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Spoštovani prijatelji 
Fundacije Avgusta Kuharja!

Fundacija Avgusta Kuharja bo 13. novembra 2014 v Novi 
Gorici na Simpoziju varnosti in zdravja pri delu 2014 osem-
najstič	podelila	nagrade	in	priznanja	Avgusta	Kuharja	za	iz-

jemne	dosežke	v	stroki	varnosti	in	zdravja	pri	delu.	Letos	bomo	
podelili nagradi Avgusta Kuharja za življenjsko delo in najboljše 
diplomsko delo ter sedem priznanj za izjemno strokovno delo v 
društvih varnostnih inženirjev. 

Leto	2014	je	bilo	za	Fundacijo	Avgusta	Kuharja	polno	dogodkov.	
Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije – Nova 
Gorica	je	19.	9.	2014	na	skupščini	Zveze	društev	varnostnih	inže-
nirjev	Slovenije	(ZDVIS),	ustanoviteljice	Fundacije	Avgusta	Ku-
harja, prevzelo predsedovanje od Društva strokovnih delavcev za 
varnost	 in	zdravje	pri	delu	–	Ptuj.	Zato	 je	v	sestavi	pete	uprave	
fundacije	Petra	Jančiča,	dosedanjega	predsednika	ZDVIS,	nado-
mestil	novi	predsednik	Stanko	Ožbot.	Do	zamenjav	je	prišlo	tudi	
v sestavi nadzornega sveta fundacije. Strokovno komisijo funda-
cije	je	zapustil	njen	dolgoletni	predsednik	mag.	Jurij	Vidovič.	Za-
hvaljujemo se mu za opravljeno delo! Veseli nas, da je povabilo, 
da	 postane	 član	 strokovne	 komisije,	 sprejel	 doc.	 dr.	 Jože	 Šrekl,	
predstojnik katedre za varstvo pri delu Fakultete za kemijo in ke-
mijsko	tehnologijo	Univerze	v	Ljubljani.	Dobrodošel!

Gospodarska kriza je prizadela tudi donatorje naše fundacije, kar 
se odraža na številu donacij in njihovi višini. Uprava fundacije 
je	 zato	 letos	 izvedla	 vrsto	varčevalnih	ukrepov.	 Je	pa	odločena,	
da kljub krizi še naprej promovira stroko varnosti in zdravja pri 
delu.	 Zahvaljujemo	 se	 zvestim	 donatorjem,	 ki	 nam	 kljub	 krizi	
omogočajo	podelitev	letošnjih	nagrad	in	priznanj!	

Iskrene čestitke dobitnikom nagrad in priznanj Avgusta  
Kuharja v letu 2014!

Mag. Miro Škufca,
predsednik pete uprave Fundacije Avgusta Kuharja

Nagovor	 mag.	 Mira	 Škufce,	 predsednika	 pete	 uprave	 fundacije
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Uprava Fundacije Avgusta Kuharja je 22. 9. 2014 
sklenila, da v letu 2014 prejmejo nagradi in 
priznanja Avgusta Kuharja:

I.  Nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo prejme

 dr. Jožef Horvat za razvoj osebne varovalne opreme in metodo za ocenjevanje 
primernosti in ustreznosti osebne varovalne opreme proti škodljivemu hrupu.

 Predlagatelj:	Društvo	varnostnih	inženirjev	Ljubljana.

	 Nagrajenec	prejme	kovinsko	odličje,	plaketo	in	denarno	nagrado	v	znesku	500	
evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za življenjsko delo pod zapore-
dno številko 11.

II.  Nagrado Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko delo prejme 

 diplomirani varnostni inženir Tomaž Vošner za diplomsko delo z naslovom 
Promocija zdravja na delovnem mestu.

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

 Nagrajenec prejme plaketo in denarno nagrado v znesku 200 evrov ter se vpiše v 
evidenco nagrajencev za najboljše diplomsko delo pod zaporedno številko 15.

III. Priznanje za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in zdravja 
pri delu v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev prejmejo:

•	 Danilo Onič, Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj
•	 Božidar Jurko, Društvo varnostnih inženirjev Celje
•	 Gregor Gartner, Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
•	 Boris Lazar, Društvo varnostnih inženirjev Koper
•	 Milan Žegarac,	Društvo	varnostnih	inženirjev	Ljubljana
•	 Leon Vedenik,	Društvo	varnostnih	inženirjev	Ljubljana
•	 Denis Štemberger, Društvo varnostnih inženirjev Velenje
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Sklep	 o	 podelitvi	 nagrad	 in	 priznanj	 Fundacije	 Avgusta	 Kuharja

Dobitniki priznanj prejmejo plaketo in se vpišejo v evidenco dobitnikov priznanj pod 
zaporednimi številkami od 138 do 144.

Mag. Miro Škufca,
predsednik pete uprave Fundacije Avgusta Kuharja
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Nagrada Avgusta Kuharja 
za življenjsko delo  v letu 2014

Jožef Horvat

POJASNILO:	 Poročilo	 o	 delu	 dr.	 Jožefa	 Horvata	 je	 strokovna	
komisija pripravila leta 2009, ko je bil kandidat za nagrado za  
izjemni	dosežek.	Poročilo	je	bilo	posodobljeno	v	letu	2014.
Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja v sestavi  
predsednik	komisije	mag.	Jurij	Vidovič	iz	Maribora	in	član	komi-
sije	prof.	dr.	Primož	Gspan	 iz	Ljubljane	ocenjuje,	da	dosežek	dr.	
Jožefa Horvata, diplomiranega inženirja kemijskega inženirstva, 

razvoj osebne varovalne opreme in metoda za ocenjevanje primernosti in ustre-
znosti osebne varovalne opreme proti škodljivemu hrupu izpolnjuje razpisne pogoje 
za podelitev nagrade Avgusta Kuharja.

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi:
1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za dr. Jožefa Hor-

vata,	ki	jo	je	pripravilo	Društvo	varnostnih	inženirjev	Ljubljana	leta	2009	in	bila	
dopolnjena leta 2014;

2.	 pogovora	 s	 kandidatom	dne	 24.	 julija	 2009	na	Zdravstveni	 fakulteti,	 Poljanska	 
26	a,	Ljubljana;

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. Jožef Horvat, diplomirani inženir kemijskega inženirstva, je upokojeni višji pre-
davatelj	na	Zdravstveni	fakulteti	Univerze	v	Ljubljani.	(http://www.zf.uni-lj.si/).	Na	
tej	fakulteti	je	predaval	predmete	Bivalno	okolje,	Delovno	okolje	ter	Kemija	in	tehno-
logija	materialov.		Na	Oddelku	za	tehniško	varnost	Fakultete	za	kemijo	in	kemijsko	
tehnologijo	je	predaval	predmet	Osebna	varovalna	oprema	ter	na	Fakulteti	za	mate-
matiko in fiziko predmet Varstvo pri delu.

Na	višješolskem	in	visokošolskem	programu	je	bil	pri	diplomskih	delih	mentor	več	
kot stodvajsetim študentom. 
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Dobitnik	nagrade	Avgusta	Kuharja	za	življenjsko	delo	v	letu	2014

Jožef	Horvat	 je	bil	 rojen	v	Notranjih	Goricah.	Osnovno	šolo	 in	nižjo	gimnazijo	 je	
obiskoval	na	Jesenicah,	srednjo	šolo	pa	od	1959	do	1963	v	Ljubljani	na	kemijskem	
oddelku	Srednje	tehniške	šole.	Študiral	je	smer	kemijska	tehnologija	na	Fakulteti	za	
naravoslovje	in	tehnologijo	Univerze	v	Ljubljani	in	leta	1970	opravil	diplomsko	delo	
na oddelku za fluoro kemijo Inštituta Jožef Stefan. 

Od	leta	1971	do	1979	je	bil	zaposlen	na	oddelku	za	ekologijo	in	toksikologijo	Zavoda	
SRS	za	varstvo	pri	delu	v	Ljubljani.	Republiški	strokovni	izpit	o	varstvu	pri	delu	je	
opravil	leta	1973.	

Leta	1980	je	na	Višji	tehniški	varnostni	šoli	Univerze	v	Ljubljani	postal	višji	predava-
telj	za	predmete	Kemijske	nevarnosti,	Ekologija	dela	–	zaprašenost	ter	Osebna	varo-
valna	sredstva.	Od	1981	do	1985	je	bil	prodekan	za	študijske	zadeve.	

Leta	1986	je	na	Univerzi	v	Ljubljani	postal	magister	tehnike	z	magistrsko	nalogo	Eko-
loške razmere v industriji: škodljive snovi pri varjenju v delovnem prostoru. 

Od	 leta	1987	 je	bil	kot	višji	predavatelj	 zaposlen	na	oddelku	za	 sanitarno	 inženir-
stvo	Visoke	šole	za	zdravstvene	delavce,	danes	preimenovani	v	Zdravstveno	fakulteto	
Univerze	v	Ljubljani.	Od	1999	do	2006	je	bil	prodekan	za	gospodarske	dejavnosti.

Od	leta	1995,	ko	smo	v	Sloveniji	pričeli	spreminjati	in	usklajevati	standarde,	je	pred-
sednik Tehniškega odbora za sprejemanje standardov za osebno varovalno opremo 
(USM/TC	OVP)	na	Slovenskem	inštitutu	za	standardizacijo	(SIST).	

V	obdobju	od	1997	do	2006	je	bil	gostujoči	predavatelj	za	predmet	Osobna	zaštitna	
sredstva	na	Visoki	školi	za	sigurnost	na	radu	v	Zagrebu.

Na	Fakulteti	za	strojništvo	Univerze	v	Ljubljani	je	doktoriral	leta	2009	z	doktorsko	
disertacijo Slišna obremenitev na delovnem mestu varilca.

Na	Univerzi	v	Ljubljani	je	bil	dva	mandata	član	komisije	senata	za	dodiplomski	študij.	
Na	ministrstvu	za	pravosodje	je	sodni	izvedenec	za	področje	varnosti	in	zdravja	pri	
delu.	Na	Ministrstvu	za	delo,	družino,	socialne	zadeve	in	enake	možnosti	je	bil	član	
komisije za strokovne izpite iz varnosti in zdravja pri delu. 

Več	let	je	sodeloval	pri	razvoju	osebne	varovalne	opreme	podjetja	PAB	Plastika	Akra-
pović	Buzet	(http://www.pab-buzet.com/).	

Več	let	je	uspešno	sodeloval	pri	razvoju	gasilskih	čelad	podjetja	Plastika	Akrapović	
Buzet,	ki	so	osebna	varovalna	oprema	najzahtevnejše	kategorije	III.	
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Sodeloval	 je	 pri	 razvoju	 gasilske	 čelade	 PAB	 FIRE	 04	HT	COMPOSITE	 (http://
www.pab-buzet.com/FIRE_HT_04_Composite.htm).	 Čelada	 je	 skladna	 z	 novim	
standardom	EN	443:2008	Gasilske	čelade	za	gašenje	v	stavbah	in	drugih	zgradbah	
in zato izpolnjuje pogoje za vstop na trg Evropske skupnosti. Standard zahteva, da 
je	čelada	učinkovita	zaščita	celotne	glave	pri	zadrževanju	v	plamenih	do	10	sekund	
in	do	petminutni	izpostavljenosti	toplotnemu	sevanju	250	˚C.	Zahteve	standarda	
izpolnjujejo novi materiali, kompoziti s steklenimi in ogljikovimi vlakni. Standard 
postavlja	tudi	visoke	zahteve	po	mehanski	trdnosti	gasilske	čelade,	udobju,	nasta-
vljivosti,	neškodljivosti	za	zdravje,	slišnosti,	ter	ima	priključke	za	dihanje,	očala	in	
zaščitna	očala.

Sodeloval	je	tudi	pri	razvoju	gasilske	čelade	COMPACT	III	FF	(http://www.pab-bu-
zet.com/COMPACT_III_FF.htm).	Namenjena	 je	za	gašenje	požarov	v	naravi,	reše-
valcem	in	za	zaščito	v	industriji	ter	je	skladna	s	standardoma	EN	397	in	NFPA	1977.	
Odlikuje	jo	nizka	cena,	majhna	teža,	udobnost,	univerzalnost	in	integrirani	vizir.	Iz-
delana je iz negorljivih polikarbonatov, odpornih proti praskam in zarositvi. Notranji 
ventilacijski	sistem	omogoča	varno	delo.	Pri	toplotni	obremenitvi	do	140	˚C	je	od-
porna	30	minut	in	15	minut	pri	250	˚C.	Zaščiten	je	celoten	obraz.

V doktorski disertaciji z naslovom Slišna obremenitev na delovnem mestu varilca 
[COBISS.SI-ID	10811931],	ki	 jo	zagovarjal	na	Strojni	 fakulteti	Univerze	v	Ljublja-
ni, je preizkusil metodo za ocenjevanje primernosti in ustreznosti osebne varovalne 
opreme proti škodljivemu hrupu v skladu z definicijo primerne in ustrezne osebne 
varovalne	opreme	 iz	2.	 člena	Pravilnika	o	varovanju	delavcev	pred	 tveganji	 zaradi		
izpostavljenosti	hrupu	pri	delu	(Uradni	list	RS,	št.	7/2001).	Primernost	in	ustreznost	
je	dosežena,	če	je	pri	pravilni	uporabi	pričakovano	tveganje	za	okvaro	sluha	pod	tve-
ganjem,	ki	ga	pomeni	dnevna	izpostavljenost	hrupu	90	dB(A).	Dr.	Jožef	Horvat	 je	
prvi pri nas izdelal metodo za preverjanje tako definirane primernosti in ustreznosti 
osebne	varovalne	opreme	za	zaščito	proti	škodljivemu	hrupu.

Uporabil	je	binauralne	mikrofone	firme	Brüel	in	Kjaer	tipa	4101,	ki	jih	je	namestil	ne-
posredno	v	varilčev	sluhovod	pod	protihrupne	naušnike	treh	različnih	proizvajalcev.	
Z	meritvami	je	dokazal,	kako	se	zniža	raven	hrupa	v	različnih	frekvenčnih	območjih,	
in	to	posebej	za	levo	in	desno	uho	varilca.	Meritve	trenutne	in	dnevne	izpostavlje-
nosti ravni hrupa pri varilcih, ki so varili pri spremenljivih pogojih dela po postopku 
MIG/MAG,	so	bile	opravljene	tako	v	laboratoriju	kot	v	industrijskem	okolju.	Ocenil	
je tudi ergonomske obremenitve na delovnem mestu varilca.

Rezultati ravni hrupa, izmerjeni za osemurni delovnik z mikrofonom tik ob glavi 
varilca, so bili nad zgornjo opozorilno vrednostjo izpostavljenosti. Pri varilcih, ki 
so	si	pri	delu	zaščitili	sluh	z	naušniki,	 je	bila	raven	hrupa	pod	spodnjo	opozorilno	
vrednostjo. 
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Ugotovil	je	različno	znižanje	ravni	hrupa	po	različnih	frekvenčnih	območjih	in	da	so	
delavci kljub osebni varovalni opremi še vedno izpostavljeni visokim obremenitvam 
zaradi	hrupa	zlasti	zaradi	škodljivega	impulznega	hrupa,	ki	presega	140	dB(C).	

Ker v Sloveniji kljub pravilniku še ne izvajamo preizkusov primernosti in ustreznosti 
osebne varovalne opreme proti škodljivemu hrupu, lahko metoda dr. Jožefa Horvata 
omogoča	realno	oceno	osebne	varovalne	opreme	za	zaščito	sluha.	

Prispevek dr. Jožefa Horvata k razvoju stroke varnosti in zdravja pri delu
Je	dolgoletni	član	Društva	varnostnih	inženirjev	Ljubljana	in	aktivni	član	njegovega	
izvršnega	odbora.	Pogosto	predava	na	posvetih	Društva	varnostnih	inženirjev	Lju-
bljana	(http://www.mi-pa.si/DVI/),	strokovnih	združenj	in	Oddelka	za	tehniško	var-
stvo	Fakultete	za	kemijo	in	kemijsko	tehnologijo	Univerze	v	Ljubljani	(http://www.
fkkt.uni-lj.si/si/?1825).

Leta	2007	je	pri	Društvu	varnostnih	inženirjev	izdal	učbenik	Osebna	varovalna	opre-
ma,	2009	pa	knjigo	Osobna	zaštitna	sredstva	na	Reki.

Ocena dosežka dr. Jožefa Horvata
Dr. Jožef Horvat je eden najbolj uveljavljenih strokovnjakov pri nas na strokovnem 
področju	varstva	pri	delu	za	področje	osebne	varovalne	opreme.	Svoja	spoznanja	je	
posredoval z nasveti in predavanji na posvetih in kongresih doma in v tujini ter kot 
dolgoletni	predavatelj	na	Univerzi	v	Ljubljani	ter	na	Visoki	šoli	v	Zagrebu.	Je	predse-
dnik delovne skupine za implementacijo ter sprejem standardov EN za osebno varo-
valno	opremo	pri	Slovenskem	inštitutu	za	standardizacijo	(SIST).	Na	Ministrstvu	za	
gospodarstvo – Direktoratu za enotni trg  –  je sodeloval pri sprejemanju in pripravi 
evropske	direktive	89/686/EGS,	ter	pravilnika	o	uporabi	osebne	varovalne	opreme	ter	
spisal	več	učbenikov	o	osebni	varovalni	opremi.

Mag. Jurij Vidovič, 
predsednik strokovne komisije

Prof. dr. Primož Gspan, 
član strokovne komisije

Priloga:	osebna	bibliografija	za	obdobje:	20841	-	HORVAT,	JOŽEF	(Javno	zdravstvo	
(varstvo	pri	delu)),	COBISS	Kooperativni	on	line	bibliografski	sistem	in	servisi	CO-
BISS,	šifra	raziskovalca	20841

Dobitnik	nagrade	Avgusta	Kuharja	za	življenjsko	delo	v	letu	2014
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Nagrada Avgusta Kuharja 
za najboljše diplomsko delo v letu 2014

Tomaž Vošner

Pedagoški	zbor	Oddelka	za	tehniško	varnost	je	pregledal	diplome	v	
preteklem šolskem letu. Ugotovil je, da je diplomsko delo Tomaža 
Vošnerja z naslovom:  PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM 
MESTU	izdelano	pod	mentorstvom	prof.	dr.	Marjana	Bilbana	naj-
boljše diplomsko delo v preteklem šolskem letu. Delo je bilo oce-
njeno	z	oceno	odlično	(10),	povprečna	ocena	študija	pa	je	bila	9,43.	

Zaposleni	na	delovnem	mestu	preživijo	kar	velik	del	svojega	življenja.	Zato	pomeni	
pravilen odnos do varovanja zdravja na delovnem mestu velik prispevek h kvaliteti 
in dolžini življenja. Kandidat je skozi pomen odnosa do zdravega dela iskal razlo-
ge za uvajanje promocije zdravja na delovnem mestu  v raziskovanem okolju. Porast 
kroničnih	bolezni	nas	sili	v	ukrepanje.	Prevelik	bolniški	stalež	na	področju	bolezni,	
ki	 so	posledica	nepravilnega	obnašanja	 in	ravnanja	na	delovnem	mestu,	 je	mogoče	
zmanjšati	 z	ustreznim	usposabljanjem	 in	osveščanjem	ter	promoviranjem	zdravega	
življenjskega	sloga.	Prikazano	je	mednarodno	prizadevanje	za	osveščanje	javnosti	na	
področju	varovanja	pred	obolevanji	in	poškodbami	na	delovnem	mestu.	

V eksperimentalnem delu je Tomaž Vošner predstavil promocijo zdravja za posebno 
skupino	zaposlenih,	ki	dela	pred	slikovnim	zaslonom.	Z	anketnim	vprašalnikom	je	
pridobil podatke o stanju delovnih mest in o varnostni kulturi zaposlenih. Ugotavljal 
je	tudi	pogostost	zdravstvenih	težav,	ki	so	posledice	načina	dela.	Na	podlagi	teh	ugo-
tovitev je pripravil promocijski program, ki naj bi usposobil zaposlene za varnejše delo 
in	 jih	usmeril	k	bolj	zdravemu	načinu	obnašanja	na	delovnem		mestu	in	zdravemu	
načinu	življenja	nasploh.

Diplomska naloga obravnava sodobno delovno mesto, ki je v podjetjih vedno bolj 
pogosto, na videz brez škodljivih posledic, vendar pa kljub temu skriva nevarnost 
zdravstvenih	okvar	pri	dolgotrajnem	delu.	Zato	je	smiselno	opozoriti	na	taka	delovna	
mesta, kjer lahko že samo z ustreznimi spremembami obnašanja in majhnimi vložki v 
posodobitev	delovnih	mest	preprečimo	trajne	poškodbe	zaposlenih.	

Naloga	je	odlično	izdelana,	jasno	so	postavljeni	cilji	naloge,	ki	jih	s	skrbno	zapisano	
vsebino tudi doseže. Naloga daje konkretni delovni organizaciji dober program za 
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izvajanje promocije. Iz analiziranega stanja se pokažejo konkretne potrebe, ki zahte-
vajo ustrezno rešitev. Seveda pa ima diploma tudi širši pomen. Na splošno utemeljuje  
potrebo po promociji zdravja in daje napotke za izvedbo podjetjem, ki imajo podobno 
delovno okolje. 

Ljubljana,	15.	9.	2014
doc. dr. Jože Šrekl,

predstojnik katedre za varstvo pri delu

Dobitnik	nagrade	Avgusta	Kuharja	za	najboljše	diplomsko	delo	v	letu	2014
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Predstavitev dobitnikov priznanj avgusta 
kuharja za izjemno strokovno delo v društvih 
in sekcijah varnostnih inženirjev v letu 2014

Danilo Onič, univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva 

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

Številka izdanega priznanja: 138

Utemeljitev: Univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva Danilo 
Onič	se	odlikuje	s	poglobljenim	strokovnim	pristopom	pri	zagota-
vljanju	varnega	dela	na	gradbišču.	Specializiral	se	je	za	zagotavljanje	

varnega	dela	in	izvajanje	usposabljanj	na	delovnih	dvižnih	ploščadih	po	mednarodni	li-
cenci	IPAF,	ki	se	izvaja	skladno	s	standardom	ISO	18878.	Strokovna	spoznanja	in	izku-
šnje	iz	opravljanja	nalog	koordinatorja	varnosti	pri	delu	na	gradbišču	uspešno	prenaša	na	
predavanjih in posvetih Društva strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj. 

Božidar  Jurko, diplomiran inženir tehnologije prometa

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Številka izdanega priznanja: 139

Utemeljitev:	Božidar	Jurko	na	področju	varnosti	in	zdravja	in	po-
žarne varnosti opravlja strokovne naloge  že 28 let, in to pred-
vsem	na	komunalnem	področju	–	do	leta	1997	v	okviru	Komu-
nale	Celje,	kasneje	kot	samostojni	podjetnik.		V	vsem	tem	času	

je sodeloval pri razvoju komunalnih dejavnosti in infrastrukture na širšem celjskem 
območju,	med	drugim	tudi	pri	velikih	komunalnih	projektih	v	Mestni	občini	Celje,	
ki	 je	na	 tem	področju	vodilna	v	Sloveniji.	 Sodeloval	 je	 tako	pri	prvi	 veliki	 čistilni	
napravi	 v	 Sloveniji	 in	 kasneje	 več	manjših,	 pri	 izgradnji	 prvega	 sodobnega	 centra	
za ravnanje z odpadki v Sloveniji in s centrom povezano izgradnjo prve toplarne za 
sežiganje	predelanih	komunalnih	odpadkov	v	Sloveniji.	Od	leta	2003	opravlja	tudi	
naloge	koordinatorja	za	varnost	in	zdravje	na	gradbiščih	in	med	drugim	uvaja	so-
dobne tehnologije gradnje komunalne infrastrukture brez izkopov, kot so podvrtava-
nja	v	zaščitni	cevi,	usmerjeno	vrtanje	z	optičnim	ali	radijskim	vodenjem,	popravilo	
cevovodov z relining metodo in vstavljanjem impregniranega vložka v cevovod ter 
mikrotuneliranje.	Ves	čas	svojega	dela	na	področju	varnosti	in	zdravja	pri	delu	je	tudi	
član	Društva	varnostnih	inženirjev	Celje,	kjer	aktivno	sodeluje	pri	delovanju	društva,		
trenutno	je	član		izvršnega	odbora	društva.
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Gregor Gartner, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Številka izdanega priznanja: 140

Utemeljitev:	Gregor	Gartner	je	član	Društva	varnostnih	inženirjev	
Gorenjske od leta 2003, ko je diplomiral na Fakulteti za kemij-
sko tehnologijo, smer tehniška varnost. Deset let je bil zaposlen v 
kovinsko	predelovalnem	podjetju	Niko	d.o.o,	Železniki	kot	stro-
kovni delavec za varnost in zdravje pri delu in požarno varstvo, 

potem	pa	ustanovil	lastno	podjetje,	ki	deluje	na	področju	varnosti	in	zdravja	pri	delu,	
požarnega	varstva	in	razvoja	osebnih	karier.	V	delo	društva	se	je	vključil	aktivno	in	bil	
udeleženec	vseh	posvetov	in	strokovnih	ekskurzij	v	organizaciji	društva.	Zaradi	aktiv-
nega dela je bil že leta 2004 izvoljen v Izvršni odbor  društva, kjer je še danes. Aktivno 
je	sodeloval	v	delavnicah,	ki	jih	je	organiziralo	društvo.	Napisal	je	Priročnik	o	varnem	
in zdravem delu ter požarnem varstvu.

Boris Lazar, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Koper

Številka izdanega priznanja: 141

Utemeljitev:	Varnostni	inženir	Boris	Lazar	na	podlagi	dolgoletnih	
izkušenj	s	kakovostnimi	varnostnimi	načrti	zagotavlja,	da	je	po-
dročje	varnosti	in	zdravja	pri	delu	na	obalnih	gradbiščih	na	vzor-
ni	ravni.	Aktivni	član	Društva	varnostnih	inženirjev	Koper	je	že	

od	samega	začetka.	Med	 letoma	1987	 in	1990	 je	bil	predsednik	 tedanjega	Društva	
varnostnih inženirjev in tehnikov Koper.  Sodeloval je pri oblikovanju številnih pod-
zakonskih aktov in pri uvajanju kolektivnih pogodb. Ko je bil predsednik, je društvo  
sodelovalo	s	sindikati,	zavarovalnicami,	medicino	dela	in	inšpekcijo.	Opozarjal	je	na	
probleme iz operativnega dela v stroki. Sestanke društva je organiziral po posame-
znih	podjetjih,	od	koder	so	prihajali	člani	društva,	s	ciljem	izmenjavati	izkušnje	in	
seznanjati	 se	s	 tekočo	problematiko	varnosti	 in	zdravja	pri	delu.	Skupaj	z	drugimi	
društvi	je	organiziral	številne	strokovne	ekskurzije	(npr.	v	München).	V	času	njego-
vega	predsedovanja	je	bilo	kar	72	članov.	Skrbi	za	prenašanje	znanja	na	mlajše	kolege.	
Člane	spodbuja	in	jim	kot	izkušen	koordinator	svetuje	predvsem	na	področju	grad-
beništva. Ti visoko cenijo njegova prizadevanja za dvig znanja.

Dobitniki	priznanj	Fundacije	Avgusta	Kuharja	v	letu	2014	za	izjemno	strokovno	delo
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Milan Žegarac, magister varnosti, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj:	Društvo	varnostnih	inženirjev	Ljubljana

Številka izdanega priznanja: 142

Utemeljitev:	Magister	 varnosti	Milan	Žegarac,	 dipl.	 var.	 inž.,	 je	
tehnični	 direktor	 v	 podjetju	Komplast.	 	 V	Društvo	 varnostnih	
inženirjev	Ljubljana	se	je	vključil	leta	2002.	Od	leta	2007	je	član	
izvršilnega odbora in od leta 2009 tajnik društva. Naloge tajnika 

društva		so	vodenje	evidenc,	priprava	različnih	zapisov	in	poročil,	potrdil	o	udeležbi,	
priprava in oddaja pošte. Njegove pobude v izvršnem odboru društva so vedno jasne 
in konstruktivne. Sodeloval je skoraj pri vseh projektih društva in pri organizaciji in 
izvedbi	vsakoletnega	marčevskega	in	decembrskega	strokovnega	posveta.	Pristojen	
je za komunikacijo in uskladitev programov posvetov s predavatelji, z Inšpektoratom 
RS	za	delo	ter	z	Ministrstvom	za	delo,	družino,	socialne	zadeve	in	enake	možnosti.	V	
zadnjem	obdobju	je	sodeloval	tudi	z	varnostnimi	inženirji	iz	drugih	držav.	Z	zdru-
ženjem	MOSHA	je	v	letu	2014	soustvaril	odmevno	in	visoko	strokovno	delavnico	na	
temo	delo	na	višini.	Za	poglabljanje	povezanosti	in	sodelovanja	med	člani	društva	je	
večkrat	soorganiziral	vsakoletna	društvena	družabna	srečanja.

Leon Vedenik, magister varnosti, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj:	Društvo	varnostnih	inženirjev	Ljubljana

Številka izdanega priznanja: 143

Utemeljitev:	Magister	varnosti	Leon	Vedenik,	dipl.	var.	 inž.,	 je	
že	 vrsto	 let	 član	 društva	 varnostnih	 inženirjev	 Ljubljana.	 Bil	
je	 podpredsednik	 društva,	 član	 izvršilnega	 odbora	 društva	 in	
član	ter	soorganizator	komisije	za	posvete	in	ekskurzije	društva.	

Odlično	sodeluje	s	svojimi	stanovskimi	kolegi	iz	društva	pri	različnih	društvenih	
aktivnostih	kakor	 tudi	 z	drugimi	 strokovnjaki	 za	varnost	 in	zdravje	pri	delu.	Že	
vrsto let pod okriljem društva aktivno sodeluje tudi pri pripravi in izvedbi med-
narodne	 znanstvene	 in	 strokovne	 konference	 »Menedžment	 in	 varnost«.	Zadnja	
leta	je	še	posebej	aktiven	na	področju	raziskovanja	varnosti	in	zdravja	pri	delu,	saj	
sodeluje	na	različnih	posvetih,	delavnicah	ter	konferencah	tako	doma	kakor	tudi	v	
tujini z osnovnim namenom ter ciljem sistemskega vpeljevanja varnostne kulture 
in	s	tem	posledično	zagotavljanjem	čim	večje	varnosti	in	zdravja	tako	zaposlenim	
kakor tudi preostalemu prebivalstvu.
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Dobitniki	priznanj	Fundacije	Avgusta	Kuharja	v	letu	2014	za	izjemno	strokovno	delo

Denis Štemberger, varnostni inženir, diplomirani organizator 
manager 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Številka izdanega priznanja: 144

Utemeljitev:	Denis	Štemberger,		varnostni	inženir	in	diplomira-
ni organizator manager, je v Gorenju in med prvimi v Sloveniji 
izdelal program e-usposabljanja o varnosti in zdravju pri delu 

za zaposlene v administraciji, uporaben tudi za druge dejavnosti. V Gorenju je so-
deloval	pri	vzpostavitvi	sistema	vodenja	varnosti	in	zdravja	pri	delu	OHSAS	18001.	
Vpeljal	je	informacijsko	podporo	za	vodenje	evidenc	za	učinkovitejše	obvladovanje	
sistema varnosti in zdravja. Sodeloval je pri izgradnji sistema prepoznave in mer-
jenja nevarnih pojavov, prvih znanilcev odstopanj v delovnih procesih, ki so lahko 
vzrok	nezgod.	Je	dolgoletni	aktiven	član	Društva	varnostnih	inženirjev	Velenje.	Po-
maga	pri	organizaciji	strokovnih	ekskurzij,	izletov,	strokovnih	posvetov	ter	obvešča	
člane	društva	o	spremembah	predpisov.	
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Kandidati za nagrade Avgusta Kuharja 
v letu 2014  

Odličnim	kandidatom	za	nagrade	 izkazujemo	ustrezno	 spoštovanje	 in	zapisujemo	
njihove dosežke kot pomemben del zgodovine stroke varnosti in zdravja pri delu. 

Čestitke	za	opravljeno	delu	tudi	vsem	kandidatom!

Kandidati za nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo:

Oskar Jogan, 
varnostni inženir, na predlog Društva varnostnih inženirjev Koper,

Stane Ocvirk, 
na predlog Društva varnostnih inženirjev Celje, 

Boris Ružič, 
na predlog Društva  strokovnih delavcev za varnost in zdravje 
pri delu Ptuj.
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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

Donatorji	 Fundacije	 Avgusta	 Kuharja	 v	 letu	 2013
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Donatorji Fundacije Avgusta Kuharja 
v letu 2014

Največji	donator	v	letu	2014	je		Zavod	za	zdravstveno	zavarovanje	
Slovenije	(ZZZS),		zato	bo	v	letu	2014	v	skladu	s	statutom	funda-
cije zasedel mesto v nadzornem svetu fundacije.

Denarne donacije

1000 €
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, 2013, 2014
Projekt podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2014 je na podlagi Jav-
nega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu 
v	letu	2013	in	2014	finančno	podprl	Zavod	za	zdravstveno	zavarovanje	Slovenije

500 €
Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije
Miklošičeva	38,	1000	Ljubljana	(http://www.zveza-dvis.si)
2010, 2011, 2014

500 €
Zbornica varnosti in zdravja pri delu
Miklošičeva	38/III,	Ljubljana	(http://www.zbornica-vzd.si/ 
o-zbornici)
2012, 2013, 2014

225 €
KOVA, d. o. o.
Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu
Teharska	cesta	4,	Celje	(http://www.kova.si)
2000,	2001,	2002,	2003,	2004,	2005,	2006,	2007,	2008,	2009,	2011,	
2012, 2014  
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222,25 €
Donacije	iz	namenitve	dela	dohodnine	na	podlagi	odločb	o	od-
meri dohodnine za leto 2013 na podlagi Uredbe o namenitvi dela 
dohodnine	za	donacije	(UL	RS	30/2007,	36/2007,	37/2010)
2007,	2008,	2009,	2010,	2011,	2012,	2013,	2014

200 €
INŠTITUT ZA VARNOST LOZEJ, d. o. o., AJDOVŠČINA
Goriška	cesta	62,	5270	Ajdovščina	(http://www.lozej.si)
2001,	2003,	2004,	2005,	2006,	2007,	2009,	2010,	2011,	2012,	2014
Z	donacijo	Fundaciji	Avgusta	Kuharja	želimo	prispevati	k	prepoznavnosti	do-
sežkov naše stroke. 

200 €
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, 2013, 2014

150 €
PROVA d.o.o.
Ulica Slavka Gruma 86, 8000 Novo mesto
2007,	2008,	2009,	2010,	2011,	2012,	2013,	2014	

150 €
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, 2013, 2014

150 €
Krka, d. d., Tovarna zdravil
Šmarješka	cesta	6,	8501	Novo	mesto	(http://www.krka.si)
2002,	2007,	2008,	2009,	2011,	2013,	2014

100 €
ZAVAS, d. o. o.
Špruha	19,	1236	Trzin	(http://www.zavas.com)
2002, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Donatorji	 Fundacije	 Avgusta	 Kuharja	 v	 letu	 2013



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 Avgusta Kuharja v letu 201420

100 €
BOJ Božidar Jurko s.p., 
Storitve in svetovanje
Lava	2a,	3000	Celje
2014

100 €
Gospodarska zbornica varnosti pri delu
Cesta	Staneta	Žagarja	37,	4000	Kranj	(http://www.gzv.si)
2014

100 €
Lučka Böhm
Ljubljana
2013, 2014

100 €
Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
Miklošičeva	38	/	III,	1000	Ljubljana	(http://www.mi-pa.si/dvi)
2012, 2014

80 €
Prof. dr. Primož Gspan
Ljubljana
2014

Nedenarna donacija

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, 2013, 2014
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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

Vabimo vas, da jo obiščete! 

Donatorji	 Fundacije	 Avgusta	 Kuharja	 v	 letu	 2013
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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.			
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Postanite	 naš	 donator

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	fundaciji.

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.

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


