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Spoštovani prijatelji 
Fundacije Avgusta Kuharja!

Fundacija Avgusta Kuharja bo 22. oktobra 2015 v Novi Gorici 
na	Simpoziju	varnosti	in	zdravja	pri	delu	2015	devetnajstič	
podelila nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za izjemne 

dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu. Letos bomo podelili 
nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek, za življenjsko delo 
in za najboljše diplomsko delo ter osem priznanj za izjemno stro-
kovno delo v društvih varnostnih inženirjev. 

V letu 2015 slovenska stroka varnosti in zdravja pri delu praznu-
je visoko obletnico, 60-letnico ustanovitve Društva varnostnih 
inženirjev in tehnikov Ljudske republike Slovenije (DVIT), ka-
terega pravni naslednik je sedanje ljubljansko društvo. Številni 
dobitniki nagrad in priznanj Avgusta Kuharja prihajajo prav iz 
tega	največjega	društva	varnostnih	inženirjev.	Praznovanju	in	če-
stitkam se pridružuje tudi Fundacija Avgusta Kuharja!

Zahvaljujemo	se	zvestim	donatorjem,	ki	nam	kljub	krizi	omogo-
čajo	podelitev	letošnjih	nagrad	in	priznanj!	

Ne	nazadnje	pa	se	želim	še	osebno	zahvaliti	članom	pete	uprave	
Fundacije Avgusta Kuharja, ki delajo brez vsakršnega nadome-
stila.	Celo	več!	Smo	celo	donatorji	in	davčni	zavezanci,	ki	0,5	%	
svoje	 dohodnine,	 namesto	 državnemu	 proračunu,	 namenjamo	
naši	fundaciji.		

Iskrene čestitke dobitnikom nagrad in priznanj Avgusta  
Kuharja v letu 2015!

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 2. 10. 2015 
sklenila, da v letu 2015 prejmejo nagradi in 
priznanja Avgusta Kuharja:

I.  Nagrado Avgusta Kuharja za izjemni dosežek prejme

 Jože Prezl za sistem varnosti in zdravja pri delu v Domelu Holdingu, d. d., 
 Železniki.

 Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske.

	 Nagrajenec	 prejme	 kovinsko	 odličje,	 plaketo	 in	 denarno	 nagrado	 v	 znesku	 
400 evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za izjemni dosežek pod 
zaporedno številko 20.

II.  Nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo prejme

 mag. Nikola Vlahović, univerzitetni diplomirani inženir strojništva.

 Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje.

	 Nagrajenec	 prejme	 kovinsko	 odličje,	 plaketo	 in	 denarno	 nagrado	 v	 znesku	 
400 evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za življenjsko delo pod  
zaporedno številko 12.

III.  Nagrado Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko delo prejme 

 Katja Strnad, diplomirana inženirka tehniške varnosti (UN), za diplomsko delo 
z	naslovom	Vpliv	odpadne	električne	in	elektronske	opreme	na	okolje	in	zdravje	
ljudi.

 Predlagatelj: Katedra za poklicno, procesno in požarno varnost Fakultete za ke-
mijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

 Nagrajenka prejme plaketo in denarno nagrado v znesku 150 evrov ter se vpiše v 
evidenco nagrajencev za najboljše diplomsko delo pod zaporedno številko 16.
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Sklep	 o	 podelitvi	 nagrad	 in	 priznanj	 Fundacije	 Avgusta	 Kuharja

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

•	 Martina Bončina, Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske,
•	 Bojan Bucaj, Društvo varnostnih inženirjev Koper,
•	 Andrej Jerše, Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana,
•	 Boštjan Brilej, Društvo varnostnih inženirjev Velenje,
•	 Marjan Krašna, Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije,
•	 Janez Nunčič, Društvo varnostnih inženirjev Celje,
•	 Simo Vrlinič,	Medobčinsko	društvo	varnostnih	inženirjev	Novo	mesto,
•	 Ivan Drevenšek, Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu 
Ptuj.

Dobitniki priznanj prejmejo plaketo in se vpišejo v evidenco dobitnikov priznanj pod 
zaporednimi številkami od 145 do 152.

Mag. Miro Škufca,
predsednik pete uprave Fundacije Avgusta Kuharja
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Nagrada Avgusta Kuharja 
za izjemni dosežek  v letu 2015

Jože Prezl

UTEMELJITEV:	Strokovna	komisija	za	podelitev	nagrade	Avgu-
sta Kuharja za leto 2015, ki jo sestavljata predsednik komisije dr. 
Jože	Šrekl	 in	član	prof.	dr.	Primož	Gspan,	ocenjuje,	da	dosežek	
diplomiranega varnostnega inženirja Jožeta Prezla za sistem 
varnosti in zdravja pri delu v Domelu Holdingu, d. d., Železniki, 
izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev nagrade Avgusta Kuharja 
za izjemni dosežek za leto 2015.

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi:

1. utemeljitve Društva varnostnih inženirjev Gorenjske z dne 29. 6. 2015 za kan-
didaturo za nagrado Avgusta Kuharja za izjemni dosežek za leto 2015 za Jožeta 
Prezla;

2. pogovora s kandidatom dne 18. avg. 2015 v Domel Holding, d. d., Železniki;
3. pogovora z dr. Jožico Rejec, predsednico uprave Domelu Holdingu, d. d., in z 

Zvonetom	Torkarjem,	direktorjem	Domela,	d.	o.	o.	v	pisarni	predsednice	uprave	
Domela Holdinga, d. d., Otoki 21, Železniki; 

4. potrdila št. F_IAR_50036 o doseganju kriterijev za podelitev priznanja preso-
jevalca	Intertek	»Dosežek	na	področju	delovnih	razmer«	(Achievement	Award	
–	workplace	conditions	assessment)	za	obdobje	od	8.	4.	2015	do	7.	4.	2016	na	
področjih	dela,	plač,	delovnih	ur,	varnosti	in	zdravja	pri	delu,	požarni	varnosti,	
upravljavskem sistemu in okolju;

5.	 ogleda	arhivskih	primerkov	glasila	podjetja	Domel	»Mozaik,	Ustvarjamo	giba-
nje«;

6. Navodila za obiskovalce in poslovne partnerje Domela, d. o. o. (priloga OP 60 za 
izvajanje receptorske in varnostne službe) za upoštevanje varnostnih pravil;

7. ogleda proizvodnje v Domelu, d. o. o., Otoki 21, Železniki;
8.	 predstavitve	podjetja	Domel	na	spletni	strani	http://www.domel.com/sl/;
9. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek  za 

leto 2015;
10. Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije 

Avgusta Kuharja;
11. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja.
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Ugotovitev stanja:  

Diplomirani varnostni inženir Jože Prezl je vodja od-
delka za varstvo in zdravje pri delu, požarno varstvo 
in okolje v delniški družbi Domel Holding (Otoki 21, 
Železniki,	http://www.domel.com/sl)	in	v	hčerinskih	
podjetjih Domel, d. o. o., Domel Energija, d. o. o., 
Domel razvoj tehnologije, d. o. o., Domel elektroni-
ka in sistemi, d. o. o., Domel, razvoj rešitev d. o. o. 
in DH Ventilatorji, d. o. o. (vsi Otoki 21, Železniki), 
ter Domel IP Invalidsko podjetje, d. o. o. (Gorenja 
vas	-	Reteče	4,	4220	Škofja	Loka).	V	teh	podjetjih	je	
zaposlenih 1060 delavcev. Holding ima podjetji tudi 
na	Kitajskem	in	v	Združenih	državah	Amerike.

Dejavnost Holdinga je upravljanje družb in storitve-
ne dejavnosti. Proizvodno-prodajni program Do-
mela, d. o. o., obsega sesalne enote za mokro in suho 
sesanje,	DC	motorje,	kolektorske	motorje,	elektronsko	komutirane	motorje,	koračne	
motorje, puhala, ventilatorje, avtomobilski program, komponente in orodja ter la-
boratorijske opreme. Proizvodni program Domela IP je izdelava sestavnih delov za 
elektromotorje, dejavnosti invalidskih organizacij ter druge storitve. Domel energija 
izvaja	projektiranje	in	tehnično	svetovanje.	Domel	razvoj	tehnologije	izvaja	razisko-
valno	in	razvojno	dejavnost	na	področju	poslovnih	procesov,	Domel	elektronika	in	
sistemi pa na krmilnih sistemih EC pogonov. DH Ventilatorji poleg raziskovalne in 
razvojne	dejavnosti	 izvaja	 tudi	 tržno	dejavnost	na	področju	uporabe	SE	 in	drugih	
elektromotornih	pogonov,	DH	Ventilatorji	pa	na	področju	sistemov	in	pogonov	za	
premikanje	 zraka.	 Z	 raziskavami,	 razvojem	 in	 inovativnimi	 izdelki	 v	 branži	 uvaja	
nove standarde.

Podjetje Domel je zraslo iz kovinarske zadruge Niko, ki jo je 27. 4. 1946 ustanovilo 
šestnajst	domačinov	 iz	Železnikov.	Leta	2009	 je	 edini	 lastnik	podjetja	postal	Domel	
Holding v lasti zaposlenih, bivših zaposlenih in upokojencev. Pobudo za lastniško or-
ganiziranje zaposlenih je dal prav Jože Prezl. Razvoj in izdelava elektromotorjev ima v 
Domelu dolgo tradicijo. Do leta 2014 je podjetje izdelalo že 100 milijonov sesalnih enot. 
Je inovativno podjetje, ki 38 % prometa doseže s prodajo izdelkov, novejših od treh let. 
Strategija rasti s trajnostnimi inovativnimi rešitvami je podprta z znanjem in izkušnja-
mi zaposlenih ter tudi s tesnimi povezavami z univerzami in znanstvenimi ustanovami. 
Glavna	dejavnost	je	razvoj	elektromotorja,	ki	je	konkurenčen	na	globalnem	tržišču.

Je	 vertikalno	 integriran	 proizvajalec	 elektromotorjev	 z	 lastnim	 razvojem	 ključnih	
tehnologij. Razvojni laboratoriji so usposobljeni in opremljeni za potrebe testiranj, 

Dobitnik	nagrade	Avgusta	Kuharja	za	 izjemni	dosežek	v	letu	2015

Z obiska strokovne komisije v podjetju 
Domel
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preizkušanj	 in	 raziskav.	Z	 leti	 pridobljene	 izkušnje	 in	 znanja	 iz	 testiranj	motorjev,	
komponent	 na	 področju	 gospodinjskih	 aparatov,	 vrtnih	 orodij,	 industrijskih	 apli-
kacij, medicinske opreme in avtomobilske industrije nadgrajujejo s sodelovanjem 
v novih razvojnih projektih. Razvijajo lastne testne metode in postopke z uporabo 
moderne merilne in programske opreme ter ob upoštevanju mednarodnih standar-
dov. Univerzalni komutatorski motorji so temelj njihove prodajne verige. Izdelani so 
na	podlagi	najnovejših	tehničnih	standardov	na	visoko	avtomatiziranih	proizvodnih	
linijah.	To	zagotavlja	visoko	kakovost,	zanesljivost,	sledljivost	in	odlično	ravnovesje	
med	kakovostjo,	energetsko	učinkovitostjo	in	ceno.

Pri	razvijanju	bodisi	novih	izdelkov	bodisi	tehnologije	je	njihov	način	razmišljanja	
trajnostni	razvoj.	Vedno	si	prizadevajo	za	čim	višji	energijski	 izkoristek,	skrbijo	za	
skladnost z okoljevarstvenimi standardi in za možnost recikliranja. Stalno izboljšu-
jejo	tehnologijo	električnih	motorjev	in	pogonov	s	ciljem	zmanjšati	porabo	energije	
in	posledično	zmanjšati	tudi	vplive	toplogrednih	plinov.	Razvoj	in	izdelavo	sesalnih	
enot so nadgradili s celostno rešitvijo sesalne enote v kapsuli z zmanjšanjem vibracij 
in glasnostjo sesalnika. Visok izkoristek je prednost tudi pri energijski nalepki. Do-
mel	kupcem	ponudi	več,	dvigne	dodano	vrednost	izdelkom	in	zagotovi	lasten	vpliv	
na	način	vgradnje	visoko	učinkovitih	enot.

Domel je globalno vodilni proizvajalec sesalnih enot za sesalnike. Drugi steber njiho-
ve proizvodnje pa je proizvodnja za avtomobilsko industrijo. Ker želijo ostati vodilni 
na	globalnem	tržišču,	je	njihov	pristop	strateško	načrtovanje.	Domel	investira	v	ra-
zvoj 4 % prihodkov od prodaje, skupaj z investicijami pa 11 do 12 %. Do kupcev svo-
jih izdelkov razvijajo partnerstvo in jim nudijo podporo. Ponujajo jim inovativne re-
šitve,	ki	kupcem	omogočajo	konkurenčno	kakovost	njihovih	izdelkov	na	globalnem	
tržišču	vsaj	za	pet	let	v	naprej.	Kar	je	dobro	danes,	namreč	ne	bo	več	čez	pet	let.	Tudi	
zato pridobivajo nove kupce, ki so opazili, da Domelovi izdelki dajejo konkurentom 
na	tržišču	konkurenčno	prednost.	So	torej	razvojni	dobavitelj	svojim	kupcem	in	jim	
pomagajo trasirati njihov razvoj. Posebej ponosni so na priznanja svojih kupcev, ka-
kršna	so	priznanje	»Dobavitelj	leta«.	Podjetje	PHILIPS	jim	je	tako	priznanje	podelilo	
v letih 2005 in 2010, podjetje Stihl pa v letih 2002, 2008, 2010 in 2014.

Domel	Holding	promovira	osebni	razvoj	zaposlenih.	Od	zaposlenih	pričakujejo	am-
bicioznost, ustvarjalnost, odgovornost in gospodarnost, spoštovanje in sodelovanje, 
skrb za stranke in zaposlene ter pripadnost podjetju. Kljub temu, da so zaposleni 
lastniki/delničarji	Domela	Holdinga,	pa	veljajo	pravila,	saj	je	treba	dosegati	produk-
tivnost. Vsi se med seboj poznajo in spodbujajo vse, kar podjetju koristi. Inovativnost 
zaposlenih	sistematično	spodbujajo	s	promoviranjem	inovacij	na	ravni	holdinga	in	
v	plačnem	sistemu.	Učinki	inovacij	se	skrbno	beležijo	(slike	»prej	in	potem«,	da	se	v	
podjetju širi dobra praksa) in ocenjuje njihov prihranek oziroma prispevek. Nobena 
inovacija ni zanemarljiva. V preteklem koledarskem letu so npr. dosegli 700 inovacij 
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zaposlenih,	ki	so	zagotovile	232.000	evrov	prihrankov.	Za	manjšo	inovacijo	njenemu	
predlagatelju	vodja	pri	plači	odobri	enkratno	nagrado	do	50	evrov.	Izplačanih	je	bilo	
za	36.000	evrov	nagrad.	Za	večjo	inovacijo	se	po	letu	dni	od	njene	uvedbe	oceni	pri-
hranek	in	se	predlagatelju	izplača	enkratna	nagrada	v	višini	od	3	%	do	25	%	prihran-
ka. V vsakem timu je oseba, pristojna za inovacije. Inovativno idejo je treba najprej 
razviti	in	uresničiti,	zato	nagrajujejo	tudi	skupine	zaposlenih.	Najboljši	razvojni	tim	
je nagrajen npr. z vikend paketi, zapestnimi urami ipd. 

Zaposleni	so	vsako	leto	deležni	prek	30	ur	usposabljanja.	Mesečno	potekajo	sestanki	
vodij	 projektov.	Namesto	kritike	 gojijo	pohvalo	 (npr.	 ob	 zaključku	 leta).	Zavedajo	
se pomena dobrega komuniciranja. Stalno imajo približno 60 rednih štipendistov, 
ki	navadno	v	podjetju	ostanejo,	saj	se	znajo	uveljaviti	že	pri	praktičnem	delu	v	času	
šolanja. Ob delu se vedno izobražuje približno 60 zaposlenih. 

V podjetju velja, da se bogato povrne vsako vlaganje v ljudi. Direktorica holdinga 
je	vpeljala	načelo,	da	mora	biti	osnova	medčloveških	odnosov	zaupanje,	kar	 seve-
da pomeni, da je treba biti vreden zaupanja. Postavljati si je treba cilje in spremljati 
rezultate.	Od	vsakogar	se	pričakuje,	da	se	uči	iz	napak	in	napreduje.	Posameznik	pa	
mora	seveda	na	svoji	strani	pokazati	voljo	in	zavzetost.	V	glasilu	podjetja	Domel	Mo-
zaik,	ki	izhaja	pod	motom	»Ustvarjamo	gibanje«,	redno	predstavljajo	nove	sodelavce.	
Novo	zaposleni	Domela	so	običajno	pozitivno	presenečeni	nad	odprtostjo	odnosov	
v podjetju.  

V	sodelovanju	s	Kliničnim	inštitutom	za	medicino	dela,	prometa	in	športa	iz	Ljubljane	
so preko Tima za promocijo zdravja, ki ga vodi Janja Kozjek, izvedli delavnico o stresu 
na delovnem mestu. Izvedli so usposabljanje o stimulativnem vodenju ljudi. Enkrat 
mesečno	se	redno	izvajajo	posvetovanja	med	vodstvom	podjetja	in	sindikatom	ter	sve-
tom	 delavcev.	 Imajo	 profesionalnega	
predstavnika tako sveta delavcev kot 
sindikata. Enkrat letno je zbor delav-
cev.	Za	delavce	organizirajo	in	finan-
cirajo	najrazličnejše	športne	aktivno-
sti, obiske kulturnih prireditev ipd. 
Podjetje razvija svojo družbeno odgo-
vornost in ima pozitiven odnos do lo-
kalnega	okolja.	Sistematično	ustvarja-
jo	stabilno	delovno	okolje.	Tudi	v	času	
gospodarske	krize	niso	odpuščali,	saj	
verjamejo, da je treba zdržati tako v 
času	 dobrih	 kot	 slabih	 rezultatov	 in	
da se nikoli ne sme prenehati vlagati 
v	razvoj.	Posledično	imajo	zgolj	3,6	%	

Dobitnik	nagrade	Avgusta	Kuharja	za	 izjemni	dosežek	v	letu	2015

Strokovna komisija si ogleduje nadgraditev stroja v proi-
zvodnji, ki je nastala na podlagi predloga inovacije enega 
od zaposlenih
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bolniške odsotnosti z dela, kar je za proizvodno dejavnost dober rezultat. Nizka bolni-
ška	odsotnost	omogoča	stalne	posadke	in	s	tem	višjo	produktivnost.	

Domel ima dolgoletno tradicijo pri zagotavljanju najvišje kakovosti izdelkov in pro-
cesov. Te usmeritve dokazujejo tudi certifikati standardov kakovosti in okolja. ISO 
9001	so	pridobili	že	leta	1992	med	prvimi	podjetji	v	Sloveniji.		Uspešnost	in	učinko-
vitost poslovanja v smeri družbene odgovornosti  in trajnostnega razvoja dosegajo s 
pomočjo	naslednjih	sistemskih	standardov:

•	 ISO	9001		–		sistem	vodenja	kakovosti,
•	 ISO	14001		–		okoljski	standard,
•	 ISO/TS	16949		–		zahteve	avtomobilske	industrije,
•	 ISO	13485		–		sistem	kakovosti	za	medicinske	pripomočke.

Kupci Domelovih strojev in naprav pogosto presojajo Domel po lastnih vse bolj zah-
tevnih kriterijih. V zadnjih 14 dnevih so bile opravljene npr. tri presoje kupcev. 

Na	področju	varstva	okolja	se	je	Domel	med	drugim	prilagodil	zmanjšanju	svetlob-
nega onesnaževanja  z ureditvijo zunanje razsvetljave po novi uredbi. Presojevalci 
tako	omenjajo,	da	je	ponoči	v	Železnikih	na	nebu	vidna	Rimska	cesta,	kar	je	izjemno	
za  industrijska mesta. 

Domel	svoje	vrednote	in	standarde	pričakuje	tudi	od	lastnih	dobaviteljev	in	jim	zato	
pomaga izpolniti kriterije za standarde kakovosti. To pomeni, da aktivno širi enake 

vrednote	po	vsej	proizvodni	verigi.	Med	dru-
gim je Domel pripravil tudi obrazec na po-
dročju	varnosti	in	zdravja	pri	delu,	s	katerim	
avditira/presoja svoje dobavitelje.

Multinacionalke	danes	izvajajo	že	tudi	etično	
presojo podjetja. V zadnjem obdobju so pose-
bej ponosni na priznanje »Dosežek na podro-
čju	delovnih	razmer«	(Achievement	Award	–	
workplace	conditions	assessment)	za	obdobje	
od	8.	4.	2015	do	7.	4.	2016	na	področjih	dela,	
plač,	delovnih	ur,	varnosti	in	zdravja	pri	delu,	
upravljavskem sistemu in okolju. Priznanje je 
Domelu dodelil  Intertek, specializiran za pre-
sojanje dobaviteljev v imenu mednarodnih 
znamk	 in	 poslovnih	 sistemov	 	 (http://www.
intertek.com/business-assurance/supplier-
-management/workplace-conditions/).	 Pre-
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sojevalec	iz	Združenega	kraljestva	 je	tako	dva	dni	pregledoval	podatke	o	nadurah,	
o prisotnosti na delu, varnosti in zdravju pri delu, požarni varnosti ter izvedel 40 
razgovorov	z	naključno	izbranimi	delavci.	Presojajo	tudi,	kako	za	varnost	in	zdravje	
pri delu skrbijo zunanji pogodbeni izvajalci, ki delajo na lokaciji Domela. To kaže na 
potrebo, da tudi Domel enako skrbno izbira svoje pogodbene partnerje in dobavite-
lje. Presojevalca je presenetilo, da Jože Prezl s sodelavcem tako pri varnosti in zdravju 
na delovnem mestu, požarni varnosti in varovanju okolja dosega dobre rezultate, za 
kakršne navadno obstajajo interdisciplinarni timi. Na presoji so dobili 100 %.

S spletne strani delniške družbe Domel: Zaposleni	smo	ključni	dejavnik	uspe-
ha	podjetja	Domel.	Zaposleni	namreč	oblikujemo	vizijo,	določamo	poslanstvo,	
ustvarjamo kulturo, si postavljamo vrednote in sprejemamo strategije za njiho-
vo	uresničevanje.	Prepoznavamo	nove	poslovne	priložnosti	ter	zanje	oblikujemo	
nove izdelke in storitve. Če smo pri tem uspešni, bo uspešno tudi naše podjetje. V 
skupini	Domel	trenutno	zaposlujemo	nekaj	več	kot	1000	ljudi,	ki	tvorijo	učinko-
vit	in	zavzet	kolektiv.	Zato	skrbimo	za	varne	in	zdrave	pogoje	dela,	organiziramo	
celovito	izobraževanje,	ki	vključuje	vse	zaposlene	pri	poklicnem	in	strokovnem	
razvoju,	ter	spodbujamo	in	nagrajujemo	inovativnost.	Zadovoljstvo	na	delovnem	
mestu je vedno povezano z zadovoljstvom v življenju, zato se v Domelu trudimo 
zaposlenim	na	različne	načine	izboljšati	tudi	kakovost	prostega	časa:	ugodno	ko-
riščenje	počitniških	kapacitet,	skupno	druženje	na	poletnem	pikniku,	novoletno	
obdarovanje otrok, subvencioniranje rekreativnih in kulturnih dejavnosti ter raz-
lične	druge	dejavnosti,	ki	bogatijo	in	povezujejo.

Vizija: Postati	hočemo	eden	vodilnih	globalnih	razvojnih	dobaviteljev	elektron-
sko komutiranih (EC) pogonov in ohraniti vodilni položaj na trgu sesalnih enot.

Poslanstvo: Domel je družbeno odgovorno podjetje. Kot globalni razvojni doba-
vitelj dovršenih rešitev elektromotornih pogonov in komponent, zasnovanih na 
lastnih	 inovativnih	 tehnologijah,	omogočamo	rast	 in	 trajnostni	 razvoj	 skupine	
Domel. S tem zagotavljamo kakovostna delovna mesta v širšem okolju.

Vrednote: 

Ustvarjalnost in ambicioznost: Delo	v	Domelu	nam	je	izziv	za	profesionalno	in	
osebno	rast,	kjer	z	nenehnim	učenjem	in	osebnim	razvojem	postavljamo	temelje	
za	večjo	ustvarjalnost.	Vzamemo	si	čas	za	razmišljanje,	inovativno	delovanje	in	
spodbujamo	nove	ideje	ter	dobre	nagradimo.	Neprestano	izboljšujemo	načine	in	 
rezultate	dela.	Naši	cilji	so	visoki,	vendar	uresničljivi.	Imamo	pogum	za	spreje-

Dobitnik	nagrade	Avgusta	Kuharja	za	 izjemni	dosežek	v	letu	2015
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manje	ovir	in	napak,	iz	katerih	se	znamo	učiti.	Postavljamo	si	visoke	cilje	na	ravni	
podjetja	in	na	ravni	vsakega	posameznika,	pri	čemer	spodbujamo	zdravo	tekmo-
valnost, težnje po izobraževanju in napredovanju na delovnem mestu, hkrati pa 
se	trudimo	doseči	ravnovesje	med	delom	in	družino.

Odgovornost in gospodarnost: Naš	moto	 se	 glasi:	 »Kar	 rečem,	 to	 naredim.«	
Sprejete	obveznosti	in	obljube	vedno	uresničimo.	S	sredstvi	podjetja	v	vseh	oko-
liščinah	in	vedno	ravnamo	racionalno,	kot	da	bi	bila	naša	osebna	last,	obenem	pa	
si	prizadevamo	s	čim	manjšimi	vložki	maksimirati	iztržek.	Ker	smo	naravnani	k	
rezultatom, delujemo v smeri razvoja optimalnih izdelkov, doseganja optimalnih 
pogojev na trgu, stalnega zniževanja stroškov, neprestanega iskanja poslovnih 
priložnosti	in	ustvarjanja	dobička.	

Spoštovanje in sodelovanje: Do drugih se obnašamo tako, kot bi si želeli, da 
se	drugi	obnašajo	do	nas.	Ne	dopuščamo	nespoštljivega	odnosa.	Neusmiljenost,	
brezobzirnost in domišljavost ne sodijo v Domel. 
Skupaj smo v dobrem in v slabem, odkrivamo in rešujemo potencialne probleme 
in se skupaj tudi veselimo. Sodelujemo pri postavljanju in realizaciji ciljev, ker se 
zavedamo, da smo del kolektiva, ki lahko le s sodelovanjem doseže postavljene 
cilje.	Zato	pospešujemo	timski	način	dela,	aktivno	sodelujemo	v	timih,	spodbu-
jamo	različnost	mišljenja,	poudarjamo	pomembnost	doprinosa	posameznika	k	
skupnemu rezultatu.

Skrb za stranke in zaposlene: Ker se zavedamo, da je kupec kralj, je smiselna pri-
lagodljivost	kupčevim	zahtevam	že	ves	čas	naša	konkurenčna	prednost.	Imamo	
načrt	in	cilje	dela	s	strankami.	Naš	pristop	do	strank	je	kakovosten	in	pristen,	kar	
pomeni,	da	si	za	stranke	vzamemo	čas,	poiščemo	najboljšo	možnost	glede	cene	
in	kakovosti,	smo	dosegljivi,	ustvarjamo	prijetno	ozračje,	smo	prijazni,	zanesljivi	
in prilagodljivi.
Skrbimo za razvoj, izbor ter strokovno in osebno rast zaposlenih, tako da pridejo 
pravi	ljudje	na	ustrezna	delovna	mesta.	Naša	delovna	mesta	omogočajo	ustvar-
jalnost,	prinašajo	notranje	zadovoljstvo	zaposlenih,	niso	enolična,	so	primerno	
plačana	in	zdravju	neškodljiva.

Pripadnost: Ponosni smo, da smo Domelovci. Lojalnost zaposlenih je trden te-
melj obstoja in razvoja našega podjetja, saj pomeni združevanje kariernih sanj 
in	ciljev	podjetja.	Prizadevamo	si	izdelati	celovit	sistem	obvladovanja	človeških	
virov. Vsi zaposleni se zavedamo, da je pomembno cilje, vrednote, poslanstvo 
in	vizijo	vzeti	za	svoje	in	si	po	svojih	najboljših	močeh	prizadevati	za	razvoj	in	
napredek podjetja.
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Pri	starosti	40	let	je	Jože	Prezl	začel	študirati	na	Višji	tehniški	varnostni	šoli	v	Ljubljani,	
kjer so ga navdušili za varnost in zdravje pri delu. Vrsta in število dodatnih izobraževanj:

26. 6. 2003  – pridobil naziv diplomirani varnostni inženir
23. 4. 2004  – opravil strokovni izpit iz varstva pred požarom
30. 9. 2004  – opravil program andragoškega usposabljanja
2. 11. 2004  – opravil strokovni izpit iz varstva pri delu
26. 3. 2007  – pridobil dovoljenje za opravljanje nalog iz varstva pri delu
	 –	periodičnih	in	drugih	preiskav	delovnega	okolja
	 –	periodičnih	in	drugih	pregledov	delovne	opreme
 – izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti
 – usposabljanje za varno delo
6.	6.	2011		 –	na	GZS	opravil	izpit	Edison,	pregledovanje,	merjenje,	izvajanje	in		 	
	 				servisiranje	električnih	in	drugih	inštalacij,	strelovodov,	strojev	in		 	
     opreme postrojev in naprav
23. 4. 2014  – pridobil pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
25. 9. 2014  – obnovil dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog iz varstva pri delu
	 –	periodičnih	in	drugih	preiskav	delovnega	okolja
	 –	periodičnih	in	drugih	pregledov	delovne	opreme

Oddelek za varstvo in zdravje pri delu, požarno varstvo in okolje Holdinga Domel, v 
katerem	je	Jože	Prezl	vodja,	se	uvršča	v	splošno	področje,	ki	ga	v	Holdingu	vodi	Aleš	
Markelj.	Vanj	poleg	varnosti	in	zdravja	pri	delu	sodijo	še	pravna	služba,	informatika	
ter	sistemi	in	inovacije.	Direktor	splošnega	področja	na	mesečnih	kolegijih	vodstvu	
holdinga	sporoča	tudi	podatke	o	varnosti	in	zdravju	pri	delu.	V	oddelku	je	še	sode-
lavec	 	 Janko	Frelih.	Skrbita	za	varnost	1060	delavcev,	 	zaposlenih	na	200	različnih	
delovnih mestih na treh lokacijah vseh podjetij Holdinga Domel. V holdingu je tudi 
invalidsko podjetje, v katerem je Jože Prezl strokovni delavec za delo z invalidi. 

Direktorica	holdinga	in	direktor	Splošnega	področja	sta	poudarila	samostojnost	Jožeta	
Prezla,	ki	pa	je	seveda	povezana	z	izkazano	odgovornostjo	za	strokovne	odločitve.	Vod-
stvo zaupa njegovi strokovnosti in opozarja na nove pristope in vsebine, ki jih je Jože 
Prezl vnesel po prevzemu vodenja oddelka. Direktorica holdinga in direktor Splošnega 
področja	sta	poudarila,	da	je	dotedanji	tehnični	in	energetski	varnosti	dodal	celovito	
skrb za varnost in zdravje delavcev, ki upošteva med drugim tudi psihosocialne obre-
menitve.	Za	svoj	pristop	ima	vso	podporo	vodstva.	Zmanjšala	se	je	resnost	poškodb	pri	
delu, ne pa tudi pogostnost, ker jo še vedno delno spodbuja sistem odškodnin.

Oddelek	je	samostojno	pripravil	delodajalčevo	listino	izjava	o	varnosti	z	oceno	tvega-
nja. Povezana je s kadrovskimi podatki in temelji na organizacijskih pravilnikih. Do-
mel	ima	preko	sto	notranjih	organizacijskih	pravilnikov,	ki	povzemajo	določila	pred-
pisov	na	ljudem	prilagojen	način.	Pravilniki	so	zaposlenim	dostopni	na	intranetu	in	
delavci	se	na	usposabljanju	seznanijo,	kako	so	jim	le-ti	v	pomoč	pri	njihovem	delu.
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Jože Prezl je pripravil in prilagodil novo obliko ocene tveganja, ki bo usklajena med 
drugim	s	potrebami	invalidske	komisije	Zavoda	za	pokojninsko	in	invalidsko	zava-
rovanje	Slovenije	(ZPIZ).	V	oceno	tveganja	bodo	tako	vneseni	podatki,	ki	jih	mora	
pripraviti	delodajalec	na	podlagi	obrazca	ZPIZ	o	delovni	dokumentaciji	DD-1.	Letno	
namreč	invalidske	komisije	obravnavajo	od	pet	do	šest	zaposlenih.	Njegovo	načelo	je	
sistematizacija in optimizacija dela, da se ne podvaja. 

Naloge medicine dela po pogodbi opravlja dr. Janez Dolenc, ki je po ogledu delovnih 
mest	zanje	pripravil	zdravstveno	oceno	tveganja.	Zaradi	omejenega	časa,	ki	ga	lahko	
posveti Domelu, je potrebno z njim npr. pri postopkih za invalidsko komisijo sodelo-
vati	z	vnaprejšnjim	natančnim	opisom	problematike.

Delovna dokumentacija po obrazcu DD-1:
1. opis in potek dela ali dejavnost, na podlagi katere ste zavarovani (kratko in 

jedrnato	opisati	vse	faze	dela	v	izmeni,	trajanje	glavnih	in	drugih	opravil),	
2. predmeti dela (surovine, kemikalije, polizdelki, izdelki), 
3.	 značilnosti	(ritem,	karakteristika,	znak,	obeležje),	ki	se	nanašajo	na	delovno	

okolje	(ekologija	dela,	fizikalni,	kemični	in	biološki	faktorji)	in	informacije,	
fizične	obremenitve	(položaji	telesa	in	udov,	mišične	aktivnosti),	nevarnost	
nesreč	ter	na	delovne	stike	in	psihosocialne	zahteve	(intenziteta,	pomemb-
nost,	trajanje	in	MDK	/	MDD,	MDO/)		

4.	 ekološke	obremenitve	(fizikalne,	kemične,	biološke),
5. fiziološke obremenitve (položaj telesa, telesne aktivnosti in obremenitve, 

senzorne	obremenitve,	način	dela	in	psihosocialne	obremenitve,	psihološke	
obremenitve),

6.	 zdravstvene	in	psihofizične	zahteve	(lastnosti,		sposobnosti	in	zmogljivosti),
7. skupna ocena obremenjenosti, stopnje zdravstvene ogroženosti in stopnje 

tveganja za nezgode,
8. skupna ocena ogroženosti za nastanek bolezni po mednarodni klasifikaciji 

bolezni, za poškodbe pri delu in za poklicne bolezni.

V	celotno	oceno	tveganja	je	vključil	tudi	celovito	preventivno	vzdrževanje	strojev,	delov-
nih	mest	in	menjav	orodij	po	metodi	TPM	(TPM	-	Total	Productive	Maintenance)	in	
5S.	Sodeluje	s	skupinami	TPM,	ki	jih	je	na	ravni	podjetja	38.	Z	vsako	skupino	in	tudi	s	
posamezniki znotraj skupine se je opravilo posvetovanje o varnosti na delovnih mestih. 
Z	odgovornim	varnost	in	zdravje	iz	skupine	so	pregledali	vsak	stroj	posebej	in	delovanje	
varnostnih elementov strojev, ki jih skupina uporablja. Sestanki so od 10- do 15-minutni.

Uveden	je	informacijski	sistem	SAP,	v	katerega	se	mesečno	vpisuje	število	nezgod	pri	
delu in njihova resnost. 
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Leto Število nezgod Pogostnost Resnost

2011 25 25,58 34,52

2012 26 26,86 35,48

2013 23 24,26 31,99

2014 27 28,22 20,16

Kljub temu, da število nezgod ostaja na podobni letni ravni, se je zmanjšala resnost 
nezgod.

V	podjetju	 je	organiziran	 tudi	17-članski	Tim	za	promocijo	zdravja,	 v	katerem	so	
med drugim tudi vsi vodje. Vodi ga sodelavka, Janja Kozjek,  Jože Prezl je že po svoji 
funkcijski	dolžnosti	drugi	najbolj	dejaven	v	timu.	Postavljajo	cilje	promocije	zdravja		
in	se	dogovorijo,	kako	jih	nameravajo	doseči.

Na	podlagi	analize	stanja	(vsako	leto	sta	v	povprečju	dve	poškodbi	zaradi	neprimer-
ne obutve) pa je vodstvu predlagal, glede na povišane zahteve iz ocene tveganja, da 
delavci	v	proizvodnji	prejmejo	ustrezne	varovalne	čevlje.	Predlog	je	moral	opredeliti	
načrt	s	predračunom,	cilji	in	učinki.	Čeprav	se	je	vodstvo	s	predlogom	strinjalo,	je	
odobrilo	postopno	izvajanje,	ki	je	za	podjetje	finančno	zdržno.	Delavci	lahko	izbirajo	
med	devetimi	različnimi	modeli	varovalnih	čevljev,	da	bi	vsakdo	našel	zase	najbolj	
udobnega. V posebnih primerih je zagotovljen celo ortopedski model. Poleg že za-
gotovljene varovalne obutve v orodjarni in avtomatskih stiskalnicah, kjer delovno 
obutev uporablja okoli 150 delavcev, sedaj le-to uporabljajo tudi v drugih oddelkih. 
Število uporabnikov je naraslo na okoli 350 delavcev. Predlog ukrepa mora vsebovati 
tudi	povratno	informacijo	o	učinkih.	Dejstvo,	da	večina	zaposlenih	varovalno	obutev	
rada	nosi,	je	najboljša	povratna	informacija.	

V	skladiščih	zaposleni	(lanserji)	vsak	delovni	dan	prehodijo	do	15	km,	zato	so	pogoj	
posebej	udobni	čevlji.	Preizkusili	so	šest	modelov,	da	so	našli	najbolj	primerne.	V	letu	
2016	načrtujejo	tehnološke	rešitve	skladiščenja,	kar	bo	bistveno	zmanjšalo	prehojene	
razdalje in tempo hoje. 

Večina	oddelkov	je	kljub	veliki	energetski	porabi	klimatiziranih.	Pri	zasnovi	rešitev	
so upoštevali ne le temperaturno udobje, ampak tudi obvladovanje hrupa na de-
lovnem mestu.
Udobje	na	hrupnih	delovnih	mestih	zagotavljajo	s	čepi	za	varovanje	sluha,	ki	so	in-
dividualno prilagojeni sluhovodu vsakega zaposlenega posebej. Stanejo 90 evrov. V 
skladu	z	okoljskim	standardom	ISO	14001	so	zvočno	izolirali	bolj	hrupne	stroje,	da	
je hrup v okolici podjetja v dovoljenih mejah.
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V zadnjem obdobju so na podlagi študije zamenjali vso razsvetljavo in pri tem upo-
števali	 ne	 le	 osvetljenost,	 ampak	 tudi	 kontrast,	 harmonično	porazdelitev	 svetlobe,	
barvo	svetlobe,	smer	vpada	svetlobe,	bleščanje	ipd.	Zaposleni	poročajo,	da	se	je	vi-
dnost bistveno izboljšala. 

Opisna	navodila	za	varno	delo	 je	 spremenil	v	novo	grafično	obliko	navodil	za	var-
no delo, da podobno kot obratne odredbe slikovno opozarjajo in svetujejo. Skupaj s 
tehnologi se je preverilo in zamenjalo preko 400 navodil za varno delo. Preveril in na 
novo je izdelal navodila za varno delo z nevarnimi snovmi ter jih opremil s piktogra-
mi. Je odgovoren za vsebino šestih organizacijskih predpisov z dvanajstimi prilogami. 

V	oddelku	vlivanja	BMC	mas	se	je	uredilo	boljše	odsesavanje	od	strojev.	S	tehnični-
mi in organizacijskimi ukrepi se je zmanjšala prisotnost stirena v prostoru pod 10 
odstotno dovoljeno mejo obremenitve. To dokazujejo pregledi delovnega okolja in 
zdravniški pregledi zaposlenih (biološki monitoring).

Opravljene so bile meritve delovnega okolja v proizvodnih obratih in v vseh pisar-
nah. Na podlagi meritev je bil v soglasju z upravo v oddelku avtomatskih stiskalnic 
urejen	odvod	toplote	od	strojev	in	izdelano	prezračevanje.	V	pisarnah	splošnega	sek-
torja,	tehnologije	in	razvoja	pa	je	bila	nameščena	klimatska	naprava.	Na	glavnih	tran-
sportnih poteh je bilo poskrbljeno za varnost pešcev, zunanji obiskovalci pa morajo 
imeti	odsevne	telovnike.	Izdelal	je	letak,	s	katerim	se	obiskovalce	opozarja	in	obvešča	
o varstvu pri delu, požarnem varstvu ter okolju v podjetju.

Izdelal je obrazec, s katerim se zunanji izvajalci obvezujejo, da v svojih podjetjih 
spoštujejo	 zakon	 o	 varnosti	 in	 zdravju	 pri	 delu.	Kdor	 pa	 opravlja	 vroča	 dela	 na	
območju	podjetja,	mora	podpisati	obrazec	o	požarni	straži,	ki	jo	organizira	sam	ali	
pa podjetje Domel. 

Pri	celostni	podobi	podjetja	je	organiziral,	na	zahtevo	vodstva,	nove	zaščitne	obleke	
in na njegovo pobudo so v podjetju vpeljali majice, ki jih imajo lahko zaposleni name-
sto	halj.	S	tem	je	izboljšal	osebno	počutje	delavcev,	ki	ne	marajo	imeti	delovnih	halj.

Vsa notranja usposabljanja za varno delo in požarno varstvo, kot zahteva zakonodaja, 
ter	ekologijo	opravlja	sam.	Zaradi	pogostih	poškodb	izven	dela	v	predavanja	vključi	
tudi temo o varnosti izven podjetja. Izdelal je progam za usposabljanje za zaposlene, 
ki	so	izpostavljeni	stirenu.	Teoretično	in	praktično	usposablja	za	varno	delo	z	viličar-
jem in upravljavce mostovnih in konzolnih dvigal, vodenih s tal. Preko 100 zaposle-
nih	ima	izpit	za	viličarja.	Usposablja	električarje	za	delo	pod	napetostjo.	

V	sodelovanju	s	Kliničnim	inštitutom	za	medicino	dela,	prometa	in	športa	je	preko	
Tima za promocijo zdravja soorganiziral in pripravil video material z dvaindvajseti-
mi ergonomsko najbolj obremenjenimi delovnimi mesti za dve delavnici o ergono-
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Dobitnik	nagrade	Avgusta	Kuharja	za	 izjemni	dosežek	v	letu	2015

miji	za	tehnologe	in	notranje	izdelovalce	strojev.	Delavnici	je	vodila	prof.	dr.	Metoda	
Dodič	Fikfak.	Rezultat	delavnice	je	med	drugim	tudi	večje	število	dvižnih	vozičkov/
miz na ergonomsko bolj obremenjenih delovnih mestih.

Organiziral	je	nov	sistem	ločevanja	odpadkov	v	podjetju	in	v	treh	letih	zmanjšal	ko-
ličino	ostalih	komunalnih	odpadkov	z	233	ton	na	66	ton.	Strošek	za	odpadke	se	je	
zmanjšal na ravni podjetja za 32.000 evrov.

PRISPEVEK JOŽETA PREZLA K RAZVOJU STROKE VARNOSTI IN ZDRAVJA 
PRI DELU:

Jože	Prezl	je	član	Društva	varnostnih	inženirjev	Gorenjske	in	od	leta	2007	član	izvr-
šnega	odbora	društva.	Je	tudi	član	Obrtne	zbornice	Škofja	Loka	in	za	njeno	glasilo	je	
napisal	dva	članka	o	varnosti	pri	delu	in	požarni	varnosti.	Članom	zbornice	brezplač-
no pomaga v postopkih z invalidsko komisijo. 

Redno	piše	članke	v	Mozaik,	glasilo	podjetja	Domel.	Izdelal	je	plakat	o	varnosti	pri	
delu	za	interno	uporabo.	S	Televizijo	Slovenija	in	prof.	dr.	Metodo	Dodič	Fikfak	je	
sodeloval	pri	snemanju	oddaje	Zdravje	Slovencev	v	času	krize.	

Je	poveljnik	štaba	civilne	zaščite	v	podjetju.	Poleg	požarne	varnosti	je	prioriteta	civil-
ne	zaščite		poplavna	varnost.	Odgovoren	je	za	organiziranost,	kadrovsko	zasedbo	in	
izvedbo protipožarnih in protipoplavnih vaj. 

OCENA DOSEŽKA JOŽETA PREZLA:

Za	konkurenčnost	podjetja	na	globalnem	trgu	mora	sodobno	podjetje	prepričati	po-
slovne partnerje, da zna obvladovati vsa tveganja in izpolnjuje kriterije najvišjih stan-
dardov	kakovosti,	družbene,	okoljske	in	etične	odgovornosti.	Jože	Prezl	je	od	samega	
začetka	svoje	poklicne	poti	v	stroki	varnosti	in	zdravja	pri	delu	intuitivno	razvijal	kon-
cept	obvladovanja	vseh	tveganj,	skladen	s	temi	zahtevami.	Tehnično	varstvo	in	tradici-
onalno	preprečevanje	poškodb	in	bolezni	je	nadgradil	z	ustvarjanjem	udobja	na	delov-
nem	mestu,	ki	omogoča	zaposlenim	visoko	produktivnost	in	ustvarjalnost.	Presegel	je	
standarde varnega, ki jih nalaga zakonodaja in njegove obveznosti na delovnem mestu, 
gradil	je	kulturo	varnosti,	ki	zaposlenim	omogoča	kvalitetnejše	življenje	(v	smislu	var-
nosti) na delovnem mestu in zunaj delovnega mesta. S tem je svojemu podjetju poma-
gal	utrditi	položaj	na	globalnem	tržišču	in	posledično	socialno	ter	materialno	varnost	
zaposlenim.	Dokazal	je	torej,	da	je	stroka	varnosti	in	zdravja	pri	delu	ključna	za	dosega-
nje zahtevanih standardov in torej za poslovno uveljavitev podjetja. Izkušnje v podjetju 
Domel	in	pridobljeno	znanje	tudi	nesebično	prenaša	na	strokovno	javnost.

Dr. Jože Šrekl, predsednik strokovne komisije
Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije
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Nagrada Avgusta Kuharja 
za življenjsko delo  v letu 2015

Nikola Vlahović

UTEMELJITEV:	Strokovna	komisija	za	podelitev	nagrade	Avgu-
sta	Kuharja	v	sestavi	predsednik	komisije	dr.	 Jože	Šrekl	 in	član	
komisije	prof.	dr.	Primož	Gspan	ocenjuje,	da	življenjsko	delo	Ni-
kole Vlahovića izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev nagrade 
Avgusta Kuharja za življenjsko delo.

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi:

1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za Nikolo Vlaho-
vića, ki jo je pripravilo Društvo varnostnih inženirjev Velenje 22. 6. 2015;

2. pogovora s kandidatom dne 20. avg. 2015 v Ljubljani;
3. bibliografije kandidata (glej prilogo);
4. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo za leto 

2015;
5. Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije Av-

gusta Kuharja;
6. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja.

Ugotovitev stanja:  

Za	leta	2015	upokojenega	univerzitetnega	diplomiranega	inženirja	strojništva	Nikolo	
Vlahovića	je		poleg	pristnega	humanizma	značilna	nenehna	žeja	po	novem	znanju.	
Njegova	poklicna	pot	se	je	po	končani	poklicni	šoli	začela	v	podjetju	»Braća	Kavurić«	
v	Zagrebu	(po	 letu	1977	Monting,	www.monting.hr),	 specializiranem	za	montažo,	
instalacije	in	remont	v	energetskih,	petrokemičnih	in	procesnih	namestitvah.	Z	njim	
je leta 1976 prišel v Slovenijo ob izgradnji bloka 5 Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ). Po 
končani	gradnji	se	 je	zaposlil	v	TEŠ	kot	strojni	ključavničar	v	obratu	Vzdrževanje.	
Leta	1980	je	končal	Delovodsko	strojno	šolo	in	se	istega	leta	vpisal	na	Višjo	tehnično	
šolo	v	Mariboru	na	prvostopenjski	študij	strojništva,	smer	konstrukterstvo	in	gradnja	
strojev. Diplomiral je leta 1986 z diplomskim delom »Geometrijske in trdnostne kon-
trole	dvižnovretenskih	gonil«.	Od	leta	1986	je	bil	zaposlen	v	službi	varstva	pri	delu	
TEŠ,	kjer	je	opravljal	dela	in	naloge	inženirja	področja	tehničnega	varstva.	



Nagrade in priznanja Avgusta Kuharja v letu 2015 19

Dobitnik	nagrade	Avgusta	Kuharja	za	življenjsko	delo	v	letu	2015

Na	Ministrstvu	za	notranje	zadeve	v	Ljubljani	je	leta	1988	opravil	strokovni	izpit	iz	
varstva pri delu in leta 1989 še strokovni izpit iz požarne varnosti. Istega leta se je 
vpisal	na	Visoko	tehnično	šolo	v	Mariboru	na	drugostopenjski	študij	strojništva,	
smer energetika in procesno strojništvo. Diplomiral je leta 1995 z diplomskim de-
lom	»Izračun	tehnoloških	parametrov	za	razžveplovalno	čistilno	napravo	dimnih	
plinov	na	bloku	4«.	Takoj	zatem	je	opravil	še	strokovni	izpit	iz	strojne	stroke	na	Go-
spodarski zbornici v Ljubljani in strokovni izpit za vodjo obratovanja energetskih 
postrojenj	 na	Združenju	 energetikov	Republike	 Slovenije.	 Leta	 2008	 se	 je	 vpisal	
na	magistrski	študij	na	Fakulteti	za	strojništvo	v	Ljubljani	in	ga	končal	leta	2011	z	
magistrskim	delom	»Preučitev	mehanizmov	nastajanja	hrupa	pri	hladilnem	stolpu	
bloka	4«.	

Leta	2009	je	opravil	izobraževanje	za	področje	ISO-standardov	in	pridobil	naslednje	
certifikate:

1.	 Qualitätsmanagement	–	Fachkraft	QMF	–	TÜV,
2.	 Qualitätsmanagement	–	Beauftragter	QMB	–	TÜV,
3.	 Qualitätsmanagement	–	Auditor	QMA	–	TÜV,
4.	 Certificate	of	qualification	–	Environmental	Management	SystemAuditor,
5.	 Certificate	of	appointment	–	TÜV	CERT	–	Auditor	–	ISO	9000,
6.	 Certificate	of	appointment	–	TÜV	CERT	–	Auditor	–	ISO	14001,
7. Application approved – Auditor –  OHSAS 18001.

Nadarjenost	za	raziskovalno	in	projektno	delo	mu	je	omogočala	inovativno	in	stro-
kovno uspešno reševanje varnostnih problemov v TEŠ. Na sistem varnosti in zdravja 
pri	delu	v	TEŠ	so	vplivali	mednarodni	standardi,	ki	pogojujejo	izvažanje	električne	
energije	s	pridobitvijo	certifikatov	za	ekološko	čisto	bivalno	in	delovno	okolje.	V	služ-
bi za kakovost TEŠ, kjer je bil  lastnik procesa za fizikalne dejavnike (hrup na delov-
nem	mestu,	ekološko	čisto	bivalno	okolje,	vibracije,	ionizirajoča	sevanja,	neionizira-
joča	sevanja),	je	sodeloval	pri	uvajanju	sistemov	vodenja	kakovosti	po	SIST	9001/95,	
vodenja kakovosti po SIST 14001/97 ter varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001. 
V ta namen je izdelal sistemske postopke in vsa potrebna navodila. 

Kot	koordinator	projekta	»Humanizacija	dela	v	TEŠ«	je	glede	tehnologije	obratovanja	
in	vzdrževanja	postrojev	in	naprav	pomagal	zunanjim	izvajalcem	Zavodu	za	varstvo	
pri	delu	ZVD	in	Kliničnemu	inštitutu	za	medicino	dela,	prometa	in	športa,	Inštitutu	
za	varovanje	zdravja	RS	iz	Ljubljane	ter	Biroju	za	varnost	pri	delu	BVD	–	Ravne	z	
Raven	na	Koroškem.	Za	potrebe	projekta	je	naredil	zagonski	elaborat	in	obrazce	za	
presojanje	tehničnega	varstva	in	požarne	varnosti	v	TEŠ.

Pridobil je dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti in za uporabo virov ionizirajo-
čih	sevanj.	Za	izpolnjevanje	zahtev	standarda	za	delovna	mesta	in	za	varovanje	okolja	
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je	izdelal	podlage	za	identificiranje	vpliva	neionizirajočih	sevanj.	Stroje,	ki	so	prese-
gali dovoljene meje, je ustrezno zaznamoval z opozorilnimi oznakami.

Za	varstvo	okolja	 je	pridobil	okoljevarstveno	dovoljenje	 IPPC	za	uporabo	hru-
pnih	virov.	Gospodarske	družbe	morajo	namreč	v	skladu	z	»Uredbo	o	vrsti	dejav-
nosti	in	naprav,	ki	lahko	povzročajo	onesnaževanje	okolja	večjega	obsega«	(IPPC	
Uredba,	UL	RS	57/2015)	pridobiti	okoljevarstvena	dovoljenja	IPPC.	Identificiral	
je	najbolj	hrupne	stroje	 in	njihove	zvočne	moči	 ter	določil	naprave,	kjer	 je	po-
trebno zmanjšati prekomerne ravni hrupa. Uspešno je saniral hrup na delovnih 
mestih	v	novih	 laboratorijih.	Raven	hrupa	 je	bila	znižana	za	45	dB(A).	Hrup	v	
komandnih sobah na bloku 4 in 5 TEŠ je bil znižan na raven, sprejemljivo za de-
lovna mesta v komandi. 

Bil	je	koordinator	izdelave	projektne	dokumentacije	za	področje	varstva	pri	delu	pri	
rekonstrukciji	110	kV	stikališča,	čistilnih	naprav	na	bloku	4	in	5,	transportu	premo-
ga, transportu sadre in pripravi vode.

V	času	rekonstrukcije	elektrofiltrov	na	bloku	5	za	dograditev	čistilne	naprave	za	raz-
žveplovanje	dimnih	plinov	je	nadziral	potek	izvajanja	del.	V	veliko	zadoščenje	mu	je,	
da	je	ob	rednem	obhodu	pravočasno	ustavil	delo,	da	ne	bi	delavci	zunanjega	izvajalca	
(Hidromontaža	Maribor)	z	dvignjenim	bremenom	prišli	v	stik	s	400	kV	daljnovo-
dom	v	obratovanju.	O	svoji	odločitvi	je	obvestil	tehničnega	direktorja	in	pristojnega	
inženirja	področja.

Za	varno	delo	na	elektroenergetskih	napravah	je	sodeloval	pri	oblikovanju	dokumen-
tov za varno delo (delovni program, delovni nalog, dovoljenje za delo ter obvestilo o 
prenehanju dela), izdaji dokumentov ter izvajanju varnostnih ukrepov za varno delo 
na napravah.

Projekt, pri katerem je pridobil pomembne izkušnje, je bil priprava elaborata o 
upravičenosti	štetja	zavarovalne	dobe	s	povečanjem	oziroma	beneficirane	delovne	
dobe na pobudo sindikata. Prav on je pripravil pregled obremenitev pri delu v TEŠ 
za skupino zunanjih strokovnjakov pod vodstvom legendarnega dr. Janka Sušnika 
(1927–2005),	 avtorja	 v	 tistem	 času	 temeljnih	publikacij	 slovenske	medicine	dela	
Ocenjevalna analiza delovnega mesta (1983, v soavtorstvu z drugimi), Položaj in 
gibanje telesa pri delu (1987), Toplotna obremenitev in obremenjenost (1990) ter 
Ergonomska fiziologija (1992). V okviru projekta je nastala vrsta diplomskih nalog 
študentov	medicine	dela	profesorja	Sušnika.	Na	podlagi	 izkušenj	iz	tega	projekta	
je Nikola Vlahović po letu 2001 pripravil za TEŠ oceno tveganja, v kateri je lahko 
ocenil tudi tveganja, nevidna za oko, kakršna so vpliv turnusnega dela in hrupa na 
cikel spanja in utrujenost. 
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Tako	so	v	okviru	ocenjevanja	tveganja	prilagodili	 izmensko	delo,	 tekoče	vzdrževa-
nje,	pogonsko	delo,	delo	viličarjev,	obvladovanje	hrupa	v	komandnih	 sobah	 in	 la-
boratorijih,	vibracije	tal	s	plavajočim	estrihom,	hrup	ventilatorjev	v	kotlovnici	(npr.	
pri	aerodinamičnem	in	kontaktnem	hrupu),	»beli	šum«	kapljic	v	hladilnem	stolpu,	
obvladovanje eksplozijske nevarnosti pri vodikarni za hlajenje generatorja, delovno 
obleko	in	orodje,	ki	niso	iskreči	itd.

V	listini	TEŠ	»Izjava	o	varnosti	z	oceno	tveganja«	so	opredeljena	najpomembnejša	
tveganja za varnost in zdravje zaposlenih in predpisani:

•	 varnostni	ukrepi	zaradi	postopkov	dela,
•	 varnostni	ukrepi	za	delo	v	posodah	pod	tlakom,
•	 varnostni	ukrepi	za	varno	delo	pred	nevarnostjo	električnega	toka,
•	 varnostni	ukrepi	pred	nevarnostjo	mehanskih	poškodb,
•	 varnostni	ukrepi	za	delo	na	višini,
•	 roki	za	pregled	delovnih	strojev	in	naprav,
•	 roki	za	opravljanje	predhodnih	in	preventivnih	zdravstvenih	pregledov,
•	 roki	preverjanja	znanja	iz	varnosti	in	varovanja	zdravja	ter	požarnega	varstva.

V TEŠ je letno od tri do pet poškodb pri delu, kar je malo v primerjavi z drugimi 
panogami v državi. Izjemno odgovorno in zahtevno je bilo zagotavljanje varnosti 450 
delavcev	TEŠ	in	do	300	delavcev	zunanjih	izvajalcev	v	času	remontov.	Z	njimi	TEŠ	
sklene	pisni	sporazum	o	seznanitvi	z	vsemi	tehničnimi	in	tehnološkimi	nevarnostmi,	
seznamu ljudi, ki prihajajo na lokacijo TEŠ v okviru remonta, knjigi varnostnih ukre-
pov in njenem dnevnem spremljanju itd. Pri zadnjih treh glavnih oziroma kapitalnih 
remontih, pri katerih se odpre tudi turbina,  ni bilo nobene poškodbe, kar je dosegel 
s	sistemskim	pristopom	in	skrbnim	načrtovanjem.

V	času	pripravljalnih	del	pred	pričetkom	remonta	na	določeni	pogonski	enoti	je:

•	 opravil	pregled	vseh	dvižnih	naprav	na	pogonski	enoti	v	sodelovanju	z	 izbrano	
institucijo,

•	 opravil	pregled	vseh	ročnih	dvižnih	naprav,
•	 opravil	pregled	vsega	ročnega	električnega	orodja.

V	času	opravljanja	remontnih	del	pa	je	vodil	in	nadziral:

•	 izdajo	dovoljenj	za	delo	na	napravah	na	celotnem	bloku,	
•	 varnostni	načrt	in	postavitev	knjige	za	evidentiranje	pomanjkljivosti	na	bloku,
•	 vsakodnevne	preglede	in	sestanke	z	izvajalci	remontnih	del,
•	 izdajo	delovnih	programov	in	predpisane	varnostne	ukrepe	za	remontna	dela	na	

celotnem bloku,

Dobitnik	nagrade	Avgusta	Kuharja	za	življenjsko	delo	v	letu	2015
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•	 pravilnost	izvedbe	varnostnih	ukrepov,
•	 izdajo	delovnih	nalogov	in	predpisane	trenutne	varnostne	ukrepe	zaradi	postopka	

dela,
•	 vrnitev	dovoljenj	za	delo	po	končanih	delih	na	napravah,
•	 vzpostavitev	prvotnega	stanja	na	napravah.	

V	vertifikacijskem	organu	TÜV	SÜD	Management	ServiceGmbH	oziroma	podjetju	
za	certificiranje,	zagotavljanje	kakovosti	in	tehnični	nadzor	TÜV	Bayern	Sava	(http://
www.tuv-sud.si/sava-si	)	iz	Ljubljane		je	zunanji	presojevalec	za	sistem	vodenja	var-
nosti	in	zdravja	pri	delu	BS	OHSAS	18001.	Od	leta	2007	je	opravil	več	kot	150	presoj	
v	podjetjih	v	Sloveniji	ter	Bosni	in	Hercegovini:

1. ACRONI, d. o. o.,
2. Avtotehnika Celje, d. o. o.,
3.	 Dravske	elektrarne	Maribor,	d.	o.	o.,
4.	 ELKO	Elektrokovina	Proizvodnja	elektromotorjev,	črpalk	in	livarna	Maribor,	d.	o.	o.,
5. Esotech, d. d.,
6. Etiketa tiskarna, d. d.,
7. KGL, d. o. o.,
8. KIV, d. d.,
9. Le-Tehnika, d. o. o.,
10.	METTIS	international,	d.	o.	o.,
11. PERLES GREDI, d. o. o.,
12. Primat, d. d.,
13. SALONIT ANHOVO, gradbeni materiali, d. d.,
14.	SMM	PROIZVODNI	SISTEMI,	d.	o.	o.,
15.	Termoelektrarna	Brestanica,	d.	o.	o.,
16. Termoelektrarna Trbovlje, d. o. o.,
17. TE-TOL, d. o. o.,
18.	TKK	Proizvodnja	kemičnih	izdelkov	Srpenica	ob	Soči,	d.	d.,
19.	TOMOS,	motoindustrija,	d.	o.	o.,	
20.	TOMOS	INVEST,	d.	o.	o.,
21. TPV Johnson Controls, d. o. o.,
22.	TRIMO	TREBNJE,	d.	d.	
23.	Willy	Stadler,	d.	o.	o.,
24.	ARCELORMITTAL	ZENICA,	d.	o.	o.,
25.	Bosna-S,	d.	o.	o.,
26. Fabrika cementa Lukavac, d. d.,
27. EFT-Rudnik i Termoelektra na Stanari, d. o. o.,
28. JP TOPLANA, d. o. o.,Tešanj.
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PRISPEVEK NIKOLE VLAHOVIĆA K RAZVOJU STROKE VARNOSTI IN 
ZDRAVJA PRI DELU:

Nikola Vlahović je bil po letu 2008 dva mandata predsednik Društva varnostnih in-
ženirjev Velenje. V letu 2015 je društvo prenovilo svoj statut. Organizirani so bili 
ogledi uglednih podjetij doma in v tujini, kakršna so npr. podjetja Gorenje v Velenju 
in	Valjevu,	Gorenje	TIKI	v	Stari	Pazovi,	Neuroth,	aktivna	zaščita	sluha		ter	Termo-
elektrana	Tuzla.	Realizirana	sta	bila	seminarja	z	več	kot	80	udeleženci	na	področju	
varnega dela v TEŠ na bloku 6 in o pregledih delovnih strojev in naprav. 

Kot	predsednik	društva	je	bil	tudi	član	izvršilnega	odbora	Zveze	društev	varnostnih	in-
ženirjev	Slovenije	(ZDVIS),	kjer	si	je	prizadeval	za	prepoznavnost	društva	v	Sloveniji.	
Društvo združuje varnostne inženirje iz Šaleške, Koroške in Savinjske. Delo v društvu 
mu	je	omogočilo	razumevanje	vpliva	TEŠ	na	življenje	v	lokalnem	okolju	in	izostrilo	
njegov	čut	za	družbeno	odgovornost	gospodarstva	do	lokalnega	okolja.	Ugotavlja	veli-
ke	razlike	po	regijah	po	občutljivosti	pri	obvladovanju	onesnaževanja	bivalnega	okolja	
s	hrupom.	Društvo	se	je	odločilo	širiti	varnostno	kulturo	tudi	v	regiji.	Na	svetovnem	
dnevu zdravja v Velenju je bila dejavnost društva predstavljena kot družbeno koristno 
delo tako na javni prireditvi v mestnem parku kot v lokalnih medijih Vaša televizija 
VTV	in	časopisu	Naš	Čas.	Člani	društva	skušajo	mladim	v	vrtcih	in	osnovnih	šolah	
privzgojiti vrednote varnostne kulture in jih opozarjajo na pasti sodobnega življenja 
pred	računalnikom	in	z	mobilnimi	telefoni.	Društvo	sodeluje	z	območno	gospodarsko	
zbornico, z Društvom vzdrževalcev Slovenije in z Društvom  za kakovost. 

Je	član	tehničnega	odbora	pri	Slovenskem	inštitutu	za	standardizacijo	SIST	za	tehnič-
no	akustiko	(www.sist.si)	in	član	Slovenskega	društva	za	akustiko	(http://lab.fs.uni-lj.
si/sda/) v Ljubljani.

OCENA DOSEŽKA NIKOLE VLAHOVIĆA:

Nikola Vlahović je ustvarjal sistemske postopke obvladovanja tveganj zaradi nevar-
nosti v delovnem in bivalnem okolju TEŠ. Opozarja, da sistemski postopek nastane 
s prepoznanjem tveganja, kdo in kako se lahko poškoduje, kako se dnevno pregle-
duje	in	kako	se	dogovori,	kaj	se	bo	naredilo,	kako	se	določi,	kdaj	in	koliko	časa	se	bo	
delalo, kako se spremlja in  nadzira izvajanje, kako je treba koordinirati in koga je 
treba	obveščati.	Postopki	morajo	zagotoviti	jasno	verigo	pooblastil	in	odgovornosti	
za izvedbo ukrepov vse od izdelave delovnih nalogov, poimenskega seznama izvajal-
cev,	preverjanja,	ali	so	izpolnjeni	vsi	pogoji	za	začetek	dela,	izklopljene	ali	izločene	
naprave,	sledljivost	izvajanja	vsakega	elementa	postopka,	obvestila	o	končanju	dela	
in dovoljenja za ponovno obratovanje. Sodeloval je pri nastanku do 400 delovnih 
nalogov z vsemi opredeljenimi elementi. Izvedba remontov s številnimi notranjimi 
in	zunanjimi		izvajalci,	ki	jih	je	bilo	treba	pravočasno	seznaniti	z	vsemi	nevarnostmi	
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in jih usposobiti za varno delo, je izjemno obsežen projekt. Sistemski pristop pa je 
zagotovil,	da	pri	remontu	ni	več	nezgod	pri	delu.	Posebej	ponosen	je	na	zmanjšanje	
hrupa v novih laboratorijih in komandnih sobah na bloku 4 in 5 TEŠ na raven, ki jo 
zahteva	misleče	delo.	

Za	Nikolo	Vlahovića	je	značilen	pristni	humanizem	in	občutek	odgovornosti	za	var-
nost	in	zdravje	zaposlenih.	Verjame,	da	vsako	človeško	življenje	in	zdravje	odtehta	
stroške investicij v sistemske ukrepe njihovega varovanja. Da bi dosegal zastavljene 
cilje, je vse življenje študiral in raziskoval fizikalne dejavnike, ki jih je hotel obvladati, 
da	bi	zaščitil	zdravje	ljudi.	Pridobljeno	znanje	je	delil	v	društvu	in	zvezi	društev	var-
nostnih inženirjev.

Dr. Jože Šrekl, predsednik strokovne komisije
Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije
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•	 Low	 frequency	noise	 control	 in	Powerplant	Šoštanj,	Eighth	 International	Con-
gress on Sound and Vibration Proc; Hong Kong 2001

•	 Slovensko	društvo	za	akustiko,	predstavitev	referata	na	5	slovenskem	kongresu	za	
akustiko v Portorožu, I. kongres SDA z mednarodno udeležbo; Portorož, oktober 
1998.

•	 Slovensko	društvo	za	akustiko,	predstavitev	 referata	na	 skupnosti	Alpe	Adria	v	
Ljubljani, 2010

•	 Društvo	 varnostnih	 inženirjev	Velenje,	 predstavitev	 referata	Remont	 bloka	 5	 v	
povezavi s Standardom OHSAS 18001,

•	 Mentorstvo	pri	izdelavi	pripravniške	naloge	v	TEŠ,
•	 Mentorstvo	pri	 izdelavi	diplomskih	nalog	na	Višji	 strokovni	 šoli	 sodelavcem	 iz	

TEŠ,	ki	so	končali	študij	na	omenjeni	šoli.
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Nagrada Avgusta Kuharja 
za najboljše diplomsko delo v letu 2015

Katja Strnad

Utemeljitev kandidature Katje Strnad za najboljšo diplomsko 
delo s področja varnosti v letu 2015

Pedagoški zbor Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost 
Fakultete za kemijo in Kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani je 
pregledal diplome v preteklem šolskem letu. Ugotovil je, da je diplo-
ma Katje Strnad z naslovom VPLIV ODPADNE ELEKTRIČNE 

IN ELEKTRONSKE OPREME NA OKOLJE IN ZDRAVJE LJUDI izdelana pod men-
torstvom	izr.	prof.	dr.	Andreje	Žgajnar	Gotvajn	najboljše	diplomsko	delo	v	preteklem	
šolskem	letu.	Ocenjeno	je	bilo	kot	odlično	(10),	povprečna	ocena	študija	pa	je	bila	8,7.	

Zbiranje,	predelava	in	recikliranje	odpadkov	postaja	pomemben	del	proizvodnih	pro-
cesov.	Odpadna	električna	in	elektronska	oprema	je	v	tem	procesu	pomembna.	Opre-
ma, ki je ne recikliramo, zelo obremenjuje okolje, hkrati pa v sebi skriva dragocene 
kovine, potrebne za proizvodnjo. Diplomsko delo poskuša ugotoviti, kako zmanjšati 
količino	odpadne	električne	in	elektronske	opreme,	analizira	možnosti	njenega	re-
cikliranja in raziskuje, kako nevarne snovi v njej vplivajo na okolje in zdravje ljudi. 

Katja	Strnad	je	na	podlagi	statističnih	podatkov	analizirala	delež	reciklirane	odpadne	
električne	in	elektronske	opreme	v	prodani	opremi.	Pri	nas	se	zbere	približno	tretjina	
prodane opreme, delež pa z leti raste. Ker zaostajamo za razvitimi evropskimi drža-
vami,	predlaga	ukrepe	za	povečanje	tega	deleža.	Ugotavlja,	da	procesi	za	predelavo	
odpadne opreme še vedno ustvarjajo nevarna in tvegana delovna mesta ter opozarja 
na potrebne izboljšave.

Naloga	je	odlično	izdelana.	Jasno	postavljene	cilje	naloge	je	s	skrbno	zapisano	vsebino	
tudi dosegla. Daje dobre napotke za spreminjanje odnosa do izrabljene odpadne elek-
trične	in	elektronske	opreme	in	predlaga	ustrezne	ukrepe	za	izboljšanje	kulture	zbiranja	
odpadle	opreme.	Ozaveščenost	prebivalstva	bo	gotovo	povečala	delež	recikliranih	izdel-
kov,	da	bodo	razgrajeni	na	varen	način	in	s	svojo	razgradnjo	ne	bodo	bremenili	okolja.	

Ljubljana 24. 9. 2015
Pripravil:  doc. dr. Jože Šrekl

doc. dr. Barbara Novosel, 
predstojnica Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost 
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Predstavitev dobitnikov priznanj avgusta 
kuharja za izjemno strokovno delo v društvih 
in sekcijah varnostnih inženirjev v letu 2015

Martina Bončina, varnostna inženirka

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Številka izdanega priznanja: 145

Utemeljitev:	 Martina	 Bončina	 je	 strokovna	 delavka	 za	 varstvo	
pri delu in požarno varnost ter odgovorna za sistem ravnanja z 
okoljem ISO 14001 v družbi Indramat elektromotorji.  V podje-
tju je vzpostavila sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu ter 

vpeljala	preventivno	ozaveščanje	zaposlenih	za	prepoznavanje	nevarnih	pojavov.	Po	
zaključenem	študiju	na	Fakulteti	za	kemijo	in	kemijsko	tehnologijo,	smer	varstvo	pri	
delu	in	požarno	varstvo,	se	je	leta	1999	včlanila	v	Društvo	varnostnih	inženirjev	Go-
renjske.	V	njem	je	zavzeto	sodelovala	v	vseh	aktivnostih	in	leta	2012	postala	članica	
izvršnega odbora. S svojim strokovnim delom deluje povezovalno tako v društvu kot 
v podjetju.  Priznanje naj ji bo zahvala za dosedanje in spodbuda za nadaljnje delo.

Bojan Bucaj, varnostni inženir in univerzitetni diplomirani in-
ženir tehnologije prometa

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Koper

Številka izdanega priznanja: 146

Utemeljitev:	Bojan	Bucaj	je	leta	1997	svojo	poklicno	pot	začel	v	pod-
jetju	Lama	Dekani	kot	strokovni	delavec	na	področjih	varnosti	in	
zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Sodeloval je pri izdelavi 

programa za znižanje hrupa v delovnem procesu, vodenju projekta namestitve sistema 
za	odkrivanje,	javljanje	in	alarmiranje	v	primeru	požara,	izdelavi	načrta	za	ustanovitev	
prostovoljne industrijske gasilne enote, pri vodenju projekta IWAY, IKEA in sprejemu 
certifikata ISO 14001.  Svojo poklicno pot je nadaljeval v Luki Koper, kjer je sodeloval 
pri vzpostavitvi sistema OHSAS 18001. Je presojevalec  za standarde ISO 14001, OHSAS 
18001	ter	EMAS.	Med	leti	2008	in	2012	je	kot	zunanji	izvajalec	Ljudske	univerze	Koper	
usposabljal	kandidate	za	voznike	viličarja,	strojnike	težke	gradbene	mehanizacije	ter	vleč-
nih in priklopnih vozil. Predsednik Društva varnostnih inženirjev Koper je bil med leto-
ma	2007	in	2014.	Organiziral	je	srečanja,	posvete	in	strokovne	ekskurzije	(Wärtsilä	Italija,	
Fincateri	Italija,	Pastor	Zagreb,	Unior	Zreče,	Lama	Dekani,	Salonit	Anhovo).	Skrbel	je	za	
prepoznavnost	in	strokovnost	društva	ter	za	povezovanje	in	pomlajevanje	članstva.

Dobitniki	priznanj	Fundacije	Avgusta	Kuharja	v	letu	2015	za	izjemno	strokovno	delo



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 201528

Andrej Jerše, elektrotehnik, varnostni inženir, diplomirani orga-
nizator dela

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Številka izdanega priznanja: 147

Utemeljitev: Andrej Jerše je diplomiral leta 1975 na Višji tehni-
ški varnostni šoli v Ljubljani in leta 1990 na Fakulteti za organi-
zacijske vede v Kranju. Opravil je vse strokovne izpite s podro-

čja	varnosti	pri	delu	in	požarne	varnosti.	Zaposlen	je	bil	sprva	v	SGP	Grosuplje	in	
nato v Savskih elektrarnah Ljubljana.  Od leta 1985 do upokojitve je bil zaposlen na 
Zavodu	za	varstvo	pri	delu	ZVD	Ljubljana,	d.	d.,	sprva	kot	strokovni	sodelavec		za	
vzgojo	in	izobraževanje	na	področju	varstva	pri	delu,	kasneje	kot	strokovni	svetnik,	
vodja oddelka za vzgojo, predstojnik centra za strokovne naloge, vodja skupine za 
usposabljanje ter po reorganizaciji zavoda in do upokojitve ponovno kot strokovni 
svetnik.	 Izvajal	 je	 vse	 vrste	 usposabljanj	 s	 področja	 varnosti	 in	 zdravja	 pri	 delu	
in požarnega varstva, usposabljanja za strokovne izpite varstva pri delu in varstva 
pred požarom, usposabljanja za delo z nevarnimi snovmi, za poklicno kvalifikaci-
jo, za varnostne svetovalce za prevoz nevarnih snovi, za koordinatorje za varnost 
in	zdravje	na	začasnih	in	premičnih	gradbiščih	itd.	Za	pridobitev	pooblastil	za	ta	
usposabljanja je izvedel potrebne postopke in pripravil ustrezne programe. Recen-
ziral	 je	 članke	 za	 revijo	DELO	+	VARNOST	 in	 sodeloval	 pri	 izdaji	 priročnikov	
za	 strokovni	 izpit.	Od	 leta	 2000	dalje	 je	 bil	 sodni	 izvedenec	 za	področje	 varstva	
pri	delu,	od	leta	2003	pa	koordinator	za	varnost	in	zdravje	na	gradbiščih	za	fazo	
projektiranja in izvajanja projektov. Od leta 2004 je bil predavatelj predmeta Var-
stvo pri delu, požarna varnost in varstvo okolja na višji strokovni šoli Šolski center 
za pošto, ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani. Kot izvedenec nemedicinske 
stroke	in	specialist	za	varnost	in	zdravje	pri	delu	je	bil	član	senata	invalidske	komi-
sije	druge	stopnje	Zavoda	za	pokojninsko	in	invalidsko	zavarovanje	Slovenije.	Član	
Društva	varnostnih	inženirjev	Ljubljana	je	od	začetka	svoje	poklicne	poti,	ko	se	je	
društvo	imenovalo	še	»Društvo	varnostnih	inženirjev	in	tehnikov«.	Kot	publicist	
in	predavatelj	ter	v	neformalnih	srečanjih	je	vedno	svoje	znanje	in	izkušnje	delil	s	
člani	društva,	Zveze	društev	varnostnih	inženirjev	in	Zbornice	varnosti	in	zdravja	
pri delu.  
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Boštjan Brilej, rudarski tehnik, varnostni inženir, diplomirani 
organizator menedžer

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Številka izdanega priznanja: 148

Utemeljitev:	Boštjan	Brilej	 je	član	Društva	varnostnih	inženirjev	
Velenje	od	leta	2000	in	v	zadnjem	mandatu	član	nadzornega	od-
bora društva. Je vodja štirih delovnih skupin za projekte po letnem 

planu	društva	za	leto	2015	in	eden	od	dveh	urednikov	spletne	strani	društva	(www.
dvi-velenje.si). V zadnjem obdobju je vodil oziroma koordiniral seminar o pregledih 
in preizkusih delovne opreme ter preiskavah škodljivosti v delovnem okolju z 89 ude-
leženci,	seminar	na	gradbišču	bloka	6	v	TE	Šoštanj	s	107	udeleženci,	prenovo	statuta	
društva	in	pravilnika	o	finančnem	poslovanju	društva,	strokovno	ekskurzijo	v	Srbiji	
ter	Bosni	in	Hercegovini,	sistemsko	pridobivanje	novih	članov	društva	ter		projekte	
v	sodelovanju	z	Mestno	občino	Velenje.	Leta	2011	je	prejel	veliko	pozitivnih	odzivov	
tudi iz drugih društev varnostnih inženirjev zaradi uveljavitve svoje pobude v postop-
ku sprejemanja Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za var-
nost	pri	delu	(Uradni	list	RS,	št.	109/2011),	da	naj	bodo	varnostni	inženirji	s	končano	
Višjo	tehniško	varnostno	šolo	vključeni	v	pogoje,	ki	jih	mora	izpolnjevati	strokovni	
delavec pri delodajalcu, ki opravlja strokovne naloge varnosti pri delu. Pravilnik tako 
določa,	da	mora	imeti	strokovni	delavec	opravljeno	temeljno	stopenjsko	izobraževa-
nje	najmanj	ravni	6/1	po	KLASIUS	-	SRV	iz	naravoslovno	tehničnega	področja.	

Marjan Krašna, varnostni inženir, diplomirani varnostni inženir 
in magister poslovnih ved

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske 
regije 

Številka izdanega priznanja: 149

Utemeljitev:	Marjan	Krašna	je	postal	leta	1998	varnostni	inženir	na	
Višji varnostni tehniški šoli v Ljubljani, leta 2006 diplomirani var-

nostni inženir na Oddelku za tehniško varnost Fakultete za kemijsko tehnologijo in leta 
2014 magister poslovnih ved na Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije 
Maribor.	V	podjetju	Lozej,	d.	o.	o.,	vodi	oddelek	za	varnostno	svetovanje,	koordinacijo	
in	izobraževanje.	Je	koordinator	za	varnost	na	gradbiščih.	Pogodbeno	predava	predmet	
Varnost pri delu in varnostni predpisi na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo 
Univerze	v	Novi	Gorici.	Že	vrsto	let	je	aktiven	član	Društva	varnostnih	inženirjev	Se-
vernoprimorske	regije,	več	mandatov	član	izvršnega	odbora	društva	ter	od	leta	2014	
predsednik	 	društva.	Sodeluje	pri	pripravi	predlogov	 izboljšav	na	področju	varnosti	
in zdravja pri delu, spremlja razvoj in novosti ter organizira seminarje, posvetovanja 
in predavanja za strokovno izpopolnjevanje varnostnih inženirjev. Svoje izkušnje in 
znanje	v	stroki	z	veseljem	prenaša	na	sodelavce	in	člane	društva.

Dobitniki	priznanj	Fundacije	Avgusta	Kuharja	v	letu	2015	za	izjemno	strokovno	delo
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Janez Nunčič, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Številka izdanega priznanja: 150

Utemeljitev:	Janez	Nunčič	se	je	po	študiju	leta	1981	zaposlil	v	nekda-
njem	Mercatorjevem	Kmetijskemu	kombinatu	Sevnica.	Leta	1982	
je opravil strokovni izpit iz varstva pri delu, leta 1988 posebni del 
strokovnega izpita za delo s kmetijskimi stroji in leta 1986 strokovni 

izpit iz požarne varnosti. V kombinatu je v 45 enotah do leta 1999 opravljal naloge var-
nosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti  v kmetijskem sektorju, klavnici in predelavi 
mesa	ter	trgovini.	Po	reorganizaciji	podjetja	se	je	leta	1999	zaposlil	v	podjetju	Mercator	
Dolenjska, d. d., kjer je v službi varstva pri delu opravljal strokovne naloge usposabljanja 
iz varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti za približno 1300 zaposlenih. Svojo 
poklicno	pot	je	končal	v	delniški	družbi	Mercator	Ljubljana,	kjer	je	opravljal	naloge	var-
nosti in zdravja pri delu za kar 360 poslovalnic. V Društvu varnostnih inženirjev Celje je 
aktiven	več	kot	20	let	in	s	strokovnim	znanjem	in	delovnimi	izkušnjami	je	pripomogel	k	
uspešnosti	njegovega	delovanja.	Svoje	bogate	izkušnje	prenaša	na	mlajše	člane	društva.

Simo Vrlinič, varnostni inženir

Predlagatelj:	Medobčinsko	 društvo	 varnostnih	 inženirjev	Novo	
mesto

Številka izdanega priznanja: 151

Utemeljitev:	Upokojeni	varnostni	inženir	Simo	Vrlinič	je	bil	od	
leta 1965 dalje vodja službe za varnost pri delu v nekdanji to-
varni	BELT	Črnomelj.	Dolga	leta	je	bil	član	invalidske	komisije	

Zavoda	za	pokojninsko	in	invalidsko	zavarovanje	v	enoti	Novo	mesto.		Bil	je	usta-
novni	 član	Medobčinskega	društva	varnostnih	 inženirjev	v	Novem	mestu	 in	ves	
čas	član	upravnega	odbora	oziroma	predsednik	nadzornega	odbora.	V	društvu	je	
kljub upokojitvi še vedno aktiven. Je razvojno naravnan, kolegialen, pri delu resen 
in	odgovoren	ter	nesebično	prenaša	svoje	izkušnje.	

Ivan Drevenšek, varnostni inženir

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

Številka izdanega priznanja: 152

Utemeljitev:	Ivan	Drevenšek	je	zaposlen	v	podjetju	Henkel	Ma-
ribor kot vodja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. 
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Podjetje uspešno izvaja standarde ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001. Sodeloval je 
pri	uvedbi		programa	»Nič	nesreč	pri	delu«,	pri	periodičnem	izobraževanju	zuna-
njih	 izvajalcev,	pri	uvedbi	dovolilnic	za	varno	delo,	 je	član	skupine	za	promocijo	
zdravja,	sodeloval	je	pri	uvedbi	varnostnih	pooblaščencev	po	obratih,	pri	instala-
ciji videonadzornega sistema, sistema za varno delo na strehah itd. V podjetju je 
vodil	in	koordiniral	izgradnjo	sistema	aktivne	požarne	zaščite	in	uvajanje	novitet	
v	požarni	zaščiti.	Je	član	prostovoljnega	industrijskega	društva	Henkel	Slovenija	in	
Prostovoljnega	gasilskega	društva	Trniče.	V	Društvu	strokovnih	delavcev	za	var-
nost in zdravje pri delu Ptuj je aktiven v delovni skupini za strokovne ekskurzije in 
druženje, pri organiziranju strokovnih posvetov in izmenjavi strokovnih znanj o 
zdravju in varnosti pri delu ter požarni varnosti.

Dobitniki	priznanj	Fundacije	Avgusta	Kuharja	v	letu	2015	za	izjemno	strokovno	delo
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Kandidati za nagrade Avgusta Kuharja 
v letu 2015  

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 obema kandidatoma!

Kandidati za nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo:

Stane Ocvirk, 
na predlog Društva varnostnih inženirjev Celje, 

Alojz Pšaker, 
na predlog Društva varnostnih inženirjev Ljubljana.
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Visoka obletnica slovenske stroke varnosti in 
zdravja pri delu

Z Društvom varnostnih inženirjev Ljubljana že 60 let v družbi najboljših (1955–
2015) 

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana je 60 let po svoji usta-
novitvi vitalno in aktivno, saj ima med slovenskimi regionalni-
mi	društvi	varnostnih	inženirjev	največ	članov	in	v	njem	mladih	
obrazov ne primanjkuje. Da smo z njim že 60 let v družbi najbolj-
ših, piše na koncu elektronskih obvestil, ki jih v letošnjem jubilej-
nem	letu	člani	prejemajo	od	svojega	marljivega	predsednika.	Po	
podatkih iz utemeljitev posebnih priznanj Avgusta Kuharja je bilo 

ljubljansko društvo varnostnih inženirjev ustanovljeno prvo (1955), po letnici usta-
novitve	pa	mu	sledijo	mariborsko	in	Zveza	društev	varnostnih	inženirjev	Slovenije	
(1957),	celjsko	(1959)	ter	novogoriško	(1961),	če	omenimo	le	najstarejše.	

Iz	zgodovine	društva:	Dne	14.	10.	1955	je	bil	v	Ljubljani	na	pobudo	Zlatka	Šor-
mana	in	Ludovika	Kavsa	ustanovni	občni	zbor	Društva	varnostnih	inženirjev	in	
tehnikov Ljudske republike Slovenije (DVIT), katerega pravni naslednik je seda-
nje	ljubljansko	društvo.		Ustanovnega	občnega	zbora	se	je	udeležilo	60	zastopni-
kov	iz	vseh	glavnih	industrijskih	področij	oziroma	panog	iz	vse	Slovenije.	Redni	
člani	so	lahko	postali	vsi,	ki	so	se	poklicno	ukvarjali	s	higiensko-tehnično	zaščito	
pri delu. To so bili predvsem varnostni inženirji in tehniki, obratni zdravniki, 
industrijski	higieniki,	inšpektorji	dela	in	poklicni	referenti	za	higiensko	tehnično	
zaščito	pri	delu.	Namen	društva	je	bil	»pospeševati napredek in razvoj higiensko 
tehnične zaščite pri delu ter varstvene vzgoje, izpopolnjevati strokovno raven svojih 
članov, zastopati materialne in moralne koristi svojih članov ter gojiti stike s soro-
dnimi  strokovnimi društvi doma in v inozemstvu. Izdajalo bo strokovne članke, 
literaturo, prirejalo strokovne razstave.«	

Tako	visoka	obletnica	zbuja	zanimanje	o	začetkih	varnosti	in	zdravja	pri	delu	na	slo-
venskih tleh in o njeni ureditvi v državah, v katerih smo Slovenci živeli v preteklem 
stoletju	in	pol.	Janko	Švajger	je	o	teh	začetkih	pisal	v	svoji	knjigi	iz	leta	1971	»Varnost	
pri	delu,	Teorija	in	praksa«.	Zapisal	je,	da	se	je	v	Avstro-Ogrski	po	letu	1883	z	varno-
stjo	pri	delu	ukvarjala	izključno	inšpekcija	dela.	Nova	država	Jugoslavija	je	prinesla	

Visoka	 obletnica	 slovenske	 stroke	 varnosti	 in	 zdravja	 pri	 delu	 -	 60	 let	 DVILJ
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novo zakonodajo. Po letu 1921 je bila inšpekcija dela uvedena na njenem celotnem 
ozemlju.	Leto	kasneje	sta	bila	sprejeta	še	Zakon	o	varstvu	delavcev	in	Zakon	o	za-
varovanju delavcev. Inšpektorji za delo so delovali na podlagi pravilnikov o higien-
skih	 in	tehničnih	varnostnih	ukrepih	pri	delu,	a	njihova	pooblastila	so	se	s	časom	
zmanjševala. Kot izvršni organ zavarovanja delavcev pa je deloval »Osrednji urad za 
zavarovanje	delavcev«	v	Zagrebu	z	okrožnimi	uradi,	ki	so	imeli	pooblastilo	določati	
višji	prispevek	za	zavarovanje,	če	delodajalec	ni	spoštoval	njegovih	odločb	o	varstvu	
pri	delu.	Osrednji	urad	je	izdajal	strokovno	revijo	»Radnička	zaštita«	in	imel	štiri	in-
ženirje	v	odseku	za	preprečevanje	nesreč	ter	delovno	skupnost	zdravnikov	okrožnih	
uradov za higieno dela. Kakšna je bila takratna realnost, lahko razberemo iz Švajger-
jevega opisa, da so »prizadevanja ovirali konservativnost in primitivnost delodajal-
cev, premajhna prosvetljenost delavcev, neaktivnost sindikatov in delavskih zbornic ter 
omalovaževanje in nerazumevanje upravnih organov za reševanje o varnosti pri delu«.

Po drugi svetovni vojni se je z novo oblastjo znova prenovila vsa zakonodaja. Leta 
1946 je bila ustanovljena inšpekcija dela, ki je sprejela 19 varnostnih pravilnikov. V 
okviru	socialnega	zavarovanja	je	bil	sprva	posebni	preventivni	sklad	za	preprečeva-
nje	nesreč	pri	delu,	ki	pa	je	bil	kmalu	odpravljen.	Kmalu	po	končani	obnovi	v	drugi	
svetovni	 vojni	 opustošenega	 gospodarstva	pa	 so	nekatera	 večja	 slovenska	podjetja	
sama	od	 sebe	 zaposlila	 poklicne	 »varnostne	 tehnike«	oziroma	poklicne	 »referente	
za	varnost	pri	delu«.	Vladimir	Javor	je	leta	1964	v	reviji	Delo	in	varnost	zapisal,	da	
so	jih	pred	tem	poslali	v	ravensko	železarno	gledat	k	»čarodeju varnostne umetnosti 
Avgustu Kuharju, kako se izdeluje varnost«.	Zakon	o	delovnih	razmerjih	iz	leta	1955	
je	prvič	omenjal	higiensko	in	tehnično	varstvo	pri	delu,	kakor	se	je	varstvo	pri	delu	
imenovalo	do	leta	1957.	Z	uvedbo	delavskega	samoupravljanja,	zlasti	pa	z	zveznim	
jugoslovanskim Temeljnim zakonom o varstvu pri delu iz leta 1965 in slovenskim 
republiškim	Zakonom	o	varstvu	pri	delu	iz	leta	1966	je	bila	skrb	za	varstvo	pri	delu	
v celoti prenesena na delovne organizacije. Šele takrat se je skrb za varnost pri delu, 
kakršno	so	pred	tem	prostovoljno	uvajala	nekatera	večja	podjetja,	razširila	v	vse	de-
lovne organizacije. 

Švajgerjevi opisi nakazujejo, da se je varnost pri delu v petdesetih in šestdesetih letih 
prejšnjega stoletja v Sloveniji prej kot v drugih delih Jugoslavije in spontano razvijala 
v	večjih	podjetjih,	še	preden	jih	je	k	temu	zavezala	zakonodaja.	Zdi	se	celo,	da	je	slo-
venska stroka, ki se je samoorganizirala, bila pobudnica razvoja in predpisov. Švajger 
piše,	da	so	se	varnostni	tehniki,	ki	so	jih	večja	podjetja	prostovoljno	zaposlila,	pred	
60 leti organizirali v »Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov v Ljubljani. S pozneje 
ustanovljenimi podružnicami v Mariboru, Celju, Kranju, Novem mestu in Novi Gorici 
pa so se združili v Zvezo društev varnostnih inženirjev in tehnikov, ki šteje okoli 400 čla-
nov. Varnostni inženirji na Hrvatskem, v Bosni, Srbiji in Makedoniji so se organizirali 
precej pozneje.«	Švajger	nakaže,	da	je	bil	to	izjemen	dosežek,	saj	naj	bi	bila	na	primer	
»Nemška	zveza	varnostnih	inženirjev«	ustanovljena	leta	1954	in	v	35.000	največjih	



Nagrade in priznanja Avgusta Kuharja v letu 2015 35

nemških podjetjih naj bi bilo še leta 1962 zgolj 300 poklicnih varnostnih inženirjev.
Slovenska	društva	varnostnih	inženirjev	so	med	drugim	v	tistih	časih	dala	pobudo	
za	ustanovitev	zavoda	in	inštituta	za	varstvo	pri	delu	v	Ljubljani	in	Mariboru	ter	za	
višješolski študij. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, 
kjer danes poteka prvostopenjski univerzitetni študijski program Tehniška varnost za 
pridobitev strokovnega naslova diplomirani inženir tehniške varnosti (UN), na svoji 
spletni	strani	opisuje	njegovo	zgodovino.		Prvi	začetki	pravega	izobraževanja	in	vzgo-
je	na	področju	varstva	pri	delu	segajo	v	leto	1954,	ko	je	Zavod	za	preučevanje	varnosti	
pri	delu	Socialistične	republike	Slovenije	v	okviru	dopisne	šole	organiziral	enoletno	
izobraževanje	za	področje	Slovenije	in	Jugoslavije.	Leta	1960	je	bila	ustanovljena	prva	
strokovna	višja	šola	za	varstvo	pri	delu	pri	Zavodu	za	izobraževanje	kadrov	in	preuče-
vanje organizacije dela v Kranju. Iz tega programa je leta 1963 nastala dvoletna Višja 
tehniška varnostna šola v sestavu Višje šole za organizacijo dela v Kranju. Leta 1966 
pa	je	Zveza	varnostnih	inženirjev	in	tehnikov	ustanovila	samostojno	Višjo	tehniško	
varnostno šolo, prvo samostojno višjo šolo za varstvo pri delu v Evropi!  Verificirana 
je bila leta 1969 in kljub »pogostemu nasprotovanju in težnjam po ukinitvi«	z	novimi	
generacijami kvalificiranih strokovnjakov zarezala vidno sled v slovensko pojmova-
nje varstva pri delu in varnostno kulturo.

Ti	opisi	kažejo,	da	se	je	stroka	vedno	srečevala	z	»omalovaževanjem in nerazumeva-
njem«	ter	bila	izpostavljena	»pogostemu nasprotovanju in težnjam po ukinitvi«.	Ker	
sta se varnost in zdravje pri delu v preteklih desetletjih kljub temu korenito izboljšala, 
to zato najbrž smemo pripisati tudi pobudam in vztrajnosti društev varnostnih in-
ženirjev. In med njimi brez najmanjšega dvoma tudi Društvu varnostnih inženirjev 
Ljubljana.

Zato	veljata	društvu	zahvala	in	voščilo:	»Še	na	mnoga	leta!«

Lučka Böhm

Na slavnostni akademiji ob 60-letnici Društva varno-
stnih inženirjev Ljubljana, ki je bila 5. okt. 2015 v veliki 
dvorani	 ljubljanske	mestne	hiše	na	Mestnem	 trgu	1	v	
Ljubljani, je Fundacija Avgusta Kuharja od društva pre-
jela zahvalo za dolgoletno sodelovanje:

Visoka	 obletnica	 slovenske	 stroke	 varnosti	 in	 zdravja	 pri	 delu	 -	 60	 let	 DVILJ
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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
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Donatorji	 Fundacije	 Avgusta	 Kuharja	 v	 letu	 2015

Donatorji Fundacije Avgusta Kuharja 
v letu 2015

Največji	donator	v	letu	2015	je		Zavod	za	zdravstveno	zavarovanje	
Slovenije	(ZZZS),		zato	bo	v	letu	2016	v	skladu	s	statutom	funda-
cije	zasedel	mesto	v	nadzornem	svetu	fundacije.

Denarne donacije

800 €
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, 2015
Projekt “Promocija dobre prakse pri ohranjanju poklicnega zdravja s podelitvijo 
nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroke varnosti in 
zdravja pri delu za leto 2015” je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje 
projektov	za	promocijo	zdravja	na	delovnem	mestu	v	letu	2015	in	2016	finančno	
podprl	Zavod	za	zdravstveno	zavarovanje	Slovenije.

500 €
Zbornica varnosti in zdravja pri delu
Miklošičeva	38/III,	Ljubljana	(http://www.zbornica-vzd.si/ 
o-zbornici)
2012, 2013, 2014, 2015

500 €
Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije
Miklošičeva	38,	1000	Ljubljana	(http://www.zveza-dvis.si)
2010, 2011, 2014, 2015

400 €
Gospodarska zbornica varnosti pri delu
Cesta	Staneta	Žagarja	37,	4000	Kranj	(http://www.gzv.si)
2014, 2015
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235,07 €
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, 2015

200 €
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, 2015

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, 
2015

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, 2015

150 €
Krka, d. d., Tovarna zdravil
Šmarješka	cesta	6,	8501	Novo	mesto	(http://www.krka.si)
2002, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015

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, 2015

100 €
Društvo varnostnih inženirjev Velenje
Titov trg 2, 3320 Velenje
2015
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100 €
Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
Miklošičeva	38	/	III,	1000	Ljubljana	(http://www.mi-pa.si/dvi)
2012, 2014, 2015

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, 2015

100 €
ZAVAS, d. o. o.
Špruha	19,	1236	Trzin	(http://www.zavas.com)
2002, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

100 €
Lučka Böhm
članica	uprave	Fundacije	Avgusta	Kuharja	
2013, 2014, 2015

80 €
Prof. dr. Primož Gspan
Na jami 11, Ljubljana
2014, 2015

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, 2015

Donatorji	 Fundacije	 Avgusta	 Kuharja	 v	 letu	 2015
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Obiščite spletno stran 
Fundacije Avgusta Kuharja 

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! 
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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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Postanite	 naš	 donator

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	strani	
fundacije	www.fundacija-avgustakuharja.si.	Po	letu	2007,	odkar	velja	Uredba	o	na-
menitvi	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




