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Spoštovani prijatelji Fundacije Avgusta Kuharja!

Fundacija Avgusta Kuharja bo letos triindvajsetič podeli-
la nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za izjemne do-
sežke v stroki varnosti in zdravja pri delu. Zveza društev 

varnostnih inženirjev Slovenije in Zbornica varnosti in zdrav-
ja pri delu bosta, v Kongresnem centru Zlatorog Celje – Celj-
ski sejem, dne 7. novembra 2019, organizirali tradicionalni 
simpozij  VARNO IN ZDRAVO DELO. Tema letošnjega po-
sveta bo VARNO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI 
SNOVMI ZA ZDRAVA DELOVNA MESTA.

Simpoziju bo sledila podelitev nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2019. Upra-
va Fundacije Avgusta Kuharja je pregledala in ocenila prijave, ki so jih posamezna 
društva varnostnih inženirjev Slovenije predlagala za nagrade in priznanja. Najbolj-
šim med njimi bo podelila nagrado Avgusta Kuharja za izjemni dosežek, nagrado 
Avgusta Kuharja za življenjsko delo, nagrado za najboljše diplomsko delo ter šest 
priznanj za izjemno strokovno delo v društvih varnostnih inženirjev.

Zahvaljujemo se zvestim donatorjem, ki so podprli podelitev letošnjih nagrad in  
priznanj! 

Iskrene čestitke dobitnikom nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2019

Dr. Jožef Horvat,
predsednik šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja

Nagovor dr. Jožefa Horvata, predsednika šeste uprave fundacije
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Uprava Fundacije Avgusta Kuharja je 18. 10. 
2019 sklenila, da v letu 2019 prejmejo nagrade 
in priznanja Avgusta Kuharja:

I.  Nagrado Avgusta Kuharja za izjemni dosežek prejme:

 Marjan Mikec, za management varnosti pri delu z uporabo mobilne in spletne 
aplikacije SafetySnapper.

 Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana.

 Nagrajenec prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado v znesku 600 
evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za življenjsko delo pod zapore-
dno številko 24.

II.  Nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo prejme:

 Žarko Leban, diplomirani varnostni inženir.

 Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Severno primorske regije.

 Nagrajenec prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado v znesku 600 
evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za življenjsko delo pod zapore-
dno številko 16.

III. Nagrado Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko delo prejme: 

 Lea Grenc, za diplomsko delo z naslovom »Vpliv gospodarskih dejavnosti in 
spola na bolniški stalež«.

 Predlagatelj: kolegij učiteljev Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost 
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

 Nagrajenka prejme plaketo in denarno nagrado v znesku 200 evrov ter se vpiše v 
evidenco nagrajencev za najboljše diplomsko delo pod zaporedno številko 20.



Nagrade in priznanja Avgusta Kuharja v letu 2019 5

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:

1.  Albert Suban, Društvo varnostnih inženirjev Koper
2.  David Preša, Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
3.  Nevenka Oblak, Društvo varnostnih inženirjev Celje
4.  Frančišek Zavašnik, Društvo varnostnih inženirjev Velenje
5.  Matej Polanc, Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije –   

 Nova Gorica
6.  Rajko Brglez, 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 174 do 179.

Dr. Jožef Horvat,
predsednik šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja
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Nagrada Avgusta Kuharja 
za izjemni dosežek v letu 2019

Marjan Mikec

UTEMELJITEV: Strokovna komisija za podelitev nagrade 
Avgusta Kuharja za leto 2019, ki jo sestavljata predsednik 
komisije dr. Jože Šrekl in član prof. dr. Primož Gspan, ocenjuje, 
da dosežek Marjana Mikca »Management varnosti pri delu z 
uporabo mobilne in spletne aplikacije SafetySnapper« izpolnjuje 
razpisne pogoje za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za 
izjemni dosežek za leto 2019.

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi:

1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za Marjana Mikca, 
ki ga je pripravilo Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana 28. 6. 2019;

2. pogovora s kandidatom Marjanom Mikcem 29. 8. 2019;
3. referata Marjana Mikca na 13. mednarodni konferenci Management and Safety 

– M&S, European Society of Safety Engineers,  15. in 16. junija 2018, Ohrid, 
Makedonija: Management varnosti pri delu z uporabo mobilne in spletne 
aplikacije SafetySnapper;

4. Publikacij:
•	 Zlatko	Podržaj:	Elaborat	o	varnosti	 in	zdravju	pri	delu,	elaborat	v	projektu	

za pridobitev gradbenega dovoljenja, publikacija, pripravljena za 7. posvet 
Sekcije za gradbeništvo in koordinatorje VZD, Zbornica varnosti in zdravja 
pri delu, Ljubljana 2008;

•	 Dr.	 Primož	Gspan	 za	Matično	 sekcijo	 inženirjev	 in	 tehnologov	 in	 drugih	
inženirjev v Inženirski zbornici Slovenije: IZS MST 06/2012, Splošna 
smernica za pripravo projektne dokumentacije varnost in zdravje pri delu, 1. 
del: Splošno in 2. del: Posebni del;

5. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek  za 
leto 2019;

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

7. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja.
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Dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v letu 2019

UGOTOVITEV STANJA: 

Diplomirani varnostni inženir Marjan Mikec je svojo poklicno pot začel kot 
organizator varnosti pri delu in kasneje kot vodja sistema vodenja kakovosti ter 
sistema ravnanja z okoljem v Gradbenem podjetju Grosuplje – GPG, d. d. Kasneje 
se je zaposlil kot strokovni svetnik v Zavodu za varstvo pri delu – ZVD, d. o. o., v 
Ljubljani. Sedaj je zaposlen kot vodja razvoja in koordinator varnosti in zdravja pri 
delu v podjetju Idila projekt, d. o. o., v Ljubljani.  

Poleg diplom po višješolskem in visokošolskem študiju na Fakulteti za kemijo in 
kemijsko tehnologijo na Oddelku za tehniško varnost v Ljubljani je uspešno opravil 
tudi vrsto strokovnih izpitov in pridobil dovoljenja za delo:

1. usposobljenost za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih v fazi priprave projekta in v fazi izvajanja projekta (ev. št. 
potrdila: 007/03-007; MDDSZ, Inšpektorat RS za delo);

2. strokovni izpit iz varstva pred požarom (zap. št. potrdila: 1166; Ministrstvo za 
obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje);

3. strokovni izpit za tehnično-tehnološko stroko s področja varstva pri delu (ev. št. 
potrdila: 02/02; IZS Inženirska zbornica Slovenije);

4. osnovna pedagoško-andragoška znanja za izvajalce usposabljanja za varno delo 
(št. potrdila: PA 164; IS Miklošič, Ljubljana);

5. dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu Idila 
projekt, d. o. o. (odločba št. 10200-24/2017/6; MDDSZ; za opravljanje obdobnih 
preiskav škodljivosti v delovnem okolju (osvetlitvene razmere).

Marjan Mikec v podjetju Idila projekt uporablja belgijsko mobilno in spletno 
aplikacijo SafetySnapper1, ki jo je prevedel v slovenščino in prilagodil slovenskim 
predpisom in nalogam koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in 
premičnih gradbiščih. Aplikacija s pomočjo informacijske tehnologije zagotavlja 
učinkovito delo in skrajšanje reakcijskega časa koordinatorja, zmanjšuje možnost 
napak ter povečuje kakovost dela za naročnika. 

Predstavitev aplikacije SafetySnapper na spletni strani proizvajalca:

Pridruži se 5.000 in več varnostnim profesionalcem, inženirjem, izvajalcem del ter 
specialistom za kakovost, zdravje, varnost in okolje. Nimaš dovolj časa za pripravo 
poročil o nadzoru? S pomočjo aplikacije SafetySnapper je tvoje poročilo končano, 
preden zapustiš gradbišče.  

1 https://safetysnapper.com/
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1. Na gradbišču opazuj in prihrani čas: Pozabi na kamero in nadzorne sezname na 
papirju – s pomočjo aplikacije SafetySnapper lahko pregledaš nadzorne sezname 
in že na gradbišču pripraviš osnutek nadzornega poročila. Fotografiraj, nariši, 
skiciraj, označi in dodeli kar s pomočjo svojega pametnega telefona ali tabličnega 
računalnika: vse informacije se samodejno oštevilčijo in razvrstijo. Tvoji podatki so 
organizirani, digitalizirani ter se hitro in varno sinhronizirajo na oblak. Lahko si 
nastaviš lastne nadzorne sezname ter delaš na podlagi svojih predhodnih poročil.

2. Naloži svoje poročilo iz ogleda na oblak: Nič več se ti ni treba ubadati z USB 
ključki in kabli. S pomočjo aplikacije SafetySnapper so tvoji podatki varno in 
brezžično sinhronizirani na vse naprave in na oblak ter na voljo za sodelovanje s 
komerkoli na svetu, ki uporablja svoj pametni telefon, tablični računalnik ali osebni 
računalnik.

3. Izpopolni in odpošlji svoje poročilo: Pripravi osnutek PDF poročila kar na 
gradbišču, ga preglej, uredi in odpošlji komurkoli, ki uporablja pametni telefon, 
tablični računalnik ali osebni računalnik. Da tebi ne bo treba, bo SafetySnapper sam 
izpolnil ponavljajoča se polja, kakršen je datum. Poslana poročila bo SafetySnapper 
shranil, da boš vedel, kdo in kdaj je poročila prejel. O njih lahko razpravljaš na 
spletnih povezavah, ki jih lahko deliš s komerkoli. S pomočjo aplikacije SafetySnapper 
za nadzor lahko prihraniš polovico časa ali več. 

Zahteve in priporočila stroke glede opravljanja internega nadzora nad izvajanjem 
ukrepov za varno delo, ki jih opravljajo strokovni delavci za varnost pri delu in 
koordinatorji za varnost in zdravje pri delu, so podane v Zakonu o varnosti in 
zdravju pri delu (ZVZD-1), v Direktivi Sveta 92/57/EGS, v Uredbi o zagotavljanju 
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ter v ostalih 
podzakonskih predpisih s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred 
požarom ter v priporočilih Sekcije za gradbeništvo in koordinatorje varnosti in 
zdravja pri delu pri Zbornici varnosti in zdravja pri delu. Strokovni delavci za 
varnost pri delu, pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, 

Na gradbišču opazuj 
in prihrani čas 

       Naloži svoje poročilo 
       iz ogleda na oblak      

         Izpopolni in odpošlji 
         svoje poročilo
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koordinatorji za varnost in zdravje pri delu, skrbniki sistemov kakovosti in drugi 
strokovnjaki, ki opravljajo nadzorne in kontrolne funkcije, pogosto pri svojem delu 
uporabljajo različne kontrolnike, zapisnike, obrazce, knjige ukrepov in poročila 
kot orodja za poročanje o stanju področja, ki ga nadzirajo. Marjan Mikec je kot 
koordinator za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih in 
kot strokovni delavec za varnost pri delu in varstvo pred požarom pri svojem delu 
začel uporabljati mobilno in spletno aplikacijo SafetySnapper. Izkazala se je kot 
uporabno in učinkovito orodje za izvajanje nadzora nad izvajanjem ukrepov za 
varno delo. Sistem poročanja s SafetySnapper je možno uporabljati tudi na drugih 
strokovnih področjih. S prilagoditvijo kategorij pregleda, s kreiranjem lastnih 
kontrolnikov pregleda in s kreiranjem različnih postavitev ga lahko uporabljajo 
strokovni delavci za varnost pri delu, pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva 
pred požarom, skrbniki sistemov kakovosti in drugi strokovnjaki, ki opravljajo 
nadzorne in kontrolne funkcije. Omogoča kreiranje poročil oziroma zapisnika 
pregleda gradbišča. Sistem omogoča obveščanje udeležencev gradnje in način 
poročanja pristojnih oseb o izvedbi izdanega ukrepa ali o odpravi pomanjkljivosti 
v zapisniku nadzornega pregleda. Omogoča izdelavo lastnih nadzornih točk 
nadzornega pregleda in izdelavo poročil. 

Marjan Mikec je aplikacijo SafetySnapper priredil za slovenske potrebe, jo prevedel 
in testiral. Vsi zapisniki in opombe so v slovenščini. Postavitev je oblikoval v skladu 
s slovenskimi predpisi. Prilagodil je kontrolnike potrebam koordinatorja. Vnesel 
je kontaktne naslove vseh oseb, s katerimi je kot koordinator dolžan sodelovati 
(na primer vodja projekta, nadzorni inženir, vodja gradnje, vodja del, naročnik – 
potencialno je mogoče vključiti vse udeležence gradnje). Orodje na gradbišču 
postane mobilni telefon ne glede na to, ali gre za android ali IOS. Vanj sproti vnaša 
opažanja, ki so takoj sinhronizirana v računalnik in oblak. Prednost aplikacije je, da 
omogoča podajanje opažanj in določanje navodil za ravnanje s pomočjo slike oziroma 
fotografije. Omogoča skiciranje potrebnih navodil (na primer varnostnih ograj) na 
pravkar posneti fotografiji z gradbišča. Sistem koordinatorja takoj obvesti, ko je 
navodila oziroma zahteve uredila odgovorna oseba za izvedbo. Omogoča nadzor, 
kdo in kdaj je navodila za ravnanje odprl in prebral. V  primeru neupoštevanja 
navodil koordinator lahko izda prepoved del, dokler nevarnost ni odstranjena. O 
prepovedi obvesti naročnika. Tak pristop ozavešča naročnika, ki ceni realno sliko 
stanja na gradbišču. 

Ker komuniciranje poteka s pomočjo informacijske tehnologije, se je možno izogniti 
tiskanju poročil na papir, kar pomembno zmanjša porabo papirja. Le inšpektorji za 
delo še vedno zahtevajo nadzor nad dokumentacijo VZD v papirni obliki (na primer 
knjigo ukrepov). 

Dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v letu 2019
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Marjan Mikec je kontrolnike izdelal na podlagi svojega znanja in 20-letnih izkušenj 
– na primer kontrolni list za varstvo pred požarom ali za prevzem gradbišča. Sistem 
koordinatorja prisili, da ne more spregledati česarkoli iz svojega nadzornega seznama. 

Pri uporabi programa ugotavlja velik potencial za nadaljnji razvoj. Sodeluje na 
videokonferencah za razvoj aplikacije, saj lahko kot uporabnik vpliva na njen 
nadaljnji razvoj. Mobilne in spletne aplikacije, kot je SafetySnapper, bi namreč po 
mnenju Marjana Mikca lahko vključile tudi planiranje, organiziranje, upravljanje 
človeških virov, vodenje in kontroliranje. Marjan Mikec zato proizvajalcu predlaga, 
da naj aplikacijo prilagodi tudi za potrebe izdelave varnostnega načrta – na primer 
v tabelarični obliki na nekaj listih s povezavami. Pove, da digitalna tehnologija že 
omogoča pripravo varnostnega načrta v 3D tehniki oziroma tridimenzionalnega 
BIM varnostnega načrta. 

Marjan Mikec opozarja ne le na prednosti, ampak tudi na slabosti aplikacije kot 
orodja za delo koordinatorja v fazi izvajanja. Aplikacija temelji na PDF dokumentih 
in zato še ne omogoča želene interaktivnosti, saj povezave na PDF dokumentih ne 
delujejo. Projektiranje in varnostni načrt sta vključena zgolj kot PDF dokument, na 
podlagi katerega koordinator lahko od odgovornih oseb terja popravne ukrepe.  Od 
nekdaj ga je zanimalo, kako povezati varnostni načrt s knjigo ukrepov. Aplikacija pa 
še ne podpira nalog koordinatorja v fazi priprave gradbenega projekta.

PRISPEVEK MARJANA MIKCA K RAZVOJU STROKE VARNOSTI IN ZDRAV-
JA PRI DELU:

Marjan Mikec je član Društva varnostnih inženirjev Ljubljana – DVILJ in Zbornice 
varnosti in zdravja pri delu. Je predsednik Sekcije za gradbeništvo in koordinatorje 
varnosti in zdravja pri delu pri Zbornici varnosti in zdravja pri delu. Po letu 2011 je 
v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na 
področju varnosti in zdravja pri delu prejel 198 točk za udeležbo na usposabljanjih 
in 15 točk kot predavatelj. Je izvedenec nemedicinske stroke invalidske komisije I. 
stopnje Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v Kranju. Bil 
je član komisije za preizkuse znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev za 
varnost in zdravje pri delu pri Inšpektoratu RS za delo. 

Leta 2004 je Gradbeno podjetje Grosuplje – GPG, d. d., kjer je bil zaposlen kot 
organizator varnosti pri delu, prejelo priznanje ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu za »Sistem 
varnosti in zdravja pri delu na gradbenem projektu«, v katerem so bili definirani vsi 
postopki in vodenje varnosti in zdravja pri delu v fazi načrtovanja izvedbe gradbenega 
projekta, priprave gradbišča, gradnje in zaključka gradnje. 
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Od leta 2008 do 2012 je sodeloval pri projektu Inšpektorata RS za delo in Zbornice 
varnosti in zdravja pri delu »Projekt zmanjševanja smrtnih in težjih nezgod«. Leta 2013 
je bil izvedenec pri Twinning projektu Črna gora »Harmonizacija in implementacija 
zakonodaje na področju inšpekcije dela in varnosti pri delu v Črni gori«. 

OCENA DOSEŽKA MARJANA MIKCA: 

Marjan Mikec je v Slovenijo prinesel nov, aktualen in sodoben pristop, ki v delo 
koordinatorjev varnosti in zdravja pri delu na gradbišču prinaša informacijsko 
tehnologijo in je napoved razvoja tehnologije njihovega dela v digitalni dobi. Mobilno 
in spletno orodje ne le uporablja na učinkovit način, ampak sodeluje pri njegovem 
razvoju. Naročniki gradbenih projektov so opazili visoko kakovost izvedenih nalog 
koordinatorja in njihovo hitrost, zanesljivost in sledljivost ter realnost poročil. 
Orodje lahko uporabljajo strokovni delavci za varnost pri delu, pooblaščene osebe za 
izvajanje ukrepov varstva pred požarom, koordinatorji za varnost in zdravje pri delu, 
skrbniki sistemov kakovosti in drugi strokovnjaki, ki opravljajo nadzorne funkcije ter 
običajno pri svojem delu uporabljajo kontrolnike, zapisnike, obrazce, knjige ukrepov 
in poročila kot orodja za poročanje o stanju področja, ki ga nadzirajo. Daje predloge 
in pobude za nadaljnji razvoj programa ter možnosti za razvoj sistemsko povezanih 
aplikacij za celostni menedžment varnosti. 

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

Priloga:  Izbor prispevkov in tiskanih in spletnih publikacij, katerih avtor je Marjan 
Mikec

1. Marjan Mikec: Škodljivosti pri vulkanizaciji tovornih plaščev : [diplomsko delo], 
1996

2. Marjan Mikec: Poslovnik vodenja varnosti in zdravja pri delu na gradbenem 
projektu, usklajen z direktivo sveta 92/57/EEC : diplomsko delo [visokošolskega 
strokovnega študija] : [študijski program: varstvo pri delu in požarno varstvo], 
maj 2000, 120 strani

3. Marjan Mikec: Nov pristop k izdelavi varnostnega načrta, Zbornica VZD – 
Sekcija za gradbeništvo in koordinatorje VZD, Celje, oktober 2009, http://www.
zbornica-vzd.si/media/4%20NOV%20PRISTOP%20VN%20MIKEC.pdf

4. Marjan Mikec, dipl. var. inž., strokovni svetnik na ZVD, d. d.: Dokumentacije 
predhodnega varstva – odgovornost in priložnost za izboljšanje stanja, 22. 9. 
2011

5. Marjan Mikec, (2013). Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnih 

Dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v letu 2019



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 201912

deloviščih. Delo in varnost, letnik 58, številka 4, str. 31– 34
6. Marjan Mikec: Knjiga ukrepov za varno delo v praksi in predlogi za izboljšave, 

Zbornica VZD – Sekcija za gradbeništvo in koordinatorje VZD, Kranj, september 
2014, http://www.zbornica-vzd.si/media/Marjan%20Mikec%20KU%20v%20
praksi%20in%20predlogi%20za%20izbolsave.pdf  

7. Marjan Mikec: Preprečevanje vstopa na gradbišče nezaposlenim, Zbornica VZD, 
Celje, 2014, http://www.zbornica-vzd.si/media/MIKEC.pdf 

8. Marjan Mikec: Varnostni načrt kot orodje za nadzor varnosti in zdravja na 
gradbišču; referat, 9. mednarodna konferenca Management and Safety –  M&S, 
European Society of Safety Engineers,  13. in 14. junij 2014, Moravske toplice, 
Slovenija

9. Marjan Mikec: Management varnosti pri delu z uporabo mobilne in spletne 
aplikacije SafetySnapper; referat, 13. mednarodna konferenca Management and 
Safety –  M&S, European Society of Safety Engineers,  15. in 16. junij 2018, Ohrid, 
Makedonija. 
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Dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo v letu 2019

Nagrada Avgusta Kuharja 
za življenjsko delo  v letu 2019

Žarko Leban

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 Žarka Lebana izpolnjuje razpisne pogoje za 
podelitev nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo za leto 
2019.

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi:

1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za Žarka Lebana, 
ki jo je pripravilo Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije 30. 6. 
2017 in ponovno 30. 6. 2019;

2. potrdil Žarka Lebana o opravljenih izobraževalnih programih, strokovnem 
usposabljanju in strokovnih izpitih;

3. pogovora s kandidatom dne 22. avgusta 2017 v Ljubljani;
4. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo za 

leto 2017;
5. Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije 

Avgusta Kuharja;
6. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja.

UGOTOVITEV STANJA: 

Žarko Leban je deloval na področju varnosti in zdravja pri delu od leta 1973 do 
upokojitve leta 2012. Za študij na Višji tehniški varnostni šoli v Ljubljani se je odločil, 
ker je bil zaradi težke poškodbe v letu 1972 prisiljen zamenjati poklic. 

Seznam potrdil Žarka Lebana o opravljenih izobraževalnih programih, strokovnem 
usposabljanju in strokovnih izpitih:
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1978 diploma št. 203 varnostnega inženirja na Višji tehniški varnostni šoli Univerze 
Edvarda Kardelja v Ljubljani (višja strokovna izobrazba)

1979 strokovni izpit o varstvu pri delu po Pravilniku o osnovah za organiziranje 
službe za varstvo pri delu ter strokovni usposobljenosti delavcev, ki opravljajo 
strokovne naloge iz varstva pri delu (UL SRS 15/1975) 

1982 strokovni izpit za inšpektorja dela pred komisijo za strokovne izpite za 
inšpektorje dela v skladu z zakonom o varstvu pri delu (UL SRS 32/1974)

1998 diploma št. 64 na študijskem programu za pridobitev visokošolske izobrazbe 
»varstvo pri delu in požarno varstvo« Fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologijo Univerze v Ljubljani in pridobil je strokovni naslov diplomirani 
varnostni inženir

1999 strokovni izpit iz varstva pred požarom (splošni in posebni del) po Pravilniku 
o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in usposabljanju 
odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (UL RS 64/1995)

1999 preizkus strokovne usposobljenosti inšpektorja za delo pri Komisiji za strokovni 
izpit in preizkus strokovne usposobljenosti inšpektorja za delo po Pravilniku 
za opravljanje strokovnega izpita in preizkusa strokovne usposobljenosti 
inšpektorja za delo (UL RS 13/1995)

1999 V. simpozij o varnosti in zdravju pri delu z mednarodno udeležbo Zveze 
društev varnostnih inženirjev Slovenije

2000 tečaj za pridobitev osnovnih pedagoško-andragoških znanj za izvajalce 
usposabljanja za varno delo v skladu s Pravilnikom o pogojih za pridobitev 
dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (UL RS 
10/2000)

2000  usposabljanje izvedencev ZPIZ, članov invalidskih komisij I. in II. stopnje po 
Pravilniku o načinu imenovanja in plačila izvedencev Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije 

2000 program strokovnega izpopolnjevanja 6.2.1 novi upravni postopek na Visoki 
upravni šoli Univerze v Ljubljani

2000 seminar Arhiviranje in pisarniško poslovanje po prilagojenem programu za 
Inšpektorat RS za delo, Odin, d. o. o., organiziranje dejavnosti intelektualne 
narave

2000 seminar Evropska unija – njena organiziranost in njeno delovanje ter 
približevanje Slovenije po prilagojenem programu za Inšpektorat za delo RS, 
Odin, d. o. o., organiziranje dejavnosti intelektualne narave

2000 posvet Izjava o varnosti z ocenjevanjem tveganja, izvajanje usposabljanja 
delavcev za varno delo Urada RS za varnost in zdravje pri delu  in Inšpektorata 
RS za delo 

2000 IV. mednarodna konferenca Globalna varnost, varnost v prometu, varnost in 
zdravje pri delu, varnost v prostem času, ZVD Zavod za varstvo pri delu iz 
Ljubljane, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Slovenije, Urad RS 
za varnost in zdravje pri delu 



Nagrade in priznanja Avgusta Kuharja v letu 2019 15

2004 preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za 
VII. stopnjo izobrazbe na podlagi Uredbe o vrsti izobrazbe, strokovnem 
usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem 
postopku (UL RS 42/2004)

Prvih deset let svoje poklicne poti v stroki varnosti in zdravja pri delu je bil vodja 
službe varstva pri delu v transportnem podjetju Avtopromet Gorica. Pripravil je 
navodila za varno delo voznikov tovornjakov in avtobusov. Leta 1981 se je zaposlil 
kot medobčinski inšpektor za delo v Novi Gorici ter kasneje kot republiški inšpektor 
za področje varnosti in zdravja pri delu. Inšpektor za delo je bil 31 let, do upokojitve.

Delo inšpektorja za delo Žarka Lebana je bil predvsem nadzor in tehnični pregledi 
na terenu vseh vrst obrti in dejavnosti. Delal je na obsežnem območju od Bovca v 
Vipavski dolini do Poštarskega doma, oddaljenega zgolj 40 km od Ljubljane. Kot 
poznavalec tehnologije je iskal prave vzroke nezgod pri delu.  Kadar se je pri delu 
srečal s primeri, ko pravega vzroka ni bilo enostavno odkriti, je z lastnimi sredstvi 
izdelal modele, na katerih je preizkušal vse elemente stroja ali naprave, da ga je odkril. 
Na primer na modelu iz lesa in kovine, ki sta ga samoiniciativno naredila s kolegom 
Šmitkom, je ugotovil, da je prišlo do prevrnitve koša pri popravilu javne razsvetljave 
zaradi neustrezno nastavljenih izravnalnih vezi. Med drugim je v osemdesetih letih 
odrejal popravila objektov, zgrajenih s samoprispevkom (vrtci, šole, telovadnice, 
bolnišnice, zdravstveni domovi). Zaradi slabe gradnje je namreč prihajalo do rušenja 
stropov, zamakanja streh in drugih tveganj tako za zaposlene kot javnost. Značilno 
zanj je, da je skušal odkrivati prave vzroke nezgod z dolgotrajnim zbiranjem in 
študijem podatkov. Tako je s ciljem preprečevanja nezgod raziskoval vzroke nezgod 
na kmetijah, kjer so bili med poškodovanimi pogosto tudi otroci. 

Na svoji poklicni poti se je soočil s tragedijo zaradi azbesta v Salonitu Anhovo. 
Opozarja, da v Sloveniji področje poklicnih bolezni na sploh ni bilo urejeno, kar je 
onemogočalo učinkovito sistemsko ukrepanje. 

Žarko Leban je znan kot inšpektor za delo, ki je zaradi ponavljajočih se nepravilnosti 
pri delodajalcu (npr. plinske komore brez odsesavanja) v skladu z 20. členom 
Zakona o inšpekciji dela (ZID, UL RS 38/1994) kot zadnji ukrep s sklepom določil 
podjetju, pristojnemu za distribucijo električne energije, da delodajalcu ustavi 
dobavo električne energije. Šlo je za delodajalca, pri katerem sta bili v tistem letu 
dve smrtni nezgodi pri delu. Zdržal je vse pritiske delodajalca zaradi gospodarske 
škode na pristojne državne funkcionarje, zaradi česar mu je grozilo prenehanje 
delovnega razmerja. Sklep o ustavitvi postopka je preklical šele, ko je delodajalec 
izvedel zahtevane preventivne ukrepe. Zaprl je tudi neurejena gradbišča. Pri svojem 
delu je bil načelen in ni sprejemal ponujenih podkupnin. 

Dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo v letu 2019
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Prekrškovni postopek je zahteven in zahteva stalno usposabljanje inšpektorjev za 
delo, da so pri svojem delu uspešni. Ker je bil pogosto med prvimi, ki so dejansko 
izvajali nova pooblastila inšpektorjev za delo, so vzorce njegovih odločb uporabljali 
številni inšpektorji za delo po vsej Sloveniji. 
 
Žarko Leban je prepričan, da mora biti inšpektor za delo, ki nadzoruje varnost 
in zdravje pri delu, tehnično usposobljen, čeprav so danes tehnične preglede 
strojev in naprav prevzeli pooblaščenci. Prepričan je, da inšpekcija dela potrebuje 
republiške inšpektorje za delo, specialiste za različna tveganja, ki lahko zato svetujejo 
inšpektorjem za delo na terenu. Prepričan je tudi, da ne zadošča svetovalna funkcija 
inšpektorja za delo, ampak je potrebno izvajati tudi kazenske določbe predpisov. 
Pri najresnejših nezgodah pri delu je zato podajal kazenske ovadbe. Razočaran je 
nad sodnimi postopki, saj ugotavlja, da v sodno dvorano niso bili pozvani najbolj 
odgovorni ljudje za odločitve, ki so učinkovale na varnost in zdravje delavcev. 
Prepogosto se ugotavlja krivda delavcev, ki naj ne bi upoštevali navodil, in ne krivda 
tistih, ki niso poskrbeli za varnost. 

Pogreša doktrinarno inštitucijo na področju stroke in opozarja na delo, kot ga je npr.  
opravljal pred desetletjem ukinjeni Urad RS za varnost in zdravje pri delu.

PRISPEVEK ŽARKA LEBANA K RAZVOJU STROKE VARNOSTI IN ZDRAVJA 
PRI DELU:

Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije s sedežem v Novi Gorici je 
bilo ustanovljeno leta 1961. Žarko Leban je bil njegov predsednik od 1979 do 1981 
in od 1987 do 2000. Vse do leta 2012, kadar društvu ni predsedoval, pa je bil član 
upravnega odbora društva. 

Leta 1981 je prevzel vodenje Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije, prekinil 
nekatere stare prakse ter osredotočil delovanje Zveze društev na strokovne izzive. 
Oktobra 1981 republiški dvoletni posvet slovenskih varnostnih inženirjev in tehnikov 
z geslom »Človek je naša največja vrednota« prvič ni bil v tradicionalnem Portorožu, 
ampak v Novi Gorici. Društvu je takrat uspelo navdušiti sredstva javnega obveščanja 
v regiji, da redno ozaveščajo in poročajo o varnosti in zdravju pri delu. Vpeljal je 
prakso, da se seje izvršilnega odbora zveze sklicujejo po posameznih društvih in 
se med drugim obravnava tudi njihova problematika. Bil je eden od pobudnikov 
ustanovitve visokošolskega študija varnostnih inženirjev. S takratnim dekanom Višje 
tehniške varnostne šole dr. Vladimirjem Drusanyjem je leta 1985 sopodpisal pogodbo 
s Fakulteto za varstvo pri delu v Nišu za izobraževanje ene generacije univerzitetnih 
študentov na II. stopnji na Višji tehniški varnostni šoli v Ljubljani. Študij je potekal v 
njenih prostorih v Ljubljani.
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Aktivno je sodeloval na posvetih, simpozijih in konferencah, ki so jih organizirala 
društva varnostnih inženirjev in Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije ter 
ministrstvo za delo oziroma inšpektorat za delo. 

Varnostni inženir Žarko Leban, zaposlen na  Ministrstvu za delo, družino in socialne 
zadeve, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Enota Nova Gorica, je na predlog 
Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Severnoprimorske regije leta 1998 prejel 
priznanje Avgusta Kuharja št. 9. 

Utemeljitev podelitve priznanja: Žarko Leban je leta 1978 diplomiral na Višji tehniški 
varnostni šoli v Ljubljani ter leta 1979 opravil strokovni izpit. Od takrat dalje je 
neprekinjeno opravljal strokovne naloge na področju varstva pri delu - najprej kot vodja 
službe varstva pri delu (SVD) v podjetju Avtopromet Gorica. Leta 1981 se je zaposlil 
pri takratnem Medobčinskem inšpektoratu kot inšpektor za delo. Naloge inšpektorja 
za delo opravlja še danes v okviru Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, 
Inšpektorata Republike Slovenije za delo, Enota Nova Gorica.

Od leta 1973 je član Društva varnostnih inženirjev in tehnikov Severnoprimorske 
regije. Nekaj mandatnih obdobij (z vmesnimi prekinitvami) je bil predsednik društva 
in s tem tudi član izvršilnega odbora Zveze društev varnostnih inženirjev in tehnikov 
Slovenije. Kot predsednik društva je največ pozornosti posvečal aktivnemu povezovanju 
ter strokovnemu izpopolnjevanju članstva. Društvo je organiziralo dva vseslovenska 
posveta varnostnih inženirjev v letih 1981 in 1997.

Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo - oddelku za tehnično varnost Univerze 
v Ljubljani pripravlja diplomsko nalogo. Je član Komisije za standardizacijo pri Uradu 
za standardizacijo in meroslovje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo Republike 
Slovenije.

Pri svojem delu se v okviru pristojnosti trudi za zmanjšanje števila poškodb in obolenj 
delavcev ter za dvigovanje varnostne kulture v regiji. V okviru društvene dejavnosti je 
med glavnimi pobudniki različnih aktivnosti in vključevanja mlajših kadrov v strokovna 
povezovanja.

Po letu 1998 je bil dva štiriletna mandata član v invalidski komisiji prve stopnje pri 
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Območna enota Nova 
Gorica. 

Žarko Leban je bil eden najbolj aktivnih članov tretje uprave Fundacije Avgusta 
Kuharja v mandatu 2004-2008 in četrte uprave v mandatu 2008-2012. Bil je neutruden 
promotor poslanstva fundacije in zanjo pridobival donatorje v Primorski in širše.

Dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo v letu 2019
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OCENA ŽIVLJENJSKEGA DELA ŽARKA LEBANA:

Žarko Leban je stroki varnosti in zdravja pri delu posvetil ne le svojo poklicno pot, 
ampak tudi svoj prosti čas. Prav zato, ker ta stroka ohranja zdravje in življenje, ni 
mogoče izmeriti vseh učinkov takšnega delovanja. Nedvomno je njegovo poklicno in 
društveno delo v vsej Sloveniji in zlasti v Severnoprimorski regiji pustilo neizbrisen 
pečat pri ozaveščanju delodajalcev in delavcev za varno in zdravo delo.  

Na Severnem Primorskem je tisto, kar je inšpektor Leban odredil, pomenilo 
nenapisan standard, ki zagotavlja varnost delovnega procesa. Odlikuje ga pogum 
in sistematičen strokovni pristop. Kot inšpektor za delo se je kot specialist tehnične 
varnosti v podjetjih in ustanovah zavzemal za dejansko varnost in zdravo delo in 
ne le formalno izpolnjevanje predpisov. Trudil se je za izboljšanje delovnih razmer 
in v primeru ponavljajočih se nepravilnosti ter da bi fizično preprečil nevarno delo, 
kljub odškodninskim grožnjam delodajalca in odsotnosti podpore državnih institucij 
uporabil tudi pooblastila inšpektorjev dela, kot je pečatenje proizvodnih prostorov 
ali prepoved distributerjem dobavljati energijo delodajalcu. Prepričan je bil, da je 
ohranitev zdravja delavcev pomembnejša od gospodarske škode. 

Dr. Jože Šrekl, predsednik strokovne komisije
Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije
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Dobitnica nagrade Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko delo v letu 2019

Nagrada Avgusta Kuharja 
za najboljše diplomsko delo v letu 2019

Lea Grenc 

Na predlog kolegija učiteljev Katedre za poklicno, procesno in 
požarno varnost na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo 
Univerze v Ljubljani nagrado Avgusta Kuharja za najboljše 
diplomsko delo za leto 2019 dobi Lea Grenc za diplomsko delo 
z naslovom Vpliv gospodarskih dejavnosti in spola na bolniški 
stalež, ki ga je izdelala pod mentorstvom prof. dr. Tomaža 
Urbiča.

UTEMELJITEV: Lea Grenc, dipl. inž. teh. var. (UN), je v študijskem letu 2018/2019 
pod mojim mentorstvom pripravila diplomsko delo z naslovom Vpliv gospodarskih 
dejavnosti in spola na bolniški stalež, ki ga je uspešno zagovarjala v septembru 2019. 
V diplomskem delu je obravnavala področje bolniške odsotnosti z delovnega mesta 
za različne gospodarske dejavnosti in razliko med spoloma. Preučevala je bolniški 
staž ne glede na vzrok, se pravi, če je bila odsotnost zaradi poškodbe na delu ali ne. 

Diplomsko delo raziskuje, kako različne gospodarske dejavnosti in spol vplivajo na 
različne kazalnike bolniškega staleža v Sloveniji. Potrebne podatke za diplomsko 
delo je študentka pridobila iz javno dostopnih podatkov Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje. Analizirala je obdobje med letoma 2008 in 2017. Za določanje vpliva 
na bolniški stalež so bili uporabljeni trije normirani kazalniki: izgubljeni koledarski 
dnevi na zaposlenega, število primerov na 100 zaposlenih ter povprečno trajanje 
ene odsotnosti. Ugotovila je, da so kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, rudarstvo, 
finančne in zavarovalniške dejavnosti, poslovanje z nepremičninami, dejavnosti 
javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti ter zdravstveno in 
socialno varstvo gospodarske dejavnosti, ki so se znašle v zgornjih 10 % glede na 
povprečne vrednosti oziroma varianco teh kazalnikov. Študentka je pri svojem delu 
tudi opazila razliko pri značilnostih bolniškega staleža pri ženskah in moških. Ženske 
so imele več izgubljenih koledarskih dni na zaposlenega in večje število primerov 
na 100 zaposlenih kot moški. Daljše povprečno trajanje ene odsotnosti pa so imeli 
moški. V splošnem je v tem obdobju število izgubljenih dni na zaposlenega ostajalo 
konstantno, število primerov na 100 zaposlenih je naraščalo ter padalo povprečno 
trajanje ene odsotnosti.
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Kandidatka je pri izvedbi diplomskega dela pokazala veliko mero samostojnosti in 
natančnosti. Delo je napisano pregledno in razumljivo ter presega povprečna dela 
s tega področja. Dodatni kriteriji izbora kandidatke so: visoka povprečna ocena 
študija, aktivna vključenost v delo Komisije za varstvo pri delu in požarno varstvo na 
UL FKKT ter tutorstvo študenta s posebnimi potrebami v študijskem letu 2018/2019. 
Diplomsko delo Lee Grenc predstavlja prispevek k napredku razvoja varnosti in 
zdravja in Upravi fundacije Avgusta Kuharja predlagam, da kandidatki podeli 
nagrado za najboljše diplomsko delo za leto 2019.

Izr. prof. dr. Tomaž Urbič, 
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani
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Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja v letu 2019 za izjemno strokovno delo

Predstavitev dobitnikov priznanj Avgusta 
Kuharja za izjemno strokovno delo v društvih 
in sekcijah varnostnih inženirjev v letu 2019

Albert  Suban, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Koper

Št. izdanega priznanja: 174

Utemeljitev: Albert Suban se je ob delu šolal na Višji tehniški 
varnostni šoli ter pridobil naziva varnostni inženir in diplomirani 
varnostni inženir. Do upokojitve je bil strokovni sodelavec 
v delniški družbi Droga Kolinska.  Kljub upokojitvi ostaja 

dolgoletni član Društva varnostnih inženirjev Koper, aktivno sodeluje  na seminarjih 
in strokovnih ekskurzijah ter posreduje svoje znanje in izkušnje. V gasilski dejavnosti 
pa je aktiven že 51 let in ima naziv višjega gasilskega častnika  II. stopnje. Bil je gonilna 
sila pri izgradnji gasilskega doma Prostovoljnega gasilskega društva Sečovlje ter pri 
dvigu standardov varnosti in zdravja pri delu v gasilski dejavnosti. 

David Preša, diplomirani varnostni inženir in magister poslovnih 
ved

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Št. izdanega priznanja: 175

Utemeljitev: David Preša je leta 2005 diplomiral na Oddelku za 
tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo 
Univerze v Ljubljani in kasneje opravil še vse strokovne izpite 

za samostojno izvajanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, 
požarne varnosti in koordinacije na gradbiščih. Širil je svoje znanje tudi na poslovno 
področje, zaključil magistrski študij na Fakulteti za komercialne in poslovne vede ter 
postal magister poslovnih ved. Opravlja strokovne naloge v gumarstvu, gradbeništvu, 
komunalni, storitveni in drugih dejavnostih. Dve izmed podjetij, v katerih je bil  član 
strokovnega tima za varnost in zdravje pri delu ter za varstvo pred požari, sta prejeli 
priznanje ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dobra 
praksa na področju varnosti in zdravja pri delu. Obe pa sta prejeli tudi priznanje za 
dobro prakso Zdravo delovno okolje Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu. 
Je dolgoletni član Društva varnostnih inženirjev Gorenjske, član Zbornice varnosti 
in zdravja pri delu ter v mandatu 2018–2020 tudi član njenega razsodišča. Aktivno je 
sodeloval pri pripravi gradiv za varno delo v gradbeništvu in oceni tveganja za stroje.
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Nevenka Oblak, magistrica managementa (VII/2) in diplomirana 
ekonomistka (VI) ter kemijska tehnica (V)

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Št. izdanega priznanja: 176

Utemeljitev: Nevenka Oblak je svojo poklicno pot začela v podjetju 
Kili Liboje in jo nadaljevala v podjetju Agrina Žalec, kjer je prvič 
začela opravljati naloge na področju varnosti in zdravja pri delu. 

Poklicna pot jo je peljala v Poslovni sistem Mercator, d. d., Ljubljana. Od leta 2007 je 
zaposlena v Službi varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom invalidskega 
podjetja Mercator IP, d. o. o.  Za Poslovni sistem Mercator opravlja strokovne naloge 
na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva predvsem na področju 
usposabljanja zaposlenih za varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom. 
Aktivno sodeluje pri vzpostavitvi požarne varnosti v Poslovnem sistemu Mercator. 
Kot promotor zdravja sodeluje pri projektih za ozaveščanje zaposlenih o zdravem 
življenjskem slogu. Svoje znanje redno nadgrajuje na mednarodnih seminarjih in 
posvetih. Kot aktivna članica Društva varnostnih inženirjev Celje vse od leta 1986 
pomaga pri organizaciji seminarjev in strokovnih ekskurzij.

Frančišek Zavašnik, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Št. izdanega priznanja: 177

Utemeljitev: Frančišek Zavašnik je dolgoletni član Društva 
varnostnih inženirjev Velenje in strokovni delavec za varnost pri 
delu. V društvu je aktiven in strokoven, predvsem pa nesebično 
deli svoje bogate strokovne izkušnje in znanja. Pomagal je pri 

pripravi spletne strani društva in sodeloval pri njeni vzpostavitvi.

Matej Polanc, diplomirani varnostni inženir 

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske 
regije – Nova Gorica

Št. izdanega priznanja: 178

Utemeljitev: Matej Polanc je leta 2000 diplomiral na Oddelku za 
tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo 
Univerze v Ljubljani. Strokovni izpit s področja varnosti pri delu 

je opravil leta 2001, s področja požarne varnosti pa leta 2002. Osnovna andragoška 
znanja je pridobil leta 2003. Leta 2009 je na Inšpektoratu Republike Slovenije za 
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delo  opravil izpit za opravljanje nalog koordinatorjev tako za fazo priprave kot za 
fazo izvajanja projekta. Leta 2009 je na Inženirski zbornici Slovenije pridobil naziv 
pooblaščeni inženir področja požarna varnost (TP) in leta 2010 še naziv pooblaščeni 
inženir področja tehnična varnost (TV). Vpet je torej med strokovni področji 
varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost. Član Društva varnostnih inženirjev 
Severnoprimorske regije je od leta je 2001 in član njegovega upravnega odbora od 
leta 2014. Odlikujejo ga znanje in izkušnje, organizacijska sposobnost, pozitivna 
naravnanost in vestno delo. Znanje in izkušnje nesebično deli s stanovskimi kolegi. 
Priznanje Avgusta Kuharja naj mu bo vzpodbuda za nadaljnje delo in zahvala za 
dosedanje delo.

Rajko Brglez, zdravnik specialist medicine dela, prometa in 
športa 

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

Št. izdanega priznanja: 179

Utemeljitev: Upokojeni doktor medicine Rajko Brglez je specialist 
medicine dela, prometa in športa z bogato poklicno potjo na 

območju Ptuja, Ormoža, Lenarta in Slovenskih Goric. V regiji je delal v obratnih 
ambulantah različnih podjetij ter v dispanzerjih za medicino dela, prometa in 
športa v zdravstvenih domovih, bil nadzorni zdravnik na območni enoti Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije ter zdravnik svetovalec v Zavodu za zaposlovanje. 
Opravil je podiplomski študij o zdravljenju alkoholizma pri dr. Janezu Ruglju in 
v obdobju 1983–1989 delal v Klubu zdravljenih alkoholikov, ki ga je v ptujskem 
podjetju Agis ustanovil skupaj s socialno delavko podjetja in koterapevtko Jasno 
Toplak. Deloval je kot specialist medicine športa v športnih klubih in na tekmovanjih. 
Najraje pa je opravljal celovito preventivno in kurativno zdravstveno varstvo za vse 
zaposlene. Dobro je sodeloval z vodstvi podjetij in ustanov v regiji ter njihovimi 
strokovnimi službami za varnost in zdravje pri delu. 

Že 18 let je član Društva strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj. 
Aktivno sodeluje pri pripravi strokovnih tem s področja medicine dela za društvene 
simpozije in seminarje. Na delovnih sestankih društva daje strokovna mnenja pri 
obravnavi predvsem aktualnih tem s področja medicinskega dela, ocene tveganja, 
preventivnih zdravstvenih pregledov ter priprave in izvajanja programa promocije 
zdravja v delovnih okoljih. V društvu je predaval o analizi bolniškega staleža, o 
terapevtskih izkušnjah zdravljenja odvisnosti zaposlenih od alkohola ter o nadzoru 
zdravstvene dejavnosti in regijski razprostranjenosti bolezni v Sloveniji.
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Kandidata za nagrado avgusta kuharja v letu 
2019 

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!

KANDIDATA ZA NAGRADO AVGUSTA KUHARJA ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
 varnostnih inženirjev Ljubljana.

1. Zlatko Podržaj, 
 diplomirani varnostni inženir, na predlog Društva 
 varnostnih inženirjev Ljubljana,

2. mag. Milan Srna, 
 univerzitetni diplomirani inženir strojništva, 
 na predlog Društva varnostnih inženirjev Gorenjske.
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Z a h v a l a

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
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Donatorji Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2019

Denarne donacije

500 €
Zbornica varnosti in zdravja pri delu
Dimičeva 13/III, Ljubljana
http://www.zbornica-vzd.si/o-zbornici/ 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

500 €
Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
http://www.zveza-dvis.si/ 
2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

400 €
Gospodarska zbornica varnosti pri delu
Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj,
http://www.gzv.si/
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

221,01 €
FURS na podlagi do 0,5 odstotka dohodnine za leto 2018, ki so jo 
na podlagi 3. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za dona-
cije (Uradni list RS, št. 30/2007) fundaciji namenili posamezniki, 
zavezanci za plačilo dohodnine, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

200 €
INŠTITUT ZA VARNOST LOZEJ, d. o. o.
Goriška cesta 62, 5270 Ajdovščina
http://www.lozej.si/ 
2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019

200 €
TALUM d. d.
Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo
http://www.talum.si/ 
1999, 2018, 2019
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Donatorji Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2019

200 €
Lučka Böhm,
tajnica Fundacije Avgusta Kuharja 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

100,00 €
Helios, d. d.
Količevo 2, 1230 Domžale
https://www.helios-group.eu/sl/ 
2003, 2004, 2013, 2019

100 €
Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
Miklošičeva 38/III, 1000 Ljubljana
http://www.dvilj.si/ 
2012, 2014, 2015, 2016, 2018

80 €
Dr. Jože Šrekl, član strokovne komisije fundacije
2016, 2017, 2018, 2019

80 €
Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije fundacije
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

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, 2017, 2018, 
2019
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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. 
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 fizič-
ne 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 namenitvi dela 
dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/2007), pa je vedno več posameznikov, ki 
do največ 0,5 % svoje dohodnine namesto državnemu proračunu namenijo naši fun-
daciji. Številnim anonimnim posameznikom donatorjem naše fundacije se zahva-
ljujemo!

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 odme-
ro 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:
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 da-
ste 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
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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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Uredila: Lučka Böhm, tajnica fundacije
Lektorirala: Bora Zlobec Jurčič
Grafična priprava in tisk: 




