččjjee iinn ppllaakkeettoo pprreejjmmeejjoo::

prof. dr. MMaarrjjaann BBiillbbaann za svoje raziskovalno delo in učbenike s področja medicine
dela.

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana.

Vpis v evidenco dobitnikov nagrad za izjemni dosežek pod zaporedno številko 11.

varnostna inženirja MMaarrjjaann ŠŠmmaallcc in JJoožžee ŽŽaaggaarr za serijo televizijskih strokovnoin-
formativnih oddaj na temo varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požari. 

Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto.

Vpis v evidenco dobitnikov nagrad za izjemni dosežek pod zaporedno številko 12.

IIII.. NNaaggrraaddoo AAvvgguussttaa KKuuhhaarrjjaa zzaa žžiivvlljjeennjjsskkoo ddeelloo 
vv ssttrrookkii vvaarrnnoossttii iinn zzddrraavvjjaa pprrii ddeelluu pprreejjmmee

univerzitetni diplomirani inženir rudarstva IIttaalloo MMoorroossiinnii.. 

Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto.

Nagrajenec prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado v neto znesku 1200
evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za življenjsko delo pod zaporedno
številko 6.

IIIIII.. NNaaggrraaddoo AAvvgguussttaa KKuuhhaarrjjaa zzaa nnaajjbboolljjššoo 
ddiipplloommsskkoo nnaallooggoo pprreejjmmee 

MMoojjccaa MMaalloovvrrhh za diplomsko nalogo z naslovom Ukrepi za zagotavljanje varnega in
zdravega dela v galvani.

Predlagatelj: kolegij Oddelka za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko teh-
nologijo Univerze v Ljubljani.

Nagrajenka prejme plaketo in denarno nagrado v neto znesku 600 evrov ter se vpi-
še v evidenco nagrajencev za najboljšo diplomsko nalogo pod zaporedno številko 8.

4 NAGRADE IN PRIZNANJA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA V LETU 2007

F U N D A C I J A  A V G U S T A  K U H A R J A

Uprava Fundacije Avgusta Kuharja 
je 25. oktob ra 2007 skle ni la, 
da v letu 2007 prej me jo 
nagra de Avgusta Kuharja:
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Sklep Fundacije Avgusta Kuharja o podelitvi nagrad in priznanj v letu 2007

NAGRADE IN PRIZNANJA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA V LETU 2007

IIVV.. PPrriizznnaannjjee zzaa iizzjjeemmnnoo ssttrrookkoovvnnoo ddeelloo nnaa ppooddrrooččjjuu
ssttrrookkee vvaarrnnoossttii iinn zzddrraavvjjaa pprrii ddeelluu vv ddrruuššttvviihh 
iinn sseekkcciijjaahh vvaarrnnoossttnniihh iinnžžeenniirrjjeevv pprreejjmmeejjoo::

RRuuddii JJaanneežžiičč,, Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto

TToommaažž JJuurriiššeevviičč,, Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper

JJaanneezz VViiddoovviičč,, Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj

MMeettkkaa VVaakksseelljj,, Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

ŽŽeelljjkkoo HHuummaarr,, Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije, Nova Gorica

EEmmiill ŠŠaannttll,, Društvo varnostnih inženirjev Celje

DDaammjjaann BBllaazznniikk,, Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

IIggoorr GGrrmmeekk,, Sekcija za gradbeništvo pri Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije

AAlloojjzz MMeetteerrcc,, Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Dobitniki priznanj prejmejo plaketo in se vpišejo v evidenco dobitnikov priznanj pod
zaporednimi številkami od 84 do 92.

Mag. Florjan Zabret, 
pred sed nik upra ve Fundacije Avgusta Kuharja
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Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja
za leto 2007, ki sta jo sestavljala predsednik komisije
mag. Jurij Vidovič iz Maribora in član prof. dr. Primož
Gspan iz Ljubljane, je ocenila, da dosežek 

prof. dr. MMaarrjjaannaa BBiillbbaannaa

rraazziisskkoovvaallnnoo ddeelloo iinn uuččbbeenniikkii ss ppooddrrooččjjaa mmeeddiicciinnee ddeellaa

izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev nagrade Avgusta
Kuharja za leto 2007.

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi:

1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za leto 2007 za dr.
Marjana Bilbana, ki jo je 14. junija 2007 pripravilo Društvo varnostnih inženirjev
Ljubljana;

2. pogovora s kandidatom dne 11. septembra 2007 na Zavodu za varstvo pri delu
Ljubljana;

3. ogleda bibliografije kandidata;
4. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek za le-

to 2007;
5. Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije

Avgusta Kuharja;
6. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja.

UUggoottoovviitteevv ssttaannjjaa::  

Marjan Bilban, dr. medicinskih znanosti,  je zaposlen kot predstojnik Centra za me-
dicino dela  Zavoda za varstvo pri delu, Ljubljana, Chengdujska 25. Pri svojem red-
nem delu se ukvarja predvsem z ocenjevanjem delazmožnosti delavcev, udeležencev
v prometu in športnikov. Poleg tega opravlja tudi vse druge naloge pooblaščenega
zdravnika, vključno z ekspertnimi mnenji za potrebe zdravniških komisij in sodišč. 

PPoommeemmbbnneejjššii bbiiooggrraaffsskkii ppooddaattkkii::

• diploma na Medicinski fakulteti: 24. 12. 1981
• magisterij: 31. 5. 1986

6

F U N D A C I J A  A V G U S T A  K U H A R J A

NAGRADE IN PRIZNANJA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA V LETU 2007

Prof. dr. Marjan Bilban, 
dobitnik nagrade
Fundacije Avgusta Kuharja
za izjemni dosežek v letu 2007
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Predstavitev dobitnikov nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2007

NAGRADE IN PRIZNANJA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA V LETU 2007

• specialistični izpit: 5. 10. 1990
• doktorat na Medicinski fakulteti v Zagrebu 18. 10.1996
• sodni izvedenec 16. 6. 1998
• izredni profesor za predmet Medicina dela: 21. 3. 2005
• Gostovanje na New York Academy of Science aprila 1999  

ZZnnaannssttvveennoo ddeelloo::

Svoje raziskovalno delo je predstavil v številnih strokovnih prispevkih doma in v tu-
jini. Najprej se je poglobljeno ukvarjal s področjem varnosti v cestnem prometu,
predvsem z varnostjo in udeležbo mladih in starih voznikov, bolnikov in oseb, ki so
odvisne od alkohola ali drugih psihoaktivnih substanc.  Raziskoval je vpliv ionizirne-
ga in neionizirnega sevanja ter kemijskih genotoksikov na spremembe genoma. V za-
dnjem času se ukvarja tudi s proučevanjem zdrave telesne aktivnosti, ustreznim pre-
hranjevanjem delavcev, pojavnostjo izgorelosti in stresa v delovnem okolju ter neka-
terimi kazalci negativnega zdravja delavcev, promocijo zdravja v delovnem okolju in
ergonomskimi rešitvami.

PPooddrrooččjjaa nnjjeeggoovveeggaa rraazziisskkoovvaallnneeggaa ddeellaa ssoo::

• varnost in zdravje v delovnem okolju, 
• varnost starostnikov v cestnem prometu, 
• udeležba oseb, odvisnih od alkohola in drog, v cestnem prometu, 
• vpliv radona, njegovih potomcev in težkih kovin na genom zaposlenih, 
• vpliv kemijskih genotoksikov v različnih delovnih okoljih na spremembe genoma, 
• kazalniki negativnega zdravja, 
• sodobna prva pomoč v delovnem okolju, 
• ocenjevanje delazmožnosti delavcev in invalidnih oseb, 
• zaposlovanje starostnikov in njihove posebne potrebe, 
• zdrava telesna aktivnost, 
• projekti promocije zdravja
• itd.

Pomembno je opozoriti, da njegovo raziskovalno delo presega naloge, ki jih ima na
svojem delovnem mestu. Z izjemnim občutkom za produktivno organizacijo dela in
žrtvovanjem prostega časa ob razumevanju družinskih članov mu je namreč uspelo
poleg rednega dela v ambulanti Zavoda za varstvo pri delu izvesti občudovanja ve-
lik obseg raziskovalnega dela. Raziskoval je prave razloge za slabšanje zdravja na de-
lovnem mestu neodvisno od pričakovanj naročnikov ter skušal ocenjevati pobleme
trezno in realno. Gradil je most med delavci in delodajalci za dvig ravni varnosti in
zdravja pri delu. Med drugim je raziskoval zakonitosti bolniške odsotnosti z dela in
pri tem anketiral tudi delavce same. Ustvarjal je pogoje za ocenjevanje uspešnosti
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vodstev podjetij na podlagi zdravja zaposlenih. Bogata publicistična in pedagoška de-
javnost pa dokazujeta njegovo pripravljenost, da pridobljeno znanje deli in posredu-
je drugim.

PPeeddaaggoošškkoo ddeelloo::

Primarij, izredni profesor, doktor  znanosti Marjan Bilban, doktor medicine in spe-
cialist medicine dela, prometa in športa, je že vrsto let edini učitelj medicine dela v
Sloveniji. Svoje znanstveno  in raziskovalno delo nadgrajuje s pedagoškim delom ter
prenaša bogato znanje in izkušnje generacijam bodočih zdravnikov, varnostnih inže-
nirjev, psihologov in specialistov medicine dela, prometa in športa. 

Je dolgoletni učitelj medicine dela, fiziologije in higiene delovnega okolja in aktivne-
ga zdravstvenega varstva zaposlenih na različnih fakultetah. Prispeval je k temu, da
je poznavanje področja patologije dela, pa tudi fiziologije dela in aktivnega zdrav-
stvenega varstva bodočega varnostnega inženirja, vedno boljše in sodobnejše. Štu-
dentje ga poznajo kot  dobrega pedagoga, ki rad priskoči na pomoč. Bil je mentor pri
40 diplomskih nalogah, 32 specialističnih nalogah in štirih doktoratih.

Na novo je oblikoval predmet medicine in higiene dela:

• praktične in teoretične oblike analiz delovnega okolja z zdravstvenega vidika;
• teoretični in praktični pristop k meritvam fizioloških funkcij pri oceni delazmož-

nosti;
• principe in postopke preprečevanja poklicnih tveganj v delovnem okolju;
• vrednotenje ekološkega in biološkega monitoringa ter osnovne principe epidemio-

logije delovnega okolja;
• osnove poklicne patologije zaradi fizikalnih, kemijskih, bioloških in drugih deja-

vnikov delovnega okolja;
• ergonomske nasvete, rešitve spoznavno-izvajalske ergonomije, ergonomije delo-

vnega mesta in izdelka;
• načine in postopke izdelave celovite delovne anamneza (anamneza ekspozicije);
• osnove ocenjevanja začasne in trajne nezmožnosti za delo, poklicne orientacije, se-

lekcije in rehabilitacije;
• osnovne oblike, metode in načine izvedbe različnih oblik promocije zdravja v de-

lovnem okolju;
• spoznavanje zahtev in posebnosti rizičnih skupin delavcev;
• spoznavanje in vrednotenje osnov tehničnega varstva pri delu.

Osnovni namen prenove študija je:

• varovanje in izboljšanje zdravja zaposlenih;
• preprečevanje in obvladovanje poklicnih bolezni, poškodb pri delu …
• odpravljanje poklicnih tveganj in razmer pri delu, ki ogrožajo varnost in zdravje;

8
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NAGRADE IN PRIZNANJA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA V LETU 2007
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Predstavitev dobitnikov nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2007

NAGRADE IN PRIZNANJA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA V LETU 2007

• razvoj in napredek varstva pri delu, organizacije dela, razmer pri delu;
• izboljšanje poklicnega in socialnega, fizičnega in materialnega statusa zaposlenih;
• ohranjanje in razvoj delazmožnosti zaposlenih;
• omogočanje socialno in ekonomsko produktivnega življenja.

JJee nnoossiilleecc pprreeddmmeettoovv::

1. na  Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani:
• Medicina dela, prometa in športa (od leta 1995), 
• Higiena (od leta 2002),
• je predstojnik Katedre za javno zdravje (od leta 2003),
• na magistrskem študiju Javno zdravje;

2. na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: 
• Fiziologija dela (od 1999 leta);

3. na Oddelku za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
Univerze v Ljubljani:
• Medicina in higiena  dela;

4. na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani:
• Zdravstvena ekologija;

5. na Medicinski fakulteti Vseučilišča v Zagrebu ima pet predavanj letno.

PPuubblliicciissttiiččnnoo ddeelloo::

V strokovnih prispevkih je obdelal številna področja dela zdravnika in varnostnega
inženirja. Najprej je objavljal le v reviji Delo in varnost, edini strokovni reviji s po-
dročja varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji, nato v tujih strokovnih revijah z inde-
ksom citiranja. V njih je objavil številna raziskovalna dela, ki so svetu prikazala raz-
voj področja varnosti in zdravja pri delu v naši državi. Ima preko 200 objavljenih stro-
kovnih del, od tega preko dvajset v uglednih mednarodnih revijah s področja varno-
sti in zdravja pri delu (dvajset objav v revijah z IF – impact factor, kot sta Health
Physics in American Journal of Industrial Medicine). Njegovi prispevki so v vrhun-
ski svetovni znanstveni literaturi citirani do 14-krat, skupinske objave z drugimi av-
torji do 107-krat (vir: Google - Učenjak). To je dosežek malokaterega znanstvenika v
Sloveniji.

Najpomembnejša predavanja je leta 1999 združil v prvi temeljni slovenski učbenik
Medicina dela (605 str.). Knjiga je imela po mnenju recenzentov tri temeljne cilje: v
študijskem smislu usvajanje in poglabljanje znanj študentov medicine in drugih štu-
dijskih smeri, kot npr. varnost in zdravje pri delu. Nadalje je bilo delo namenjeno
zdravnikom različnih specialnosti in izvedencem, pa tudi nezdravnikom, ki se v pra-
ksi poklicno srečujejo z interdisciplinarnimi področji, ki vsebujejo tudi temelje me-
dicine dela. Ne nazadnje je bila knjiga namenjena vsem tistim v podjetjih, ki si pri-
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zadevajo za višjo raven varnosti in zdravja pri delu in s tem večjo uspešnost in boni-
teto podjetja. Kako zelo smo potrebovali tako delo, pove tudi dejstvo, da knjige kljub
visoki nakladi za naš slovenski prostor že po nekaj mesecih po izidu ni bilo več moč
dobiti.

Ker je prevzel predmet medicine in higiene dela na Oddelku za tehniško varnost, je
leta 2005 pripravil novo publikacijo Medicina dela: za študente tehniške varnosti. V
njej je dodal nekaj za študente tehniške varnosti pri delu specifičnih poglavij, vklju-
čil številne novosti, predvsem pa poskušal na kar najbolj prijazen način tudi nezdra-
vniku predstaviti gradivo, ki je bilo še pred nekaj leti laiku težje razumljivo. Študen-
ti tehniške varnosti  so dobili temeljno gradivo področja medicine in higiene dela,
kar jim je omogočilo poglabljanje znanja z uporabo zahtevnejših tujih učbenikov.
Varnostnim inženirjem je tako omogočeno boljše sodelovanje z zdravniki  specialisti
medicine dela in na tej podlagi strokovno sodelovanje za dvig varnosti in zdravja v
slovenskem prostoru. 

Ker je pomembna povezava z izbranim zdravnikom ter njihova vloga v zgodnjem
odkrivanju vpliva delovnega okolja na zdravje delavcev oziroma razpoznavanje de-
javnikov delovnega okolja ter njihovega vpliva na kazalce negativnega zdravja, je
leta 2002 skupaj s sodelavci izdal knjigo Medicina dela za zdravnike družinske me-
dicine. 

V zadnjih letih se je zaradi velikega števila poškodb pri delu odločil, da bo poskušal
na področju prve pomoči v delovnem okolju teoretično in predvsem praktično zna-
nje dvigniti na višjo raven. Edini priročniki za prvo pomoč, ki so obstajali, so bili za-
radi razvoja doktrine že povsem zastareli. Leta 2005 je zato izdal knjigo Prva pomoč
v delovnem okolju, v kateri na bralcu prijazen način predstavlja najpomembnejša
teoretična in praktična izhodišča prve pomoči in reševanja pri nezgodah v delo-
vnem (pa tudi širšem) okolju. Kot dober poznavalec tega področja je po vsej
Sloveniji vodil preko sto delavnic prve pomoči, kjer se je usposobilo več kot tisoč de-
lavcev.

NNaajjppoommeemmbbnneejjššee ppuubblliikkaacciijjee::  

• Medicina dela. Ljubljana: ZVD Zavod za varstvo pri delu, 1999, 605 str.
• S soavtorji (Metoda Dodič-Fikfak, Vanja Vuga, Gabrijela Dšuban, Marija Molan,

Primož Gspan, Andrejka Fatur-Videtič). Medicina dela za zdravnike družinske me-
dicine. Ljubljana: ZZD - Slovensko zdravniško društvo, Združenje za medicino de-
la, prometa in športa, 2002, 122 str.

• Prva pomoč v delovnem okolju. Ljubljana: ZVD Zavod za varstvo pri delu, 2003 in
2006, 201 str.

• Medicina dela: za študente tehniške varnosti. Ljubljana: ZVD Zavod za varstvo pri
delu, 2005, 191 str.
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• Preko 15 objav v mednarodnih revijah, ki so indeksirane v  SCI oziroma SSCI (COB-
BIS), 

• uredništvo številnih zbornikov strokovnih posvetov, 
• preko 200 objav v domači in tuji strokovni literaturi.

PPrriillooggaa (glej spletna stran www.fundacija-avgustakuharja.si):

• Bibliografija Marjana Bilbana za obdobje 1989-2007 [12062], COBISS
(Kooperativni on line bibliografski sistem in servisi COBISS)

PPrriissppeevveekk kk rraazzvvoojjuu ssttrrookkee::

Skrbi za permanentno izobraževanje in velja za nepogrešljivega predavatelja na ve-
čini strokovnih srečanj varnostnih inženirjev. V slovenski prostor je prenesel kodeks
etike strokovnjakov varnosti in zdravja pri delu. 

V Sloveniji je član:

• Sveta za varnost in zdravje pri delu Republike Slovenije,

• predsedstva Gasilske zveze Slovenije, 

• Razširjenega strokovnega kolegija za medicino dela,

• Razširjenega strokovnega kolegija za javno zdravje,

• Zdravniške zbornice Slovenije,

• v Slovenskem zdravniškem društvu:

• upravnega odbora Združenja za medicino dela, prometa in športa,

• Združenja za preventivno medicino,

• in Sekcije za letalsko medicino,

• predsedstva Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS, 

• Sveta za alkoholno politiko pri Ministrstvu za zdravje, 

• kolegija univerzitetnega podiplomskega študija Varstvo okolja Univerze v
Ljubljani,

• senata Medicinske fakultete, 

• številnih delovnih skupin Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve …

• urednik znanstvene priloge revije Delo in varnost,

• stalni sodni izvedenec za področje medicine dela.

V tujini je član:

• Ameriške akademije znanosti v New Yorku, 

• Evropskega združenja Radiation Research, 

• Mednarodnega odbora za poklicno zdravje (International Commission on
Occupational Health).
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NNaaggrraaddee iinn pprriizznnaannjjaa::

• Hribernikova nagrada: najvišje priznanje v medicini dela za doprinos stroki (2000). 

• Kresnička – najvišje priznanje Republiškega sveta za preventivo in vzgojo v cest-
nem prometu za leto 2003.

OOcceennaa ddoosseežžkkaa ddrr.. MMaarrjjaannaa BBiillbbaannaa::

Kljub strokovni raznolikosti njegovega dela je njegov največji prispevek stroki varno-
sti in zdravja pri delu njegovo pedagoško delo in strokovna prenova študija medici-
ne in higiene dela.  Njegov prispevek je v slovenskem prostoru izjemen. Generacijam
varnostnih inženirjev je omogočil kakovostnejše znanje in s tem nove razsežnosti za
sodelovanje s specialisti medicine dela v skupni skrbi za dvig varnosti, zdravja, zado-
voljstva in visoke produktivnosti vseh zaposlenih. Sam ocenjuje, da se je izjemno dvi-
gnilo znanje prav tehniških poklicev o medicini dela. 

Mag. Jurij Vidovič, 
pred sed nik stro kov ne komi si je

Prof. dr. Primož Gspan, 
član stro kov ne komi si je
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Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja
za leto 2007, ki sta jo sestavljala predsednik mag. Jurij
Vidovič iz Maribora in član prof. dr. Primož Gspan iz

Ljubljane, je ocenila, da dosežek varnostnih inženirjev

MMaarrjjaannaa ŠŠmmaallccaa in JJoožžeettaa ŽŽaaggaarrjjaa 

sseerriijjaa ssttrrookkoovvnnoo--iinnffoorrmmaattiivvnniihh ooddddaajj nnaa tteemmoo vvaarrnnoossttii iinn
zzddrraavvjjaa pprrii ddeelluu iinn vvaarrssttvvaa pprreedd ppoožžaarrii nnaa TTVV VVaašš kkaannaall

NNoovvoo mmeessttoo

izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev nagrade 
Avgusta Kuharja za posebni dosežek za leto 2007.

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi:

1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za leto 2007 za var-
nostna inženirja Marjana Šmalca in Jožeta žagarja, ki jo je 27. junija 2007 pripra-
vilo Medobčinsko  društvo varnostnih inženirjev Novo mesto;

2. pogovora s kandidatoma dne 12. septembra 2007 na Otočcu;

3. pogovora s predstavnikom Medobčinskega društva varnostnih inženirjev Novo
mesto Mirom Škufco dne 12. septembra 2007;

4. zasnove sodelovanja Medobčinskega društva varnostnih inženirjev s TV Vaš kanal
v obliki strokovno-informativnih oddaj;

5. posnetkov oddaj na TV Vaš kanal;

6. poročila o strokovno-informativni oddaji direktorice Vašega kanala Irene Vide in
vodje projekta Tatjane Petrič o gledanosti oddaj;

Varnostna inženirja 
Marjan Šmalc in Jože Žagar, 

dobitnika nagrade
Fundacije Avgusta Kuharja

za izjemni dosežek v letu 2007
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7. mnenja glavnega inšpektorja RS za delo Boruta Brezovarja o strokovno-informa-
tivnih oddajah na Vašem kanalu;

8. mnenja glavnega inšpektorja Milivoja Dolščaka z Inšpektorata RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami o strokovno informativnih oddajah na Vašem
kanalu;

9. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek za
leto 2007;

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

11. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja.

UUggoottoovviitteevv ssttaannjjaa::  

Člana Medobčinskega društva varnostnih inženirjev Novo mesto Marjan Šmalc in
Jože Žagar sta predstavila in izvedla idejo o seriji strokovno-informativnih oddaj na
TV Vaš kanal Novo mesto na temo varnosti in zdravja pri delu in varstva pred poža-
ri. Leta 2005 sta pripravila scenarije, organizirala priprave na izvedbo ter poskrbela
za logistično izvedbo šestih odmevnih in širokemu krogu prilagojenih in razumljivih
strokovnih informativnih oddaj o zagotavljanju varnega ter zdravega in kakovostne-
ga delovnega mesta. Leta 2006 sta pripravila še tri oddaje o zagotavljanju požarne
varnosti.

Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto si že vrsto let prizadeva za
izboljšanje varnosti in zdravja pri delu in varnostno kulturo. Ker želijo s promocijo
varnosti in zdravja pri delu ozavestiti čim širši krog ljudi v regiji, so se odločili za so-
delovanje s sredstvi javnega obveščanja. Lokalni tiskani mediji niso pokazali zanima-
nja. Drugače pa se je odzvala lokalna televizija TV Vaš kanal Novo mesto. Regionalni
televizijski program Vaš kanal pokriva celotno jugovzhodno Slovenijo in je program-
sko vključen v vse kabelske sisteme po Dolenjski, Beli krajini in Posavju ter v
»Ljubljanski kabel« v Ljubljani. Potencialno ima 220.000 gledalcev. Je med najbolj gle-
danimi regionalnimi televizijami v Sloveniji in na sedmem mestu v državi. Ohranja
šestdesetodstotno gledanost. 

Marjan Šmalc in Jože Žagar sta si zamislila izvedbo serije šestih enournih oddaj v ži-
vo. Šlo je za različne teme in področja varnosti in zdravja pri delu. Glavno vodilo pri
pripravi in izvedbi oddaj je bila dobra praksa gospodarskih družb na področju var-
nosti in zdravja pri delu v jugovzhodni Sloveniji, to je Dolenjski, Beli krajini in
Posavju. K sodelovanju so povabili vse večje gospodarske družbe v regiji in z različ-
nimi panogami dejavnosti, Območno gospodarsko zbornico Novo mesto, Obrtno
zbornico Novo mesto, sindikat in nadzorni organ na področju varnosti in zdravja pri
delu (Republiški inšpektorat za delo Republike Slovenije).
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Teme oddaj so bile:

1. V prvi oddaji so predstavili stanje na področju varnosti in zdravja pri delu s stati-
stičnimi podatki, v Republiki Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi država-
mi. Predstavili so zakonske obveznosti delodajalcev, stališča in opozorila sindika-
tov o negativnem vplivu na varnost in zdravje delavcev ob zanemarjanju obvez-
nosti in spoznanj stroke varnosti in zdravja pri delu, poudarke iz Resolucije o na-
cionalnem programu itd. Rdeča nit oddaje je bila dobra praksa v gospodarskih
družbah. V oddaji so sodelovali člani društva in predstavnica sindikata.

2. V drugi oddaji so se predstavile največje gospodarske družbe v regiji. Predstavniki
teh družb, vodje (služb, oddelkov idr.) strokovnih nalog na področju varnosti in
zdravja pri delu v teh družbah so predstavili rezultate in dobro prakso. Poleg čla-
nov društva je v oddaji sodeloval tudi inšpektorat za delo. K pomembnosti varno-
sti in zdravja pri delu sta s sodelovanjem v oddaji prispevala tudi članica uprave
družbe Krka Danica Novak-Malnar in predsednik uprave Nuklearne elektrarne
Krško Stane Rožman.

3. Tretja oddaja je bila namenjena tematiki zagotavljanja varnosti in zdravja pri de-
lu na začasnih in premičnih gradbiščih. Predstavljene so bile obveznosti investi-
torja, izvajalca del in strokovnega delavca, tj. koordinatorja za varnost in zdravje
pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Poseben poudarek je bil na zahte-
vah za elektroinštalacije na gradbiščih ter na dobri praksi za zagotavljanje varno-
sti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Tudi v tej oddaji je so-
deloval inšpektorat za delo.

4. V četrti oddaji sta bili predstavljeni storitvena dejavnost in dejavnost obrti v
povezavi z zagotavljanjem varnega in zdravega dela ter v tej povezavi podjetja
z dovoljenji za delo. Spet sta bili poudarjeni dobra praksa pri zagotavljanju var-
nega in zdravega dela pri malih delodajalcih ter vloga strokovnega delavca za
varnost in zdravje pri delu. V oddaji je sodeloval predstavnik Obrtne zbornice
Novo mesto.

5. V peti oddaji so predstavili tveganja pri delu z nevarnimi kemikalijami ter fizikal-
ne, kemijske in biološke nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu v povezavi
z medicino dela. Predstavljene so bile zahteve in obveznosti delodajalca za zago-
tavljanje varnega in zdravega dela na delovnem mestu in preventivno delovanje
in vloga medicine dela pri teh aktivnostih. Poleg članov društva je sodeloval pred-
stavnik Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto in zdravnica medicine dela.

6. V šesti oddaji, zadnji v sklopu strokovnoinformativnih oddaj o zagotavljanju var-
nega, zdravega in kakovostnega delovnega mesta, so bila povzeta bistvena sporo-
čila vseh oddaj. Poudarjena je bila dobra praksa v gospodarskih družbah, pred-
vsem v tistih, ki so poslovno uspešna. V oddaji je v živo sodeloval tudi glavni re-
publiški inšpektor za delo.
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Oddaje društva varnostnih inženirjev so bile v najbolj gledanem času, od 20. do 21.
ure, in so požele pravo navdušenje med gledalci, saj je lokalni TV-kanal dobil vrsto
klicev z vprašanji in pozitivnimi komentarji strokovne in laične javnosti po vsakem
predvajanju. Meritve gledanosti so ugotovile vsaj 40.000 gledalcev na jugovzhodnem
delu Slovenije. Zato je prišlo do dogovora za novo serijo oddaj na temo zagotavljanja
požarne varnosti oziroma obvladovanja požarnih tveganj.

1. Prva oddaja je bila namenjena splošni predstavitvi področja zagotavljanja požar-
nega varstva in obvladovanja požarnih tveganj, predstavitvi trenutnega stanja po-
žarnega varstva pri delodajalcih, sistema nadzora preko inšpekcijskih služb ter
splošnih ukrepov zagotavljanja požarnega varstva. V tej zvezi pa tudi pomen za-
varovalnic, ki bodo v prihodnosti morale odigrati pomembnejšo vlogo za obvlado-
vanje požarnih tveganj. V oddaji je poleg članov društva sodeloval tudi glavni re-
publiški inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2. Druga oddaja je bila namenjena predstavitvi aktivnih požarnih ukrepov za obvla-
dovanje požarnih tveganj, in sicer na za vse gledalce razumljiv način, tudi za tiste,
ki nič ne poznajo področja požarne varnosti. Predstavljena je bila dobra praksa v
Krki. V oddaji sta sodelovala še strokovnjaka za požarno varnost, ki se z zagotav-
ljanjem varstva pred požarom srečujeta že v fazi projektiranja.

3. Tretja oddaja je bila namenjena predstavitvi področja zaščite in reševanja.
Predstavnik Nuklearne elektrarne Krško je predstavil sistem zaščite in reševanja.
V oddaji je sodeloval namestnik generalnega direktorja uprave za zaščito in reše-
vanje.

Marjan Šmalc in Jože Žagar sta odločilno prispevala k ideji in izvedbi kakovostnih
strokovnoinformativnih oddaj na TV Vaš kanal Novo mesto. Jože Žagar je pripravil
zasnovo in podrobne scenarije za izvedbo obeh skupin oddaj. Marjan Šmalc je bil pri
vseh oddajah nepogrešljiv pri praktični izvedbi projekta in logistični podpori, sode-
loval je pri pripravi podrobnejših scenarijev in izvedbi nekaterih oddaj. Delo sta opra-
vila prostovoljno, brez plačila in poleg svojega rednega dela.

PPrriissppeevveekk kk rraazzvvoojjuu ssttrrookkee::

Marjan Šmalc in Jože Žagar sta bila leta 1989 ustanovna člana Medobčinskega dru-
štva varnostnih inženirjev Novo mesto. Sodita med najbolj aktivne člane društva.
Društvo se je aktivno vključilo v delo Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije
in omogočalo prenos znanja. Društvo ima ambiciozen program dela in vsak mesec
nameni svoja srečanja aktualnim temam ter k sodelovanju vabi predstavnike drža-
vnih institucij. Društvo želi s posebnimi akcijami dodatno osmisliti svoj obstoj s po-
globljenim izvajanjem svojega poslanstva. Serija oddaj, ki so jo pripravili člani dru-
štva s pomočjo Marjana Šmalca in Jožeta Žagarja, pa ni edini tovrstni projekt dru-
štva. Za vodstvene delavce v regiji društvo pripravlja posebna usposabljanja, da bi
bolje razumeli svojo vlogo in odgovornost v sistemu varnosti in zdravja pri delu.
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NNaaggrraaddee iinn pprriizznnaannjjaa::

Marjan Šmalc, priznanje Avgusta Kuharja št. 47 iz leta 2002

Jože Žagar, priznanje Avgusta Kuharja št. 74 iz leta 2006

OOcceennaa ddoosseežžkkaa::

Marjan Šmalc in Jože Žagar sta oddaje pripravila na lastno pobudo in zato, ker sta
želela prispevati konkretne in odmevne rezultate pri delu društva. S tem sta doka-
zala, kolikšno dodano vrednost prinaša organizacija strokovnih delavcev v društva.
Serija oddaj namreč brez dvoma presega pričakovanja delodajalca po zgolj vzornem
strokovnem delu službe varnosti in zdravja pri delu. Društvo je uspešno in inovativ-
no sprejelo izziv poslanstva stroke v širši družbi, predvsem še za napredek varnostne
kulture in za varovanje zdravja ljudi, življenjskega okolja in premoženja. Posebej je
treba poudariti, da gre za neplačano in prostovoljno družbeno koristno delo.
Značilno je, da je bila zasnova oddaj razširjanje dobre prakse kot spodbuda za učin-
kovito izboljšanje varnosti in zdravja pri delu. Avtorja sta zaznala, da pozitivni pri-
stop ljudi mnogo bolj vzpodbuja in mobilizira kot svarjenje pred poškodbami pri de-
lu ali grožnje. 

Mag. Jurij Vidovič, 
pred sed nik stro kov ne komi si je

Prof. dr. Primož Gspan, 
član stro kov ne komi si je
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Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja
za leto 2007, ki sta jo sestavljala predsednik mag. Jurij
Vidovič iz Maribora in član prof. dr. Primož Gspan 
iz Ljubljane, je ocenila, da dosežek univerzitetnega 
diplomiranega inženirja rudarstva 

IIttaallaa MMoorroossiinniijjaa,, 

kandidata za nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo
za leto 2007, izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev na-
grade Avgusta Kuharja za leto 2007.

SSttrrookkoovvnnaa kkoommiissiijjaa jjee ssvvoojjee mmnneennjjee oobblliikkoovvaallaa nnaa ppooddllaaggii::

1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za leto 2007 za uni-
verzitetnega diplomiranega inženirja rudarstva Itala Morosinija, ki jo je 15. junija
2007 pripravilo Medobčinsko  društvo varnostnih inženirjev Novo mesto;

2. pogovora s kandidatom dne 12. septembra 2007 na Otočcu;
3. pogovora s predstavnikom Medobčinskega  društva varnostnih inženirjev Novo

mesto Mirom Škufco dne 12. septembra 2007;
4. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo za le-

to 2007;
5. Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije

Avgusta Kuharja;
6. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja.

UUggoottoovviitteevv ssttaannjjaa::  

Univerzitetni diplomirani inženir rudarstva Italo Morosini se je leta 1967 zaposlil v
tovarni zdravil Krka Novo mesto kot nadzornik za instalacijsko področje v izgradnji.
Na lokaciji Ločna je nadzoroval izgradnjo obrata fermentacije (1967) in energetskih
objektov, tabletnega obrata (1968), razvojnih laboratorijev Inštituta, fizikalno-kemič-
nih laboratorijev Kontrolne službe (1969), obratov nove farmacevtike (1970-1972),
novih energetskih objektov, ter visokih regalnih skladišč. 

V letu 1973 je opravil republiški strokovni izpit iz varstva pri delu (program A) in
nato republiški strokovni izpit iz požarnega varstva. Prevzel je vodenje službe var-
stva pri delu in požarnega varstva, ki pred njegovim prihodom ni imela strokovnega
kadra. Ob njegovem odhodu je služba štela 50 zaposlenih, ki opravljajo poleg stroko-
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dobitnik nagrade
Fundacije Avgusta Kuharja
za življenjsko delo v letu 2007
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vnih nalog varnosti in zdravja pri delu še gasilstvo in varovanje premoženja. Vodstvo
Krke je že tedaj uvidelo, da je zagotavljanje varnih in urejenih delovnih mest pogoj
za prodor na zahtevne tuje trge. Italo Morosini je bil vodja službe do upokojitve av-
gusta 2001. Vzgojil je kakovostno strokovno usposobljeno skupino, ki uspešno oprav-
lja naloge varnosti in zdravja pri delu po njegovem odhodu v pokoj. 

Tovarna zdravil Krka Novo mesto je imela v letu 1973 1200 zaposlenih in te dejavnosti:
1. farmacevtsko proizvodnjo,
2. kemijsko in fermentacijsko proizvodnjo učinkovin (farmacevtskokemičnih sub-

stanc),
3. kozmetično proizvodnjo,
4. nabavo in predelavo zdravilnih zelišč,
5. visoko regalno skladiščenje embalaže, surovin (farmacevtsko-kemijskih surovin) in

gotovih izdelkov,
6. skladiščenje nevarnih snovi (plini, topila, kisline, lugi, strupi),
7. razvojne kemijske, farmacevtske in kontrolne laboratorije,
8. gostinstvo, zdravilišča in turizem,
9. notranji in cestni transport.

Italo Morosini je za vse omenjene dejavnosti z odgovornimi vodji vzpostavil v skla-
du z veljavno zakonodajo potrebno dokumentacijo s področja varstva pri delu, po-
žarnega varstva in varovanja premoženja, in sicer:

1. navodila o varnem delu s tehnološko in laboratorijsko opremo,
2. razvrstitev delovnih mest v Krki v stopnje ogroženosti glede zdravstvenih okvar,
3. plane izobraževanja, izvajanje izobraževanja in preizkuse znanja o varnem delu,
4. organizacijo preventivnih zdravstvenih obdobnih pregledov pri Zavodu za medi-

cino dela in ukrepe v primeru priporočil,
5. pregledne listine o fizikalno-kemijskih lastnostih substanc, ki so jih uporabljali in

predelovali v proizvodnji,
6. navodila za varno delo s temi substancami in osebno varovalno opremo,
7. navodila za varno delo s tehnološko opremo, laboratorijsko opremo v Krki,
8. meritve in kontrolo mikroklimatskih in kemijsko-ekoloških razmer v Krki,
9. planiranje, predpisovanje in kontrolo uporabe osebnih varovalnih sredstev in

opreme,
10. ročno in avtomatsko gasilno opremo (nadzor pri projektiranju, instalaciji, vzdrže-

vanju, uporabi),
11. sodelovanje pri projektnih nalogah pri novih investicijah v obratih in v drugih de-

javnostih Krke.

Od leta 1975 so opravljali s tehnologi v razvoju in proizvodnji Krke poglobljene ana-
lize tehnoloških postopkov s stališča varnosti pri delu za vsak Krkin izdelek (zdravi-
la, učinkovine, kozmetika, zelena zdravila). Ukrepi za varno delo so postali sestavni
del vsakega tehnološkega postopka. Krka je imela v letu 2000 okoli 1000 tehnoloških
postopkov (področje kemijske sinteze, fermentacijske proizvodnje, gotova zdravila,
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kozmetika) in preko 2000 farmacevtsko-kemijskih substanc v proizvodnji/predelavi.
Krka v vseh svojih podjetjih danes zaposluje 6000 delavcev. Lokacije delovanja in
opravljanja nalog nadzora, svetovanja in izobraževanja so Novo mesto (Ločna,
Bršljin, Krka mesto), Ljubljana, Ljutomer, Svrljig v Srbiji ter Terme Otočec, Dolenjske
Toplice, Šmarješke Toplice, Strunjan. 

Krka ni imela večjih nezgod pri delu in poklicnih obolenj. Prišlo je le do ene eksplo-
zije v kemijski sintezi. 

PPrriissppeevveekk IIttaallaa MMoorroossiinniijjaa kk rraazzvvoojjuu ssttrrookkee vvaarrnnoossttii iinn zzddrraavvjjaa pprrii ddeelluu::

Italo Morosini je bil sprva član Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Ljubljana.
Kasneje je bil ustanovni član Medobčinskega društva varnostnih inženirjev Novo me-
sto in je sodeloval pri snovanju statuta društva. V njem je ostal aktiven vse do danes.
Zaslužen je, da je društvo lahko uporabljalo za svoje številne dejavnosti prostore Krke
na Otočcu. Opravljal je naloge v društvu in bil član izvršilnega odbora Zveze društev
varnostnih inženirjev Slovenije. Svoje bogate izkušnje je vedno nesebično delil s sta-
novskimi kolegi. Bil je član republiške zveze za požarno varstvo in zveze za Dolenjsko.

OOcceennaa žžiivvlljjeennjjsskkeeggaa ddeellaa IIttaallaa MMoorroossiinniijjaa::

Krka je tudi zaradi stimulativnih delovnih razmer za strokovnjake in proizvodne de-
lavce v ergonomsko urejenih in mikroklimatsko prijetnih prostorih postala eden naj-
pomembnejših proizvajalcev generičnih zdravil v Evropi in najuspešnejše podjetje v
Sloveniji. To je v fazi projektiranja ergonomskih novih delovnih mest  omogočilo tvor-
no sodelovanje tehnologov in stroke varnosti in zdravja pri delu z Italom
Morosinijem na čelu. Družba, ki zaposluje več kot polovico visokoizobraženega ka-
dra in raste do dvajset odstotkov letno, danes skoraj ne pozna fluktuacije, bolniška
odsotnost pa je pod slovenskim povprečjem.

Italo Morosini je s svojim profesionalnim delom v Krki odločilno prispeval k posta-
vitvi enega najbolj dodelanih sistemov varnosti in zdravja pri delu v našem delu
Evrope. Njegova zasluga je, da sta varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost v
Krki trdno vpeti v vse delovne procese in da ju vodstvo družbe uvršča   med najpo-
membnejše prioritete organizacije in delovanja šesttisoččlanskega kolektiva. Vodja
službe varnosti in zdravja pri delu je postal enakopravni član vodstva Krke. Da Krka
res ceni stroko varnosti in zdravja pri delu, izkazuje tudi s podeljevanjem svoje na-
grade tudi študentom Oddelka za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo Univerze v Ljubljani. Vse to je v veliki meri zasluga pionirskega in zau-
panja vrednega dela Itala Morosinija v Krki.

Mag. Jurij Vidovič, 
pred sed nik stro kov ne komi si je

Prof. dr. Primož Gspan, 
član stro kov ne komi si je

20

F U N D A C I J A  A V G U S T A  K U H A R J A

NAGRADE IN PRIZNANJA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA V LETU 2007

Brosura_FAK07_170x240.qxd:Brosura_05.qxd  11/20/07  1:20 AM  Page 20



21

Predstavitev dobitnikov nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2007

NAGRADE IN PRIZNANJA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA V LETU 2007

Fundacija Avgusta Kuharja v letu 2007 na predlog kolegija
Oddelka za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemij-
sko tehnologijo Univerze v Ljubljani podeljuje v šolskem le-
tu 2006/2007 diplomirani varnostni inženirki Mojci
Malovrh nagrado Avgusta Kuharja za najboljšo diplomsko
nalogo z naslovom UUkkrreeppii zzaa zzaaggoottaavvlljjaannjjee vvaarrnneeggaa iinn zzddrraa--
vveeggaa ddeellaa vv ggaallvvaannii.. Izdelana je bila pod mentorskim vod-
stvom višje predavateljice mag. Barbare Novosel. Naloga je
prejela oceno 9. Študij je Mojca Malovrh zaključila s pov-
prečno oceno 9,11.

UTEMELJITEV: 

Diplomsko delo obravnava zagotavljanje varnega in zdravega dela na konkretnem
primeru galvane. Predstavljene so temeljne značilnosti nevarnih snovi, opis tehno-
loškega postopka, primerjava obstoječega stanja z zahtevami veljavne zakonodaje ter
ukrepi in sredstva za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu. 

Diplomsko delo obsega pregled kemikalij, ki se uporabljajo, vključuje vzpostavitev
evidence glede na stavke R, pregled varnostnih listov in navodil za varno delo s ke-
mikalijami, pregled skladiščenja kemikalij, notranjega transporta kemikalij, uporabe
kemikalij, usposabljanje delavcev za delo s kemikalijami, uporabe in dostopnost ose-
bne varovalne opreme, meritve kemijskih škodljivosti, ustreznost zdravstvenih pre-
gledov ter ustreznost in dostopnost gasil ter ravnanja z odpadki. Stanje v obratu je
primerjala z zakonskimi zahtevami, ki jih je sistematično predstavila v uvodnem de-
lu diplomskega dela. Posebno pozornost je namenila predvidevanju možnih izred-
nih dogodkov ter pravilnega in učinkovitega ukrepanja delavcev in pristojnih služb. 

Predstavila je obrat galvanizacije in pojasnila procese kovinskih nanosov. Predlagala
je več tehničnih, organizacijskih in individualnih ukrepov za izboljšanje varnega in
zdravega dela. Sistematično je predstavila tudi možne izredne dogodke pri manipu-
laciji z nevarnimi kemikalijami in predlagala pravilno in učinkovito ukrepanje delav-
cev in drugih služb. Predlagani ukrepi bodo zelo uporabni pri projektiranju in po-
stavitvi novega obrata, katerega izgradnjo v podjetju načrtujejo v nekaj letih.
Metodološko in vsebinsko je izredno zanimivo predstavila problem varne in zdrave
uporabe kemikalij v galvanotehniki. 

Mag. Barbara Novosel

Nagrada Avgusta Kuharja
za najboljšo diplomsko nalogo

v letu 2007
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RRuuddii JJaanneežžiičč,, diplomirani inženir strojništva

Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev
Novo mesto

Številka izdanega priznanja: 8844

Utemeljitev: Rudi Janežič je član Medobčinskega društva
varnostnih inženirjev Novo mesto od leta 2001 ter zadnjih
pet let tudi član izvršnega odbora društva. Sodeloval je pri
pripravi in izvedbi strokovnoinformativnih oddaj s podro-
čja varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti v orga-

nizaciji društva na televiziji Vaš Kanal Novo mesto. Sodeloval je tudi pri pripravi in
izvedbi usposabljanj s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti v
organizaciji društva.

TToommaažž JJuurriiššeevviičč,, varnostni inženir in diplomirani inžinir
prometno energetske tehnike

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Koper

Številka izdanega priznanja: 8855

Utemeljitev: Tomaž Juriševič deluje za napredek stroke
varnosti in zdravja pri delu tako v širši družbi kot v
Društvu varnostnih inženirjev Koper. V društvo je včla-
njen od leta 1996, po letu 2001 pa kot tajnik skrbi za kako-
vostno in strokovno delo društva. V društvu je gonilna si-

la ter ključni organizator strokovnih izletov in posvetov. 

Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja
za izjemno strokovno delo 
na področju stroke varnosti in zdravja
pri delu v društvih in sekcijah 
varnostnih inženirjev v letu 2007
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JJaanneezz VViiddoovviičč,, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo strokovnih delavcev za varnost in
zdravje pri delu Ptuj

Številka izdanega priznanja: 8866

Utemeljitev: Janez Vidovič je ustanovni član Društva stro-
kovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj, usta-
novljenega aprila 2003. Pred tem je bil član Društva var-
nostnih inženirjev in tehnikov Maribor. Je zelo inovativen.
Društvu omogoča brezplačno uporabo urejenih prostorov
za delovne sestanke, delavnice, občne zbore in srečanja ob zaključku delovnega leta.
Kot gostitelj poskrbi, da člani društva srečanja zapustijo dobre volje in v želji po na-
slednjem druženju. Prispeva k dobrim medsebojnim odnosom članov društva in po-
slovnih partnerjev.

MMeettkkaa VVaakksseelljj,, diplomirana inženirka varstva pri delu in
požarnega varstva

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Številka izdanega priznanja: 8877

Utemeljitev: Metka Vakselj je dolgoletna članica izvršnega
odbora Društva varnostnih inženirjev Ljubljana. Šest let je
bila podpredsednica. Delovala je v komisiji društva za stro-
kovne ekskurzije ter v komisiji za izobraževanje in pripra-
vo strokovnih seminarjev. O osebni varovalni opremi in
stroki varnosti je predavala v organizaciji tako društva kakor tudi drugih strokovnih,
panožnih združenj oziroma institucij ter v tujini o izpolnjevanju zahtev za skladne
tehnične proizvode. Pripravlja članke o proizvodih, uvrščenih med osebno varoval-
no opremo, ki se objavljajo v strokovno tehničnih revijah. Deluje tudi na področju
zahtev za gradbene proizvode. Leta 1999 je sodelovala v usmerjevalni in delovni sku-
pini Pharovega projekta Razvoj sistema zdravja in varstva pri delu v Sloveniji. Je so-
dna izvedenka za področje varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti ter izve-
denka invalidske komisije pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, čla-
nica delovne skupine za področje osebne varovalne opreme pri Ministrstvu za go-
spodarstvo Republike Slovenije, članica tehnične skupine pri slovenskem inštitutu za
standardizacijo in meroslovje za tehnično področje osebne varovalne opreme ter
predstavnica Tržnega inšpektorata RS v skupini EU za administrativno sodelovanje
za osebno varovalno opremo in drugih mednarodnih organizacij za nadzor na teh-
ničnem področju.
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ŽŽeelljjkkoo HHuummaarr,, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev
Severnoprimorske regije, Nova Gorica

Številka izdanega priznanja: 8888

Utemeljitev: Željko Humar je bil leta 1968 eden prvih
Primorcev, ki je diplomiral in dosegel naziv varnostni in-
ženir. Leta 1970 je prvi v Sloveniji opravil strokovni izpit
iz varstva pri delu. Bil je ustanovni član Društva varnost-
nih inženirjev in tehnikov Nova Gorica, njegov prvi pred-

sednik in več mandatov član izvršnega odbora. V času izgradnje mesta Nova Gorica
je bil eden od ustvarjalcev politike varstva pri delu v gradbeništvu. Je avtor številnih
člankov in skript za varno delo v gradbeništvu (opaži, betonske montažne hale, pred-
napeti betoni). Več let je bil predavatelj varstva pri delu na šoli za gradbene poklice
v Ajdovščini. 

EEmmiill ŠŠaannttll,, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Številka izdanega priznanja: 8899

Utemeljitev: Emil Šantl je član Društva varnostnih inženir-
jev od svoje prve diplome leta 1981 in ves čas član izvršne-
ga odbora. Predsednik društva je bil med letoma 1985 in
1989. Sodeloval je pri ustanovitvi Zbornice varnosti in
zdravja pri delu. Tudi zaradi njegovega strokovnega znanja
in prizadevnosti društvo uspešno deluje. Po letu 1990 je bil

eden prvih podjetnikov na področju varnosti in zdravja pri delu.
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DDaammjjaann BBllaazznniikk,, univerzitetni diplomirani organizator

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Številka izdanega priznanja: 9900

Utemeljitev: Damjan Blaznik je v podjetju TCG Unitech
Lth orodjarna in livarna d. o. o. iz Škofje Loke, v katerem
opravlja strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu, za
člane Društva varnostnih inženirjev Gorenjske organiziral
več tematskih delavnic, posvetov, in strokovnih ogledov
proizvodnje. Podjetje je leta 2006 prejelo priznanje za do-
bro prakso za vzorno urejen sistem usposabljanja vajencev. V podjetju so skupaj s Šo-
lo za strojništvo Škofja Loka organizirali dualni sistem usposabljanja učencev za po-
klic orodjarja. Teoretično usposabljanje vajencev se izvaja s področja varnosti in zdra-
vja pri delu, požarnega varstva, vodenja dvigal ter sistema kakovosti in ravnanja z
okoljem. Mentorji za praktično usposabljanje pa usposabljajo s področja varnosti in
zdravja pri delu ter orodjarstva.

IIggoorr GGrrmmeekk,, varnostni inženir 

Predlagatelj: Sekcija za gradbeništvo

Številka izdanega priznanja: 9911

Utemeljitev: Poklicna pot je Igorja Grmeka pripeljala iz
Društva varnostnih inženirjev in tehnikov v Novi Gorici v
Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov v Kopru, kasne-
je preimenovano v Kraško-obalno društvo. V njem je pod-
predsednik. Bil je soustanovitelj sekcije za gradbeništvo pri
Zbornici za varnost in zdravje. V gradbenem podjetju
Kraški zidar je bil zaslužen za zmanjšano število poškodb pri delu, boljši standard de-
lavcev na gradbišču ter za uvedbo enote za vzdrževanje osnovnih sredstev in grad-
bene opreme. Prizadeval si je za ustanovitev skupne obratne ambulante za več po-
djetij v Zdravstvenem domu v Sežani, ki je kasneje prerasla v dispanzer za medicino
dela.
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AAlloojjzz MMeetteerrcc,, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Številka izdanega priznanja: 9922

Utemeljitev: Alojz Meterc je bil več kot četrt stoletja akti-
ven član upravnega odbora Društva varnostnih inženirjev
Velenje, mentor in umirjen strokovnjak, ki zna svetovati.
Cenjen je bil tudi v Gorenju, saj je v času njegovega vode-
nja dejavnost stroke varnosti in zdravja pri delu vplivala
na nujne spremembe za izboljševanje delovnih pogojev ter

večanje varnosti. Njegov ugled v Šaleški dolini je društvu olajšal pridobitev sredstev
za izvajanje programa. Bil je garant za številne strokovne ekskurzije varnostnih in-
ženirjev. Bil je tudi dolgoletni predsednik aktiva krvodajalcev v Gorenju in aktiven
član izvršnih organov in predsedstva Rdečega križa Velenje.
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Delo z mladimi prinaša največje sadove. Zato Fundacija
Avgusta Kuharja želi stroko varnosti in zdravja pri delu pred-
staviti mladim in med njimi ustvarjati varnostno kulturo. 

Fundacija Avgusta Kuharja se je v sodelovanju z Zvezo dru-
štev varnostnih inženirjev Slovenije in Oddelkom za tehni-
ško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
Univerze v Ljubljani predstavila mladim obiskovalcem naj-
večje sejemske prireditve za mlade pri nas Študentski are-
ni (wwwwww..ddoobbiimmoo..ssee), ki je bila od 16. do 18. oktobra 2007
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Razstavni pro-
stor, ki je nosil naslov
Varnost in zdravje pri
delu za mlade, je tvoril
enotni vsebinski blok s
sosednjima razstavnima
prostoroma. Na eni stra-
ni je bil razstavni pro-
stor  Evropske kampanje
za varnost in zdravje pri
delu “Naredite si breme
lažje” (hhttttpp::////ssii..oosshhaa..
eeuurrooppaa..eeuu//eett22000077//), s
ka tero je Evropska agen-
cija za varnost in zdravje
pri delu iz Bilbaa  opozorila na mišično-kostna obolenja, povezana z delom. Na dru-
gi strani pa je bil razstavni prostor Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, kjer
študirajo bodoči diplomirani varnostni inženirji. V vseh treh razstavnih prostorih so
na vprašanja obiskovalcev odgovarjali študentje Oddelka za tehniško varnost.

Fundacija je na Študentski areni predstavila nagrado za najboljšo diplomsko nalogo
v šolskem letu 2006/2007.

Lučka Böhm, 
tajnica fundacije
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Varnost in zdravje pri delu 
za mlade na Študentski areni 2007
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Donatorji 
Fundacije Avgusta Kuharja 
v letu 2007

Denarne donacije

2200 €

ZZaavvoodd zzaa ppookkoojjnniinnsskkoo iinn iinnvvaalliiddsskkoo zzaavvaarroovvaannjjee SSlloovveenniijjee
Kolodvorska ulica 15, LJUBLJANA

11999988, 1999, 2000, 2001, 2002, 22000077

2009 €

ZZaavvoodd zzaa zzddrraavvssttvveennoo zzaavvaarroovvaannjjee SSlloovveenniijjee
Miklošičeva 24, LJUBLJANA

1997, 1998, 1999, 22000000, 22000011, 2002, 22000033, 22000044, 2005,
22000066, 2007 

1500 €

IIVVDD IInnššttiittuutt zzaa vvaarrssttvvoo pprrii ddeelluu iinn vvaarrssttvvoo ookkoolljjaa MMaarriibboorr
Valvasorjeva ulica 73, MARIBOR

11999977, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 22000033, 2004, 2005,
2006, 2007 

1500 €

MMiinniissttrrssttvvoo zzaa ddeelloo,, ddrruužžiinnoo iinn ssoocciiaallnnee zzaaddeevvee
Kotnikova 5, LJUBLJANA

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007  

1000 €

SSaalloonniitt AAnnhhoovvoo,, GGrraaddbbeennii mmaatteerriiaallii,, dd.. dd.. 
Vojkova ulica 1, ANHOVO

2004, 2006, 2007

Največji donator v letu 2007 je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (ZPIZ), zato bo v letu 2008 v skladu s statutom fundacije prevzel mesto v
nadzornem svetu fundacije.
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Donatorji Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2007

NAGRADE IN PRIZNANJA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA V LETU 2007

ZZVVDD ZZaavvoodd zzaa vvaarrssttvvoo pprrii ddeelluu,, dd..dd..
Chengdujska cesta 25, LJUBLJANA

1997, 1998, 11999999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007

ZZvveezzaa ssvvoobbooddnniihh ssiinnddiikkaattoovv SSlloovveenniijjee ((ZZSSSSSS))
Dalmatinova ulica 4, LJUBLJANA

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 22000022, 2003, 2004, 22000055,
2006, 2007 

500 €

KKoommppllaasstt,, dd.. oo.. oo..
Podsmreka 3, DOBROVA

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007  

KKrrkkaa,, dd.. dd..,, TToovvaarrnnaa zzddrraavviill
Šmarješka cesta 6, NOVO MESTO

2002, 2007 

250 €

LLoozzeejj,, dd.. oo.. oo..
Goriška 62, AJDOVŠČINA

2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

OOSSTTAANN,, dd.. oo.. oo..,, Storitve in inženiring
Klanc 44, BOVEC

2007

ŠŠččiitt,, dd.. oo.. oo..
Podsabotin 55, KOJSKO

2007

200 €

KKOOVVAA,, dd.. oo.. oo..
Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu

Teharska cesta 4, CELJE

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007   
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MMeerrkkuurr,, dd.. dd..
Cesta na Okroglo 7, NAKLO

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 
�
VVaarrnnoosstt MMaarriibboorr,, dd.. dd..
Kraljeviča Marka 5, MARIBOR

2005, 2007

VVAARRIINNTT GGoorraann HHuummaarr,, ss.. pp.
Šolska ulica 5, SOLKAN

2007

PPRROOVVAA, Marjan Šmalc, s. p.
Ulica Slavka Gruma 86, NOVO MESTO

2007

170 €

HHiiddrriiaa AAEETT,, dd.. oo.. oo..
Družba za proizvodnjo vžignih sistemov in elektronike, d. o. o.
Poljubinj 89 A, POLJUBINJ

2006, 2007 

150 €

MMiikkrroottoopp,, dd.. oo.. oo.
Koprska 98, LJUBLJANA

2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007

125 €

BBoorrššttnnaarr && CCoo..,, dd.. nn.. oo..
Stegne 21c, LJUBLJANA

2001, 2002, 2003, 2006, 2007  

100 €

UUnniivvaarr,, dd.. oo.. oo..,, Ankaran
Industrijska cesta 2b, IZOLA

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007  
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Donatorji Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2007

NAGRADE IN PRIZNANJA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA V LETU 2007

MMAAGGOOSSSS vvaarrssttvvoo
Podjetje za varnost pri delu, požarno varnost in 

ekologijo, d. o. o.
Dunajska 106, LJUBLJANA

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 

ZZddrruužžeennjjee ddeellooddaajjaallcceevv SSlloovveenniijjee
Dimičeva 9, LJUBLJANA

2002, 2007

MMIINN--VVAARR iinnžžeenniirriinngg,, dd.. oo.. oo..
Ulica tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica

2006, 2007

DDrr.. GGaallaa MMiittjjaa
Specialistična ambulanta MDŠP

Nikole Tesle 3, ŠEMPETER

2007

Nedenarna donacija:

MMaarriibboorrsskkaa lliivvaarrnnaa MMaarriibboorr
Oreško nabrežje 9, MARIBOR

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

Fundacija Avgusta Kuharja se svojim donatorjem zahvaljuje za dragoceno donacijo.
Brez vaše podpore fundacija ne more opravljati svojega poslanstva. Dokazujete, da
sta vam varnost in zdravje pri delu pomembni vrednoti, ki ju velja uveljavljati tudi
simbolno s podeljevanjem nagrad in priznanj zaslužnim posameznikom.

Donatorje predstavljamo v vrstnem redu po višini donacije. Zvestobo donatorja fun-
daciji pa predstavljamo s podatkom, kolikokrat je bil naš donator tudi v preteklih le-
tih. Z debelim tiskom smo označili, v katerih letih je bil posamezni donator največji.

Uprava 
Fundacije Avgusta Kuharja

Zahvala
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NAGRADE IN PRIZNANJA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA V LETU 2007

Leta 1955 je bilo ustanovljeno Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Ljubljana,
leta 1957 Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor in istega leta še Zveza
varnostnih inženirjev in tehnikov Republike Slovenije. Vedeli so, da je združevanje
strokovnjakov in usklajeno delovanje potrebno in pomembno. Njihovo petdesetletno
delo je obrodilo bogate sadove!

Zveza društev varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije je ustanovila Fundacijo
Avgusta Kuharja s sklepom svoje redne skupščine 30. maja 1996. Predsednik ZDVITS
var. inž. Ivan Cvetko Lukman iz Nove Gorice je 16. julija 1996 pri ljubljanski notarki
podpisal Ustanovitveni akt Fundacije Avgusta Kuharja.

FFuunnddaacciijjaa AAvvgguussttaa KKuuhhaarrjjaa iinn pprreeddsseeddnniikkii ZZvveezzee ddrruušštteevv vvaarrnnoossttnniihh iinnžžeenniirrjjeevv
SSlloovveenniijjee::

IImmee iinn pprriiiimmeekk 
OObbddoobbjjee pprreeddsseeddnniikkaa PPrriizznnaannjjee aallii nnaaggrraaddaa AAvvgguussttaa KKuuhhaarrjjaa

LLeettoo ŠŠtteevviillkkaa

1957-1979 Ludovik Oskar Kavs 1997 2
1979-1982 Peter Petkovšek 2001 33
1982-1984 Ciril Blagotinšek 2002 43
1984-1986 Žarko Leban 1998 9
1986-1987 Miroslav Mohorko
1987-1989 Ivan Verhej
1989-1992 Tone Kapus
1992-1994 Branko Košir 2000 21

2003 nagrada za življenjsko delo št. 2
1994-1996 Mirko Markič
1996-1998 Ivo Lukman 2000 25
1998-2000 Jože Dolenc 2002 nagrada za življenjsko delo št. 1
2000-2002 Mirko Vošner 2005 65
2002-2004 Milan Dobovišek
2004- Janez Fabijan 2000 nagrada za izjemni dosežek št. 4 

(v skupini dobitnikov iz Kranja) 

Zveza društev 
varnostnih inženirjev Slovenije
1957-2007
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NAGRADE IN PRIZNANJA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA V LETU 2007

DDrruuššttvvoo vvaarrnnoossttnniihh iinnžžeenniirrjjeevv iinn tteehhnniikkoovv MMaarriibboorr ssee pprreeddssttaavvii 
oobb ssvvoojjii ppeettddeesseettlleettnniiccii 

Pri Skupnosti socialnega zavarovanja Maribor so se v sredini prejšnjega stoletja s pro-
blematiko nesreč pri delu srečevali delovni inšpektorji, zdravniki in varnostni tehni-
ki iz velikih podjetij (tovarn). Jeseni 1957 se je sestal iniciativni odbor za ustanovi-
tev društva v sestavi:

dr. Marko Brolih, zdravnik
Jakob Šneberger, delovni inšpektor
Jože Holer, varnostni tehnik – Metalna
Milan Medvešček, varnostni tehnik – B. Kidrič
Štefan Mar, varnostni tehnik

V tistih časih so člani Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor (DVIT) s
svojo vzgojno in nadzorno vlogo v večjih firmah predvsem pri vodilnih delavcih
ustvarjali pogoje in zavest, da je strokovnjak za varnost pri delu potreben v industri-
ji, gradbeništvu in kmetijstvu. DVIT Maribor je bil tudi soustanovitelj Zveze društev
varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije (ZDVIT), ki je v Kranju ustanovila prvo
višjo šolo za izobraževanje varnostnih inženirjev.

DVIT Maribor je bil 1966 ustanovitelj Tehničnega biroja z varstvo pri delu in varstvo
okolja, iz katerega seje razvil IVD Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja
Maribor kot konkurent edinemu državnemu Zavodu za varstvo pri delu v Ljubljani.

Dosedanji predsedniki DVIT Maribor:
Jože Holer 1957-1967
Milko Trpin 1967-1969
Panto Tomić 1969-1970
Marjan Furman 1970-1979
Janko Štrafela 1979-1980
Ivan Verhej 1980-1987
Anton Avsec 1987-1996
Franc Kocbek 1996-2002
Miroslav Savič 2002-2007
Vilko Švab 2007-

DVIT Maribor je po letu 1991 Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije predla-
galo ustanovitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja
pri delu. Ustanovljena je bila Fundacija Avgusta Kuharja. Kipec, ki ga dobitnikom na-
grad od leta 1997 podeljuje fundacija, je izoblikoval naš član Adolf Flajsinger. V pr-
vih treh mandatih sta bila Mariborčana Anton Avsec in Bogomir Žižek člana upra-
ve fundacije. 

V leta 2000 ustanovljeni Zbornici varnosti in zdravja pri delu so bili ali so naši naj-
vidnejši člani in funkcionarji Štefan Greif, Franc Kocbek, Vilko Švab in Danilo Fras. 

Delovanje društva v celotnem petdesetletnem obdobju je bilo v pomoč varnostnim
inženirjem in uveljavilo stroko v širši družbi.
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Fundacijo poznate kot neprofitno ustanovo, ki jo je ustanovila Zveza društev var-
nostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS). Podeljuje nagrade in priznanja Avgusta
Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu. Je neprofitna usta-
nova. Vsi člani uprave delujemo kot prostovoljci in smo se odrekli nagradi za svoje
delo. Ves denar, ki ga fundacija zbere, uporabimo za kritje stroškov podelitve nagrad
in priznanj ter za promocijo stroke na prireditvah za mlade. Naše delo bi bilo nemo-
goče brez donacij naših prijateljev. VVssaakkaa ddoonnaacciijjaa,, nnee gglleeddee nnaa zznneesseekk,, jjee zzaa nnaass ddrraa--
ggoocceennaa!!

PPRRAAVVNNEE IINN FFIIZZIIČČNNEE OOSSEEBBEE 
Vabimo vas, da postanete donator Fundacije Avgusta Kuharja in s tem podprete pro-
mocijo stroke varnosti in zdravja pri delu. Svojo donacijo nakažite na transakcijski
poslovni račun fundacije. 

Donatorjem obljubljamo:
• predstavitev v slavnostni brošuri fundacije o prejemnikih nagrad in priznanj,
• predstavitev v nagovoru in na plakatu na odru kongresnega centra na podelitvi

nagrad in priznanj Avgusta Kuharja,
• predstavitev na spletni strani fundacije,
• največji donator v letu postane član nadzornega sveta fundacije,
• poročilo o opravljenem delu v letu.

Postanite donator 
Fundacije Avgusta Kuharja

Podatki o fundaciji:

Fundacija Avgusta Kuharja, 
Dalmatinova ulica 4, 1000 LJUBLJANA

e-naslov: info@fundacija-avgustakuharja.si; 
tel.: 051 306 202

Številka transakcijskega računa: 02222-0020298177 
pri NLB, d.d.

Številka v davčnem registru: 69361550; 
matična številka: 5983363 

Šifra dejavnosti SKD: 91.330, šifra dejavnosti SKIS 15000

Fundacija Avgusta Kuharja v skladu s 45. členom ZDDV
(Uradni list RS, št. 89/1998) ni davčni zavezanec.
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NAGRADE IN PRIZNANJA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA V LETU 2007

ZZAAVVEEZZAANNCCII ZZAA PPLLAAČČIILLOO DDOOHHOODDNNIINNEE

Vabimo vas, da pri prijavi dohodnine za leto 2007 namenite 0,5 % svoje dohodnine
za donacijo Fundaciji Avgusta Kuharja!

Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije (U. l. RS, št. 30/2007) določa, da lah-
ko vsakdo med nami pri izpolnitvi svoje dohodninske prijave 0,5 % dohodnine na-
meni za donacijo. Torej - namesto proračunu ta del denarja nakaže kot donacijo. S
tem ne plačate višje dohodnine, temveč je le del namesto državnemu proračunu na-
menite Fundaciji Avgusta Kuharja. V istem Uradnem listu je med upravičene naslo-
vnike te donacije uvrščena tudi Fundacija Avgusta Kuharja. 

Na koncu obrazca Napoved za odmero dohodnine za leto 2007 bo rubrika Zahteva
za namenitev dela dohodnine. Če v eno od praznih okenc vpišete davčno številko
Fundacije Avgusta Kuharja (69361550) in v sosednje okence 0,5 %, boste ta del do-
hodnine namesto državnemu proračunu namenili promociji stroke varnosti in zdra-
vja pri delu.

Zahvaljujemo se vam za donacijo! 
Prosimo, da ta poziv posredujete tudi drugim prijateljem stroke varnosti in zdravja
pri delu!

Uprava 
Fundacije Avgusta Kuharja

Obiščite spletno stran
Fundacije Avgusta Kuharja

Fundacija Avgusta Kuharja pred stav lja dosež ke pre jem ni kov nagrad in pri znanj
Avgusta Kuharja, ter donatorje fundacije, tudi na splet ni stra ni z dome no:

hhttttpp::////wwwwww..ffuunn ddaa ccii jjaa--aavv gguuss ttaa kkuu hhaarr jjaa..ssii/

Vabimo vas, da jo obi šče te!

Brosura_FAK07_170x240.qxd:Brosura_05.qxd  11/20/07  1:20 AM  Page 35



Brosura_FAK07_170x240.qxd:Brosura_05.qxd  11/20/07  1:20 AM  Page 36


