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Spoštovani prijatelji Fundacije Avgusta Kuharja!

Fundacija Avgusta Kuharja bo 10. novembra 2016 na 2. BAL-
canOSH mednarodni konferenci za regijsko sodelovanje 
na Bledu dvajsetič podelila nagrade in priznanja Avgusta 

Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu. 
Letos bomo podelili nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dose-
žek, za življenjsko delo in za najboljše diplomsko delo ter sedem 
priznanj za izjemno strokovno delo v društvih varnostnih inže-
nirjev. 

V letu 2016 torej praznujemo tudi dvajsetletnico delovanja naše fundacije. Zveza 
društev varnostnih inženirjev Slovenije (ZDVIS) je namreč 16. 7. 1996 v času pred-
sedovanja varnostnega inženirja Ivana Cvetka Lukmana iz Nove Gorice sprejela 
in podpisala Ustanovitveni akt Fundacije za področje varnosti in zdravja pri delu. 
Notarski zapis je pripravila notarka Dušica Berden iz Ljubljane (opr. št. SV-355/96). 
Ustanovitveno premoženje leta 1996 je bilo 200.000,00 tolarjev oziroma v današnji 
valuti 834,58 €. V ustanovitvenem aktu je ZDVIS opredelila, da je namen Fundacije 
splošno koristen in trajen ter da je namen fundacije, da s podeljevanjem nagrad in 
priznanj za izjemne strokovne dosežke na področju varnosti in zdravja pri delu krepi 
zavest o potrebnosti sistematičnega strokovnega varovanja pri delu in življenjskega 
ter delovnega okolja. Soglasje k ustanovitvi takratnega ministra za delo, družino in 
socialne zadeve Antona Ropa je bilo 11. 10. 1996 objavljeno v Uradnem listu RS št. 
56/1996.

V letih 1997–2016 bomo skupaj z letošnjimi podelili 21 nagrad za izjemni dosežek, 
13 nagrad za življenjsko delo, 17 nagrad za najboljše diplomsko delo, 159 priznanj za 
izjemno strokovno delo v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev in 6 posebnih 
priznanj Avgusta Kuharja. 

Mandat uprave fundacije je 4 leta in sedaj jo upravlja že peta uprava po vrsti. Zahva-
ljujem se članom pete uprave Fundacije Avgusta Kuharja, ki delajo brez vsakršnega 
nadomestila, smo donatorji in davčni zavezanci, ki 0,5 % svoje dohodnine namesto 
državnemu proračunu namenjamo naši fundaciji. 

Zahvaljujemo se zvestim donatorjem, ki nam kljub krizi omogočajo podelitev leto-
šnjih nagrad in priznanj! 

Iskrene čestitke dobitnikom nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2016!

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 12. 10. 
2016 sklenila, da v letu 2016 prejmejo nagrade 
in priznanja Avgusta Kuharja:

I.  Nagrado Avgusta Kuharja za izjemni dosežek prejme

 dr. Miran Pavlič za raziskavo »Vpliv dejavnikov managementa varnosti pri delu 
na delovne razmere in gospodarsko učinkovitost«.

 Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana.

 Nagrajenec prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado v znesku 400 
evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za izjemni dosežek pod zapore-
dno številko 21.

II.  Nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo prejme

 Stanislav Buh, upokojeni univerzitetni diplomirani inženir strojništva.

 Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana.

 Nagrajenec prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado v znesku 400 
evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za življenjsko delo pod zapore-
dno številko 13.

III. Nagrado Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko delo prejme 

 Tadej Lesjak za diplomsko delo z naslovom »Ognjemeti in njihov vpliv na priso-
tnost trdnih delcev v zraku«.

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

 Nagrajenec prejme plaketo in denarno nagrado v znesku 150 evrov ter se vpiše v 
evidenco nagrajencev za najboljše diplomsko delo pod zaporedno številko 17.
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Sklep o podelitvi nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja

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

•	Anton Ojsteršek, Društvo varnostnih inženirjev Celje,
•	 Igor Ivanovski, Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske,
•	Ado Barbiš, Društvo varnostnih inženirjev Koper,
•	Boris Lesjak, Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor,
•	 Ingrid Kalin, Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto,
•	Peter Jančič, Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj,
•	Blaž Črnivec, Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana.

Dobitniki priznanj prejmejo plaketo in se vpišejo v evidenco dobitnikov priznanj pod 
zaporednimi številkami od 153 do 159.

Mag. Miro Škufca,
predsednik pete uprave Fundacije Avgusta Kuharja
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Nagrada Avgusta Kuharja 
za izjemni dosežek v letu 2016

dr. Miran Pavlič

UTEMELJITEV: Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta 
Kuharja za leto 2016, ki jo sestavljata predsednik komisije dr. Jože 
Šrekl in član prof. dr. Primož Gspan, ocenjuje, da raziskava dr. 
Mirana Pavliča »Vpliv dejavnikov managementa varnosti pri 
delu na delovne razmere in gospodarsko učinkovitost« izpolnjuje 
razpisne pogoje za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za izjemni 
dosežek za leto 2016.

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi:

1. utemeljitve Društva varnostnih inženirjev Ljubljana z dne 29. junija 2016 za 
kandidaturo za nagrado Avgusta Kuharja za izjemni dosežek za leto 2016 za dr. 
Mirana Pavliča;

2. pogovora s kandidatom dne 18. avg. 2016 na Dalmatinovi 4 v Ljubljani;
3. doktorske disertacije Mirana Pavliča »Vpliv dejavnikov managementa varnosti pri 

delu na delovne razmere in gospodarsko učinkovitost«, Fakulteta za management 
Univerze na Primorskem, 2016;

4. povzetka doktorske disertacije Mirana Pavliča;
5. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek za 

leto 2016;
6. Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije 

Avgusta Kuharja;
7. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja.

Ugotovitev stanja: 

Dr. Miran Pavlič, diplomirani varnostni inženir, že 31 let dela v stroki varnosti 
in zdravja pri delu. Od leta 1987 je zaposlen kot svetovalec za varnost pri delu na 
Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Zanj sta značilni vedoželjnost in potreba, 
da konsistentno posodablja in nadgrajuje svoje strokovno znanje. V petih letih po 
letu 2011, ko je začel veljati novi Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in 
usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (UL RS 109/2011), je zbral 142 
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Dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v letu 2016

točk na podlagi svoje udeležbe na usposabljanjih in 30 točk kot predavatelj. Osebna 
bibliografija Mirana Pavliča na Kooperativnem on-line bibliografskem sistemu 
in servisu COBISS izkazuje za obdobje 1985–2016 kar 107 bibliografskih enot1 (v 
prilogi). V času svoje delovne dobe je uspešno opravil izpite za naslednje akademske 
naslove in dovoljenja za delo: 

1985:  varnostni inženir
1986:  strokovni izpit iz varnosti pri delu
1988:  strokovni izpit iz požarne varnosti
1998:  diplomirani varnostni inženir 
1999:  strokovni izpit na Inženirski zbornici Slovenije po Zakonu o graditvi objektov
2000:  usposabljanje za varstvo pred ionizirajočimi sevanji
2000:  pedagoško-andragoški izpit
2003:  usposabljanje in preizkus znanja za koordinatorja za varnost in zdravje pri 

delu na začasnih in premičnih gradbiščih
2004:  magister varnosti (Hrvaška) 
2016:  doktor znanosti

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana ga je predlagalo za nagrado Avgusta Kuharja 
za leto 2016 za izjemni dosežek zaradi raziskave Vpliv dejavnikov managementa 
varnosti pri delu na delovne razmere in gospodarsko učinkovitost2, ki jo je izvedel 
v času svojega doktorskega študija na Fakulteti za management Univerze na 
Primorskem. Preučila je vpliv dejavnikov managementa varnosti pri delu na delovne 
razmere in gospodarsko učinkovitost. Z njo so bili pridobljeni novi podatki in znanja 
o vplivu managementa varnosti in zdravja pri delu na delovne razmere na izbrane 
kazalnike gospodarnosti, donosnosti, produktivnosti in dohodkovnosti.

V svetu je bilo na področju ugotavljanja vpliva dejavnikov managementa na nekatere 
delovne razmere in delno učinkovitost organizacije opravljenih veliko odmevnih 
raziskav. V njih raziskovalci ugotavljajo, da so sistemi varnosti in zdravja pri delu po 
svetu različni, neposredne primerjave med njimi pa so otežene ali celo nemogoče. Prav 
tako ni možno oziroma smiselno neposredno prevzemanje zakonodaje oz. ukrepov 
iz enega okolja v drugega, ampak je potreben lasten razvoj. Povedano drugače: uspejo 
samo spremembe, ki gradijo na kontinuiteti s tem, kar v določeni družbi že obstaja. 
Indigenizacija, lokalizacija oz. prilagoditev lokalnim razmeram so pogoj za uspeh. 
Enako velja tudi na področju varnosti in zdravja pri delu.

Raziskave s področja managementa varnosti in zdravja pri delu, ki bi obsegala 
holističen pogled na načrtovanje, organiziranje, vodenje, kontroliranje in njihov 
vpliv na celovite delovne razmere ter gospodarsko učinkovitost, doslej še ni bilo 

1 http://www.cobiss.si/ 
2 ftp://www.ediplome.fm-kp.si/Pavlic_Miran_20160603.pdf
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opravljene. Na ravni držav(e) primanjkujejo objektivna vedenja o tem, kaj deluje in 
kaj ne, kateri ukrepi na področju managementa varnosti in zdravja pri delu so najbolj 
učinkoviti in najbolj vplivajo na manjše število poškodb pri delu, manjšo bolniško 
odsotnost in večjo gospodarsko učinkovitost. Ta identificirana raziskovalna vrzel je 
bila najpomembnejši razlog za raziskovanje te tematike.
 
Miran Pavlič je izvedel teoretično in empirično raziskovanje. V teoretičnem delu 
je analiziral 421 bibliografskih enot domače in tuje strokovne literature s področja 
splošnega managementa, managementa varnosti in zdravja pri delu, kakovosti 
delovnih razmer ter gospodarske učinkovitosti v podjetjih.

Osnova empiričnega sklopa raziskave je bila kvantitativna analiza – raziskava, 
členjena na tri samostojne dele. Prvi del je bila anketa o stanju razvitosti managementa 
varnosti in zdravja pri delu v slovenskih (velikih in srednjih) gospodarskih družbah 
oz. podjetjih. V ta namen je bil za pridobivanje podatkov uporabljen lasten 
vprašalnik (Kontrolnik za evalvacijo izvajanja ukrepov varnosti pri delu), sestavljen 
in preizkušen na podlagi teoretičnega koncepta o poslovno-organizacijskem 
sistemu managementa varnosti in zdravja pri delu, predvidenem vplivu na delovne 
razmere in na gospodarsko učinkovitost poslovanja. Vprašalnik je bil poslan na 1300 
gospodarskih družb, strokovnim sodelavcem za varnost in zdravje pri delu, ki imajo 
o managementu varnosti in zdravja pri delu največ informacij, najbolje pa poznajo 
sistem varnosti in zdravja pri delu in delovne razmere v anketiranem podjetju. Za 
sodelovanje se jih je odločilo 137. 

Drugi del empirične raziskave je bil namenjen analizi delovnih razmer v sodelujočih 
podjetjih na podlagi izbranih kazalnikov za posamezno podjetje (število poškodb pri 
delu, indeks frekvence nezgod – IF, indeks onesposabljanja – IO, delež bolniškega 
staleža – % BS, resnost nezgod – R). Podatki so bili pridobljeni iz sekundarnih virov, 
tj. na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Tretji del empirične raziskave je bil namenjen ugotavljanju gospodarske učinkovitosti 
v 137 anketiranih podjetjih. Prav tako iz sekundarnih virov so bili pridobljeni podatki 
o učinkovitosti poslovanja oz. izbranih finančnih kazalnikih, in sicer iz uradne baze 
IBON.

Sintetizirane ključne ugotovitve teoretičnega dela raziskave:

1. Management omogoča, da institucije uspešno delujejo, in vpliva na doseganje 
finančnih in operativnih izidov. Prav tako pa odločilno vpliva tudi na doseganje 
izidov na področju varnosti in zdravja pri delu. Varovanje delavcev pred 
nezgodami pri delu in boleznimi, povezanimi z delom, je odgovornost države, 
lastnikov organizacije, vršnega managementa oz. poslovodstva ustanove. 
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Voditeljstvo, management in sistemsko razmišljanje na vseh nivojih organiziranja 
ter ustrezno prizadevanje zaposlenih sodelavcev so identificirani kot ključni 
dejavniki za zagotavljanje varnosti in zdravja. 

2. Management varnosti in zdravja pri delu predstavlja institucionaliziran sistem 
soodvisnih in medsebojno delujočih managerskih praks (planiranja, organiziranja, 
vodenja in kontroliranja), ki so zasnovane in izvedene z namenom doseganja 
čim boljših izidov pri oblikovanju ter varnosti in zdravja pri delu, vzdrževanju 
varnih in zdravih delovnih razmer, ugodja pri delu, varnostne kulture, hkrati pa 
tudi kakovosti, produktivnosti in konkurenčnosti. Te aktivnosti so tudi temelj 
družbeno odgovornega ravnanja. 

3. Iz študije literature je bilo ugotovljeno, da podpora vršnega managementa, 
nadrejenih in drugih vodij vpliva na zmanjševanje tveganja za poškodbe in 
zdravstvene okvare. Vpliva pa tudi na učinkovitost podjetja. V želji slediti »viziji 
nič« neposredni popolni ali delni prenosi managementov in ukrepov varnosti in 
zdravja pri delu iz npr. enega širšega okolja v drugo ali iz bolj razvite (napredne) 
organizacije v razvijajočo se organizacijo niso nujno vedno uspešni. Zaradi 
tega se raziskovanje managementa varnosti in zdravja pri delu pojavlja kot ena 
izmed pomembnih strokovnih usmeritev v teoriji, raziskovanju in praksi. Tudi 
management varnosti in zdravja pri delu vpliva na uspešnost in učinkovitost 
podjetja ter druge ustanove, posledično pa tudi na nacionalno ekonomijo. Zato 
sta varnost in zdravje pri delu tudi ekonomska kategorija. Raziskave praviloma 
izkazujejo ocene stroškov zaradi poškodb pri delu in bolezni v zvezi z delom v 
odstotkih BDP (na ravni držav, na ravni posameznih panog in podjetja). Ocenjuje 
se, da znašajo ti stroški od 1,8 % do 15 % BDP. O tematiki vpliva managementa 
varnosti in zdravja pri delu na delovne razmere in gospodarsko učinkovitost, ki 
bi temeljila na objektivnih, uradnih podatkih, ni bila (pred raziskavo Pavliča) 
opravljena še nobena raziskava.

4. Ugotovljeno je pomanjkanje dokazov o tem, katere sestavine in ukrepi 
managementa varnosti in zdravja pri delu najbolj prispevajo k učinkovitosti pri 
zagotavljanju varnosti.

5. Ugotovitev teoretičnega dela raziskave je, da se pogosto stanje v družbi ocenjuje 
kot dobro ali slabo na podlagi gospodarske rasti oz. višine BDP. Obenem se 
ugotavlja tudi, da v razvitem svetu dvig BDP ni dvignil tudi splošne ravni sreče. 
Dokazano je, da glavni vir večjega blagostanja ni prihodek, temveč so to prijatelji, 
dobro družinsko življenje, bivanjske in delovne razmere. Socialne in psihološke 
oblike življenja le zmerno korelirajo z gospodarskim razvojem. To pomeni, da naj 
bi za kakovost delovnega in bivalnega okolja namenjali več pozornosti socialnim 
in psihološkim spremenljivkam, ne le povečanju gospodarske rasti.

Dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v letu 2016
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Iz zgoraj navedenih teoretičnih ugotovitev je Miran Pavlič povzel spoznanje, da 
imajo največji vpliv na zadovoljstvo pri delu, varnost in zdravje v organizacijah ravno 
managerji (vršni, srednji in spodnji). S svojim načinom načrtovanja, organiziranja, 
vodenja in kontroliranja največ prispevajo k izboljšanju delovnih razmer v organizaciji.

Ključne ugotovitve iz empiričnega dela raziskave:

V okviru raziskave managementa varnosti in zdravja pri delu je Miran Pavlič ugotovil, 
da med anketiranimi podjetji:
•	 81,8 % podjetij ima vpeljan standard kakovosti ISO 9001, 54,7 % jih ima sprejet 

standard varstva okolja ISO 14001, 29,9 % jih ima sprejet standard varnosti in 
zdravja pri delu OHSAS 18001, standard družbeno odgovornega podjetja ISO 
26000 pa ima 1,5 % podjetij;

•	 63,5 % podjetij ima organizirano lastno (interno) službo za varnost in zdravje pri 
delu;

•	 21,9 % podjetij ima ustanovljen odbor za varnost in zdravje pri delu (predstavniki 
vodstva, delavcev, strokovnjak za varnost in zdravje pri delu);

•	 43,8 % podjetij ima organizirano interno službo za varnost in zdravje pri delu 
na drugem nivoju (neposredno pod direktorjem), 27,5 % podjetij pa ima 
organizirano službo na prvem nivoju vodenja (neposredno pod upravo) oz. na 
tretjem nivoju vodenja (neposredno pod vodjo sektorja);

•	 73 % strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu komunicira z vršnim 
vodstvom podjetja vsaj enkrat mesečno, skoraj 3 % pa nikoli;

•	 najvišjo stopnjo (89,2 %) izpolnjevanja zakonskih zahtev je bilo mogoče ugotoviti 
na področju funkcije organiziranja managementa varnosti in zdravja pri delu 
(prijavljanje nezgod pri delu, teoretično usposabljanje delavcev), najnižjo (80,5 
%) pa na področju funkcije planiranja (glede načrtovanja promocije zdravja na 
delovnem mestu);

•	 na podlagi navedenih vrednosti je mogoče sklepati, da se aktivnosti in ukrepi 
posameznih funkcij managementa varnosti in zdravja pri delu med slovenskimi 
srednje velikimi in velikimi podjetji izvajajo v povprečju od 80 % do 90 % oz. 
da v raziskavi sodelujoča podjetja v 10 % do 20 % ne izvajajo minimalnih oz. 
zakonsko predpisanih ukrepov.

V okviru raziskave delovnih razmer je ugotovil:
•	 delež bolniškega staleža, ki odraža delež izgubljenih koledarskih dni na 

zaposlenega, je bil v obravnavanih podjetjih v povprečju večji, kot je bila 
povprečna vrednost tega kazalnika med vsemi poslovnimi subjekti na območju 
RS; 

•	 med analiziranimi podjetji je bilo ugotovljeno večje število primerov poškodb pri 
delu na 100 zaposlenih (IF); v vzorcu je bila vrednost indeksa frekvence nezgod v 
vseh letih višja od nacionalnega povprečja; 
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•	 resnost poškodb med opazovanimi podjetji je relativno manjša od povprečja 
vseh poslovnih subjektov na območju RS.

V okviru raziskave gospodarske učinkovitosti je ugotovil:
•	 gospodarnost poslovanja je z izjemo leta 2009 med opazovanimi podjetji vidno 

večja v primerjavi z vseslovenskim povprečjem; 
•	 prihodki na zaposlenega med opazovanimi podjetji so bili relativno višji v 

celotnem obdobju.

Dodatne ugotovitve:
•	 med podjetji z lastno interno službo za varnost in zdravje pri delu oziroma 

podjetji, ki take službe nimajo organizirane, obstajajo statistično pomembne 
razlike v razvitosti managementa varnosti in zdravja pri delu, delovnih razmerah 
ter gospodarski učinkovitosti njihovega poslovanja; 

•	 podjetja, ki imajo lastno interno službo za varnost in zdravje pri delu, imajo 
vrednosti spremenljivk (dodana vrednost na zaposlenega, prihodki na 
zaposlenega in plača na zaposlenega) razvitosti organizacijskega vidika in vidika 
spremljave nekoliko višje od povprečja dejavnosti; 

•	 podjetja brez interne službe za varnost in zdravje pri delu imajo nekoliko 
podpovprečne vrednosti treh kazalnikov dohodkovnosti in produktivnosti ter 
dveh vidikov razvitosti managementa varnosti in zdravja pri delu;

•	 statistično pomembne razlike med skupinama podjetij z lastno službo za varnost 
in zdravje pri delu in tistimi brez nje so tudi v delovnih razmerah, pri čemer je 
stanje nekoliko boljše v podjetjih z lastno interno službo za varnost in zdravje pri 
delu; ob tem je sicer treba opozoriti, da so navedene razlike relativno zelo majhne;

•	 med podjetji, ki imajo vpeljan standard OHSAS 18001, oziroma podjetji, ki 
navedenega standarda nimajo osvojenega/vpeljanega, obstajajo statistično 
pomembne razlike v razvitosti managementa varnosti in zdravja pri delu, razlike 
v delovnih razmerah ter v gospodarski učinkovitosti njihovega poslovanja, a so 
omenjene razlike tudi v tem primeru relativno majhne;

•	 med skupinama podjetij z vpeljanim standardom OHSAS 18001 oziroma 
brez njega je mogoče zaslediti statistično pomembne razlike v vseh vidikih 
managementa varnosti in zdravja pri delu in večini kazalnikov gospodarske 
učinkovitosti, pri čemer pa med omenjenima skupinama podjetij ni pomembnih 
razlik v delovnih razmerah; 

•	 razvitost managementa varnosti in zdravja pri delu je v skupinah podjetij z 
osvojenim OHSAS 18001 v povprečju nekoliko višja od povprečja področja 
dejavnosti delovanja posameznega podjetja, nasprotno pa je mogoče ugotoviti za 
podjetja, ki standarda OHSAS 18001 (še) nimajo osvojenega;

•	 primerjava kazalnikov gospodarske učinkovitosti med obema skupinama 
podjetij (z vpeljanim oziroma brez vpeljanega standarda OHSAS 18001) ne daje 
enoličnih rezultatov;



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 201612

•	 med 10 % podjetij z najnižjo in 10 % podjetij z najvišjo stopnjo razvitosti 
managementa varnosti in zdravja pri delu je statistično pomembna razlika v 
delovnih razmerah in gospodarski učinkovitosti njihovega poslovanja, omenjene 
razlike pa so srednje velike;

•	 med skupino podjetij z najnižjo oziroma najvišjo stopnjo razvitosti managementa 
varnosti in zdravja pri delu so statistično pomembne razlike predvsem v kazalcih 
produktivnosti in dohodkovnosti (prihodki na zaposlenega, proizvodnost 
sredstev, dodana vrednost na zaposlenega, plača na zaposlenega) ter odstotku 
bolniškega staleža in indeksu frekvence nezgod; 

•	 omenjeni kazalci produktivnosti in dohodkovnosti so v podjetjih z najvišjo 
stopnjo razvitosti managementa varnosti in zdravja pri delu višji od povprečja 
področja dejavnosti delovanja posameznega podjetja;

•	 odstotek bolniškega staleža in indeks (kazalnika delovnih razmer) sta v podjetjih 
z najvišjo stopnjo razvitosti managementa varnosti in zdravja pri delu nižja od 
povprečja področja dejavnosti delovanja posameznega podjetja;

•	 ko primerjamo skrajnosti, ki se med seboj dovolj razlikujejo, je vpliv razvitosti 
managementa varnosti in zdravja pri delu na delovne razmere in gospodarsko 
učinkovitost bolj viden, za razliko od vseh predhodnih rezultatov, kjer so bile 
razlike izrazito majhne.

Namen raziskave je bil zasnovati izvirni model vpliva dejavnikov managementa 
varnosti in zdravja pri delu na izbrane kazalnike delovnih razmer in na gospodarsko 
učinkovitost velikih ter srednje velikih slovenskih podjetij. Na podlagi izvedene 
raziskave Miran Pavlič ugotavlja, da podjetja, ki imajo višje razvit management 
varnosti in zdravja pri delu, dosledneje izpolnjujejo zakonske zahteve na področju 
varnosti in zdravja pri delu. Predvsem delodajalec:
•	 izvaja obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno 

delo za delavce, ki so delali na delovnih mestih, na katerih iz ocene tveganja izhaja 
večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni, pa tudi za delavce, ki so delali na 
delovnih mestih, na katerih so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše;

•	 trajno hrani dokumentacijo, ki se nanaša na nezgode pri delu in kolektivne nezgode;
•	 trajno hrani dokumentacijo, ki se nanaša na opravljeno usposabljanje za varno 

delo in preizkuse usposobljenosti;
•	 izvaja preventivne ukrepe in izbira delovne ter proizvajalne metode, ki zagotavljajo 

izboljševanje stanja in višjo raven varnosti in zdravja pri delu;
•	 opravlja reden in temeljit notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo;
•	 delavcem oz. njihovim predstavnikom omogoča, da ti sodelujejo pri obravnavi o 

vseh vprašanjih, ki zadevajo zagotavljanje varnega in zdravega dela;
•	 zagotavlja varno delovno okolje in uporabo varne delovne opreme;
•	 seznanja delavce z vrstami nevarnosti v delovnem okolju in na delovnem mestu, 

z varnostnimi ukrepi, potrebnimi za preprečevanje nevarnosti in zmanjšanje 
škodljivih posledic;
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•	 daje ustrezna navodila in obvestila delavcem; 
•	 izjavo o varnosti z oceno tveganja objavi in jo posreduje delavcem, prav tako pa 

tudi na novo zaposlenim in vsem drugim navzočim na delovnem mestu;
•	 z obdobnimi pregledi in s preizkusi delovne opreme preverja njihovo skladnost s 

predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

Običajno imajo lastno službo za varnost in zdravje pri delu, ustanovljene odbore 
za varnosti in zdravja pri delu in vpeljan standard OHSAS 18001, praviloma pa 
izkazujejo tudi boljše kazalnike delovnih razmer in gospodarske učinkovitosti. 

Na podlagi ugotovitev iz teoretičnega in empiričnega dela je priporočil strokovni 
javnosti, managerjem in snovalcem politike varnosti in zdravja pri delu:
•	 smiselno je usposabljati delavce in njihove predstavnike za varnost in zdravje pri 

delu, managerje in delodajalce s področja varnosti in zdravja pri delu;
•	 potrebna sta spodbujanje in posredovanje informacij, dobrih praks, navodil in 

smernic, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu;
•	 potreben je razvoj priporočil, priročnikov in metodologij za pomoč podjetjem 

pri tehničnih in praktičnih vidikih izpolnjevanja zahtev varnosti in zdravja pri 
delu;

•	 v srednje velikih in velikih podjetjih je smiselno organizirati lastno službo za 
varnost in zdravje pri delu;

•	 v srednje velikih in velikih podjetjih je smiselno organizirati odbor za varnost in 
zdravje pri delu,

•	 v srednje velikih in velikih podjetjih je smiselna vpeljava standarda varnosti in 
zdravja pri delu OHSAS 18001;

•	 smiselno je intenzivirati notranjo in zunanjo kontrolo/nadzor varnosti in zdravja 
pri delu;

•	 pri naslednjih spremembah zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu 
je smiselna vpeljava določil glede obvezne organizacije služb za varnost in zdravje 
pri delu in odborov za varnost in zdravje pri delu v velikih in srednje velikih 
podjetjih; 

•	 zakonodaja bi morala vsebovati tudi določila oz. nastavke zunanjega spodbujanja 
delodajalcev za varnost in zdravje pri delu, in sicer preko ustreznih oblik 
zavarovanja (bonus, malus) v primeru poškodb pri delu, pa tudi bolezni v zvezi z 
delom, pri čemer bi bile smiselne subvencije za vlaganje v varnost in zdravje pri 
delu. 

Vpeljava takega modela ima neposredne pozitivne učinke na gospodarsko 
učinkovitost podjetja, večje zadovoljstvo zaposlenih, na dvig družbene odgovornosti 
in na manjša izplačila škod zaradi poškodb pri delu ali bolezni, povezanih z delom 
(zavarovalnic, zavodov za zdravstveno zavarovanje, socialnega varstva ipd.).
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PRISPEVEK MIRANA PAVLIČA K RAZVOJU STROKE VARNOSTI IN 
ZDRAVJA PRI DELU:

Miran Pavlič je od leta 1985 član izvršnega odbora DVILJ, v katerega ga je pripeljal 
takratni mentor Martin Perčun. Vrsto let je bil podpredsednik, od leta 2000 pa je 
predsednik društva. Pod njegovim vodstvom društvo nadaljuje svojo več kot 60- 
letno tradicijo združevanja strokovnjakov s področja varnosti pri delu in ostaja 
prepoznavno v slovenskem kot tudi širšem prostoru. Zavzema se za negovanje 
tradicije in vrednot prostovoljstva, na katerem temelji delo vseh članov društva. Je 
dolgoletni član izvršnega odbora Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije. 
Je eden od petih iniciatorjev ustanovitve Zbornice varnosti in zdravja pri delu. Je 
predsednik njenega častnega razsodišča. Vrsto let je bil nemedicinski izvedenec v 
invalidski komisiji II Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
(ZPIZ). Je koordinator za varnost pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Od 
2002 je sodni izvedenec za varnost in zdravje pri delu.

V nacionalni mreži Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) 
predstavlja stroko. Je član komisije za ocenjevanje kandidatov za priznanje »Dobra 
praksa na področju varnosti in zdravja pri delu«. 

Od leta 2004 aktivno sodeluje pri organizaciji mednarodne strokovno-znanstvene 
konference Management&Safety in je že tretje leto predsednik njenega mednarodnega 
organizacijskega odbora ter recenzent vsakoletnega zbornika prispevkov.

Je eden od soustanoviteljev Evropskega društva varnostnih inženirjev (European 
Society of Safety Engineers – ESSE 3), katerega namen je povezati evropske strokovnjake 
za varnost in zdravje pri delu. Od leta 2013 je eden od njegovih podpredsednikov. 

Je soustanovitelj mreže BALcanOSH, katere namen je družen nastop strokovnjakov 
iz regije pri organizaciji mednarodnih posvetov, konferenc, prenosov dobrih praks 
in sodelovanja v različnih projektih. Eden takih projektov je bila tudi udeležba na 
XX. Svetovnem kongresu varnosti pri delu v Frankfurtu. Na njem je bil kot edini 
predstavnik Slovenije s soavtorji iz Hrvaške, Srbije in Makedonije aktivni udeleženec 
s predstavitvijo posterja na temo odborov za varnost pri delu.

OCENA DOSEŽKA MIRANA PAVLIČA:

Miran Pavlič je s sistematičnim pregledom ter strnjenim opisom pregleda izidov iz 
dosedanjih raziskav s področja managementa varnosti in zdravja pri delu, delovnih 
razmer in gospodarske učinkovitosti omogočil uvid v obravnavano teoretično-
znanstveno področje. Zasnovan je bil konceptualni model, ki ga je možno uporabiti, 

3 https://www.facebook.com/ESSE-686148964731184/
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preveriti in razvijati. Izidi raziskave imajo teoretične in empirične koristi za vse 
tiste, ki se ukvarjajo z varnostjo in zdravjem pri delu, s kakovostjo dela in življenja, 
ki skrbijo za družbeno odgovornost podjetij in drugih organizacij ter prispevajo k 
trajnostnemu razvoju gospodarstva, družbe ter naravnega okolja. 

Del rezultatov raziskave je bil predstavljen na XI. Mednarodni konferenci 
Management&Safety 2016 v Vrnjački Banji in objavljen kot znanstveni prispevek v 
zborniku konference.

O tematiki vpliva managementa varnosti in zdravja pri delu na delovne razmere in 
gospodarsko učinkovitost, ki bi temeljila na objektivnih, uradnih podatkih, ni bila 
pred tem opravljena še nobena raziskava. Kot prvi je na podlagi te raziskave, temelječe 
na objektivnih podatkih (iz uradnih virov), oblikoval izvirni model vpliva dejavnikov 
managementa varnosti pri delu na delovne razmere in gospodarsko učinkovitost 
velikih in srednje velikih slovenskih podjetij, s katerim v organizacijah bolj uspešno 
uresničujejo poslanstvo, vizijo, smotre in cilje ter dosegajo boljše izide poslovanja.

Raziskava prispeva tudi k strokovno-aplikativnemu razvoju, saj ni tovrstnih raziskav, 
ki bi kazale na povezanost managementa varnosti in zdravja pri delu z delovnimi 
razmerami in gospodarsko učinkovitostjo podjetij v srednjeevropski regiji. V raziskavi 
ustvarjeno orodje »Kontrolnik za evalvacijo izvajanja ukrepov varnosti pri delu«4 
omogoča podjetjem, ustanovam oz. strokovnim delavcem za varnost pri delu notranjo 
ali zunanjo presojo uspešnosti izvajanja ukrepov varnosti in zdravja pri delu.

Čeprav je v 50 letih institucionalnega izobraževanja na področju varnosti pri delu 
diplomiralo več kot 1300 varnostnih inženirjev, je po dostopnih informacijah 
Pavličeva šele druga doktorska disertacija varnostnega inženirja s področja varnosti 
pri delu. 

Za enega večjih slovenskih dosežkov na področju varnosti pri delu pa velja objava 
prispevka leta 2011 v reviji Safety Science5, kjer je kot prvi slovenski varnostni inženir 
s soavtorji objavil izvirni znanstveni članek. Do danes je to v stroki - znanosti varnosti 
pri delu v Sloveniji edini prispevek takega ranga.

Dr. Jože Šrekl, predsednik strokovne komisije
Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije

Priloga:  Bibliografija dr. Mirana Pavliča je objavljena na spletni strani Fundacije 
Avgusta Kuharja

4 http://www.dvilj.si/dvi3/images/Datoteke/Kontrolnik_za_evalvacijo_izvajanja_ukrepov_VPD.pdf
5 http://www.journals.elsevier.com/safety-science/; PAVLIČ, Miran, LIKAR, Borut, PAVLIČ, Alenka, MARKIČ, 

Mirko. Managing occupational injuries records in Slovenia from 1948 to 2008. Safety science, ISSN 0925-7535. 
[Print ed.], 2011, vol. 49, is. 6, str. 834-842, doi: 10.1016/j.ssci.2011.01.013. [COBISS.SI-ID 3952343]
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Nagrada Avgusta Kuharja 
za življenjsko delo v letu 2016

Stanislav Buh

UTEMELJITEV: Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta 
Kuharja, ki jo sestavljata predsednik komisije dr. Jože Šrekl in član 
komisije prof. dr. Primož Gspan, ocenjuje, da življenjsko delo 
Stanislava Buha izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev nagrade 
Avgusta Kuharja za življenjsko delo za leto 2016.

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi:

1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za Stanislava 
Buha, ki jo je pripravilo Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana 29. 6. 2016;

2. pogovora s kandidatom dne 18. avgusta 2016 v Ljubljani;
3. dokumentacije o predavanju o varnem delu na višini;
4. seznama predavanj kandidata (glej prilogo);
5. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo za 

leto 2016;
6. Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije 

Avgusta Kuharja;
7. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja.

Ugotovitev stanja: 
Stanislav Buh, upokojeni univerzitetni diplomirani inženir strojništva, je bil rojen 
leta 1952 na Jesenicah na Gorenjskem. Po končani osnovni šoli je obiskoval srednjo 
tehniško šolo strojne stroke v Ljubljani. Maturiral je leta 1971. Po zaključenem 
šolanju in vojaškem roku se je zaposlil v Tovarni dvokoles Rog in hkrati ob delu 
vpisal na višješolski študij strojništva v Ljubljani. Ko se je pojavila možnost študija 
na visokošolskem programu v Mariboru, se je kot član kolektiva IVD - Inštituta 
za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor vpisal in na Fakulteti za strojništvo 
v Mariboru diplomiral na visokošolskem programu z diplomsko nalogo »Kakovost 
ocene tveganja varnosti strojev in delovnih sredstev«. Dve leti kasneje je diplomiral 
še na univerzitetnem programu z nalogo »Atestiranje in preizkušanje lovilnih naprav 
za dvigala na električni pogon«.
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Opravil je strokovne izpite s področja varnosti pri delu in s področja požarne varnosti, 
za projektanta dvigal in pedagoško-andragoški izpit. Ministrstvo za obrambo ga je 
pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Ima licenco za preverjanje 
in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije »Operater/operaterka pri prevozu 
nevarnega blaga«. Ima pooblastilo Ministrstva za notranje zadeve za člana izpitne 
komisije za izvajanje izpitov oseb, ki prevažajo nevarne snovi, in oseb, ki sodelujejo 
pri prevozu. 

Izkušnje je sprva v industriji nabiral kot konstruktor delovnih pripomočkov in priprav 
v Tovarni dvokoles Rog in kot projektant osebnih in tovornih dvigal v IMP Dvigalu. 
V Iskri Feriti, podjetju za proizvodnjo feritnih izdelkov, se je kot vodja vzdrževanja 
in konstrukcije srečal z varnostjo pri delu in v sodelovanju z varnostnim inženirjem 
Jožetom Dolencem izboljševal varnost delovne opreme.

Večino od več kot 30 let aktivnega dela na področju varnosti in zdravja pri delu in požarne 
varnosti je prebil na IVD - Inštitutu za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor. Skoraj 
20 let je bil vodja podružnice v Ljubljani. Kot vodja enote IVD Maribor v Ljubljani 
je od leta 1991 dalje moral v delo poslovne enote vnašati spremembe predpisov na 
področju varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in prevoza nevarnega blaga 
v cestnem prometu. Pri prenosu znanja v podjetja je bil uspešen. V svojo ekipo je 
samoiniciativno povabil tudi zunanje sodelavce in tako zagotovil konkurenčno raven 
usposabljanja različnih kadrov pri delodajalcih. Pri usposabljanju na področju požarne 
varnosti je kot zunanje sodelavce pogosto angažiral gospo Milado Fabjan - inšpektorico 
na področju požarne varnosti, in dr. Aleša Juga. Usposabljal je delavce za varno delo z 
delovno opremo, predaval vodilnim in vodstvenim kadrom o varnosti delovne opreme 
ter s sodelavcem Žarkom Petrovskim sodeloval pri pregledih delovne opreme po vsej 
Sloveniji. Kot delodajalčeva zunanja strokovnjaka sta vzpostavila prakso, da so morali 
biti pri pregledu strojev in naprav prisotni tudi vzdrževalci. Pregled je vedno vseboval 
tudi svetovanje vzdrževalcem in delavcem o varnem delu s strojem. Z mag. Damjanom 
Mozetičem – vrhovnim sodnikom - sta pogosto predavala vodilnim in vodstvenim 
kadrom v podjetjih o delodajalčevi odškodninski odgovornosti. Kot zunanjega 
sodelavca je pogosto angažiral tudi mag. Boruta Brezovarja, ki je predaval o zakonodaji 
na področju varnosti in zdravja pri delu. Po potrebi ali na željo naročnika so predavali 
zanj še številni vrhunski strokovnjaki na svojih področjih (urgentni zdravniki, zdravniki 
medicine dela, kemiki itd.).

Kljub upokojitvi v letu 2012 še vedno tako z IVD Maribor kot tudi z Društvom 
varnostnih inženirjev Ljubljana sodeluje na področju varnosti strojev in dela na višini. 
Še vedno predava o varnem delu z delovno opremo na pripravljalnih seminarjih 
za  strokovne izpite iz varnosti in zdravja pri delu. V sklopu mednarodnega delovanja 
Društva varnostnih inženirjev Ljubljana je predaval makedonskim inšpektorjem 
za delo o varnosti strojev in delovne opreme. Seznam pomembnejših predavanj v 
zadnjem desetletju je v prilogi. 

Dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v letu 2016
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Največ je delal na področju varnosti strojev (priprava podlag za preglede delovne 
opreme, praktično usposabljanje za varno delo s krožno žago in z verižno motorno 
žago) in varnosti pri vzdrževalnih delih. Pripravil je številna gradiva za svoja 
predavanja na posvetih in simpozijih. Pripravil je številne podlage za izdelavo ocene 
tveganj na delovnih mestih in se ukvarjal z oceno tveganj za stroje. Velik del časa je 
posvetil pregledu delovne opreme v različnih vejah industrije. Odlikoval pa se je tudi 
pri usposabljanju za varno delo na višini ter pri prevozu nevarnega blaga v cestnem 
prometu. Na IVD Maribor je sodeloval pri pripravi računalniškega programa za 
izdelavo ocene tveganja, ki se uporablja v številnih podjetjih. 

Opozarja, da je nadzor nad kakovostjo ocen tveganja otežen zaradi neobstoječih 
enotnih smernic za ocenjevanje, in na to, da dobre ocene tveganja na delovnem mestu 
zaradi nepredvidljivosti številnih dejavnikov kljub uporabi obstoječih standardov 
brez ustreznih izkušenj ni mogoče pripraviti. Poskušal je prodreti z zahtevo, da se 
tveganje ne ocenjuje zgolj generično, ampak je potrebno oceno tveganja adaptirati na 
posameznika upoštevajoč njegove značilnosti, kar mu je pri nekaterih delodajalcih 
delno uspelo. 

Kljub ostri konkurenci na trgu strokovnih storitev, si je določil visoke standarde 
za lastno delo. Prepričan je, da bi moralo biti poslanstvo stroke varnosti in zdravja 
vsaj v določenih segmentih neprofitno. Pogreša neprofitno doktrinarno institucijo 
v stroki varnosti in zdravja pri delu, ki bi lahko imela povsem objektiven pristop 
pri reševanju problemov. Opozarja na napačni pristop v javni upravi, kjer je pri 
izbiri izvajalcev nalog s področja varnosti in zdravja pri delu edini kriterij najnižja 
cena. Kakovost storitve pri izbiri izvajalca ni pomembna. Pri varnosti in zdravju pri 
delu bi po njegovem moral biti glavni kriterij pri izbiri izvajalca kakovost storitve, 
sočasno pa bi se morale preverjati reference. Opozarja, kako resne so lahko posledice 
slabih strokovnih storitev, do katerih pogosto pride v primerih, ko delodajalci 
namesto lastnih vzdrževalcev in služb varnosti in zdravja pri delu začnejo najemati 
izključno zunanje izvajalce. Menedžment mora razumeti, da ni dovolj, da delovanje 
stroja razume zunanji strokovnjak. Razumeti ga mora tudi delavec, ki z njim dela, 
in vzdrževalec. Ugotavlja, da so številni primeri, kjer v podjetjih pri nabavi stroja 
pogosto ni ustreznega sodelovanja strokovnih služb s področja varnosti in zdravja pri 
delu, in se neredko zgodi, da se nabavljajo cenejši, a nevarni stroji. 

Na trgu se je uveljavila negativna konkurenca, opozarja, ki jo bo težko odpraviti. 
Meni, da bi za strokovne storitve na trgu morala biti določena minimalna cena, ki bi 
zadoščala za kritje časa, porabljenega za korektno strokovno storitev. V svoji praksi 
je vedno znova ugotavljal, da mu priznana cena ne omogoča, da bi zagotavljanju 
varnosti pri posameznem delodajalcu posvetil zadosti svojega časa. 
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Primer njegovega načelnega načina dela kljub negativni konkurenci so pregledi 
varnosti strojev in naprav pri posameznih delodajalcih. Stroje in drugo delovno 
opremo je Stanislav Buh pregledoval v naslednjih korakih:

1. pregled tehnične dokumentacije in navodil za varno delo in vzdrževanje. 
Spoznavanje posebnosti stroja in preverjanje evidenc o vzdrževanju stroja1; 

2. pregled stroja in izvedba meritev zaščite pred posrednim dotikom;
3. poročilo delodajalcu o rezultatih pregleda, o ustreznosti oziroma o ugotovljenih 

pomanjkljivostih in o navodilih za doseganje ustreznosti;
4. po obvestilu s strani uporabnika stroja, da so pomanjkljivosti odpravljene, je 

sledila preverba, ali je delodajalec odpravil pomanjkljivosti v skladu z navodili;
5. za stroje brez pomanjkljivosti se izda potrdilo o ustreznosti z veljavnostjo od 

enega do treh let - odvisno od navodil proizvajalca stroja.

Razmišlja sistemsko. Pri premični opremi meni, da je potrdilo o prvem pregledu 
lahko že del dokumentacije, ki jo dobi kupec. Pri vsej preostali opremi pa je potrebno 
preveriti, kako je stroj nameščen, kako je priključen na energetske vire, izvesti 
potrebne meritve ob priklopu stroja in podobno na mestu uporabe stroja. Opozarja 
na to, da so navodila za uporabo stroja pogosto slaba ali pa tipska in ne namenska, 
kar zelo otežuje delo vzdrževalnim službam. Prepričan je, da bi bila ocena tveganja 
za stroj kot dokumentacija odličen pripomoček pri periodičnih pregledih stroja, 
če bi jo uporabniku uspelo dobiti od prodajalca. To bi pomembno olajšalo delo 
pregledovalcev. 

Opozarja na potrebno znanje in pogum ter pooblastila inšpekcije dela, da ustavi 
nevarna dela. Inšpektorji, ki preverjajo tehnično varnost, potrebujejo ustrezna in 
kontinuirana usposabljanja, da bodo lahko kos svoji vlogi. Inšpekcija za delo naj bi 
predvsem svetovala v smislu izboljšanja varnosti in delodajalca sankcionirala šele, 
če le-ta nasvetov ne bi upošteval, seveda pa bi morala takoj prepovedati uporabo 
nevarne delovne opreme.

Poleg pregledov strojev in naprav pa se je Stanislav Buh izkazal tudi kot specialist za 
varno delo na višini. Je namreč alpinist in je svoje znanje prenašal ne le iz alpinizma v 
podjetja z delovnimi mesti na višini, ampak je varnostno kulturo širil tudi med alpinisti. 
Pripravil je teoretična in praktična usposabljanja za varno delo na višini s prenosnimi 
in vertikalnimi strešnimi lestvami, dvižnimi napravami, dvižnimi košarami in 
ploščadmi, odri, o zahtevah za varovalno opremo in osebno varovalno opremo 
(čelada, varnostni pas …). Praktično usposabljanje je izvajal na terenu na opremi 
naročnika, v izjemnih primerih pa na montažnem odru v predavalnici. Usposabljanja 

1 Številni delodajalci za večjo hitrost proizvodnje s stroja odstranijo varovalne sisteme. Delodajalec, ki tako sprem-
inja nastavitve stroja, velja za proizvajalca tega stroja in mora kot tak prevzeti odgovornost za njegovo varnost. 
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za delo na nezavarovani višini so prav tako potekala na opremi naročnika, kjer je 
obdelal ustrezne delovne postopke, uporabo vrvi, sidrišča, varovanja, shranjevanje 
in vzdrževanje opreme (varnostni pasovi, čelade, vrvi, vponke, blažilniki padcev in 
ostala oprema), delo v jaških, varno nošenje orodja, varno delo na strehah in fasadah, 
samovarovanje pri plezanju po konstrukcijah ali vertikalnih lestvah brez lastnega 
varovanja in podobno. Vztraja, da teoretično usposabljanje za varno delo ne velja nič 
brez praktičnega preizkusa. 

S predavanj Stanislava Buha o varnem delu na višini:

PRISPEVEK STANISLAVA BUHA K RAZVOJU STROKE VARNOSTI IN 
ZDRAVJA PRI DELU:

Stanislav Buh je univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Član Društva 
varnostnih inženirjev Ljubljana (DVILJ) je od leta 1986. Že več kot trideset let med 
kolege prenaša svoje znanje, izkušnje ter dobro prakso varnosti pri delu. V letih od 
2000 do 2014 je bil član izvršilnega odbora društva, sedaj pa je član nadzornega 
odbora. Udeležil se je praktično vseh posvetov DVILJ in večkrat zanje pripravil 
strokovne prispevke o varnosti strojev, varnem delu z delovno opremo, delu na 
višini in varnosti pri vzdrževalnih delih. Udeležil se je večine strokovnih ekskurzij. V 
društvu je s svojimi predlogi in komentarji sodeloval v razpravah o spreminjajočih 
se predpisih. 

Leta 2005 je na predlog Društva varnostnih inženirjev Ljubljana prejel priznanje 
Avgusta Kuharja št. 71 za izjemno strokovno delo na področju stroke varnosti in 
zdravja pri delu v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev z naslednjo utemeljitvijo: 
»Stanislav Buh je aktiven član Društva varnostnih inženirjev Ljubljana in več mandatov 
tudi član izvršnega odbora društva. Aktivno sodeluje pri pripravi društvenih predlogov 
izboljšav na načrtovane spremembe in dopolnitve zakonodaje in podzakonskih aktov s 
področja varnosti in zdravja pri delu. Je sodni izvedenec za področje varnosti in zdravja 
pri delu. Predava o varnosti strojev na pripravljalnih seminarjih za strokovne izpite iz 
varnosti in zdravja pri delu.«
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OCENA ŽIVLJENJSKEGA DELA STANISLAVA BUHA:

Stanislav Buh je prepričan, da je poslanstvo stroke varnosti in zdravja pri delu 
neprofitno. Kljub ceni na konkurenčnem slovenskem trgu, ki ni krila potrebnega 
časa za kakovostno storitev zunanjega strokovnega delavca za varnost pri delu, si je 
določil visoke standarde za lastno strokovno delo. Z interdisciplinarnim strokovnim 
timom in bogatimi izkušnjami in znanjem iz prakse je prepričal delodajalce, da so 
se odločili za kakovost. Konsistentno in nesebično je svoje znanje posredoval na 
posvetih društva varnostnih inženirjev. Višal je standarde strokovnih storitev na 
področju varnosti strojev in naprav. V ukrepanje in usposabljanje za varno delo na 
višini je prenašal znanje iz alpinizma in pripravil inovativno teoretično in praktično 
usposabljanje. 

Dr. Jože Šrekl, predsednik strokovne komisije
Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije

Priloga:  Zaposlitve, predavanja in pisni izdelki Stanislava Buha

Izobrazba, strokovni izpiti, licence, dovoljenja za delo:

1979:  Strokovni izpit po Zakonu o graditvi objektov (ZGO) št. 181/79
1980:  strojni inženir – smer konstruktorstvo, diploma št. 1315, Fakulteta za 

strojništvo Univerze v Ljubljani
1987:  strokovni izpit iz varstva pri delu št. 133-1125/87, Republiški komite za delo 

SRS, Ljubljana 
1992:  strokovni izpit iz požarne varnosti, Ministrstvo za obrambo, Ljubljana, št. 

0015-(40)-S-22/00-A-1/86-FP 
1999:  diplomirani inženir strojništva – proizvodno strojništvo, diploma št. S0048 

(Kakovost ocene tveganja varnosti strojev), Fakulteta za strojništvo Univerze 
v Mariboru

2001:  univerzitetni diplomirani inženir strojništva, diploma št. S1207 (Atestiranje 
in preizkušanje lovilnih naprav za dvigala na električni pogon), Fakulteta za 
strojništvo Univerze v Mariboru

2006:  licenca za člana izpitne komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne 
poklicne kvalifikacije NPK »Operater/operaterka pri prevozu nevarnega 
blaga« pri Andragoškem centru RS, Ljubljana, potrdilo št. 312/NPK-2006 – 
zadnje podaljšanje licence septembra 2015 do leta 2019

član komisije na izpitih za voznike nevarnega blaga
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Zaposlitve:

1973–1975:  Tovarna dvokoles Rog (konstrukcija delovnih pripomočkov in naprav) 
1975–1977:  Osnovna šola Staneta Kosca (poučevanje tehničnega pouka in fizike) 
1977–1982:  IMP Dvigalo (projektiranje električnih dvigal - liftov ) 
1982–1986:  Iskra Feriti (vodja vzdrževanja in konstrukcije, varnost strojev)
1986–2010:  IVD - Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor (vodja 

Enote Ljubljana, odgovoren za spremljanje in izvajanje zakonodaje 
s področja varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti s strani 
zaposlenih na različnih področjih industrije po vsej Sloveniji:

•	 pregled	 delovne	 opreme	 oz.	 varnosti	 strojev	 (Elan,	 Pošta	 Slovenije,	 Adria	
Airways, Letališče Ljubljana, Titan Kamnik, Kovinoplastika Lož, Hidrotehnik 
Koper, Delamaris Izola, Semenarna Ljubljana, Oljarica Kranj, Termit Moravče, 
SCT, Mineral ...);

•	 predavanja	 vodilno-vodstvenim	 delavcem	 kot	 organizator	 in	 predavatelj	 za	
področje delovne opreme

•	 Elan	Begunje,	Kli	Logatec,	Lek	(Ljubljana,	Mengeš,	Lendava),	Jub	Dol,
•	 Brest	Cerknica,	Titan	Kamnik,	SCT,	Kovinoplastika	Lož,	Hidrotehnik	Koper;
•	 priprava	podlag	za	oceno	tveganja	za	stroje	ABB	Slovenija;
•	 priprava	podlag	za	oceno	tveganja	na	delovnih	mestih	(Mobitel,	Planet,	d.	o.	o.,	

številni mali delodajalci različnih strok …);
•	 usposabljanje	za	varno	delo	 s	 stroji	v	 industriji	 (Elan,	Titan	Kamnik,	Letališče	

Ljubljana, Termit Moravče, Adria Airways, SCT, Papirnica Količevo);
•	 usposabljanje	za	varno	delo	na	višini	(Ministrstvo	za	obrambo	-	Slovenska	vojska,	

Mobitel, Iskra sistemi, Letališče Ljubljana …);
•	 osebna	varovalna	oprema	za	delo	na	višini	(Ministrstvo	za	obrambo	-	Slovenska	

vojska, Mobitel, Iskra sistemi ...).

Predavanja na posvetih in delavnicah v organizaciji ali soorganizaciji Društva 
varnostnih inženirjev Ljubljana: 

1. Pregled delovne opreme – strojev, 2002
2. Varno delo na višini, 2005
3. Varno delo na višini, neobvezna navodila dobrega ravnanja za izvajanje Direktive 

2001/45 ES, 2008
4. Varnost strojev – delovne opreme, 2010
5. Varnost pri vzdrževalnih delih, 2011
6. Varnost in zdravje pri delu pri uporabi delovne opreme, predavanje makedonskim 

inšpektorjem za delo v okviru sodelovanja DVILJ z Makedonskim združenjem za 
varnost pri delu, jesen 2011

7. Varno delo na višini v slovenski zakonodaji, predavanja DVILJ, Balkan road-
show Working at height, pomlad 2014
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Druga pomembnejša predavanja

1. Varnost strojev – delovne opreme, ocena tveganj, ki jih povzročajo stroji, Simpozij 
Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije, Bled, 2007

2. Varnost strojev – delovne opreme, posvet kovinarjev Obrtne zbornice Slovenije, 
Moravci, 2007

3. Pomen preventivnega in kurativnega vzdrževanja objektov za zagotavljanje 
varnega obratovanja in varnosti in zdravja pri delu, predavanje v organizaciji 
IVD Maribor za vodilne in vodstvene delavce v elektrogospodarskih podjetij 
Slovenije, Portorož, 2013

4. Varno delo s stroji, seminar za strokovne delavcev, v organizaciji IVD Maribor, 
2015

Pisni izdelki:

1. Varnost in zdravje pri delu, IVD, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja 
Maribor, 2004, 71 str.: ilustr.; 21 cm, Stane Buh je avtor poglavja o delovni opremi/
strojih

2. Kakovost ocene tveganja varnosti strojev in delovnih sredstev, diplomska naloga, 
maj 1998
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Nagrada Avgusta Kuharja 
za najboljše diplomsko delo v letu 2016

Tadej Lesjak

Utemeljitev kandidature Tadeja Lesjaka za najboljše diplomsko 
delo s področja varnosti v letu 2016 

Pedagoški zbor Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost 
Fakultete za kemijo in Kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani 
je 13. 10. 2016 pregledal diplome v študijskem letu 2015/2016. 
Ugotovil je, da je diploma Tadeja Lesjaka z naslovom »Ognjemeti 
in njihov vpliv na prisotnost trdnih delcev v zraku«, izdelana pod 
mentorstvom prof. dr. Marije Bešter Rogač, najboljše diplomsko 
delo v preteklem šolskem letu. 

doc. dr. Barbara Novosel, 
predstojnica Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost 

UTEMELJITEV:
G. Tadej Lesjak, dipl. inž. teh. var. (UN), je pod mojim mentorstvom izvedel 
diplomsko delo z naslovom »Ognjemeti in njihov vpliv na prisotnost trdnih delcev 
v zraku«, ki ga je uspešno zagovarjal v septembru 2016. Vse večja pogostost uporabe 
ognjemetov pri različnih praznovanjih odpira namreč pomembna vprašanja o vplivu 
razstreljevanja snovi v ozračju na kvaliteto zraka. Tadej Lesjak se je tako v svojem 
diplomskem delu lotil proučevanja povezave med uporabo pirotehničnih sredstev 
in koncentracijo (škodljivih) trdnih delcev v zraku. Ob skrbnem pregledu literature 
s tega področja je kandidat ugotovil, da je zgradba pirotehničnih sredstev večinoma 
relativno preprosta, da pa je sestava pirotehnične snovi zelo kompleksna, s številnimi 
recepti in možnostmi, ki dajejo najrazličnejše učinke. Pri eksploziji se v ozračje 
sprostijo vse snovi, ki so del pirotehničnega izdelka, in tudi reakcijski produkti v 
obliki plinov in trdnih delcev, ki nastanejo pri reakciji s kisikom oz. pri reakciji 
med posameznimi komponentami eksploziva. Ognjemeti tako – poleg svetlobnih 
in barvnih efektov, ki so nam v zabavo – »poskrbijo« tudi za močno onesnaževanje 
zraka z nanodelci. 
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Delci, ki se sprostijo v ozračje pri ognjemetu, zavzemajo območje velikosti 
aerodinamičnega premera med 20 do 200 nanometri. Gre običajno za visoko 
kemijsko aktivne kovinske prahove, ki pri oksidaciji barvito zažarijo, a kot majhni 
trdni delci dolgo ostanejo v ozračju. Kemijska analiza teh nanodelcev je pokazala 
spojine, ki vsebujejo fosfor, kalij, svinec, magnezij, aluminij, silicij, železo, baker, 
kalcij, molibden, natrij in še druge.

Kandidat je tako potrdil svojo hipotezo, da ognjemeti nedvomno izrazito vplivajo na 
prisotnost nevarnih trdnih delcev v zraku, kljub številnim dejavnikom, ki jih je pri 
zanesljivosti ocene potrebno upoštevati. Opozoril je, da se je uporaba pirotehničnih 
sredstev z industrializacijo in razkošnim načinom življenja razcvetela in skoraj ušla 
izpod nadzora. 

V diplomskem delu je kandidat podal tudi pregled zakonodaje s tega področja ter 
ugotovil, da Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih sicer dobro opredeli kategorije 
ognjemetnih izdelkov, a ureja to področje le z vidika varnosti oziroma nevarnosti, ki jo 
ti izdelki (neposredno) predstavljajo (eksplozije, opekline, poškodbe), ne dotika se pa 
njihovega vpliva na ozračje. 

Opozoril je tudi, da je dejansko porabo pirotehničnih sredstev praktično nemogoče 
oceniti, zato tudi ni možna ocena celokupne količine snovi, ki jih z ognjemetnimi 
sredstvi spustimo v ozračje, čeprav smo s teoretično sestavo in zgradbo teh sredstev 
dobro seznanjeni. 

V zaključku je predlagal tudi izvedbo dodatnih raziskav oz. testov v laboratorijskem 
merilu, kar bi dopuščalo tudi modeliranje tovrstnih procesov in boljše napovedovanje 
možnega onesnaževanja. V naravi je namreč potrebno poznati in upoštevati številne 
dejavnike, kot so velikost ognjemeta, vreme, lokacija, lokalne razmere itd. Ti ustvarjajo 
edinstvene pogoje za vsak ognjemet in se pričakovano odražajo tudi v rezultatih raziskav, 
kjer zato naletimo na mnoge anomalije in odstopanja. 

Kandidat je pri izvedbi svojega dela pokazal veliko mero samostojnosti in natančnosti. 
Naloga je napisana pregledno in razumljivo ter presega povprečna dela s tega področja. 
Diplomsko delo Tadeja Lesjaka predstavlja prispevek k napredku razvoja varnosti in 
zdravja.

Prof. dr. Marija Bešter Rogač

Dobitniki priznanj Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2016 za izjemno strokovno delo
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Predstavitev dobitnikov priznanj avgusta 
kuharja za izjemno strokovno delo v društvih 
in sekcijah varnostnih inženirjev v letu 2016

Anton Ojsteršek, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Številka izdanega priznanja: 153

Utemeljitev: Anton Ojsteršek se nenehno strokovno izobražuje. 
Leta 1984 je diplomiral na Višnji tehniški šoli v Ljubljani, leta 
1986 opravil strokovni izpit s področja varstva pri delu in leta 
1988 strokovni izpit iz varstva pred požarom. Leta 2003 je postal 

koordinator za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Kot 
strokovni sodelavec na področju tehničnega varstva v KOVA, d. o. o., spretno in 
strokovno povezuje kadrovske procese s procesom vodenja varnosti in zdravja pri 
delu in s tem zagotavlja kakovostno opravljanje zahtevnih in odgovornih nalog. Je 
skrben in nenehno izboljšuje delovne pogoje na gradbiščih in v podjetjih ter ozavešča 
zaposlene o varnem in zdravem načinu dela. Dosega vidne uspehe. V Društvu 
varnostnih inženirjev Celje predvsem na področju izvajanja nalog koordinatorja 
na začasnih in premičnih gradbiščih aktivno sodeluje pri organiziranju seminarjev, 
posvetovanj in predavanj za strokovno izpopolnjevanje varnostnih inženirjev.

Mag. Igor Ivanovski, univerzitetni diplomirani inženir kemijske 
tehnologije

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Številka izdanega priznanja: 154

Utemeljitev: Igor Ivanovski je vodja Centra za ekologijo in varstvo 
okolja na Inštitutu za varstvo pri delu in varstvo okolja IVD 
Maribor. Gorenjska je eno od njegovih prednostnih območij, kar 

je odločilno za njegovo delo in članstvo v Društvu varnostnih inženirjev Gorenjske. 
Je hkrati tudi član Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor. Kot predavatelj 
je v obeh društvih sodeloval na številnih posvetih in delavnicah na podlagi svojih 25 
let dela in izkušenj na področju varnosti in zdravja pri delu. Kot predstavnik Slovenije 
in specialist za nevarne snovi je leta 1992 sodeloval na Konferenci za preprečevanje 
uporabe kemičnega bojnega orožja v Haagu. Vrsto let je sodeloval v komisijah za 
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opravljanje strokovnih izpitov za odgovorne delavce, ki ravnajo s kemikalijami, 
fitofarmacevtskimi sredstvi, in v prevozih nevarnega blaga. Z ekipo mlajših sodelavcev 
se rad odpravi na meritve kemičnih snovi v delovnem okolju različnih podjetij. Na 
Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru je uspešno zagovarjal magistrsko nalogo 
s področja varnosti in zanesljivosti v procesni tehniki. Priznanje Avgusta Kuharja naj 
mu bo dodatna vzpodbuda za nadaljnje delo in zahvala za dosedanje. 

Ado Barbiš, diplomirani inženir strojništva

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Koper

Številka izdanega priznanja: 155

Utemeljitev: Ado Barbiš je diplomirani inženir strojništva s 
strokovnim izpitom iz varnosti in zdravja pri delu. Zaposlen je 
v Šolskem centru Postojna, kjer poučuje strokovno-teoretične 
vsebine v modulih programa Strojništvo. Že pred zaposlitvijo je 
dolga leta sodeloval v komisijah za izvajanje zaključnih izpitov 

za avtomehanika, avtokleparja, strugarja, strojnega ključavničarja in avtoelektričarja. 
Na svoji dolgi poklicni poti je v različnih podjetjih opravljal delo konstruktorja, 
tehnologa priprave dela, vodje del strojnih instalacij in vodje tehničnega sektorja 
(vodenje servisa, urejanje dokumentacije in evidenc vozil, nadzor nad tehnično 
brezhibnostjo vozil ipd.). Od leta 2000 do 2004 je bil v Zvezi strojnih inženirjev (pred 
tem Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije ZSITS) član delovnih skupin 
za izobraževanje in za ekologijo. Od leta 1993 je aktiven član Društva varnostnih 
inženirjev Koper in rad svoje znanje prenaša drugim. V društvu je sodeloval na 
različnih seminarjih ter strokovnih ekskurzijah v Španiji, Nemčiji in Angliji. Aktivno 
je sodeloval pri pripravi zbornika ob trideseti obletnici društva.

Boris Lesjak, diplomirani varnostni inženir, magister znanosti 
(magistrski študijski program Fakultete za državne in evropske 
študije)

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor

Številka izdanega priznanja: 156

Utemeljitev: Mag. Boris Lesjak ima dolgoletne in bogate izkušnje 
kot strokovni delavec za varnost pri delu ter kot pooblaščena 
odgovorna oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v 

številnih podjetjih in drugih poslovnih subjektih najrazličnejših dejavnosti širom po 

Dobitniki priznanj Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2016 za izjemno strokovno delo
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Sloveniji in v tujini. Deluje tudi v največjih podjetjih in v najzahtevnejših dejavnostih, 
kar je strokovni in osebni izziv ter zahtevno poslanstvo stroke varnosti in zdravja pri 
delu. Odlikuje ga aktivno, strokovno in vestno delo v različnih strokovnih združenjih 
na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Je aktiven član 
upravnega odbora Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor. Priznanje 
Avgusta Kuharja naj mu bo zahvala za dosedanje in vzpodbuda za nadaljnje strokovno 
delo.

Ingrid Kalin, diplomirana varnostna inženirka

Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo 
mesto

Številka izdanega priznanja: 157

Utemeljitev: Ingrid Kalin je leta 2013 uspešno zaključila študij 
na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer Varnost in 
zdravje pri delu in požarna varnost. Že v 2. letniku študija pa se 

je pridružila Medobčinskemu društvu varnostnih inženirjev Novo mesto in je v njem 
tajnica že četrto leto. Aktivna je bila pri projektu POZA (Preprečevanje, obvladovanje 
in zmanjševanje absentizma v delovnih okoljih), katerega nosilec je bila Gospodarska 
zbornica Dolenjske in Bele krajine, strokovni partnerji pa Medobčinsko društvo 
varnostnih inženirjev Novo mesto, Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto in 
Območna enota Novo mesto Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Septembra 
2014 je opravila strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu na Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti in strokovni izpit iz varstva pred požarom 
na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Zaradi neugodnih časov za 
zaposlovanje se je takoj po študiju vključila v program Podjetno v svet podjetništva 
na Razvojnem centru Novo mesto. Le-ta ji je omogočal usmeritev v podjetniške vode 
in nova znanja na tem področju. Aprila 2015 je odprla lastno podjetje Grid, Ingrid 
Kalin s. p., kjer je v pomoč kolegom pri njihovih strokovnih nalogah. S svojim delom 
v društvu dokazuje pripadnost, razvojno naravnanost in inovativnost. K delu vedno 
pristopi resno in odgovorno in v društvo prinaša svež veter. Spodbudila je več mladih 
strokovnjakov varnostne stroke, da so se včlanili v društvo.
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Peter Jančič, diplomirani varnostni inženir in magister znanosti 
(magistrski študijski program Fakultete za državne in evropske 
študije)

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

Številka izdanega priznanja: 158

Utemeljitev: Peter Jančič je član upravnega odbora, blagajnik in 
član projektnih skupin Društva strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj. 
V letih 2012 in 2013, ko je društvo prevzelo predsedovanje Zveze društev varnostnih 
inženirjev Slovenije, je bil njen predsednik. Zaradi svojega strokovnega pristopa deluje 
na druge člane društva pozitivno in ustvarjalno. Ima izjemno sposobnost za organizacijo 
in timsko delo in navezuje stike z drugimi društvi, upravnimi organi in inšpekcijami. 
Cenjen je kot dober strokovni sodelavec in partner pri razvoju integriranih sistemov 
vodenja zdravja in varnosti pri delu, skladnih z mednarodnimi standardi humanizacije 
dela. 

Blaž Črnivec, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Številka izdanega priznanja: 159

Utemeljitev: Blaž Črnivec se aktivno se vključuje v delavnice, 
usposabljanja in seminarje s področja varstva pri delu, varstva 
pred požarom ter pedagogike in andragogike. Svoje delo 
je posvetil predvsem sistemom varnosti in zdravja pri delu 

ter varstva pred požarom in jih pionirsko uvajal oziroma izboljševal v številnih 
gospodarskih družbah. Zaradi izkušenj in znanja je večkrat na poti tudi v večjih 
družbah v tujini, v Sloveniji pa svoje znanje najbolj uveljavlja v večjih sistemih, 
kakršna sta skupina Hidria in družba Hella Saturnus Slovenija. Zavzema se za 
dvig zavesti vodilnih delavcev in vodstva oziroma lastnikov družb o varnosti in 
zdravju pri delu. Usmerjal je implementiranje področja varnosti in zdravja pri 
delu v sistem vodenja za doseganje kvalitete in dobrega imena družbe. V Društvo 
varnostnih inženirjev Ljubljana se je aktivno vključil leta 2006. Je član njegovega 
izvršnega odbora in ob podpori Jerneja Jenka je prevzel blagajniške posle. Aktiven 
je pri pripravi in izvedbi posvetov, izletov in družabnih dogodkov. Svoje znanje, 
pridobljeno iz knjig in na terenu pri številnih strankah, je vedno nesebično 
posredoval v društvu.
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Kandidati za nagrade Avgusta Kuharja 
v letu 2016

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

Čestitke za opravljeno delo tudi obema kandidatoma!

KANDIDAT ZA NAGRADO AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEŽEK: 

•	 služba	Varstva	okolja,	požarne	varnosti	ter	varnosti	in	zdravja	pri	delu,	na	predlog	
Društva varnostnih inženirjev Velenje.

KANDIDAT ZA NAGRADO AVGUSTA KUHARJA ZA ŽIVLJENJSKO DELO:

•	 mag.	Boris	Ružič,	univ.	dipl.	inž.	el.,	inšpektor	za	delo	–	višji	svetnik,	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 
donacijo. Brez vaše podpore fundacija ne more opravljati svojega poslanstva. 
Varnost 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 
promocijo načel in vrednot stroke varnosti in zdravja pri delu, kar je namen nagrad 
in priznanj Avgusta Kuharja. 

Uprava Fundacije Avgusta Kuharja



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 201632

Donatorji Fundacije Avgusta Kuharja 
v letu 2016

Največji donator v letu 2016 je  Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS),  zato bo v letu 2017 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, 2016

500 €
Zbornica varnosti in zdravja pri delu
Miklošičeva 38/III, Ljubljana,
http://www.zbornica-vzd.si/o-zbornici/ 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

400 €
Gospodarska zbornica varnosti pri delu
Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 KRANJ, Tel: 041/742 702
http://www.gzv.si/
2014, 2015, 2016

400 €
TOTAL trgovina na debelo, d.o.o.
Seidlova cesta 28
8000 NOVO MESTO
http://totalnm.si/ 
2016
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300 €
Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije
Miklošičeva 38, 1000 LJUBLJANA, http://www.zveza-dvis.si/ 
2010, 2011, 2014, 2015, 2016

226,04
Donacije iz namenitve dela dohodnine na podlagi odločb o od-
meri dohodnine za leto 2015 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, 2016

200 €
KOVA, d. o. o.
Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu
Teharska cesta 4, 3000 CELJE, http://www.kova.si/
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 
2012, 2014, 2015, 2016   

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, 2016

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, 2016

150 €
Krka, d. d., Tovarna zdravil
Šmarješka cesta 6, 8501 NOVO MESTO, http://www.krka.si/ 
2002, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016

Donatorji Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2016
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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, 2016

150 €
PROVA, d. o. o.
Ulica Slavka Gruma 86, 8000 NOVO MESTO
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 

150 €
Lučka Böhm, članica uprave fundacije
2013, 2014, 2015, 2016

100 €
ZAVAS, d. o. o.
Špruha 19, 1236 TRZIN, http://www.zavas.com/ 
2002, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

100 €
Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
Miklošičeva 38 / III, 1000 LJUBLJANA, http://www.dvilj.si/ 
2012, 2014, 2015, 2016

100 €
Društvo varnostnih inženirjev Velenje
Titov trg 2, 3320 VELENJE, http://www.dvi-velenje.si/ 
2015, 2016
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100 €
Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
p. p. 368
8000 NOVO MESTO, http://www.dvit.preporod.net/ 
2008, 2010, 2012, 2016

80 €
Dr. Jože Šrekl, predsednik strokovne komisije fundacije
2016

80 €
Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije fundacije
2014, 2015, 2016

50 €
Lero Lešnjak, d. o. o.
Šmarje 7a
8310 ŠENTJERNEJ
http://www.lerolesnjak.si/ 
2016

50 €
P-ŠTUDIJA, 
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
Liljana Ožbot s. p.
Male Žablje 76a , 5263 DOBRAVLJE
2009, 2010, 2011, 2016

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, 2016

Donatorji Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2016
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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 



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 Finančna uprava 
RS (FURS) 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



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! 



Uredila: Lučka Böhm, tajnica fundacije
Lektorirala: Bora Zlobec Jurčič
Grafična priprava in tisk: 


