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Fundacija Avgusta Kuharja bo 23. oktobra 2008 na Bledu na po-
svetu Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije dvanajstič
podelila nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za izjemne dosež-
ke v stroki varnosti in zdravja pri delu. Fundacija vstopa v novo
obdobje z načelom, da naj vsako leto v naše delo prinese oboga-
titev našega poslanstva. Kaj je novega letos?

V obdobju od 29. junija 2004 do 12. junija 2008 je v skladu s sta-
tutom fundacijo vodila tretja uprava v sestavi Florjan Zabret
(predsednik), Anton Avsec, Bogomir Henrik Žižek, Žarko Leban,
Jože Miklavc, Miro Škufca in Lučka Böhm (tajnica). Razpis za po-
delitev nagrad in priznanj in vabilo donatorjem za leto 2008 je to-
rej še izvedla tretja uprava. Tretji upravi gre brez dvoma zahvala
za predano prostovoljno delo. Posebna zahvala gre dvema Štajer-
cema, ki sta se od uprave poslovila po celih dvanajstih letih:
Bogomirju Henriku Žižku in Antonu Avscu, predsedniku prve
uprave od 1996 do 2000! Obljubljata, da bosta fundaciji pomaga-
la še naprej. Nič manj iskrena zahvala seveda tudi Jožetu
Miklavcu in Florjanu Zabretu, predsedniku uprave od 2000 do
2008! Florjan je bil odličen predsednik, ki je s svojim žarom pre-
pričal vsakogar. Veselimo se njegovega povrnjenega zdravja.

Na redni seji skupščine Zveze društev varnostnih inženirjev
Slovenije (ZDVIS), ustanoviteljice fundacije, pa je bila 12. junija
2008 za naslednja štiri leta izvoljena četrta uprava fundacije v se-
stavi: Miro Škufca, Žarko Leban, Lučka Böhm, Damjan Blaznik,
Željka Kutija, Emil Šantl in Janez Fabijan. Izbrali so me za predsed-
nika. Sestava četrte uprave seveda odraža tudi spremenjena dolo-
čila statuta fundacije o sestavi uprave in nadzornega sveta. Odslej
bo predsednik ustanoviteljice obvezno tudi član uprave fundacije,
da bo tako naše delo še bolj usklajeno. Skupščina pa je določila tu-
di novo sestavo nadzornega sveta fundacije: Alojz Pšaker za ZDVIS,
Jože Hauko za ministrstvo za delo ter predstavnik največjega do-
natorja iz preteklega leta. V letu 2008 je to Samo Burnik iz Zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

NAGRADE IN PRIZNANJA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA V LETU 2008

Nagovor mag. Mira Škufce, predsednika četrte uprave fundacije
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Spoštovani prijatelji
Fundacije Avgusta Kuharja!
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Kot predsednik četrte uprave Fundacije Avgusta Kuharja česti-
tam vsem svojim kolegom za izvolitev oziroma s tem izkazano
zaupanje za poslanstvo in delo v fundaciji. Še naprej se bomo zav-
zemali, da bomo v skladu s statutom fundacije, preko nagrad in
priznanj na področju varnosti in zdravja pri delu promovirali na-
šo stroko in s tem prispevali k dvigu varnostne kulture pri nas.

Zahvaljujem se donatorjem, ki so omogočili podelitev letošnjih
nagrad in priznanj.

Iskrene čestitke dobitnikom nagrad in priznanj Avgusta Kuharja
v letu 2008!

Mag. Miro Škufca,
predsednik četrte uprave
Fundacije Avgusta Kuharja
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Člani četrte uprave Fundacije Avgusta Kuharja

NAGRADE IN PRIZNANJA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA V LETU 2008

Četrta uprava
Fundacije
Avgusta Kuharja
v obdobju
2008-2012

Miro Škufca Žarko Leban Lučka Böhm Damjan Blaznik

Željka Kutija Emil Šantl Janez Fabijan
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Uprava Fundacije Avgusta Kuharja
je 19. septembra 2008 sklenila,

da v letu 2008 prejmejo nagrade
in priznanja Avgusta Kuharja:
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II..  NNaaggrraaddoo AAvvgguussttaa KKuuhhaarrjjaa zzaa iizzjjeemmeenn ddoosseežžeekk vv ssttrrookkii vvaarrnnoossttii
iinn zzddrraavvjjaa pprrii ddeelluu pprreejjmmee::

mag. MMiillaann SSrrnnaa za uporabniku prijazne aplikacije za ocenjevanje tveganja.

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske.

Nagrajenec prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado v neto znesku 1400
evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za izjemni dosežek pod zaporedno
številko 13.

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

varnostni inženir FFrraanncc ČČeeggoovvnniikk.

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje.

Nagrajenec prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado v neto znesku 1400
evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za življenjsko delo pod zaporedno
številko 7.

IIIIII.. NNaaggrraaddoo AAvvgguussttaa KKuuhhaarrjjaa zzaa nnaajjbboolljjššoo ddiipplloommsskkoo nnaallooggoo
pprreejjmmee:: 

AAnnččkkaa GGaannttaarr za diplomsko delo z naslovom Uvajanje standarda OSHAS 18801.

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 9.

IIVV.. PPrriizznnaannjjee zzaa iizzjjeemmnnoo ssttrrookkoovvnnoo ddeelloo nnaa ppooddrrooččjjuu ssttrrookkee vvaarr--
nnoossttii iinn zzddrraavvjjaa pprrii ddeelluu vv ddrruuššttvviihh iinn sseekkcciijjaahh vvaarrnnoossttnniihh iinn--
žžeenniirrjjeevv pprreejjmmeejjoo::

DDrraaggoo RReezzeecc,, Društvo varnostnih inženirjev Celje,

BBrraannee VViiddoovviičč,, Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Koper,

MMiittjjaa PPaappeežž,, Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana,
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AAddoollff FFlleeiissiinnggeerr,, Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor,

BBoojjaann KKrraalljj,, Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije, Nova Gorica,

FFrraanncc KKoorruunniičč,, Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj,

AAlleešš KKoottnniikk,, Društvo varnostnih inženirjev Velenje,

BBoorruutt BBrreezzoovvaarr,, Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto,

GGoorraazzdd SSuuššnniikk,, Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske.

Dobitniki priznanj prejmejo plaketo in se vpišejo v evidenco dobitnikov priznanj pod
zaporednimi številkami od 93 do 101.

Mag. Miro Škufca,
predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja
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Ocena strokovnih dosežkov
mag. Milana Srne,

kandidata za nagrado Avgusta Kuharja 
za leto 2008
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Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja 
za leto 2008 v sestavi predsednik komisije mag. Jurij Vidovič iz

Maribora in član komisije prof. dr. Primož Gspan iz Ljubljane
ocenjuje, da dosežek 

mag. MMiillaannaa SSrrnnee, diplomiranega inženirja strojništva,
za uporabniku prijazne aplikacije za ocenjevanje tveganja

izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev nagrade Avgusta
Kuharja za leto 2008.

SSttrrookkoovvnnaa kkoommiissiijjaa jjee ssvvoojjee mmnneennjjee oobblliikkoovvaallaa nnaa ppooddllaaggii::

1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za leto 2008 za mag.
Milana Srno, ki jo je 12. junija 2008 pripravilo Društvo varnostnih inženirjev
Gorenjske;

2. pogovora s kandidatom dne 5. avgusta 2008 na Zavodu za varstvo pri delu ZVD
Ljubljana s predstavitvijo aplikacij;

3. bibliografije kandidata;

4. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek za le-
to 2008;

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

6. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja.

UUggoottoovviitteevv ssttaannjjaa

Mag. Milan Srna, diplomirani inženir strojništva, je zaposlen kot predstojnik Centra
za strokovne naloge varnosti ZVD Zavod za varstvo pri delu v Ljubljani. Za njim pa
je zanimiva poklicna pot. Začel je kot strugar v Tovarni verig Lesce in z nenehnim
študijem napredoval v strojnega tehnika, strojnega inženirja projektanta, medobčin-
skega in republiškega inšpektorja za delo za področje težke industrije in metalurgi-
je, direktorja Urada za varnost in zdravje pri delu Republike Slovenije in končno
predstojnika centra ZVD.

Od leta 1995 do 2004 je bil direktor Urada za varnost in zdravje pri delu in sodelo-
val pri projektih, ki opredeljujejo današnji sistem varnosti in zdravja pri delu. Poleg
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resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu iz leta 2003 je prav
gotovo bila najpomembnejša uskladitev slovenske zakonodaje z evropsko. Da bi do
včlanitve Slovenije v Evropsko unijo vgradili 33 evropskih direktiv, je bilo potrebno
pregledati vso slovensko zakonodajo in preučiti, kako vanjo najbolje vgraditi evrop-
sko, ter določiti prehodna obdobja in izjeme.

Brez dvoma je za stroko varnosti in zdravja pri delu bil v tem obdobju velik izziv
učinkovita in smotrna metodologija ocenjevanja tveganja, prilagojena različnim po-
trebam delodajalcev. V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list
RS, št. 56/1999) so bili namreč delodajalci dolžni do 31. decembra 2001 pripraviti
povsem novo listino Izjavo o varnosti z oceno tveganja, kmetje ali fizične osebe, ki
niso zaposlovali drugih oseb, pa do 31. decembra 2002.

Milan Srna je v tem procesu odigral vlogo, ki je ni mogoče spregledati. Urad je na-
mreč pripravil Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Uradni
list RS, št. 30/2000), ki je odgovoril na številna vprašanja iz debate v stroki, kakšna
naj ocena bo. Definiral je nevarnost kot okoliščino ali stanje, ki lahko ogrozi ali po-
škoduje delavca oziroma okvari njegovo zdravje, tveganje pa kot verjetnost, da ne-
varnost povzroči poškodbo ali zdravstveno okvaro. Ocenjevanje tveganja je definiral
kot sistematično evidentiranje in proučevanje vseh dejavnikov delovnega procesa, z
namenom ugotoviti možne vzroke za nastanek poškodb pri delu, poklicnih boleznih,
bolezni v zvezi z delom in možnosti preprečevanja, odpravljanja in zmanjševanja tve-
ganj. Določil je sestavine izjave o varnosti z ocenjevanjem tveganja, opredelitve, da
ocenjevanje tveganja obsega opredelitev nevarnosti, delovnih mest in delavcev, ki so
izpostavljeni tveganju, ocenitev ravni oziroma stopnje tveganja, določitev potrebnih
ukrepov za preprečevanje tveganja oziroma zmanjševanja tveganja ter revizijo v pri-
meru sprememb tehnoloških postopkov in ob uvajanju novih tehnologij. 

Urad je po sprejetju pravilnika izdal veliko različnih priporočil, navodil in drugih pri-
pomočkov za ocenjevanje tveganj za varnost in zdravje pri delu in jih uporabniku
prijazno objavil na spletni strani: 

- Vsebina izjave o varnosti z ocenjevanjem tveganja
http://www.zvzd.si/docs/izjava_o_varnosti_z_ocenjevanjem_tveganja.pdf

- Smernice za samopresojo stanja varnosti in zdravja pri delu v vašem podjetju
http://www.zvzd.si/docs/smernice_za_samopresojo.pdf

- Ocenjevanje tveganja za mala in srednje velika podjetja
http://www.zvzd.si/docs/ocena tveganja mali delodajalci.pdf

Milan Srna je tudi po razpustitvi urada in zaposlitvi v zasebnem sektorju spremljal
stanje in ugotavljal škodo, ki nastaja zaradi ocenjevanja tveganja, katerega namen je
zgolj formalno zadoščanje predpisom in izogibanje globi. Razmišljal je o uporabni-
ku/delodajalcu prijaznih metodah ocenjevanja tveganja, ki bi mu omogočile zazna-
vanje koristi, ki jo prinaša znižanje tveganja. Ker Zavod za zdravstveno zavarovanje
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pospešeno pripravlja projekt diferencirane prispevne stopnje zavarovanja za pokli-
cne bolezni in poškodbe pri delu, bo slovenski delodajalec kmalu občutil ekonomsko
korist varnostnih ukrepov, ki znižujejo tveganje. Metoda naj ob uporabi sodobne in-
formacijske tehnologije delodajalcu da orodje za aktivno sodelovanje pri ocenjeva-
nju tveganja. 

Milan Srna je s sodelovanjem strokovnjakov za informacijsko tehnologijo združil so-
dobno računalniško programsko opremo s svojim bogatim poznavanjem vseh deja-
vnikov tako tehničnega kot zdravstvenega varstva delavcev na delovnem mestu in iz-
delal uporabniku prijazno aplikacijo s splošno metodo ocenjevanja tveganja, ki pa jo
nadgrajuje v skladu s posebnimi potrebami delodajalcev različnih dejavnosti.
Aplikacija uporabniku ponuja pregleden obrazec z vsemi zahtevanimi elementi oce-
ne tveganja, ki uporabnika vodi korak za korakom, mu nudi izbor strokovno korekt-
nih rešitev za vse možne situacije pri delodajalcu ter mu omogoča on line preverja-
nje najbolj aktualnih zadevnih predpisov in poročil o analizah pri delodajalcu.
Aplikacija uporablja kot bazo podatkov med drugim tudi razvid del in nalog deloda-
jalca, za katere je potrebno pripraviti oceno tveganja. 

Aplikacija omogoča prožno prilagajanje posebnim potrebam posameznega delodajal-
ca. S klikanjem ponujenih rešitev iz izbirnih seznamov omogoča hitro dodajanje ele-
mentov v oceno tveganja za vsako delovno mesto in vsak korak ocenjevanja posebej: 

1 - aktivnosti (identifikacija metode ocenjevanja, ocenjevalcev, pooblaščenega zdra-
vnika), 

2 - enajst nevarnosti, opredeljenih v pravilniku, 
3 - delovna oprema in osebna varovalna oprema, 
4 - izpostavljene osebe, 
5 - on line povezava do aktualnih dokumentov (poročil o analizah stanja varnosti in

zdravja pri delu pri delodajalcu in do zadevnih predpisov), 
6 - obstoječi ukrepi glede na ugotovljena tveganja (s ponujenim izborom, ki ga je mo-

goče prožno prilagajati posebnostim delodajalca), 
7 - dodatni ukrepi (roki in odgovorne osebe). 

Aplikacija vsebuje formulo, ki omogoča izračun, kako visoko je tveganje ter z ustre-
zno barvo in besedilom opozori, kakšni ukrepi so potrebni za njegovo obvladanje
(glede na resnost, pogostnost, trajanje, verjetnost, možnost, da ogrožena oseba ne-
varnost prepreči – upoštevajoč zdravstvene omejitve izpostavljenih delavcev). 

Zdravstveni del aplikacije omogoča pooblaščenemu zdravniku delodajalca, da za vsa-
ko delovno mesto s klikanjem iz izbirnih seznamov dodaja podatke o obremenitvah
in nevarnostih, kakšne so psihične obremenitve, nočno delo, hrup, biološke škodlji-
vosti, R in S stavki kot standardna opozorila, roke za obdobne zdravstvene preglede
delavcev, določitev vsebine potrebnih zdravstvenih pregledov.

Seveda je aplikacija del aplikacije celovitega sistema varnosti in zdravja pri delu, ki
ga delodajalec potrebuje. 
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Milan Srna pa je avtor še drugih uporabniku prijaznih računalniških aplikacij, ki te-
meljijo na predpisih in stroki. Prva omogoča ocenjevanje tveganja pri ročnem pre-
meščanju bremen in upošteva določila Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 30/2000). Aplikacija upošteva
spol in starost ter časovno obremenitev delavca, težo različnih bremen v delovniku,
položaj telesa pri premeščanju bremena, razmere na delovišču, delovne izkušnje iz-
ražene v mesecih. Aplikacija delodajalca opozori na prevelike obremenitve delavca
in svetuje ukrepanje.

Je tudi avtor uporabniku prijazne aplikacije v obliki diagrama, ki z zankami DA/NE
kaže povezavo med različnimi fazami procesa (flow chart), o tveganjih, ki jih povzro-
ča delovno okolje, in opozarja na potrebne obvezne, pogojne in preventivne ukrepe. 

PPuubblliicciissttiiččnnoo ddeelloo

Mag. Milan Srna je eden najbolj pišočih med strokovnjaki stroke varnosti in zdravja
pri delu. Njegove publikacije uporablja praktično vsak varnostni inženir, ki želi sle-
diti razvoju stroke.

Je glavni urednik edine strokovne revije na področju varnosti in zdravja pri delu Delo
in varnost, ki jo je v letu 2004 temeljito prenovil in poskušal slediti razvoju in željam
stroke. Je avtor strokovnih člankov tako v reviji Delo in varnost kot tudi v drugih stro-
kovnih revijah in publikacijah.

Je strokovni urednik publikacij, ki jih izdaja ZVD Zavod za varstvo pri delu. 

Glej prilogo: bibliografija Milana Srne za obdobje 1983-2008, COBISS (Kooperativni
on line bibliografski sistem in servisi COBISS)

PPrriissppeevveekk kk rraazzvvoojjuu ssttrrookkee

Vodil je zahtevne praktične projekte ali pri njih sodeloval. Tako je aktivno sodeloval
pri projektu »Harmonizacija tehnične zakonodaje«. Pri ministrstvu za gospodarstvo
je član delovne skupine za področje strojev.

Pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST) je član Strokovnega sveta SIST za
splošno področje in od njegove ustanovitve predsednik tehničnega odbora za varnost
strojev in naprav SIST TC/VSN.

V času kandidature Slovenije za članstvo v Evropski uniji je bil predsednik usmerje-
valnega odbora mednarodnega projekta PHARE Razvoj slovenskega sistema varno-
sti in zdravja pri delu in bil član twinning projekta (Nemčija, Nizozemska)
Occupational Safety and Health at Work in Slovenia.

Na Uradu za varnost in zdravje pri delu je vodil komisijo za strokovne izpite iz varno-
sti in zdravja pri delu ter je član oziroma izpraševalec za posebni del strokovnega iz-
pita iz varnosti in zdravja pri delu. Bil je mentor več kot sto kandidatom za opravlja-
nje strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (pisna naloga za strokovni izpit).
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Kot sodni izvedenec je na listi sodnih izvedencev pri ministrstvu za pravosodje in iz-
deluje izvedenska mnenja s področja varnosti pri delu tako v svojem imenu kot tu-
di, kadar je s sklepom sodišča imenovan za izvedenca Zavod za varstvo pri delu.

Kot TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) izvedenec deluje v
okviru evropskih projektov tehnične pomoči državam pri usklajevanju zakonodaje
EU in njihove implementacije.

Opravil je usposabljanje za notranjega presojevalca po ISO 9001.

S prispevki s področja varnosti in zdravja pri delu je sodeloval na mnogih domačih
in mednarodnih seminarjih, kongresih in podobnih dogodkih.

OOcceennaa ddoosseežžkkaa mmaagg.. MMiillaannaa SSrrnnee

Značilno za Milana Srno je, da so rezultati njegovega dela vedno presegali njegove de-
lovne obveznosti, saj sta ga radovednost in želja po znanju vodili v raziskovanje raz-
voja stroke in njenih najaktualnejših izzivov. Svoja spoznanja je znal tudi posredova-
ti, saj ga odlikuje bogata publicistična dejavnost. Zanj so značilni konkretni in upora-
bni rezultati dela, kar omogoča njihovo trženje ne le doma, ampak tudi v tujini.

Kot strokovnjak, ki je z osebno izkušnjo spoznal proizvodni proces tako v vlogi de-
lavca, strojnega tehnika, strojnega inženirja projektanta, inšpektorja za delo, direk-
torja Urada za varnost in zdravje pri delu Republike Slovenije in predstojnika centra
ZVD, razume potrebe delodajalcev in drugih uporabnikov in z inovativnostjo in iz-
jemno strokovnostjo išče učinkovite, preproste, a strokovno neoporečne rešitve.
Njegove aplikacije uporabnika korak za korakom vodijo skozi vse faze procesa oce-
njevanja tveganja in ponujajo strokovno korektne in izvedljive ukrepe.

Njegov dosežek je odličen prispevek k dvoletni evropski kampanji ob tednu varnosti
in zdravja pri delu 2008 in 2009 pod geslom »Zdravo delovno okolje. Dobro za vas.
Dobro za vaš posel«, namenjeni promociji ocenjevanja tveganja. 

PPrriillooggaa:: (glej spletna stran www.fundacija-avgustakuharja.si): Bibliografija Milana Srne na
datum 8. 8. 2008, COBISS Kooperativni on line bibliografski sistem in servisi COBISS.

Mag. Jurij Vidovič, predsednik strokovne komisije

Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije
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Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja 
za leto 2008 v sestavi predsednik komisije mag. Jurij Vidovič 
iz Maribora in član komisije prof. dr. Primož Gspan iz Ljubljane
ocenjuje, da življenjsko delo 
varnostnega inženirja FFrraannccaa ČČeeggoovvnniikkaa, 
izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev nagrade Avgusta
Kuharja za življenjsko delo za leto 2008.

SSttrrookkoovvnnaa kkoommiissiijjaa jjee ssvvoojjee mmnneennjjee oobblliikkoovvaallaa nnaa ppooddllaaggii::

1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za leto 2008 za var-
nostnega inženirja Franca Čegovnika, ki jo je 5. junija 2008 pripravilo Društvo var-
nostnih inženirjev Velenje;

2. pogovora s kandidatom dne 5. avgusta 2008 v Ljubljani;

3. petih knjižic Železarne Ravne in Združenja jugoslovanskih železarn iz obdobja od
1969 do 1985 z varnostnimi navodili in predpisi ter pravilnikom za varnost dela za
različna delovna mesta v železarni;

4. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo za le-
to 2008;

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

6. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja.

UUggoottoovviitteevv ssttaannjjaa
Upokojeni varnostni inženir Franc Čegovnik je vseh 40 let svoje delovne dobe delal
v isti Železarni Guštajn, kasneje preimenovani v Ravne. Po končani triletni metalur-
ški šoli se je leta 1951 zaposlil v topilnici in jeklarni z zastarelimi napravami. Prvih
dvanajst let je delal kot tehnolog, odgovoren za vse faze proizvodnje, od oblikovanja
mask do vlivanja in čiščenja. V pripravi dela je podrobno spoznal celoten proces od
pridobivanja naročil, tehnologijo in izdelke. Iskal je načine za zaščito delavcev pred
brizganjem staljene kovine pri vlivanju z ročnimi ponvami v kalupe. Samoiniciativno
je raziskoval poškodbe pri delu pri prevozu taline in taljenju jekla ter risal nazorne
trodimenzionalne skice nevarnih dogodkov. Največ opeklin zaradi brizganja je bilo
po nogah, kamor se je staljena kovina oprijela. Delavci takrat še niso imeli delovne
zaščitne obleke in so torej delali kar v lastnih oblekah. Franc Čegovnik je iskal nači-
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ne za zaščito obraza. Noge so sprva zaščitili z lesenimi coklami, saj se les drugače kot
drugi materiali ob stiku s staljeno kovino ni stalil ali vžgal.

Pred ustanovitvijo referata za varstvo pri delu leta 1954 po prihodu Avgusta Kuharja
je bila v železarni zgolj obratna ambulanta. Avgust Kuhar je med letoma 1954 in 1964
začel ustvarjati sistem varstva pri delu s pisnimi navodili o varnem delu. Uvedel je
tudi nagrade (budilke oziroma »vekarce«) za delavce, ki so se v letu znali izogniti po-
škodbam. V tem času se je pogostnost poškodb pri delu znižala sw 36 % na 15 %. Po
letu 1955 so se začele opuščati stare martinovke in uvajati od 10- do 50-tonske peči.
O varnih načinih dela je Avgust Kuhar pisal tudi v glasilu Koroški fužinar, kar je
Francu Čegovniku omogočalo prvo spoznavanje njegovega dela. Za varnost pri delu
izjemno zagreti generalni direktor železarne pa je opazil zanimanje Franca Čegovni-
ka za vprašanja varnosti in mu leta 1963 ponudil delo v Oddelku higiensko tehnič-
nega varstva – HTV, ki ga je vodil Avgust Kuhar. Zaradi prerane smrti slednjega sta
delala skupaj zgolj 9 mesecev. Franc Čegovnik se spominja zlasti svarila Avgusta
Kuharja, da strokovni delavec ne sme nase prevzeti odgovornosti obratovodij, vodij
in delovodij za varno delo. Omogočil mu je obiske železarn v Sisku, Smederevu,
Nikšiču in v nemškem mestu Salzgitter. Po Kuharjevi smrti je prevzel njegove nalo-
ge v sodelovanju med jugoslovanskimi železarnami.

Po prevzemu oddelka je najprej odpravil pomanjkljivosti – zlasti glede žerjavov, na kate-
re so opozarjale odločbe inšpektorjev. Oddelek se je dopolnil z obratnim tehnikom in ad-
ministratorko ter začel evidentirati in raziskovati poškodbe pri delu. Vsak mesec so de-
lavskemu svetu in komisijam poročali in predlagali ukrepe. Financiranje je bilo zagotov-
ljeno, žal pa so manjkale tehnične rešitve zato so pogosto morali improvizirati. Ugotovili
so, kje so glavni viri poškodb. Posebej nevarni so bili mostni oziroma livni žerjavi.
Kuharjevih 10 % letno poškodovanih delavcev so do leta 1966 znižali na 4,7 %, kar je bil
izjemen dosežek ne le med jugoslovanskimi železarnami (povprečje med 10- in 15 %),
ampak tudi v predelovalnih dejavnostih nasploh. Železarna se je enako odlikovala tudi
z nizkim bolniškim staležem. Kakšni so bili torej varnostni ukrepi v železarni?

Franc Čegovnik je nadaljeval Kuharjevo delo pri pisnih varnostnih navodilih za po-
samezna delovna mesta v železarni. Je avtor knjižic s pisnimi varnostnimi navodili
za različna delovna mesta, ki jih je prejel vsak delavec (na primer za signaliste in pri-
vezovalce pri delu z žerjavi, za varilce in rezalce, za varen in neoviran cestni promet,
za mehansko obdelavo, remonte in vzmetarno).

Toda železarna je skokovito rasla in vsako leto na novo zaposlovala od 200 do 300
delavcev, ki so brez kakršnihkoli izkušenj z industrijskim načinom dela prihajali iz
kmetijskega zaledja. Usposabljanje posameznih delavcev preko mojstrov pri tako na-
gli rasti ni bilo več izvedljivo. Prvi v državi so zato začeli za nove delavce prirejati
tridnevno uvajalno usposabljanje, čeprav takrat to še ni bilo predpisano. 

Lesene cokle so med letoma 1964 in 1966 po zamisli Franca Čegovnika zamenjali
udobnejši in varnejši čevlji z lesenimi podplati. Za hladne obrate so iz Francije uvo-
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zili zaščitne čevlje z jekleno kapico, da bi preprečili poškodbe prstov. Namesto pre-
prostih plat brez prstov so uvedli prve Preventove zaščitne rokavice iz usnja in ka-
sneje pletene rokavice z gumasto oblogo. 

Leta 1969 so kljub tveganju, da bo prišlo do protestnih prekinitev dela, prvič v slo-
venski industriji po nemškem vzoru uvedli zaščitne čelade. Pravno podlago so našli
v Pravilniku o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z dvigali (Uradni
list SFRJ, št. 30/69). Delavcem so razdelili več tisoč letakov, na katerih je bil pred-
stavljen pravilnik in statistika o poškodbah glave v železarni. Mojstri in vodje so iz-
vedli usposabljanja. Vsak obrat je dobil čelade v drugačni barvi, kar je omogočilo pre-
gled o gibanju nepooblaščenih oseb v železarni. Vodje so morali prijavljati kršitelje,
zagrožena pa je bila disciplinska kazen opomin ali pa prestavitev na drugo delovno
mesto. Navodilo o uporabi čelad se je sprva dosledno upoštevalo. Disciplina je po-
pustila šele, ko čelad niso uporabili politiki na obisku v železarni.

Jeklolivarna je bila največja v Jugoslaviji in v njej so bile izjemno težke delovne razme-
re zlasti zaradi silicijevega prahu. Pojavljalo se je veliko poklicnih bolezni – najpogostej-
ša je bila silikoza, nato naglušnost in dermatoze. Da bi lahko utemeljevali dodatne var-
nostne ukrepe, je oddelek potreboval nove strokovne kadre. Oddelek je zaposlil medi-
cinske sestre, ki so nato pridobile še visokošolsko izobrazbo. Pričelo se je tudi vsebin-
sko izjemno bogato sodelovanje z dr. Jankom Sušnikom, specialistom medicine dela v
Zdravstvenem domu Ravne, ter prof. Vekoslavom Vrhovnikom in prof. Mirkom Bate -
stinom iz Zavoda za varstvo pri delu v Ljubljani. Razvojna služba železarne pa je iska-
la tehnične rešitve za čistilne naprave. Uvajala se je nova tehnologija. Za zmanjšanje
hrupa so, na primer, kladiva, ki so povzročala ekstremni hrup, nadomestile stiskalnice.

Oddelek je pripravil različne sezname delavcev, ki so na delovni dan izgubljali od pet
do šest litrov znoja in bili zato upravičeni do higienske zaščite oziroma do različnih
vrst pijače – čaja, mleka, mineralne vode. Uvedli so alkoskope in prepovedali uživa-
nje alkohola. Delavci so bili upravičeni do primerne in kalorične prehrane med de-
lom, delavci z zdravstvenimi težavami pa do dietne prehrane. 

Oddelek se je kadrovsko krepil (ekolog) in nabavil aparature za merjenje hrupa, pra-
hu in kemične analize. Merjenje vibracij so naročali pri zunanjih izvajalcih. Po letu
1975 je Franc Čegovnik po zgledu iz železarne v Göteborgu dosledno uvedel zašči-
tno vato in ušesne školjke v območjih ekstremnega hrupa. 

Oddelek je pod vodstvom Franca Čegovnika med delavci ustvarjal zavest o potreb-
nosti varstvene kulture. Da bi železarno razbremenili odškodninskih zahtevkov po-
škodovanih, so prvi pri nas uvedli kolektivno nezgodno zavarovanje. 

V skladu z jugoslovanskim Zakonom o delovnih mestih, na katerih se zavarovalna
doba šteje s povečanjem (Uradni list SFRJ, št. 17-212/1968) je bilo 1100 delavcev v
metalurških procesih vključenih v sistem beneficirane delovne dobe. Po letu 1968
pa se je razvid del in nalog železarne spreminjal, zato je bila potrebna njena revizi-
ja. Vzpostavljen je bil skupni tim za železarne Ravne, Jesenice in Štore. Železarna je
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s tem namenom pri dr. Janku Sušniku naročila zdravstveno oceno in analizo delo-
vnih mest upoštevajoč metodologijo na podlagi desetih parametrov, kot so ropot, vi-
bracije, aerosoli, osvetljenost ipd. Najprej so bile izdelane vzorčne analize. Na podla-
gi teh zdravstvenih ocen pa so bila kasneje delovna mesta tudi razvrščena v sedem
različnih skupin za nagrajevanje – plače.

Zdravstvena ocena delovnih mest je bila predhodnica današnje ocene tveganja, saj
je omogočala povsem drugačen sistemski pristop pri varovanju zdravja delavcev. Kot
taka je pritegnila pozornost in zanimanje vse slovenske javnosti. Ker je dr. Sušnik de-
lal večinoma le še za železarno, so leta 1985 načrtovali ustanovitev Centra za zdrav-
stveno varstvo, vendar se ta načrt ni uresničil.

PPrriissppeevveekk vvaarrnnoossttnneeggaa iinnžžeenniirrjjaa FFrraannccaa ČČeeggoovvnniikkaa kk rraazzvvoojjuu ssttrrookkee vvaarrnnoossttii iinn
zzddrraavvjjaa pprrii ddeelluu

Franc Čegovnik je bil član najstarejšega Društva varnostnih inženirjev in tehnikov
Ljubljana in kasneje Društva varnostnih inženirjev Velenje. Ukrepe, ki so jih uvajali
v železarni, in celo posebna dodatna navodila na delovnih mestih, ki so bila poleg
tehnoloških navodil najbolj aktualna, je predstavljal na posvetih Zveze društev var-
nostnih inženirjev in tehnikov Slovenije. V sodelovanju z Jankom Švajgerjem je v re-
viji Delo in varnost objavljal analize, ki so bile pripravljene za delavski svet železar-
ne. Pisal je za časopis Koroški fužinar. Pravilniki o varnem delu železarne so bili osno-
va za pravilnike v drugih koroških pa tudi slovenskih in jugoslovanskih podjetjih. Že-
lezarna Ravne je zato v 80-tih letih prejšnjega stoletja prejela najvišje jugoslovansko
priznanje AVNOJ, izdano 20. novembra 1986. 

OOcceennaa ddoosseežžkkaa vvaarrnnoossttnneeggaa iinnžžeenniirrjjaa FFrraannccaa ČČeeggoovvnniikkaa

Franc Čegovnik je vodil službo varstva pri delu Železarne Ravne v obdobju, ko je ta
postala z visoko produktivnostjo in gospodarsko rastjo razvijajočemu se slovenske-
mu in jugoslovanskemu gospodarstvu vzor sistemske skrbi za varnost in zdravje de-
lavcev. Kot se je izrazil sam, je bila železarna delavcem »oče in mati in do nje so ču-
tili pripadnost«. Čeprav je bil po letu 1991 del arhiva železarne izgubljen, pa Koroški
pokrajinski muzej na Ravnah hrani bogato dokumentacijo o skokovitem razvoju no-
vega industrijskega središča, kar je odločilno omogočila stroka varnosti in zdravja pri
delu. Franc Čegovnik je združil svoj instinkt za varovanje človeka z marljivim študi-
jem in pridobivanjem znanja doma in v tujini. Bil je inovator, ki je iskal učinkovite
rešitve varnostnih vprašanj v tehnologiji, organizaciji dela, usposabljanju in zdrav-
stvenem varstvu delavcev in svoja spoznanja nesebično posredoval naprej. 

Mag. Jurij Vidovič, predsednik strokovne komisije

Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije
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Fundacija Avgusta Kuharja podeljuje v letu 2008 na predlog 
kolegija Oddelka za tehniško varnost Fakultete za kemijo in 
kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani 
diplomirani varnostni inženirki AAnnččkkii GGaannttaarr
nagrado Avgusta Kuharja za najboljšo diplomsko nalogo 
v šolskem letu 2007/2008 z naslovom Uvajanje standarda 
OHSAS 18001.

OObbrraazzlloožžiitteevv

Varnost in zdravje pri delu prodirata v proizvodna podjetja predvsem zaradi njiho-
vih obveznosti, določenih z zakonodajo. Redka pa so podjetja, ki prostovoljno izvaja-
jo dodatne aktivnosti, kakršna je uvajanje standarda OHSAS 18001. Njegovo uvaja-
nje namreč terja skupinski pristop za vodenje in koordiniranje izvedbe številnih po-
trebnih, obsežnih in kompleksnih aktivnosti, ki se tičejo praktično vseh dejavnosti
podjetja.

Ančka Gantar je v svojem diplomskem delu sama izdelala dokumente, ki bi jih sicer
izdelala skupina strokovnjakov podjetja. Ker je uporabila znanja, ki jih je pridobila
med študijem, je tako dokazala, da ta zagotavlja interdisciplinarno znanje, ki pa ga
je potrebno seveda v praksi dopolniti in nadgraditi tako s praktičnimi kot tudi teore-
tičnimi znanji.

Prenašanje standarda v delovno okolje ni enostavno, saj je treba razumeti, kaj njego-
vi posamezni deli pomenijo in čemu so namenjeni. Ančka Gantar je pri izdelavi di-
plomskega dela pokazala veliko mero samostojnosti in občutka za udejanjanje načel
varstva pri delu v praksi. Njeno diplomsko delo bo podjetju, ki ji je služilo kot pri-
mer za uvajanje standarda OSHAS 18001, dobro koristilo pri njegovem uvajanju in s
tem obvladovanju varnosti in zdravja pri delu. Posebej se je posvetila komunikaciji
z zaposlenimi, čemur se v podjetjih pogosto izogibajo. Tudi to je dobra osnova za na-
daljnje delo.

S svojim diplomskim delom je Ančka Gantar pokazala uporabnost študijske smeri in
vanjo vtkano interdisciplinarnost.

Dr. Mitja Kožuh, višji predavatelj, 
prodekan,
predstojnik Oddelka za tehniško varnost
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DDrraaggoo RReezzeecc,, univerzitetni diplomirani inženir strojništva

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Številka izdanega priznanja: 9933

Utemeljitev: Drago Rezec dolga leta uspešno poklicno izvaja vse
strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu. Spremlja razvoj in
novosti v stroki ter skrbi za njihovo vključitev v program in de-
javnost Društva varnostih inženirjev Celje. Aktivno sodeluje pri
pripravi seminarjev, posvetovanj in predavanj za strokovno izpopolnjevanje varnost-
nih inženirjev. Ob spreminjanju predpisov je s sodelavci v društvu pripravil številne
javne razprave ter zbiral pripombe.

BBrraannee VViiddoovviičč,, diplomirani inženir prometno energetske 
tehnike

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Koper

Številka izdanega priznanja: 9944

Utemeljitev: Brane Vidovič deluje v Društvu varnostnih inženir-
jev Koper od leta 1992 in si prizadeva za napredek stroke tako v
društvu kot v družbi. Bil je blagajnik društva in med letoma 2000
in 2007 uspešen predsednik. Pripravlja strokovne oglede dobre prakse na področju
varnosti in zdravja pri delu in številna posvetovanja. Leta 2002 je uspešno pripravil
proslavo ob 30-letnici delovanja društva z izdajo strokovne brošure, leta 2007 je dru-
štvo predstavil v zborniku ob 50-letnici Zveze društev varnostnih inženirjev
Slovenije. Soustanovil je Zbornico varnosti in zdravja pri delu in njen območni od-
bor v Kopru. Aktiven je v društvu, Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije ter
Zbornici varnosti in zdravja pri delu.
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MMiittjjaa PPaappeežž,, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Številka izdanega priznanja: 9955

Utemeljitev: Mitja Papež je član Društva varnostnih inženirjev
Ljubljana od leta 1980. Bil je član izvršilnega odbora, različnih od-
borov ter komisije za kadrovske in pravne zadeve društva.
Njegova strokovna kompetentnost in angažiranost se kažeta pri

oblikovanju mnenj, stališč in predlogov v zvezi z nastajajočimi ali potrebnimi pred-
pisi s področja varnosti in zdravja pri delu. Z namenom promovirati društvo in stro-
ko ter posodobiti obveščanje članov društva je oblikoval dobro obiskano spletno stran
društva, ki jo tudi ureja. Na njej so s fotoreportažami predstavljeni pomembni do-
godki iz življenja društva ter objavljene različne informacije, gradiva in obvestila. Na
lastno pobudo je na njej postavil prvi forum v naši državi za izmenjavo mnenj in iz-
kušenj na področju varnosti in zdravja pri delu. K aktivnemu delu v društvu in ob-
javljanju prispevkov vabi tudi druge. Kot predsednik območnega odbora Ljubljana v
Zbornici varnosti in zdravja pri delu in član upravnega odbora Zbornice varnosti in
zdravja pri delu je zagotavljal izmenjavo informacij, stališč, mnenj in predlogov med
vodstvom Zbornice varnosti in zdravja pri delu in Društvom varnostnih inženirjev
Ljubljana.

AAddoollff FFlleeiissiinnggeerr,, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

Številka izdanega priznanja: 9966

Utemeljitev: Adolf Fleisinger je v Društvu varnostnih inženirjev
in tehnikov Maribor aktiven ves čas, odkar je bil leta 1957 eden
od ustanovnih članov. Večkrat je bil član upravnega odbora, na-
dzornega odbora in častnega razsodišča društva. Skrbel je za po-

vezavo društva z Zvezo društev inženirjev in tehnikov Maribor ter v njej zbiral in
urejal tehnično kulturno dediščino in sodeloval pri organizaciji in vodenju razstav v
prostorih na Vetrinjski 16 v Mariboru. Skrbno ureja arhiv društva in skrbi za dostop
v prostore društva. Leta 1989 je prejel zlato sonce, jugoslovansko priznanje za izjem-
ne dosežke v stroki varstva pri delu. Na podlagi logotipa evropskega leta varnosti in
zdravja pri delu 1992 je oblikoval kovinsko odličje, ki ga Fundacija Avgusta Kuharja
od leta 1997 podeljuje nagrajencem za izjemne dosežke in za življenjsko delo.
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BBoojjaann KKrraalljj,, magister varnosti in diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev 
Severnoprimorske regije, Nova Gorica

Številka izdanega priznanja: 9977

Utemeljitev: Bojan Kralj uresničuje potrebo po izobraževanju in
strokovnem izpopolnjevanju. Leta 1982 je doštudiral na Visoki šo-
li za varnost pri delu v Zagrebu, leta 1998 na Oddelku za tehni-
ško varnost ljubljanske Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo postal diplomi-
rani varnostni inženir ter leta 2005 uspešno zaključil podiplomski študij v Zagrebu
in si pridobil naziv magister varnosti. V Društvu varnostnih inženirjev
Severnoprimorske regije, Nova Gorica kot tudi širše je vedno pripravljen pomagati
in svetovati na podlagi bogatih strokovnih izkušenj, pridobljenih pri delu zlasti v
gradbeništvu – nizke gradnje in v komunali, zlasti pri ravnanju z odpadki. V društvu
je bil nekaj mandatov član izvršilnega odbora. 

FFrraanncc KKoorruunniičč,, varnostni inženir

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

Številka izdanega priznanja: 9988

Utemeljitev: Franc Korunič, inšpektor dela III, je ustanovni član
leta 2003 ustanovljenega Društva strokovnih delavcev za varnost
in zdravje pri delu Ptuj. S seznanjanjem z aktualnimi temami na
področju varnosti in zdravja pri delu prispeva k uresničevanju letnega plana dela
društva pri strokovnem izpopolnjevanju članov. Veljavno zakonodajo angažirano pre-
naša v prakso. Je ustvarjalen, dosleden in delaven član društva, vedno pripravljen
pomagati z nasveti.

AAlleešš KKoottnniikk,, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Številka izdanega priznanja: 9999

Utemeljitev: Aleš Kotnik je član Društva varnostnih inženirjev
Velenje od leta 1997 ter zadnjih osem let tudi član izvršilnega od-
bora društva. Sodeloval je pri pripravi in izvedbi strokovnih uspo-
sabljanj društva s področja varnosti in zdravja pri delu ter požar-
ne varnosti. Kot gostitelj poskrbi, da si člani društva ogledajo podjetje, kjer je zapo-
slen, in zadovoljni z ogledom željno pričakujejo naslednje srečanje.
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BBoorruutt BBrreezzoovvaarr,, magister pravnih znanosti

Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev 
Novo mesto

Številka izdanega priznanja: 110000

Utemeljitev: Borut Brezovar, glavni inšpektor Republike Slo ve -
nije za delo, se je leta 1993 vključil v delovanje Medobčinskega
društva varnostnih inženirjev Dolenjske, Posavja in Bele krajine.

Aktiven je na posvetih društva in na vsakoletnih usposabljanjih menedžmenta v
skupni organizaciji društva in Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine ter ta-
ko pomembno prispeva k uveljavljanju stroke na jugovzhodu Slovenije. Serija televi-
zijskih 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.

GGoorraazzdd SSuuššnniikk,, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Številka izdanega priznanja: 110011

Utemeljitev: Gorazd Sušnik je član Društva varnostnih inženirjev
Gorenjske od leta 2000. Aktivno se je vključil v delo društva in bil
udeleženec vseh posvetov in strokovnih ekskurzij društva v tem
obdobju. Dvakrat je bil izvoljen v izvršni odbor društva. Na dru-

štvenih delavnicah je imel samostojna predavanja. V letu 2008 je za mednarodni po-
svet društva pripravil samostojna referata. S predanostjo poklicu izraža svojo pripad-
nost stroki in pozitivno vpliva tako na svoje sodelavce kot člane društva.
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Skupščina Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije je 12. junija 2008 na pred-
log tretje uprave dopolnila 20. člen Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev
nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja tako, da bo vzpostavljena poleg evi-
dence dobitnikov priznanj in nagrad Avgusta Kuharja tudi evidenca o kandidatih za
nagrade. 

Namen dopolnitve je izkazati ustrezno spoštovanje odličnim kandidatom za nagra-
de, ki nagrad niso prejeli, in beleženje njihovih dosežkov kot pomemben del zgodo-
vine stroke varnosti in zdravja pri delu.

Navajamo le kandidate, ki nikoli niso prejeli nagrade Avgusta Kuharja. Društva so
namreč pogosto istega kandidata kandidirala več let zapored.

KKaannddiiddaattii zzaa nnaaggrraaddoo AAvvgguussttaa KKuuhhaarrjjaa zzaa iizzjjeemmnnii ddoosseežžeekk::

1999

inženir BBoorruutt BBaazznniikk na predlog Društva varnostnih inženirjev Ljubljana za sistem
varnosti in zdravja pri delu v delniški družbi BTC, Blagovno trgovinski center,
Ljubljana,

diplomirani inženir IIvvaann CCvveettkkoo LLuukkmmaann na predlog Društva varnostnih inženirjev
Nova Gorica za strokovno delo v Severnoprimorski regiji,

2001

diplomirani inženir gradbeništva FFrraanncc RRuuss na predlog Sekcije za gradbeništvo pri
Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije za življenjsko delo (zlasti za priročni-
ke in pravilnike o varnem delu in soustvarjanje učinkovitega sistema strokovnih iz-
pitov), s katerim je v preteklih desetletjih pomembno dvignil standarde strokovne-
ga dela na področju varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji),

2002

univerzitetni organizator dela in strojni inženir AAnnddrreejj ŠŠkkuulljj na predlog
Medobčinskega društva varnostnih inženirjev Novo mesto za metodologijo za izjavo
o varnosti z oceno tveganja delniške družbe Krka Novo mesto,
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2006

diplomirani varnostni inženir MMiillaaddiinn PPeerriićć na predlog Društva strokovnih delavcev
za varnost delovnega, bivalnega in naravnega okolja Pomurja.

KKaannddiiddaattii zzaa nnaaggrraaddoo AAvvgguussttaa KKuuhhaarrjjaa zzaa žžiivvlljjeennjjsskkoo ddeelloo::

2002–2005

višji inšpektor za delo II. vrste VVllaaddiimmiirr PPaahhoorr na predlog Društva varnostnih inže-
nirjev in tehnikov Koper,

2007

varnostna inženirka BBoožžaa RRoozzmmaann na predlog Društva varnostnih inženirjev Koper,

2008

diplomirani varnostni inženir BBoojjaann ZZaajjcc na predlog Društva var-
nostnih inženirjev Gorenjske.
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Fundacija Avgusta Kuharja se svojim donatorjem zahvaljuje za dragoceno donacijo.
Brez vaše podpore fundacija ne more opravljati svojega poslanstva. Varnost in zdra-
vje pri delu sta za vas vrednoti, ki ju velja uveljavljati tudi simbolno s podeljevanjem
nagrad in priznanj zaslužnim posameznikom.

Donatorje predstavljamo v vrstnem redu po višini donacije. Zvestobo donatorja
fundaciji pa predstavljamo s podatkom, kolikokrat je bil naš donator tudi v pretek-
lih letih. Z debelim tiskom smo označili, v katerih letih je bil posamezni donator
največji.

Uprava Fundacije Avgusta Kuharja

Zahvala 
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Donatorji 
Fundacije Avgusta Kuharja 
v letu 2008

Največji donator v letu 2008 je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (ZPIZ), zato bo v letu 2008 v skladu s statutom fundacije zasedel mesto v
nadzornem svetu fundacije.

Denarne donacije

3500 €
ZZaavvoodd zzaa ppookkoojjnniinnsskkoo iinn iinnvvaalliiddsskkoo zzaavvaarroovvaannjjee SSlloovveenniijjee
Kolodvorska ulica 15, LJUBLJANA

11999988, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007, 22000088

1500 €
IIVVDD IInnššttiittuutt zzaa vvaarrssttvvoo pprrii ddeelluu iinn vvaarrssttvvoo ookkoolljjaa MMaarriibboorr
Valvasorjeva ulica, MARIBOR

11999977, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008

1200 €
VVzzaajjeemmnnaa zzddrraavvssttvveennaa zzaavvaarroovvaallnniiccaa,, dd.. vv.. zz..
Vošnjakova ulica 2, LJUBLJANA

2004, 2008 

1000 €
SSaalloonniitt AAnnhhoovvoo,, GGrraaddbbeennii mmaatteerriiaallii,, dd.. dd.. 
Vojkova ulica 1, ANHOVO

2004, 2006, 2007, 2008

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

1997, 1998, 11999999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
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500 €
ZZvveezzaa ssvvoobbooddnniihh ssiinnddiikkaattoovv SSlloovveenniijjee

Dalmatinova ulica 4, LJUBLJANA

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 22000022, 2003, 2004, 22000055, 2006,
2007, 2008 

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

2002, 2007, 2008 

TTCCGG UUnniitteecchh LLTTHH –– OOLL,, dd.. oo.. oo..
Vincarje 2, ŠKOFJA LOKA

2008

PPrreelleett,, dd.. oo.. oo..
Ulica belokranjskega odreda 3, METLIKA 

2008

300 €
VVGGSS,, dd.. oo.. oo..

Koprska 96, LJUBLJANA

2008

202,51 €
Fundacija Avgusta Kuharja je prejela skupno 202,51 € na podla-
gi vseh dokončnih odločb o odmeri dohodnine za leto 2007! Žal

ne poznamo imen posameznih donatorjev, saj so davčna tajnost! 

200 €
KKOOVVAA,, dd.. oo.. oo..

Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu
Teharska cesta 4, CELJE

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 

NNuukklleeaarrkkaa eelleekkttrraarrnnaa KKrršškkoo
Vrbina 12, KRŠKO

2008

NAGRADE IN PRIZNANJA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA V LETU 2008
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PPRROOVVAA,, Marjan Šmalc, s. p.
Ulica Slavka Gruma 86, NOVO MESTO

2007, 2008

MMeerrkkuurr,, dd.. dd..
Cesta na Okroglo 7, NAKLO

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

100 €
UUnniivvaarr,, dd.. oo.. oo..,, AAnnkkaarraann
Industrijska cesta 2b, IZOLA

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 

MMAAGGOOSSSS vvaarrssttvvoo
Podjetje za varnost pri delu, požarno varnost in ekologijo, 
d. o. o.
Dunajska 106, LJUBLJANA

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

ZZAAVVAASS,, dd.. oo.. oo..
Špruha 19, TRZIN

2002, 2004, 2005, 2008

VVAARRIINNTT, Goran Humar s. p.
Šolska ulica 5, SOLKAN

2007, 2008

ZZaasseebbnnaa aammbbuullaannttaa mmeeddiicciinnee ddeellaa,, pprroommeettaa iinn ššppoorrttaa 
tteerr ssppllooššnnee mmeeddiicciinnee
Janez Dolenc, dr. medicine, Stara cesta 10, Škofja Loka

2008

Nedenarna donacija

MMaarriibboorrsskkaa lliivvaarrnnaa MMaarriibboorr
Oreško nabrežje 9, MARIBOR

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
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Donatorstvo Fundaciji Avgusta Kuharja
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Fundacijo poznate kot nneepprrooffiittnnoo uussttaannoovvoo, ki jo je ustanovila Zveza društev varnost-
nih inženirjev Slovenije (ZDVIS). Podeljuje nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za
izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu. 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 nemogoče brez donacij naših prijateljev. VVssaakkaa
ddoonnaacciijjaa,, nnee gglleeddee nnaa zznneesseekk,, jjee zzaa nnaass ddrraaggoocceennaa!!

Prosimo vas, da svojo donacijo nakažete na naš poslovni transakcijski račun:
FFuunnddaacciijjaa AAvvgguussttaa KKuuhhaarrjjaa,, DDaallmmaattiinnoovvaa uulliiccaa 44,, 11000000 LLjjuubblljjaannaa
Številka računa: 0022222222--00002200229988117777 pri: NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d. d.
Številka v davčnem registru: 6699336611555500
Fundacija Avgusta Kuharja je kot mali davčni zavezanec v skladu s 94. členom ZDDV-1
(UUrraaddnnii lliisstt RRSS,, šštt.. 111177//22000066) oproščena obračunavanja DDV.

POMEMBNO OPOZORILO: V skladu z 59. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb –
ZDDPO-2, (UUrraaddnnii lliisstt RRSS,, šštt.. 111177//22000066) sme zavezanec uveljavljati zmanjšanje davčne osnove za
donacije rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje nepridobit-
nih dejavnosti, do zneska, ki ustreza 0,3 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, ven-
dar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

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.

Podatki o fundaciji:

FUNDACIJA AVGUSTA KUHARJA, Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana; 
e-naslov: info@fundacija-avgustakuharja.si; tel.: 005511 330066 220022;
številka transakcijskega računa: 0022222222--00002200229988117777 pri NLB, d. d.; 
številka v davčnem registru: 6699336611555500; matična številka: 55998833336633000000; 
šifra dejavnosti SKD: 9911..333300, šifra dejavnosti SKIS 1155000000.

Postanite donator/sponzor 
Fundacije Avgusta Kuharja
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Fundacija Avgusta Kuharja je prejela skupno kar 202,51 evra na podlagi vseh dokonč-
nih odločb o odmeri dohodnine za leto 2007! Žal ne poznamo imen posameznih do-
natorjev, saj so davčna tajnost! 

AA hhvvaallaa vvsseemm zzaa ddoonnaacciijjoo,, kkii bboo nnaammeennsskkoo uuppoorraabblljjeennaa zzaa vvssaakkoolleettnnoo ppooddeelliitteevv nnaa--
ggrraadd iinn pprriizznnaannjj AAvvgguussttaa KKuuhhaarrjjaa zzaa iizzjjeemmnnee ddoosseežžkkee vv ssttrrookkii vvaarrnnoossttii iinn zzddrraavvjjaa pprrii
ddeelluu!! 

PPoossttaanniittee ddoonnaattoorr FFuunnddaacciijjee AAvvgguussttaa KKuuhhaarrjjaa ttuuddii vvii!! NNaa mmoožžnnoosstt ddoonniirraannjjaa ooppoozzoo--
rriittee ššee ssvvoojjee ddrruužžiinnsskkee ččllaannee iinn ssooddeellaavvccee tteerr ddrruuggee pprriijjaatteelljjee ssttrrookkee vvaarrnnoossttii iinn zzddrraa--
vvjjaa pprrii ddeelluu!! 

Kako posameznik/ca postane donator Fundacije Avgusta Kuharja? 
Postopek ureja 3. člen* Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list
RS, št. 30/2007): 

1. Davčnemu organu lahko podate zahtevo za namenitev dela dohodnine kadar ko-
li (torej ne le v času oddajanja dohodninske prijave!). Najbolje: storite to takoj! 

2. Zahtevo je potrebno davčnemu organu posredovati zgolj enkrat in je ni treba po-
navljati vsako leto, saj velja do preklica!

3. Zahtevo davčnemu organu lahko posredujete na več načinov:
a. prek sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si,
b. pisno na naslov davčnega organa,
c. ustno na zapisnik pri davčnem organu.

4. Zahtevajte, naj se del vaše dohodnine nakaže naši fundaciji, saj je uvrščena na sez-
nam upravičencev (glej spodnji povzetek iz priloge I k uredbi). Navedite naslednje
podatke: Ustanova Fundacija Avgusta Kuharja, Dalmatinova 4, Ljubljana, davčna
številka: 69361550.

5. Fundaciji lahko namenite različno veliko donacijo: 0,1 odstotka, 0,2 odstotka, 0,3
odstotka, 0,4 odstotka ali 0,5 odstotka dohodnine.

6. Tako ne plačate nič višje dohodnine – le del je namesto državi namenite naši fun-
daciji.

7. Podatki o namenitvi dohodnine se štejejo za davčno tajnost, razen če objavo dovo-
lite s pisnim soglasjem.

Tudi posameznik je lahko donator
Fundacije Avgusta Kuharja 
- namenite ji 0,5 % svoje dohodnine!
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Donatorstvo Fundaciji Avgusta Kuharja

NAGRADE IN PRIZNANJA FUNDACIJE AVGUSTA KUHARJA V LETU 2008

OPOZORILO: Na seznamu upravičencev do donacij v skladu z Uredbo o namenitvi
dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/2007) je tudi Fundacija Avgusta
Kuharja: 

PRILOGA 1: SEZNAM UPRAVIČENCEV DO DONACIJ ZA LETO 2007 (izpis)

IME OZIROMA NAZIV NASLOV SEDEŽA DAVČNA ŠTEVILKA

6.1. USTANOVE 

Ustanova 
Fundacija Avgusta Kuharja Dalmatinova 4, Ljubljana 69361550

* (1) Davčni zavezanec, ki je rezident Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino,
lahko do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene z dokončno odločbo od njegovih dohodkov, ki se
vštevajo v letno davčno osnovo, nameni enemu ali več upravičencem s seznama iz 2. člena te
uredbe.

(2) Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1 odstotka, 0,2 odstotka, 0,3 od-
stotka, 0,4 odstotka ali 0,5 odstotka dohodnine.

(3) Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni
strani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Podatki o namenitvi
dohodnine iz tretjega odstavka tega člena se štejejo za davčno tajnost in se smejo razkriti tre-
tjim osebam samo na podlagi pisnega soglasja davčnega zavezanca, ki je namenil del dohod-
nine za donacije.

(4) Iz zahteve iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni:
- ime, naslov in davčna številka davčnega zavezanca,
- ime oziroma naziv in davčna številka vsakega upravičenca, ki se mu namenja del dohodni-

ne, ter del dohodnine, ki se mu namenja, skladno z drugim odstavkom tega člena.
(5) Zahteva iz tretjega odstavka tega člena velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zah-

tevo ali preklic zahteve.

Lučka Böhm, 
članica uprave Fundacije Avgusta Kuharja
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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 2008

Fundacija Avgusta Kuharja predstavlja dosežke prejemnikov nagrad in priznanj
Avgusta Kuharja tudi na spletni strani: http://www.fundacija-avgustakuharja.si/

Vabimo vas, da jo obiščete! 

Obiščite spletno stran 
Fundacije Avgusta Kuharja
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