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Spoštovani prijatelji 
Fundacije Avgusta Kuharja!

Fundacija Avgusta Kuharja bo 18. oktobra 2012 v Rogaški 
Slatini na Simpoziju varnosti in zdravja pri delu 2012 šest-
najstič podelila nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za 

izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu. 

Leto 2012 je v marsičem tudi za Fundacijo Avgusta Kuharja pre-
lomno. Zaključil se je mandat četrte uprave fundacije, ki je delo 
po svojih najboljših močeh in prostovoljsko opravljala v mandatu 
2008–2012. Na redni skupščini Zveze društev varnostnih inženir-
jev (ZDVIS), ustanoviteljice fundacije, 29. 6. 2012 je bila imeno-
vana sedemčlanska peta uprava za mandat 2012–2016. V sestavi 
uprave ostajamo Miro Škufca iz Novega mesta, Janez Fabijan iz 
Kranja, Emil Šantl iz Celja, Iztok Trafela s Ptuja, Damjan Blaznik 
iz Škofje Loke in Lučka Böhm iz Ljubljane. Zaradi upokojitve nas 
je zapustil član uprave Novogoričan Žarko Leban. Za njegovo 
učinkovito delo se mu od srca zahvaljujemo in mu želimo vso sre-
čo v vlogi upokojenca! Nadomestil ga je novi predsednik ZDVIS 
Peter Jančič iz Društva strokovnih delavcev za varnost in zdravje 
pri delu Ptuj, ki je po osmih letih od gorenjskega društva varno-
stnih inženirjev prevzelo predsedovanje ZDVIS. 

Leto 2012 je bilo tudi sicer prelomno za stroko varnosti in 
zdravja pri delu. Stroka se je prilagajala novi ureditvi izvajanja 
strokovnih nalog in dovoljenj za delo v prvem letu veljavno-
sti novega Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, 
Uradni list RS, št. 43/2011). Nova ureditev stalnega strokov-
nega izpopolnjevanja in usposabljanja na področju varnosti in 
zdravja pri delu (glej pravilnik, objavljen v Uradnem listu RS 
št. 109/2011) pa je vnesla nov način dela v društva varnostnih 
inženirjev in Zbornico varnosti in zdravja pri delu. Fundaci-
ja Avgusta Kuharja je tako 1. 3. 2012 pripravila skupaj s štu-
denti in profesorji na Oddelku za tehniško varnost Fakultete 
za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani dobro 
obiskano okroglo mizo o prihodnosti poklica varnostnega in-
ženirja.

Nagovor mag. Mira Škufce, predsednika četrte uprave fundacije
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Vloga stroke varnosti in zdravja pri delu postaja ključna zaradi za leto 2013 načrtova-
ne pokojninske reforme, saj bo dvig upokojitvene starosti in podaljšanje pokojninske 
dobe mogoče zgolj na podlagi ohranitve poklicnega zdravja. Naj bodo nagrade in 
priznanja Avgusta Kuharja za izjemno delo v stroki varnosti in zdravja pri delu v letu 
2012 promocija dosežkov, ki takšne družbene cilje omogočajo.

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

Iskrene čestitke dobitnikom nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2012!

Mag. Miro Škufca,
predsednik četrte uprave Fundacije Avgusta Kuharja
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Uprava Fundacije Avgusta Kuharja 
je sklenila, da v letu 2012 prejmejo nagrade in 
priznanja Avgusta Kuharja:

I.  Nagrado Avgusta Kuharja za izjemni dosežekv stroki varnosti in zdravja pri 
delunprejme

 dr. Mirko Markič za uveljavljanje varnosti in zdravja pri delu v izobraževanju 
vršnega menedžmenta.

 Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana.

 Nagrajenec prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado v neto znesku 
1000 evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za izjemni dosežek pod 
zaporedno številko 18.

II.  Nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo v stroki varnosti in zdravja pri 
delu prejme

 varnostni inženir Ludvik Soklič.

 Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjska.

 Nagrajenec prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado v neto znesku 
1000 evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za življenjsko delo pod 
zaporedno številko 10.

III.  Nagrado Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko delo prejme 

 diplomirani varnostni inženir Andraž Nadler za diplomsko delo z naslovom 
Ohranjanje dobrega počutja prvih posredovalcev.

 Predlagatelj: Oddelek za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehno-
logijo Univerze v Ljubljani.

 Nagrajenec prejme plaketo in denarno nagrado v neto znesku 400 evrov ter se 
vpiše v evidenco nagrajencev za najboljše diplomsko delo pod zaporedno števil-
ko 13.

Sklep o podelitvi nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja
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IV. Priznanje za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja 
pri delu  v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev prejmejo:

•		Danila Sojič iz Društva varnostnih inženirjev Celje,
•		Franc Sterle iz Društva varnostnih inženirjev Gorenjske,
•		Matjaž Pavlin iz Društva varnostnih inženirjev Ljubljana,
•		Mateja Gris iz Društva varnostnih inženirjev Ljubljana,
•		Dušan Bezjak iz Društva strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj,
•		Drago Vrabič iz Društva varnostnih inženirjev Velenje,
•		Aleksander Obrecht iz Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor,

Dobitniki priznanj prejmejo plaketo in se vpišejo v evidenco dobitnikov pri-
znanj pod zaporednimi številkami od 124 do 130.

Mag. Miro Škufca,
predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja
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Nagrada Avgusta Kuharja 
za izjemni dosežek v letu 2012

Dr. Mirko Markič
Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja v se-
stavi predsednik komisije mag. Jurij Vidovič iz Maribora in član 
komisije prof. dr. Primož Gspan iz Ljubljane ocenjuje, da dosežek 
dr. Mirka Markiča, univerzitetnega diplomiranega varnostnega 
inženirja, uveljavljanje varnosti in zdravja pri delu v izobraževa-
nju vršnega menedžmentu izpolnjuje razpisne pogoje za podeli-
tev nagrade Avgusta Kuharja.

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi:
1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za leto 2012 za dr. 

Mirka Markiča, ki jo je pripravilo Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana;
2. pogovora s kandidatom dne 17 julija 2009 na Fakulteti za management Koper (UP 

FM) Univerze na Primorskem, Cankarjeva 5, 6000 Koper;
3. bibliografije kandidata;
4. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek;
5. pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije Av-

gusta Kuharja;
6. statuta Fundacije Avgusta Kuharja.

Ugotovitev stanja:  
Dr. Mirko Markič je visokošolski učitelj – izredni profesor za področje menedžmenta 
in višji znanstveni sodelavec na Fakulteti za management Koper Univerze na Primor-
skem (http://www.fm-kp.si/). 

Rodil se je 15. 7. 1957 v Idrskem, občina Kobarid. Srednjo strojno tehnično šolo v 
Ljubljani je končal leta 1977. Na Višji tehniški varnostni šoli v Ljubljani je postal 
varnostni inženir. Sprva se je zaposlil kot učitelj na Srednji tekstilni šoli v Kranju, 
kjer je poučeval osnove tehnike in proizvodnje ter fiziko. V letih 1985–1996 je bil  
vodja oziroma strokovni sodelavec na področju varnosti in zdravja pri delu v To-
varni avtomobilov Cimos - Citroën Koper. V procesu funkcionalnega usposabljanja 
je opravil različne tečaje, med drugim tudi tečaj za sistemskega administratorja na 
sistemu HP UNIX 700. V podjetje je skladno z zakonodajo in sodobnimi pristopi 
vpeljal učinkovit sistem varnosti in zdravja pri delu. Da bi zmanjšal število poškodb 
in okvar zdravja, je uspešno dvignil varnostno kulturo zaposlenih in skrb za zagota-

Dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v letu 2012
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vljanje varnejših in humanejših delovnih pogojev. Svoje izkušnje je pogosto publiciral 
v različnih strokovnih revijah. 

Leta 1988 je na Fakulteti za varstvo pri delu Univerze v Nišu s študijem ob delu po-
stal univerzitetni diplomirani varnostni inženir. Na Fakulteti za organizacijske vede 
v Kranju Univerze v Mariboru je leta 1992 uspešno zagovarjal magistrsko delo Pro-
blematika modernizacije v sodobnem podjetju. Doktoriral je leta 2003 pod mentor-
stvom zaslužnega prof. dr. Matjaža Muleja na Fakulteti za organizacijske vede Uni-
verze v Mariboru s področja organizacijskih ved z doktorsko disertacijo Inoviranje 
procesov kot pogoj za odličnost poslovanja. 

Ima štiriindvajset let delovnih izkušenj in od teh skoraj dvanajst let v gospodarstvu. 
Po letu 1996 pa je sprva kot višji predavatelj in po letu 2008 kot izredni profesor in 
višji znanstveni sodelavec za področje menedžmenta zaposlen na Fakulteti za ma-
nagement Univerze na Primorskem v Kopru. Je izredni profesor za področje me-
nedžmenta in član naslednjih raziskovalnih projektov: Management izobraževanja 
in zaposlovanja v družbi znanja, Model za management znanja v visokem šolstvu, 
Referenčni model inoviranja – model celovitega obvladovanja inovacijskih procesov 
v podjetjih in Marketinška kultura kot orodje strateškega načrtovanja v post-tranzi-
cijskem gospodarstvu. Njegova področja raziskovanja so ekonomija, upravne in or-
ganizacijske vede. Kot profesor na fakulteti predava predmeta Projektni management 
in Uvod v management. Sodeluje  tudi pri izbirnem predmetu Varnost in zdravje. 

Bil je prodekan za študijske zadeve v obdobju 1998–2002, odgovoren za usklajeva-
nje raziskovalno-razvojne dejavnosti. Občasno je sodeloval pri izvedbi študijskega 
programa na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, na 
Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru ter na Univerzi v Novi Gorici. 

Bil je član številnih delovnih teles na regionalni in nacionalni ravni:
•	 Univerza	na	Primorskem,	Visoka	šola	za	management;	član	ali	predsednik	komi-

sij za: kakovost, študijske zadeve, kadrovske zadeve ter nagrade in priznanja.
•	 1999–2000	član	delovne	skupine	za	področje	varstva	okolja	in	naravnih	virov	v	

okviru projekta Regionalnega razvojnega sveta Mestne občine Koper, Občine Pi-
ran in Občine Izola in pri projektu Strategija regionalnega razvoja Slovenske Istre.

•	Univerzitetni	Inkubator	Primorske:	član	komisije	za	izbor	zmagovalca	natečaja	
Podjetna Primorska 08/09.

•	 Gospodarska	zbornica	Slovenije	–	Območna	zbornica	Koper:	od	leta	1998	član	
Odbora za kakovost, od leta 2005 podpredsednik Odbora.

•	 Primorska	gospodarska	zbornica	Koper:	predsednik	komisije	za	podeljevanje	
priznanj in diplom inovacijam Obalno-kraške regije 2007– 2008.

•	Ministrstvo	za	znanost	in	tehnologijo:	član	komisije	Urada	za	standardizacijo	in	
meroslovje.
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•	Management	 in	 informatizacija	 izobraževanja	 ter	 zaposlovanje,	 Raziskovalni	
program 2004–2008, član od leta 2005.

•	Management	izobraževanja	in	zaposlovanja	v	družbi	znanja,	Raziskovalni	pro-
gram 2009–2013, član od leta 2009.

•	 Politika	inoviranja	v	slovenskih	podjetjih:	vodja	ciljnega	raziskovalnega	progra-
ma 2006–2008.

•	Management	izobraževanja	in	zaposlovanja	v	družbi	znanja,	Ciljni	raziskovalni	
program, član 2008–2010.

•	 Referenčni	model	inoviranja	–	model	celovitega	obvladovanja	inovacijskih	pro-
cesov v podjetjih, Temeljni raziskovalni projekt 2008–2011, član.

•	Marketinška	 kultura	 kot	 orodje	 strateškega	 načrtovanja	 v	 post-tranzicijskem	
gospodarstvu, Aplikativni raziskovalni projekt, član 2009–2012.

Prispevek dr. Mirka Markiča k razvoju stroke varnosti in zdravja pri delu
Dr. Mirko Markič je bil vključen v delo Medobčinskega društva varnostnih inženir-
jev Koper, ki združuje strokovne delavce na področju varstva pri delu Obalno-kraške 
regije. V obdobju 1990–2000 je kot predsednik društva izoblikoval nove smernice 
delovanja društva in novi statut društva uskladil s tedanjimi predpisi. Vse aktivnosti 
so bile dobro zastavljene in so se uresničile. Nekatere temelje društvo še uporablja in 
nadgrajuje. S timskim delom je spodbujal člane k aktivnemu delu v društvu in pozi-
tivnemu odnosu do vrednot zdravja in varnega dela.  

Še vedno je aktiven član društva in pomaga pri oblikovanju programa dela društva. 
Je član častnega razsodišča društva.

Je zaslužni član Društva varnostnih inženirjev Ljubljana.

Kot predsednik Zveze društev varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije v obdobju 
1994–1996 je pripravil delovni program, da bi Slovenija po varnosti in zdravju pri delu 
postala primerljiva z razvitimi gospodarstvi. Prvič je bila oblikovana pobuda za ustano-
vitev zbornice varnostnih inženirjev po zgledu podobnih poklicnih zbornic v Sloveniji.
 
Bil je eden izmed snovalcev nagrad Avgusta Kuharja za promocijo izjemnih dosež-
kov stroke varnosti in zdravja pri delu. Na zaključku mandata je izvršilni odbor zveze 
imenoval delovno skupino za ustanovitev Fundacije Avgusta Kuharja. Bil je član prve 
uprave fundacije Avgusta Kuharja v mandatu 1996–2000. Leta 2004 je bil tudi član 
strokovne komisije fundacije.

Na Uradu za standardizacijo je kot predstavnik zveze društev sodeloval pri prvih 
prevodih naslednjih standardov za varnost in zdravje v slovenski jezik: Najmanjše 
razdalje, ki preprečujejo zmečkanine posameznih delov telesa (1995) in Varnostne 
razdalje, ki preprečujejo poseg v nevarno območje z rokami (1994). 

Dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v letu 2012
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Bil je član delovne skupine, ki je pripravila Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ura-
dni list RS, št. 56/1999). Bil je član Sveta za varnost in zdravje pri delu Vlade Republi-
ke Slovenije v obdobju 2002–2006, ko je nastajala Resolucija nacionalnega programa 
varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 126/2003).

Občasno vodi komisijo za strokovne izpite iz varnosti in zdravja pri delu ministrstva 
za delo, družino in socialne zadeve ter je izpraševalec za posebni del strokovnega 
izpita iz varnosti in zdravja pri delu. Bil je mentor številnim kandidatom pri opravlja-
nju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu.

Kot sodni izvedenec od leta 1995 pripravlja kakovostna in oprijemljiva izvedenska 
mnenja s področja varnosti in zdravja pri delu. 

Že vrsto let se dr. Mirko Markič udeležuje znanstveno-strokovnih konferenc v tu-
jini in doma (Avstrija – XVI. svetovni kongres varnosti in zdravja pri delu, Hrva-
ška, Srbija, Slovenija itd.) in objavlja znanstvene in strokovne članke doma in v 
tujini (Emerald, Sigurnost, Indercience, Delo+Varnost, Svet rada, Ergonomija). Je 
v programskem odboru ene izmed pomembnejših mednarodnih konferenc Me-
nedžment in varnost, ki poteka v Čakovcu na Hrvaškem. Sodi med strokovnjake 
z domačim in mednarodnim ugledom. Cenijo ga strokovni sodelavci, s katerimi 
sodeluje pri pripravi in objavi strokovnih člankov oziroma projektov. Z doslednim 
sodelovanjem na vseh najpomembnejših srečanjih izmenjuje izkušnje ter mnenja, 
s tem pa krepi znanje v stroki varnosti in zdravja pri delu. Skrbi za ugled in prepo-
znavnost stroke. 

Ocena dosežka dr. Mirka Markiča
Zaslužen je za uveljavljanje varnosti in zdravja pri delu pri izobraževanju vršnega 
menedžmenta. 

Prvi v Sloveniji in Hrvaški je pisal o menedžmentu varnosti in zdravja pri delu ter 
vpeljavi načela »nič poškodb, nič zdravstvenih okvar in nič invalidnosti«.

Čeprav je po zaposlitvi na Fakulteti za management njegovo delo usmerjeno pred-
vsem v organizacijske vede, pa kot profesor in raziskovalec pozornost še vedno 
namenja tudi stroki varnosti in zdravja pri delu. Znan je kot mentor pri dodiplom-
skem ter podiplomskem magistrskem in doktorskem študiju na Fakulteti za ma-
nagement (glej bibliografijo), ki kandidate usmerja tudi v raziskovalne naloge, ki 
proučujejo odnos vršnega menedžmenta do varnosti in zdravja pri delu ter učinek 
tega odnosa na organizacijsko in gospodarsko uspešnost podjetij. Nekatere od teh 
interdisciplinarnih raziskovalnih projektov ocenjuje kot odločilne za raziskovanje 
vpliva voditeljstva vršnih menedžerjev na stanje varnosti in zdravja pri delu. 
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Sam na področju varnosti in zdravja pri delu med pomembnejše raziskave prišteva 
raziskavo iz leta 2006 »Organizacijska kultura kot učinkovito orodje za obvladovanje 
varnosti in zdravja pri delu«, ki jo je pripravil skupaj s soavtorjema Igorjem Kolen-
cem in Martino Miklavčič Šumanski. Raziskava je preverila ali je večletni sistemski 
pristop k varnemu in zdravemu delu na vseh ravneh podjetja Alcan Tomos prinesel 
želene rezultate in ali je varnostna kultura v podjetju zadovoljiva v primerjavi s ce-
lotno korporacijo z okoli 65.000 zaposlenimi po vsem svetu. Anonimna raziskava v 
korporaciji po vsem svetu se izvaja enkrat letno od leta 2001.

Sistemski pristop je temeljil na varnostni kulturi in vplivu vršnih menedžerjev na 
vsakega posameznika, da prispeva k izboljšanju varnosti in zdravja pri delu. Delo 
in delovno okolje imata številne pozitivne učinke na zdravje, saj človeku omogočata 
samopotrjevanje ter osebnostno in strokovno rast. V delovnem okolju si lahko prido-
bimo znanje in veščine za zdrav življenjski slog ter dejavno sodelujemo v nenehnem 
izboljševanju fizičnih in socialno-psiholoških razmer za uspešno, zdravo in varno 
delo. Je eno izmed najpomembnejših življenjskih okolij, kjer na varnost in zdravje 
medsebojno učinkujejo različni komplementarni dejavniki.
 
Raziskava je potrdila pozitivno koleracijo med načinom komunikacije vršnih mene-
džerjev o ciljih in stanjem na področju varnosti in zdravja pri delu. Kazalnik učinka 
različnih načinov komunikacije je bilo število izgubljenih delovnih dni in delovnih 
ur. Podjetje Alcan Tomos si je postavilo cilj nič nezgod pri delu. Teh je bilo leta 2001 
devetnajst in le po ena v letih 2005 in 2006. Posledično se je zmanjšalo število izgu-
bljenih dni zaradi nezgod pri delu. 

Izdelan bo izvirni model voditeljstva vršnih menedžerjev na področju varnosti in 
zdravja pri delu v Sloveniji.

Druga raziskovalna naloga, ki jo je Mirko Markič kot mentor usmerjal in še ni obja-
vljena, je interdisciplinarna doktorska disertacija, ki raziskuje povezanost hrupa na 
delovnem mestu in kakovosti življenja v Primorski regiji.

Mag. Jurij Vidovič, 
predsednik strokovne komisije

Prof. dr. Primož Gspan, 
član strokovne komisije

Priloga: bibliografija Mirka Markiča, objavljena na spletni strani Fundacije Avgusta 
Kuharja 

Dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v letu 2012
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Nagrada Avgusta Kuharja 
za življenjsko delo v letu 2012

Ludvik Soklič
Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 
2011, ki jo sestavljajo predsednik komisije mag. Jurij Vidovič iz 
Maribora in član prof. dr. Primož Gspan iz Ljubljane, ocenjuje, 
da življenjsko delo varnostnega inženirja Ludvika Sokliča izpol-
njuje razpisne pogoje za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za 
življenjsko delo za leto 2012.

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi:
1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za leto 2011 za 

Ludvika Sokliča, ki jo je 14. junija 2011 pripravilo Društvo varnostnih inženirjev 
Gorenjske;

2. pogovora s kandidatom dne 24. avgusta 2011;
3. publikacije »Z zdravim načinom življenja do zmanjšanja poškodb pri delu«, april 

2011, izdajatelj in založnik DVI Gorenjske, naklada 1500 izvodov;
4. arhivske dokumentacije v lasti Ludvika Sokliča;
5. referata za delavnico Društva varnostnih inženirjev Gorenjske z naslovom  Po-

daljšanje delovne in starostne dobe za upokojitev ter varnost in zdravje pri delu 
starejših delavcev–humanizacija dela, september 2012;

6. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo  za 
leto 2012;

7. Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije Av-
gusta Kuharja;

8. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja.

Ugotovitev stanja:  
Ludvik Soklič kljub upokojitvi še vedno dela v stroki varnosti in zdravja pri delu, 
nepretrgoma od leta 1970. Začel je kot referent za varnost pri delu  v podjetju Tokos 
Tržič in še istega leta opravil strokovni izpit iz varstva pri delu po takratnem drugem 
programu. Leta 1965 sta jugoslovanski temeljni zakon o varstvu pri delu (Uradni 
list SFRJ, št. 15/65 in št 28/66) in na njegovi podlagi v letu 1966 še republiški zakon 
o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 22/66) določila srednješolsko izobrazbo kot 
pogoj za opravljanje strokovnih nalog varstva pri delu. Potreben je bil strokovni izpit 
po posebnem programu za srednješolce. Leta 1979 je Ludvik Soklič z diplomskim de-
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lom Elaborat proizvodnega procesa Tokos Tržič na novi lokaciji  diplomiral na Višji 
varnostni tehniški šoli v Ljubljani in postal varnostni inženir. Uspešno je 18. 3. 1981 
opravil še strokovni izpit iz varstva pri delu (št. 638). Med prvimi na Gorenjskem je 
v istem času opravil preizkus znanja po Pravilniku o organiziranosti varstva pred 
požarom in strokovne usposobljenosti delavcev za odgovorne delavce za izvajanje 
požarnovarnostnih ukrepov v podjetjih. 

V času, ko je začel svojo poklicno pot, se je soočal z miselnostjo, da je varstvo pri delu 
strošek. V kovaškem podjetju Tokos so na primer prerezane rokavice krpali, da bi jim 
podaljšali dobo uporabnosti. Zaradi slabo vzdrževanih stiskalnic je bilo veliko poškodb 
pri delu. Delalo se je s starimi stroji in primitivnim orodjem. Stroji so bili brez navodil 
o varni uporabi in montaži. Sami so izdelali pisne izjave za vsak stroj, ki je bil v uporabi. 
Na Sokličevo pobudo so timsko odpravljali vzroke za poškodbe pri delu in tako število 
poškodb zmanjšali za 30 %. Dokumentacije o strojih ni bilo, zato so morali najprej od-
kriti  njihovo varno uporabo. Rešitev problemov pri delu je Soklič iskal pri strokovnjakih 
zavodov in strokovnih kolegih. Na njegovo pobudo so v podjetju izdelali nova zaprta 
orodja za stiskalnice, da ni bil več možen poseg v nevarno območje. Uvedeno je bilo novo 
delovno mesto vpenjalca orodja. Odgovoren je bil za skladiščenje orodja, pravilno nasta-
vitev, varno uporabo in skladiščenje po končani seriji. Pripravljena so bila obratovalna 
dovoljenja s kratkim opisom delovnega mesta in navodili o varnem in pravilnem delu. 

Delo v kovaški proizvodnji se je opravljalo v hrupu, ki je presegal dovoljene meje, in 
visoki temperaturi pri pečeh. Temperaturo je Sokliču uspelo znižati za 7 % z vodnim 
hlajenjem strehe in kovaških naprav. Širjenje hrupa v prostor so obvladali s predel-
nimi stenami.

V sodelovanju z Občinsko gasilsko zvezo Tržič je bil pobudnik in organizator usta-
novitve Industrijskega gasilskega društva TOKOS Tržič za ukrepanje ob morebitnem 
požaru ali razlitju nevarnih snovi – mazuta. Društvo je 10. 11. 1980 pripravilo enega 
prvih obrambno napadalnih načrtov v regiji. 

Z zaposlitvijo leta 1981 v podjetju Industrija bombažnih izdelkov Kranj – IBI Kranj 
se je začelo obdobje Sokličevega dolgoletnega dela za varstvo pri delu v tekstilni in-
dustriji. V podjetju je bilo v začetku kar 550 zaposlenih. Odgovoren je bil za varstvo 
pri delu in požarno varstvo. Navodila za varno delo so bila pomanjkljiva ali pa jih 
ni bilo.  Direktor Franc Oman je racionaliziral proizvodni proces od skladiščenja, 
predilnice, tkalnice, plemenitenja do skladiščenja gotovih izdelkov tako, da so ukinili 
vmesna skladiščenja. Kot upoštevan  strokovnjak je bil Soklič kot svetovalec vključen 
v načrtovanje naložb in razvojnih programov. 

Izvajal je učinkovita usposabljanja za varno delo. Njegov pristop je bil seznanjanje 
delavcev z možnostjo zdravstvenih okvar zaradi delovnih razmer. Uvedel je redni 

Dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo v letu 2012
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nadzor uporabe protihrupnih čepov za zaščito sluha in z lastnim zgledom skrbel za 
njihovo uporabo. 

Delavce je usposabljal za varno delo tako, da je vsak dojel, da je cilj varnostnih navo-
dil predvsem varovanje njegovega zdravja. Predstavil jim je možne zdravstvene okva-
re na delovnem mestu in na tej podlagi razložil namen varnostnih navodil. Prvi dan 
ob nastopu zaposlitve je bil delavec poučen o nevarnostih v delovnem okolju in na 
delovnem mestu v podjetju. Znanje je Soklič preverjal s preizkusnim testom. Sledilo 
je praktično usposabljanje na delovnem mestu.

Sodeloval je s pooblaščenim zdravnikom. Ta je na podlagi zdravstvenih pregledov 
pripravil poročilo in predloge ukrepov za izboljšanje. Usposabljanje odgovornih oseb 
in vodstvenih delavcev za prvo pomoč pa se je izvajalo v sodelovanju z Rdečim kri-
žem. Ustreznost delovne opreme so nadzirali z rednimi pregledi v sodelovanju z zu-
nanjimi sodelavci, ki so tudi izdali ustrezne listine o brezhibnem delovanju naprav.

Varnostni problem v tekstilni industriji so vžigi tekstilnega prahu. Soklič je uspo-
sobil delavce, da so znali bliskovito ustaviti širitev ognja. Bil je petnajst let tajnik 
Industrijskega gasilskega društva IBI Kranj, ki je pripravilo eno prvih ocen požarne 
ogroženosti v občini. Sledil je novostim v požarni varnosti in jih na posvetih pred-
stavil kolegom. Takšna je bila tudi ognjeodporna blazinica za zatesnitev odprtin in 
prehodov elektro kablov in drugih instalacij v požarnih zidovih. Pripravil je Požarni 
red IBI Kranj z dne 28. 6. 1996. 

Ludvik Soklič se je vedno zavedal pomena obveščanja delavcev o ravni varnosti in 
zdravja pri delu v podjetju. Tesno je sodeloval s sindikatom in bil celo šest let pred-
sednik tovarniškega sindikata, na kar je posebej ponosen. Bil je aktiven v Sindikatu 
tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije Slovenije (www.sindikat-stupis.si) in v 
Svetu kranjskih sindikatov (http://www.gorenjski-sindikati.si/o-nas/). Pisal je za to-
varniški informacijski list in za glasilo Informacije kranjskih sindikatov IKS. 

Kot mlad upokojenec je leta 1998 začel na povabilo direktorja Alojza Omejca delati 
v Zvezdi, tekstilni tovarni, d. d., v Kranju, kjer je bilo 90 zaposlenih. V dokumentu 
Varstvo pri delu v tekstilni industriji je leta 1998 pripravil navodila za varno delo na 
delih in nalogah baterista, mikanja, predenja, previjanja, sukanja, snovanja, barvanja 
(centrifuga, dvigala), škrobljenja, tkanja, likanja, dela na žigrih in pri navijanju blaga. 
V istem letu je pripravil navodila za usposabljanje  za varno delo z delovnimi pripra-
vami in napravami. 

V letu 2001 je v timu z vodjem razvojne službe, vodji dela, tehničnim osebjem in 
zdravnikom medicine dela pripravil analizo bremen, ki jih dvigajo delavci, in oceno 
tveganja. 
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Leta 2001 je pripravil navodila za varno delo in oceno tveganja, ki jih je revidirala 
oseba z dovoljenjem za delo iz Lesc (Navodila za varno in zdravo delo v tekstilni 
industriji Zvezda, tekstilna tovarna, d. d., Savska 46, Kranj, www.zvezda.si). V njih 
so splošna navodila, navodila za tkanje, plemenitenje, vzdrževanje, požarno varnost 
in drugo (hidravlična pregibna miza, stiskalnica, Kannegiesser, vzdrževanje fiksirne 
naprave, obratovanje in vzdrževanje mazutne postaje). 

Prispevek Ludvika Sokliča k razvoju stroke varnosti in zdravja pri delu
Ludvik Soklič se je vedno povezoval v društva varnostnih inženirjev. Sprva je bil član 
Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Ljubljana, kasneje pa Društva varnostnih 
inženirjev Gorenjske. Leta 2001 je prejel priznanje Avgusta Kuharja št. 31 za izjemno 
strokovno delo v Društvu varnostnih inženirjev Gorenjske. Organiziral je posvet 
društva v IBI Kranj z ogledom proizvodnje.

Leta 1992 je bil ustanovni član sekcije tekstilcev v Društvu inženirjev in tehnikov 
tekstilne industrije Slovenije za varstvo pri delu (DITTIS – VPD). Društvo je svoj 
široko zastavljeni program dela izvajalo tudi za delavce usnjarskopredelovalne indu-
strije. Med drugim je izvajalo analize poškodb pri delu in o ugotovitvah obveščalo 
pooblaščene delavce za varnost in zdravje pri delu. Spremljalo je razvoj tehnologije. 
Izvajalo je izobraževalne programe za člane društva, pooblaščene delavce, delavce 
ter vodilne in vodstvene delavce. Izdelalo je, sproti dopolnjevalo in izdalo navodila 
za varno delo pri posameznih opravilih v tekstilni industriji. Društvo je sodelovalo z 
medicino dela in organiziralo vsakoletne strokovne oglede tekstilnih družb doma in 
v tujini. Tesno je sodelovalo z republiško inšpektorico za delo za tekstilno industrijo 
Ružico Škof. Društvo je dvakrat organiziralo svoj posvet v IBI Kranj. 

Soklič je sodeloval na vrsti posvetov, kakršen je bil 20. 5. 1999 v Litiji o požarni var-
nosti v tekstilni industriji. Maja 1993 je bil v Kranju posvet Preventiva požarnega 
varstva v tekstilni industriji. Sodeloval je na posvetu Društva varnostnih inženir-
jev Gorenjske 14. 4. 2011 v Savi Kranj z referatom »Z zdravim načinom življenja do 
zmanjšanja poškodb pri delu«. 

Pripravil je program varstva pri delu in požarnega varstva v tekstilni industriji za 
vodje dela v tekstilni industriji 1985/1986.

V letu 1988 je podjetje Industrija bombažnih izdelkov IBI Kranj prejelo medaljo Zla-
to sonce, družbeno priznanje, ki se je ob 4. juliju, jugoslovanskem dnevu varnosti 
pri delu podeljevalo v Beogradu dobitnikom iz vseh federalnih enot takratne Jugo-
slavije. Podeljevali so se kipi, plakete in medalje Zlato sonce. Pravilnik o kriterijih 
in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja določa, da 
se v evidenco prejemnikov nagrad Avgusta Kuharja vpišejo tudi prejemniki zveznih 
jugoslovanskih priznanj Zlato sonce iz Slovenije v letih 1987–1989. 

Dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo v letu 2012
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Ocena dosežka Ludvika Sokliča
Pristop Ludvika Sokliča je poseben, ker se je lahko poistovetil z delavci in njihovo 
varnostjo. Posebno pozornost je namenil odpravljanju okvar zdravja zaradi mono-
tonega dela, kakršno je v tekstilni industriji adjustirnica pri kontroli napak v blagu. 
Prizadeval si je za pestro in dinamično delo delavk in delavcev. Rad raziskuje novosti 
in nove pristope in zanje animira ljudi.

V zadnjem obdobju je posebej ponosen na svoj projekt za promocijo zdravja na de-
lovnem mestu, o katerem je Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske izdalo publi-
kacijo Z zdravim načinom življenja do zmanjšanja poškodb pri delu.  Pri pripravi 
ocene tveganja je namreč ugotovil stres in celo depresivnost delavcev na monotonih 
delovnih mestih. Pogostnost poškodb pri delu je bila večja. Ocenil je, da zato, ker 
utrujenost in izčrpanost škodita zbranosti pri delu.  Anketiral je delavce o njihovi 
telesni aktivnosti in prehranjevalnih navadah ter zdravstvenih težavah. Na monoto-
nih delovnih mestih je ugotovil občutke staranja, negotovosti, sokrivde za neuspeh, 
zapostavljenosti. Delavce delo obremenjuje in poročajo, da se le redko ukvarjajo z 
rekreacijo. Ugotovil je razvade, ki škodijo telesnemu in duševnemu zdravju: nikotin, 
alkohol, droge, pomanjkanje telesnega gibanja, napačna prehrana/debelost, stres ipd. 
Tehnični napredek povzroča vse manj gibanja. 

Razvil je program promocije zdravja, s katerim je delavcem svetoval, kako prema-
gati stres z zdravim načinom življenja. Razviti je treba telesno in duševno svežino 
in optimističen pogled na prihodnost namesto razglabljanja o preteklosti.  Pripravil 
je osnovni tedenski program Hoja za zdravje s tridesetminutno hojo različne dina-
mike. Kot zdravila je predpisal dobra in vesela čustva, zaupanje vase in stik z naravo 
v okolici, planinah, gorah. Izbrati je treba šport, ki človeka najbolj veseli. Aktiven je 
treba biti v vseh letnih časih. Kot kovačnico zdravja je priporočil zmerno, a redno 
športno aktivnost. Pomembneje je biti kot imeti. Postaviti si je treba cilj. V progra-
mu Hoja za zdravje je svetoval, kako pravilno hoditi, s kakšno hitrostjo, kolikokrat 
tedensko, kje, v kakšni opremi, kakšna naj bo med hojo hrana in pijača ter srčni 
utrip in dihanje. Posvaril je pred pretiravanjem po dolgoletni pasivnosti. 

V desetletnem izvajanju programa je ugotovil izjemen padec števila poškodb pri delu 
in dokazal povezavo med telesno aktivnostjo in večjo varnostjo pri delu.

Mag. Jurij Vidovič, 
predsednik strokovne komisije

Prof. dr. Primož Gspan, 
član strokovne komisije
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Nagrada Avgusta Kuharja 
za najboljše diplomsko delo v letu 2012

Andraž Nadler

Utemeljitev predloga za najboljše diplomsko delo v letu 2012
Andraž Nadler, študent smeri Varstva pri delu in požarnega varstva 
na Oddelku za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko teh-
nologijo, je izdelal diplomsko delo z naslovom: Ohranjanje dobrega 
počutja prvih posredovalcev. Opravil ga je pod mentorstvom doc. dr. 
Marije Molan z oceno odlično (10) in povprečno oceno študija 8,03.

Tema diplomskega dela je obravnavanje počutja prvih posredovalcev ob posredova-
nju na različnih intervencijah. Delo prvih posredovalcev (poklicni gasilci, reševalci 
nujne medicinske pomoči – NMP, prostovoljni gasilci in policisti) se razlikuje, čeprav 
gre za posredovanje pri istem dogodku. Delo vsakega posredovalca obremenjuje dru-
gače. Počutje vseh posredovalnih enot je na meji obremenjenosti, lahko bi rekli, da so 
večinoma posredovalci preobremenjeni.

Osnovni namen diplomskega dela je izboljšanje dosedanjega počutja prvih posredo-
valcev. Prvi posredovalci opravljajo različna dela, nekateri celo zastonj, zato je smi-
selno poskrbeti za njihovo počutje in ohraniti zdravje. V svojem delu je kandidat 
s pomočjo ankete iskal vzroke za psihofizične obremenitve prvih posredovalcev in 
predloge za rešitve, ki bi blažile stresno stanje teh delavcev in prostovoljcev.

V svojem delu ugotavlja, da so najbolj stresna dela povezana z reševanjem ponesre-
čencev v prometnih nezgodah. Pogosto so ta dela povezana še s povečanim osebnim 
tveganjem, kot so prevoz do kraja nezgode, pričetek reševanja in samo reševanje. Tu 
se pojavljajo vse skupine prvih posredovalcev. Morda bi to lahko primerjali le še z 
večjimi požari s človeškimi žrtvami. Med vsemi skupinami je najbolj želen ukrep za 
zmanjševanje posledic posredovanj pogovor med posredovalci. Posredovalci si med 
seboj zaupajo in se zavedajo, da brez timskega dela posredovanje ne bi bilo tako uspe-
šno, kot je sicer. Deležni bi morali biti rednejših zdravniških pregledov za spremljanje 
psihofizične kondicije in psihosocialne pomoči po potrebi.

Po mnenju profesorskega zbora Oddelka za tehniško varnost predloženo delo zado-
šča  kriterijem za podelitev Kuharjeve nagrade. 

Doc. dr. Jože Šrekl,
predstojnik katedre za varstvo pri delu

Dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko  delo v letu 2012
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Dobitniki priznanj avgusta Kuharja za izjemno
strokovno delo na področju stroke varnosti 
in zdravja pri delu v društvih in sekcijah 
varnostnih inženirjev za leto 2011

Danila Sojič, varnostna inženirka

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Številka izdanega priznanja: 124

Utemeljitev: Varnostna inženirka Danila Sojič je od leta 1984  vodja 
varstva pri delu v delniški družbi Unior Zreče. Od leta 1984, ko je 
končala študij na Višji varnostni šoli in opravila strokovni izpit za 
samostojno delo, se je ves čas dodatno usposabljala in se udeleže-
vala seminarjev varnosti in zdravja pri delu. Svoje delo opravlja z 

veseljem. Je članica izvršnega odbora Društva varnostnih inženirjev Celje in aktivno 
sodeluje pri organiziranju seminarjev, posvetovanj in predavanj za varnostne inženirje.

Franc Sterle, univerzitetni diplomirani inženir strojništva

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Številka izdanega priznanja: 125

Utemeljitev: Franc Sterle je bil na svoji dolgi poklicni poti vedno 
povezan z varstvom pri delu, najprej kot vodja vzdrževanja, nato 
vodja TOZD, vodja službe za varstvo pri delu in sedaj kot samo-
stojni podjetnik. Izvedenih je bilo veliko njegovih idej, predlogov 
in strokovnih rešitev za zagotavljanje in izboljšanje stanja varno-

sti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom na gradbiščih ter v proizvodno vzdr-
ževalnih obratih. Je koordinator za varnost in zdravje pri delu v skladu z Uredbo o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Brez 
poškodb ali s poškodbami brez posledic je nadziral večje investicije in vzdrževalna 
dela v gospodarskih družbah, izgradnjo zahtevnih mostov in podvozov preko rek in 
železnice, rekonstrukcije in novogradnje cest in krožišč, telovadnic in športnih dvo-
ran, trgovskega centra, novogradnje poslovnih in skladiščnih objektov, stanovanj-
skih kompleksov in kongresnega centra. Je izpraševalec izpitne komisije za strokovne 
izpite iz varnosti in zdravja pri delu Inženirske zbornice Slovenije. Od ustanovitve 
Društva varnostnih inženirjev Gorenjske leta 1987 je bil član vseh njegovih organov. 
Članom društva je večkrat predstavil stanje varnosti pri delu in primere dobre prakse 
na gradbiščih in kolegom rad svetuje. Svoje znanje in bogate izkušnje iz varnosti pri 
delu na gradbiščih kot predavatelj višje šole nesebično prenaša na mlajše.
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Matjaž Pavlin,  diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Številka izdanega priznanja: 126

Utemeljitev: Matjaž Pavlin je član Društva varnostnih inženirjev 
Ljubljana, odkar se je leta 1991 zaposlil na delovnem mestu refe-
renta za varnost pri delu in požarno varnost. Sedaj je vodja službe 
varstva pri delu. Od leta 1998 je član izvršilnega odbora društva. 
Sodeloval je pri pripravi strokovnih usposabljanj društva s podro-

čja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti, vodil evidenco članstva, sodeloval 
pri pripravi in organiziral strokovne ekskurzije v podjetju, kjer je zaposlen. Sodeloval 
je pri pripravi predlogov zakonodaje. Bil je član tehničnega odbora Varnost strojev 
in naprav pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo. Bil je ustanovni član Zbornice 
varnosti in zdravja pri delu in večkratni delegat na skupščinah zbornice. Je član In-
ženirske zbornice Slovenije. Sodeloval je pri vzpostavitvi sistema ravnanja z okoljem 
(ISO 14001) in opravlja naloge notranjega presojevalca sistema ravnanja z okoljem. 
Od leta 2002 je član Invalidske komisije I. stopnje v Ljubljani. V letu 2006 je pridobil 
naziv predavatelj višje šole in svoje strokovno znanje s področja varnosti in zdravja pri 
delu ter varstva okolja podaja študentom strojništva na višji šoli v Postojni.

Mateja Gris, diplomirana varnostna inženirka 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Številka izdanega priznanja: 127

Utemeljitev: Mateja Gris je že 23 let varnostna inženirka in 22 let 
članica Društva varnostnih inženirjev Ljubljana. Leta 1999 je z odli-
ko končala študij ob delu v prvi generaciji diplomiranih varnostnih 
inženirjev. Dela na področju varstva pred požarom. Najprej je dela-
la na Zavodu za raziskavo materiala in konstrukcij pri projektiranju 

varstva pred požarom v stavbah in kasneje pri preskušanju požarnih lastnosti gradbe-
nih proizvodov. Sodelovala je pri pripravi predpisov in razvoju in oblikovanju sistema 
požarne varnosti v Sloveniji, pri pripravi evropskih požarnih smernic za zaščito stavb 
kulturne dediščine in požarno varnost v hotelih, pri uvajanju standardnih preskusnih 
metod in standardov kakovosti za preskusne laboratorije in v Združenju evropskih po-
žarnih laboratorijev. Je ustanovna članica leta 1993 ustanovljenega Slovenskega združe-
nja za požarno varstvo in njegova sekretarka. V njem in v društvu omogoča izmenjavo 
informacij in dobre prakse v Sloveniji in Evropi preko elektronske pošte, foruma, pre-
davanj, objavljenih referatov in osebnih stikov ter poišče pravo osebo za kompetentno 
razlago problematike varstva pred požarom. Dva mandata je bila članica izvršilnega od-
bora društva. Redno obvešča člane društva o novostih na področju požarnega varstva. 

Dobitniki priznanj Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2012 za izjemno strokovno delo
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Dušan Bezjak, diplomirani varnostni inženir

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

Številka izdanega priznanja: 128

Utemeljitev: Dušan Bezjak je zaposlen v podjetju Civis, ki izvaja 
strokovne naloge na področju varnosti in zdravja pri delu ter 
požarne varnosti. Je delaven, inovativen, ustvarjalen in vesten 
član ptujskega društva, izkorišča svoj ter društveni potencial ter 

je nepogrešljiv pri pripravi strokovnih posvetov.  Je eden izmed ustanovnih članov 
in tajnik društva od njegove ustanovitve leta 2003. Prenaša tuje in domače dobre 
prakse. 

Drago Vrabič, absolvent Višje tehniške varnostne šole Ljubljana

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Številka izdanega priznanja: 129

Utemeljitev: Drago Vrabič dela na področju varstva pri delu, po-
žarnega varstva in varovanja okolja pri delniški družbi Veplas. 
Ves čas izjemnega razvoja tega vodilnega proizvajalca zahtevnih 
kompozitnih proizvodov odgovorno zagotavlja humanizacijo 
dela. Moč za premagovanje delovnih naporov in za razumeva-

nje sočloveka črpa iz svoje ljubezni do narave in gora. Davnega decembra 1980 
je bil član ustanovne skupine Društva varnostnih inženirjev Velenje, ki deluje v 
Koroški, Savinjski in Šaleški dolini. V društvu je opravljal različne funkcije, sedaj 
pa je predsednik disciplinske komisije. Pri delu društva se odlikuje z vestnostjo in 
odgovornostjo. 

Aleksander Obrecht, diplomirani inženir elektrotehnike

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

Številka izdanega priznanja: 130

Utemeljitev: Aleksander Obrecht je dolgoletni član Društva var-
nostnih inženirjev in tehnikov Maribor. Od leta 1977 se ukvarja 
z varnostjo strojev in naprav. Delo je vedno opravljal popolno in 
strokovno.  Je prizadeven sodni izvedenec za varnost pri delu v 
strojništvu in  elektrotehniki. Bil je član tehničnih odborov Inšti-

tuta za standardizacijo SIST št. 61 Gospodinjski aparati in TC št. 64 Električne inšta-
lacije. Znanje in izkušnje na področju pregledov in preiskav sredstev za delo, zasilne 
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razsvetljave in drugih strokovnih nalog je na predavanjih in neformalnih srečanjih 
članov društva nesebično delil s stanovskimi kolegi. Zaradi strokovnosti in odprtosti 
je priljubljen med  kolegi. 

Dobitniki priznanj Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2012 za izjemno strokovno delo
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Kandidati za nagrade Avgusta Kuharja 
v letu 2012  

Odličnim kandidatom za nagrade izkazujemo ustrezno spoštovanje in zapisujemo 
njihove dosežke kot pomemben del zgodovine stroke varnosti in zdravja pri delu. Vsi 
kandidati izpolnjujejo razpisne pogoje, žal pa lahko nagrado prejme le eden. 

Čestitke za opravljeno delu tudi obema kandidatoma!

Kandidata za nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo:

•  Stane Ocvirk, inženir varstva pri delu,  na predlog Društva varnostnih inženir-
jev Celje,

•  Alojz Pšaker, univerzitetni diplomirani varnostni inženir,  na predlog Društva 
varnostnih inženirjev Ljubljana.
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Zahvala 

Fundacija Avgusta Kuharja se svojim donatorjem zahvaljuje za dragoceno dona-
cijo. Brez vaše podpore fundacija ne more opravljati svojega poslanstva. Var-
nost in zdravje pri delu sta za vas vrednoti, ki ju velja uveljavljati tudi simbolno 

s podeljevanjem nagrad in priznanj zaslužnim posameznikom. Donatorje želimo v 
slavnostni brošuri in na spletni strani predstaviti tudi na podlagi njihove družbene 
odgovornosti. Donacija namreč presega njihove poslovne cilje, saj omogoča promo-
cijo načel in vrednot stroke varnosti in zdravja pri delu, kar je namen nagrad in pri-
znanj Avgusta Kuharja. 

Uprava Fundacije Avgusta Kuharja

Z A H V A L A
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Donatorji Fundacije Avgusta Kuharja 
v letu 2012

Največji donator v letu 2012 je  Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS),  zato bo v letu 2013 v skladu s statutom funda-
cije zasedel mesto v nadzornem svetu fundacije.

Denarne donacije

800 €
Projekt podelitve nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 
2011 je na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov za 
promocijo zdravja (Uradni list RS, št. 12/2011 z dne 25. 2. 2011) 
finančno podprl
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana (http://www.zzzs.si)
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2009, 2010, 2011, 2012

510 €
ZVD Zavod za varstvo pri delu, d.d.
Chengdujska cesta 25, 1000 Ljubljana (http://www.zvd.si)
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012

500 €
IVD Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor
Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor (http://www.ivd-maribor.si/)
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Izjava donatorja o družbeni odgovornosti: Vse od ustanovitve Fun-
dacije Avgusta Kuharja smo  njen donator. Ves čas smo med večji-
mi, bili smo pa tudi največji donator. To smo in še počnemo zato, 
ker se zavedamo pomena in vloge stroke ter posameznikov v njej, 
ki svoje delo namenjajo višjim ciljem, kot je le zaslužek. Prav tem 
in takšnim gre zahvala za obstoj in napredek stroke, za kar pa mo-
ramo poskrbeti sami, saj od širšega okolja tega, zaradi zmotnega 
odnosa do varnosti in zdravja pri delu, žal ne moremo pričakovati. 
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500 €
LTH Ulitki d. o. o.
Vincarje 2, 4220 Škofja Loka (http://www.utlth-ol.si)
2010, 2012

319,38 €
Posameznik/ca lahko postane donator Fundacije Avgusta Ku-
harja tako, da 0,5 odstotka dohodnine nameni Fundaciji Avgusta 
Kuharja, ki je na seznamu  upravičencev v Uredbi o namenitvi 
dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/2007). Davčna 
uprava RS (DURS) je nakazala fundaciji seštevek teh donacij na 
podlagi odločb o odmeri dohodnine za leto 2011. Ne poznamo 
imen posameznih donatorjev, saj so davčna tajnost! 

300 €
VGS d. o. o.
Koprska 96, 1000 Ljubljana (http://ljubljana.vgs.si)
2008, 2009, 2010, 2011, 2012

300 €
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana (http://www.zsss.si)
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012

300 €
KOVA, d. o. o.
Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu
Teharska cesta 4, 3000 Celje (http://www.kova.si)
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012   

200 €
PROVA, Marjan Šmalc, s. p.
Ulica Slavka Gruma 86, 8000 Novo mesto
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

200 €
LOZEJ, d.o.o., Ajdovščina
Goriška cesta 62, 5270 Ajdovščina (http://www.lozej.si)
2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012
Z donacijo Fundaciji Avgusta Kuharja želimo prispevati k prepo-
znavnosti dosežkov naše stroke. 

ZNAK    |   BARVNI

Donatorji Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2012
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200 €
Zbornica varnosti in zdravja pri delu
Miklošičeva 38/III, 1000 Ljubljana (http://www.zbornica-vzd.
si/o-zbornici)
2012

150 €
ZAVAS, d. o. o.
Špruha 19, 1236 Trzin (http://www.zavas.com)
2002, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012

150 €
Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
p. p. 368, 8000 Novo mesto (http://www.dvit.preporod.net)
2008, 2010, 2012

100 €
Univar, d. o. o.
Pospeševanje varstva pri delu, požarnega varstva in varstva okolja
Industrijska cesta 2/b, 6310 Izola
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2012 

100 €
Varmed
Varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom, koordinacija 
VZD na gradbiščih in deloviščih
Miro Škufca s. p.
Košenice 22, 8000 Novo mesto
2009, 2010, 2011, 2012

100 €
Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
Miklošičeva 38 / III, 1000 Ljubljana (http://www.mi-pa.si/dvi/)
2012

50 €
Magoss Varstvo
Podjetje za varnost pri delu, požarno varnost in ekologijo, d. o. o.
Dunajska 106, 1000  Ljubljana
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012
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50 €
MH-inženiring, Svetovanje in varstvo pri delu
Metod Habe, s. p. 
Zadlog 64, 5274 Črni vrh nad Idrijo
2012

Nedenarne donacije

Mariborska livarna Maribor
Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor (http://www.mlm-mb.si)
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012 

Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS)
Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana (http://www.zveza-dvis.si)
2010, 2011, 2012

Donatorji Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2012
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Obiščite spletno stran 
Fundacije Avgusta Kuharja 

Fundacija Avgusta Kuharja predstavlja dosežke prejemnikov nagrad in priznanj Av-
gusta Kuharja tudi na spletni strani:

http://www.fundacija-avgustakuharja.si

Prenovljena spletna stran Fundacije Avgusta Kuharja obiskovalcem ponuja več in 
bolje. Poleg preprostega in funkcionalnega oblikovanja vpeljuje ob bok vsebinam, ki 
so jih bili njeni obiskovalci vajeni do sedaj, tudi elemente, ki povečujejo njeno inte-
raktivno izkušnjo. Predstavitve bodo tako v prihodnje dopolnjevali spletni obrazci, 
dinamične fotogalerije, ažurne novičke in druge podobne oblike vsebin, ki odlikujejo 
vsako sodobno spletno stran. Nič manj pomembna novost je prehod na upravljalnik 
spletnih vsebin (angl. CMS), ki vsebinskim skrbnikom spletne strani omogoča pre-
prosto in hitro dodajanje novih ter spreminjanje obstoječih vsebin. To pa je zdrava 
osnova živahnega obstoja spletne strani.

Vabimo vas, da jo obiščete! 
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Postanite donator/sponzor 
Fundacije Avgusta Kuharja

Fundacijo poznate kot neprofitno ustanovo, ki jo je ustanovila Zveza društev varno-
stnih 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 prija-
teljev. Vsaka donacija, ne glede na znesek, je za nas dragocena!

Prosimo vas, da svojo donacijo nakažete na naš 
poslovni transakcijski račun:

Fundacija Avgusta Kuharja, Dalmatinova ulica 4, 1000 LJUBLJANA
Številka računa: 02222-0020298177

pri: NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d. d.

Številka v davčnem registru: 69361550
Fundacija Avgusta Kuharja je v skladu s 94. členom ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 

117/2006) oproščena obračunavanja DDV.

POMEMBNO OPOZORILO: V skladu z 59. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – 
ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/2006) sme zavezanec uveljavljati zmanjšanje davčne osnove za dona-
cije rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje nepridobitnih dejav-
nosti, do zneska, ki ustreza 0,3 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, vendar 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.: 051 306 202
Številka transakcijskega računa: 02222-0020298177 pri NLB, d. d.   

Postanite naš donator
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Številka v davčnem registru: 69361550 
Matična številka: 5983363000
Šifra dejavnosti glavne dejavnosti v Poslovnem registru Slovenije: 94.999 
Šifra dejavnosti: SKIS 15000
Spletna stran: www.fundacija-avgustakuharja.si 
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Tudi posameznik je lahko donator Fundacije 
Avgusta Kuharja – namenite ji 0,5 % 
svoje dohodnine!

Spoštovani!

Uprava Fundacije Avgusta Kuharja zbira donacije, da bi lahko podeljevala nagrade 
in priznanja Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri 
delu! 

V preteklih letih so bili donatorji Fundacije Avgusta Kuharja predvsem pravne in 
fizične osebe. Podatki o naših donatorjih v vseh preteklih letih so na spletni stra-
ni fundacije  www.fundacija-avgustakuharja.si. Po letu 2007, odkar velja Uredba o 
namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/2007), pa je vedno več 
posameznikov, ki do največ 0,5 % svoje dohodnine namesto državnemu proračunu 
namenijo naši fundaciji. Številnim anonimnim posameznikom donatorjem naše 
fundacije se zahvaljujemo!

Enostavno in brez dodatne finančne obremenitve lahko postanete naš donator! 
Že danes lahko poskrbite, da bo odslej vsako leto do vašega preklica Davčna uprava 
RS (DURS) največ 0,5 % vaše dohodnine namesto proračunu namenila naši fun-
daciji.

Mnogi med vami ste si že na upravni enoti pridobili spletno kvalificirano digitalno 
potrdilo, ki ga med drugimi izdaja  tudi SIGEN-CA na Ministrstvu za javno upravo. 
Ta vam omogoča, da v okviru sistema E-uprave na spletni strani https://edavki.durs.
si/ preprosto in udobno na svojem osebnem računalniku oddate napoved za odmero 
dohodnine, uveljavite olajšave za družinske člane ali zahtevate informativni izračun 
dohodnine. Lahko pa tudi izpolnite obrazec »Zahteva za dodelitev dela dohodnine 
za donacije«.  

V ta obrazec vpišite te podatke naše fundacije in kliknite na gumb »Oddaj vlogo«:

1. davčna številka Fundacije Avgusta Kuharja, Dalmatinova 4, Ljubljana: 69361550,
2. fundaciji lahko namenite različno veliko donacijo: 0,1 odstotka, 0,2 odstotka, 

0,3 odstotka, 0,4 odstotka ali 0,5 odstotka dohodnine.

Postanite naš donator
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Če kvalificiranega digitalnega potrdila še nimate, pa kot davčni zavezanec lahko 
daste zahtevo za namenitev dela dohodnine kadar koli tudi pisno ali ustno na 
zapisnik pri davčnem organu.

Zahvaljujemo se vam za donacijo in pomoč!

Uprava Fundacije Avgusta Kuharja


