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Spoštovani prijatelji Fundacije Avgusta Kuharja!

Fundacija Avgusta Kuharja bo letos že dvaindvajsetič po-
delila nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za izjemne 
dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu.  

Dne 15. novembra 2018 bo, na skupnem tradicionalnem sim-
poziju VARNO IN ZDRAVO DELO Zveze društev varnostnih 
inženirjev Slovenije in Zbornice varnosti in zdravja pri delu, 
ki bo v letu 2018  v Ajdovščini potekal pod naslovom  VAR-
NO RAVNAJMO Z NEVARNIMI KEMIČNIMI SNOVMI, 
podelila dve nagradi Avgusta Kuharja za izjemni dosežek, eno 
nagrado za najboljše diplomsko delo ter sedem priznanj za iz-

jemno strokovno delo v društvih varnostnih inženirjev. 

Leto 2018 je za Fundacijo Avgusta Kuharja leto sprememb. V mandatu 2018–2022 je 
delo prevzela nova šesta uprava, ki jo v skladu z leta 2017 prenovljenim statutom fun-
dacije sestavljajo predstavniki devetih aktivnih društev varnostnih inženirjev: Jožef 
Horvat (DVI Ljubljana), Miro Škufca (MDVI Novo mesto), Iztok Trafela (DSDVZD 
Ptuj), Janez Fabijan (DVI Gorenjske), Vilko Švab (DVIT Maribor), Franc Mlinar 
(DVI Velenje), Božidar Jurko (DVI Celje), Stanko Ožbot (DVI Severno Primorske 
regije) in Jožef Krečič (DVI Koper). 

Zahvaljujemo se zvestim donatorjem, ki so podprli podelitev letošnjih nagrad in pri-
znanj! 

Iskrene čestitke dobitnikom nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2018!

Dr. Jožef Horvat,
predsednik šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja

Nagovor Dr. Jožefa Horvata, predsednika šeste uprave fundacije

Člani uprave 
Fundacije Avgusta 
Kuharja 
2018-2022



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 20184

Uprava Fundacije Avgusta Kuharja je 3. 10. 2018 
sklenila, da v letu 2018 prejmejo nagrade in 
priznanja Avgusta Kuharja:

I.  Nagrado Avgusta Kuharja za izjemni dosežek prejme:

 Mag. Lidija Korat, za pristop za celovit nadzor izpostavljenosti nevarnim sno-
vem na delovnem mestu.

 Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske.

 Nagrajenka prejme kovinsko odličje, plaketo in denarno nagrado v znesku 600 
evrov ter se vpiše v evidenco dobitnikov nagrad za izjemni dosežek pod zapore-
dno številko 22.

II.  Nagrado Avgusta Kuharja za izjemni dosežek prejme:

 Mag. Leon Vedenik, za promocijo duševnega in telesnega zdravja v Policijski 
upravi Murska Sobota.

 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 izjemni dosežek pod zapore-
dno številko 23.

III. Nagrado Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko delo prejme: 

 David Klančišar za diplomsko delo z naslovom »Preprečevanje zastrupitev z 
ogljikovim oksidom«.

 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 200 evrov ter se vpiše v 
evidenco nagrajencev za najboljše diplomsko delo pod zaporedno številko 19.



Nagrade in priznanja Avgusta Kuharja v letu 2018 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.  Luka Bratec, Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
2.  Matjaž Časl, Društvo varnostnih inženirjev Velenje
3.  Nikolina Vidovič, Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
4.  Oras Jerman, Društvo varnostnih inženirjev Koper
5.  Srečko Slemenšek, Društvo varnostnih inženirjev Celje
6.  Vesna Avsenik, Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto 
7.  Zvonko Milošič, 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 167 do 173.

Dr. Jožef Horvat,
predsednik šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja
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Nagrada Avgusta Kuharja 
za izjemni dosežek v letu 2018

mag. Lidija Korat

UTEMELJITEV: Strokovna komisija za podelitev nagrade 
Avgusta Kuharja za leto 2018, ki jo sestavljata predsednik 
komisije dr. Jože Šrekl in član prof. dr. Primož Gspan, ocenjuje, 
da dosežek mag. Lidije Korat »pristop za celovit nadzor 
izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnem mestu« 
izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev nagrade Avgusta 
Kuharja za izjemni dosežek za leto 2018.

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi:

1. sklepa izvršnega odbora Društva varnostnih inženirjev Gorenjske za kandidiranje 
mag. Lidije Korat za nagrado za izjemni dosežek z dne 25. 4. 2018 in njegove 
utemeljitve kandidature;

2. pogovora s kandidatko mag. Lidijo Korat dne 21. 8. 2018, 
3. kandidatkine powerpoint predstavitve svojega dela,
4. doktorske disertacije »Pristop za celovit nadzor izpostavljenosti nevarnim 

snovem na delovnem mestu« iz oktobra 2017, Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo Univerze v Mariboru1, 

5. magistrske naloge »Tehnologija polimerov s posebnim poudarkom varstva pred 
stirenom« iz marca 2010, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v 
Mariboru2,

6. Pravilnika o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri 
delu, Uradni list RS, št. 2/2017

7. Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim 
snovem pri delu, Uradni list RS, št. 100/2001, 39/2005, 53/2007, 102/2010, 
38/2015, ter predloga sprememb in dopolnitev pravilnika iz julija 2018,

8. Pravilne izbire osebne varovalne opreme za zaščito dihal – 1. del, prispevka Lidije 
Korat v glasilu gasilcev Slovenije Gasilec, št. 6, letnik 72, junij 2018, ISSN 1318-
1009,

1  https://dk.um.si/Dokument.php?id=119897
2  https://dk.um.si/Dokument.php?id=13688
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Dobitnica nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v letu 2018

9. Pravilne izbire osebne varovalne opreme za zaščito dihal, prispevka Lidije Korat 
v strokovni reviji za varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom Delo in 
varnost, št. 6, letnik LXII, 2017, ISSN 0011-7943,

10. dokazila, da je bil sprejet v objavo v reviji Environmental Engineering and 
Management Journal znanstveni članek s faktorjem vpliva Approach for 
comprehensive supervision of the workplace exposure to lead and its compounds 
avtorjev Lidije KORAT, Zorke NOVAK-PINTARIČ, Željka KNEZ,

11. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek za 
leto 2018,

12. pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije 
Avgusta Kuharja,

13. statuta Fundacije Avgusta Kuharja.

Ugotovitev stanja: 

Univerzitetna diplomirana inženirka kemijske tehnologije Lidija Korat je marca 
2010 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru postala 
magistrica znanosti s področja kemijske tehnike z magistrsko nalogo z naslovom 
»Tehnologija polimerov s posebnim poudarkom varstva pred stirenom«. Na 
isti fakulteti je 18. 10. 2017 uspešno zagovarjala še svojo doktorsko disertacijo 
z naslovom »Pristop za celovit nadzor izpostavljenosti nevarnim snovem na 
delovnem mestu«. V času pogovora kandidatke s strokovno komisijo Fundacije 
Avgusta Kuharja pa še ni prišlo do uradne podelitve naslova doktorice znanosti, 
zato kandidatka v skladu s pravili Univerze v Mariboru ni uporabljala tega 
znanstvenega naslova. 

Zaposlena je na Inšpektoratu RS za delo in svoje delo opravlja tako na sedežu 
inšpektorata v Ljubljani kot na območju Celje-Velenje. Na ravni celotnega inšpektorata 
je specialistka za nevarne snovi ter svetovalka tridesetim inšpektorjem za delo v vsej 
državi, ki nadzorujejo varnost in zdravje pri delu. Hkrati je vodja območne enote 
inšpektorata Celje-Velenje. Preden je pred 23 leti postala inšpektorica za delo, je 
prvih 10 let svoje poklicne poti delala v gospodarstvu, zato dobro razume procese 
vzpostavitve proizvodnje na ravni posameznega podjetja, ki mora biti ne le strokovno 
varna, ampak tudi ekonomsko upravičena. 

Lidija Korat je namenila svoj prosti čas tudi znanstvenemu delu na področju, za 
katero je odgovorna kot inšpektorica za delo. Značilno zanjo je, da je izbrala za svoje 
znanstvene raziskave nalogi, koristni za zagotavljanje varnosti in zdravja na konkretnih 
delovnih mestih v praksi in da je nesebično obe svoji znanstveni deli v celoti objavila 
na svetovnem spletu, da sta dostopni vsem, ki kot delodajalčevi strokovni delavci ali 
kot inšpektorji za delo izvajajo naloge za varno delo s kemikalijami. 
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Na Univerzi v Mariboru je najprej s svojo magistrsko nalogo dokazala kompleksnost 
pri uporabi stirena v najrazličnejših procesih, postopkih in oblikah. V letih 2007 in 
2008 je inšpektorat izvedel nadzor pri 73 delodajalcih, kjer je s stirenom delalo 1461 
delavcev. Poleg lastnosti stirena in njegovega vpliva na zdravje delavcev je potrebno 
poznati tudi tehnološke postopke, s katerimi se zagotovi varnejše delovne razmere in 
manjšo izpostavljenost delavcev stirenu. Izkazalo se je, da pri 45 % delodajalcev, kjer 
so se pojavljale presežene mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti, delavci niso bili 
seznanjeni z vplivom stirena na zdravje. Pri 39 % delodajalcev pa ta tveganja niso bila 
ustrezno ugotovljena v oceni tveganja. Delavcem, ki so pri delu morali uporabljati 
osebno varovalno opremo za dihala, tudi niso bili zagotovljeni potrebni odmori za 
počitek. Posebej pomembne so bile njene ugotovitve v zvezi z izvajanjem biološkega 
monitoringa. Dokazala je, da je tudi tam, kjer mejne vrednosti niso bile presežene, 
prihajalo do preseženih bioloških mejnih vrednosti metabolitov stirena. Njene 
ugotovitve so pomembne tudi za delodajalčeve izvajalce medicine dela, saj je opozorila 
na napačne rezultate biološkega monitoringa pri nekaterih delodajalcih zaradi meritev 
napačnega metabolita, ki je kazal razpad andrenalina namesto stirena. Ponovljeni testi 
na pravilnem metabolitu so pokazali presežene vrednosti pri 30 % delavcev in med 
njimi predvsem pri ženskah v rodni dobi. Njena magistrska naloga je torej omogočila 
pomembno izboljšavo varnosti in zdravja pri delu delavcev, ki delajo s stirenom.

Doseganje varnosti in zdravja pri delu ovirajo pomanjkljivo poznavanje problematike, 
obsežna zakonodaja in kompleksnost področja, kar doslej ni bilo obravnavano na 
celovit način. V svoji doktorski disertaciji je zato zasnovala celovit sistemski pristop za 
interdisciplinarno obravnavo izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnih mestih 
s povezavo splošne kemije, analitske kemije, kemijske procesne tehnike, medicine in 
prava. Trudila se je, da je disertacija berljiva, sledljiva in praktično uporabna. Njen 
metodološki pristop je zasnovan na algoritemski način, sestavljen iz petih korakov:

1. zbiranje podatkov o nevarnih snoveh in zmeseh na delovnem mestu s pomočjo 
mednarodnih baz podatkov,

2. opredelitev nevarnosti z načini prepoznavanja nevarnosti, ki izhajajo iz nevarnih 
snovi in zmesi,

3. ocenitev tveganja s postopki za celovito obravnavo dejavnikov, ki vplivajo na 
tveganja in prispevajo k njihovemu zniževanju, kot so psihosocialne razmere, 
zdravstveni nadzor, usposabljanja, delovna oprema, delovno okolje (osvetljenost, 
toplotno udobje, ročno premeščanje bremen, hrup, vibracije, elektromagnetna 
sevanja, alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi, ustreznost hrambe in 
skladiščenja nevarnih snovi), meritve kemičnih škodljivosti, osebna varovalna 
oprema, biološki monitoring in izvajanje notranjega nadzora,

4. ukrepi za zmanjšanje tveganja po stopnjah prednosti (kjer je tehnično možno, 
nadomestitev nevarne snovi in/ali procesa z manj nevarnim, organizacijski in 
individualni ukrepi),
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5. revizija ocene tveganja z napotki za njeno redno obnavljanje in evalvacijo 
napredka.

Sledljivost postopkov in njihova transparentnost pri izvajanju meritev koncentracij 
nevarnih kemičnih snovi ter pri izvajanju biološkega monitoringa je nepogrešljiva za 
nadaljnjo analizo ukrepov. Priporočila postopkov izvedbe in obravnave rezultatov je 
v disertaciji pripravila v obliki tabel z obrazložitvijo. V tretjem koraku je na primer 
prikazan postopek izbire osebne varovalne opreme s pripadajočimi standardi, zbirom 
testnih metod za preizkušanje materialov in šivov, z napotki za ugotavljanje udobja 
ter ukrepi v primeru fiziološkega in psihološkega stresa. 

Razvito metodologijo je prikazala na primerih delavcev, izpostavljenih stirenu in 
svincu oziroma svinčevim spojinam na celotnem ozemlju Slovenije. 

Podana je tudi preliminarna ocena izpostavljenosti delavcev nanodelcem. Inšpekcijski 
nadzor 2008-2009 je pokazal, da je bil v vseh dejavnostih spregledana ototoksičnost 
stirena in svinca. Raziskava je pokazala, da je prišlo v obdobju 2008–2016, v katerem 
so se spreminjali predpisi ter se zamenjali delodajalci, pri katerih se je uporabljal stiren, 
celo do poslabšanja izvajanja preventivnih ukrepov, kot je osebna varovalna oprema. 
Zabeleženo je bilo celo do 3-kratno preseganje maksimalnih BAT vrednosti – in to 
večinoma pri ženskah v rodni dobi. Ugotovila je tudi, da je v letih 2012–2016 bilo pri 
23 delodajalcih 1078 delavcev izpostavljenih svincu in svinčevim spojinam. Delavci so 
bili izpostavljeni celo avtoriziranim svinčevim spojinam. Pri 16 % je bila zabeležena 
9-krat presežena mejna vrednost. V steklarstvu pa se je nasprotno koncentracija svinca 
znižala za 90 %. Ugotovila je, da je bila pri delodajalčevih preventivnih zdravstvenih 
pregledih spregledana ototoksičnost svinca. S sistemskim pristopom in povezovanjem 
različnih strok bodo lahko ugotovljene nepravilnosti odpravljene. 

Posebej dragoceno je, da je Lidija Korat ugotovitve iz svojega znanstvenega dela 
znala učinkovito uporabiti pri svojem inšpekcijskem delu. Delodajalce in njihove 
strokovne delavce opozarja na napake prioritetno z ureditvenimi odločbami. Le če 
jih delodajalec ne upošteva, se v okviru svojih inšpekcijskih pooblastil odloča za 
prepovedne odločbe, plačilne naloge, odločbe o prekrških, naznanila kaznivih dejanj 
in kazenskih ovadb. Opozarja, da ne zadošča svetovalna funkcija inšpekcijskega 
nadzora in da je potrebno te delodajalce spremljati in analizo ponavljati. Na svojih 
inšpekcijskih nadzorih tudi delavce poučuje, kakšna so tveganja za njihovo zdravje 
ter kako naj ravnajo za ohranitev zdravja. 

Na podlagi ugotovitev se je zavzela za poenostavitev evropske zakonodaje, da 
bo enotno varovala delavčevo zdravje pred tveganji tako zaradi nevarnih snovi, 
rakotvornih, mutagenih in reprotoksičnih snovi. Zavzela se je za enotne mejne 
vrednosti v vsej Evropski uniji in s tem za enako konkurenčnost podjetij. Zavzela 

Dobitnica nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v letu 2018
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se je tudi za pripravo smernic Evropske agencije za kemikalije (ECHA) za varnostne 
liste kemikalij glede določitve osebne varovalne opreme ne le za zaščito dihal, ampak 
tudi drugo osebno varovalno opremo. 
 
Lidija Korat pa je s svojimi znanstvenimi spoznanji vplivala tudi na izboljšanje 
slovenskih predpisov. Dokazala je, da so bili rezultati meritev inhabilnega in 
respiratornega (alveolarnega) prahu pred letom 2017 napačni zaradi neustreznega 
vzorčenja. Vzorčenje je bilo neustrezno izvajano časovno ter glede uporabe 
absorpcijskih snovi in metabolitov. Slovenski akreditaciji je dokazala, da za potrebe 
nadziranja varnosti in zdravja pri delu ne zadošča akreditacija analitike za okolje. Leta 
2017 je bil z njenim sodelovanjem sprejet novi Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje 
strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (UL RS 2/2017), ki je predpisal 
opravljanje obdobnih preiskav kemijskih škodljivosti na delovnem mestu na podlagi 
akreditacije postopkov vzorčenja nevarnih kemijskih snovi na delovnem mestu 
kot tudi vzorčevalca s pridobljeno akreditacijo za analiziranje vzorčenih nevarnih 
kemijskih snovi na delovnih mestih. Pri izvajanju preiskav kemijskih škodljivosti je 
predpisan standard SIST EN 689 (Izpostavljenost na delovnem mestu – Merjenje 
izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih agensov – Strategija preskušanja skladnosti 
z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost) ter z njim periodika meritev. Na 
tej podlagi bodo delodajalci obvladovali koncentracije nevarnih snovi s tehničnimi 
sredstvi in ne z osebno varovalno opremo. Lidija Korat delodajalce opozarja, da je 
namesto podatkom o povprečnih vrednostih meritev treba pozornost posvetiti 
predvsem delavcem, pri katerih je prišlo do preseženih vrednosti. 

Nič manj ni pomemben njen prispevek pri noveliranju Pravilnika o varovanju delavcev 
pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu v letu 2018. Pravilnik 
namreč določa minimalne zahteve za zagotavljanje varnosti in varovanja zdravja 
delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem, ki se nahajajo 
v delovnem okolju ali so posledica katere koli dejavnosti, ki vključuje kemične 
snovi, in zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost. Dopolnjene so 
priloge z zavezujočimi biološkimi mejnimi vrednostmi – BAT vrednostmi ter EKA 
vrednostmi. Prvič določa mejno vrednost za prah 10 mg/m3 za inhalabilno frakcijo in 
1,25 mg/m3 za alveolarno frakcijo, v primeru, da prah nima rakotvornih, mutagenih, 
teratogenih, fibrogenih, strupenih ali alergičnih učinkov. Tudi ta pravilnik določa 
periodiko meritev nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu, določeno 
v standardu SIST EN 689. Povsem na novo je urejen zdravstveni nadzor delavcev, 
za katere ocena tveganja pokaže, da obstaja tveganje za njihovo zdravje. Določena 
je obveznost biološkega monitoringa pri delavcih, ki so pri delu izpostavljeni svincu 
ali njegovim spojinam ali so izpostavljeni nevarnim kemičnim snovem, za katere je 
uvedena zavezujoča mejna vrednost iz priloge II tega pravilnika. Biološki monitoring 
se mora izvajati po zahtevah za kakovost in kompetentnost medicinskih laboratorijev. 
Delodajalec mora delavce, preden jih razporedi na delo s temi nevarnimi kemičnimi 
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snovmi, obvestiti o rezultatih ocene tveganja na delovnih mestih, za katere je določen 
zdravstveni nadzor z biološkim monitoringom. Kadar se z zdravstvenim nadzorom 
ugotovi, da ima delavec določeno bolezen ali negativni učinek na zdravje, ki je po 
mnenju izvajalca medicine dela posledica izpostavljenosti nevarnim kemičnim 
snovem pri delu, ali da je bila presežena zavezujoča biološka mejna vrednost, mora 
izvajalec medicine dela obvestiti delavca o rezultatu zdravstvenega nadzora ter mu 
svetovati o zanj primernem zdravstvenem nadzoru po koncu izpostavljenosti. Za 
vsakega delavca, za katerega se izvaja zdravstveni nadzor, je treba voditi evidenco in 
stalno dopolnjevati podatke o času izpostavljenosti in koncentracijah kemičnih snovi, 
katerim je izpostavljen, ter o njegovem zdravstvenem stanju. Podatki o izpostavljenosti 
morajo vsebovati rezultate meritev in periodičnih preiskav, ki jih mora delodajalec 
posredovati izvajalcu medicine dela. Biološki monitoring in z njim povezane zahteve 
so del zdravstvenega nadzora. Na zahtevo pristojnega organa je delodajalec dolžan 
posredovati poročilo o zdravstvenem nadzoru delavcev. Pravilnik je prispevek k 
preventivi poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti nevarnim kemikalijam.

PRISPEVEK LIDIJE KORAT K RAZVOJU STROKE VARNOSTI IN ZDRAVJA 
PRI DELU:

Iz izpisa osebne bibliografije je razvidno, da je kandidatka prisotna s svojimi 
prispevki na najrazličnejših konferencah, simpozijih, tako doma kot v tujini. Tako 
magistrska naloga kot doktorska disertacija sta v celoti dostopni na svetovnem spletu 
z namenom, da ju lahko strokovni delavci za varnost in zdravje pri delu uporabijo pri 
svojem delu na ravni individualnega delodajalca.

Sodelovala je pri pripravi »Praktičnega priročnika o najboljši praksi za preprečevanje 
ali zmanjševanje tveganj v zvezi azbestom pri delu, ki je povezano (ali je lahko 
povezano) z azbestom3: za delodajalce4, delavce5 in inšpektorje za delo6«, ki ga je 
pripravljala delovna skupina evropskega Odbora višjih inšpektorjev za delo (SLIC)7. 
Sodelovala je v delovni skupini SLICA za pripravo kampanje 2006 na področju 
azbesta, bila je članica delovne skupine SLIC in koordinatorka v Sloveniji za evropsko 
informacijsko in inšpekcijsko kampanjo 2009–2011 glede ocenjevanja tveganj pri 
uporabi nevarnih kemičnih snovi. 

3  http://www.id.gov.si/fileadmin/id.gov.si/pageuploads/Varnost_in_zdravje_pri_delu/kemija/  
 final_guide_sl.pdf 
4  http://www.id.gov.si/fileadmin/id.gov.si/pageuploads/Varnost_in_zdravje_pri_delu/kemija/  
 summary_employer_sl.pdf
5  http://www.id.gov.si/fileadmin/id.gov.si/pageuploads/Varnost_in_zdravje_pri_delu/kemija/  
 summary_employee_sl.pdf
6  http://www.id.gov.si/fileadmin/id.gov.si/pageuploads/Varnost_in_zdravje_pri_delu/kemija/  
 summary_li_sl.pdf
7  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148&intPageId=685&langId=sl

Dobitnica nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v letu 2018
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Je članica uredniškega odbora za pripravo letnega poročila Inšpektorata RS za delo8. 
Je članica komisije Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
(MDDSZ) za izdajo, obnovitev ali odvzem dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog 
na področju varnosti pri delu. Je članica izpitne komisije na Upravni akademiji za 
strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu.

V Črni gori je bila leta 2012 in 2013 strokovni ekspert v twinning projektu »Uskladitev 
in izvajanje inšpekcijskega nadzora delovnih razmer ter varnosti in zdravja pri delu«9.

Bila je aktivna pri prvi organizaciji nacionalnega tekmovanja za priznanje »Dobra 
praksa« v okviru kampanje »Zdravo delovno okolje« Evropske agencije za varnost in 
zdravje pri delu – EU OSHA, ki je leta 2003 potekalo pod naslovom »Nevarne snovi 
– ravnaj skrbno«. Cilj tekmovanja je bil izmenjava informacij o dobrih praksah. Letos 
pa je predsednica komisije za ocenjevanje kandidatov za priznanje »Dobra praksa 
na področju varnosti in zdravja pri delu, ki v letih 2018 in 2019 poteka pod geslom 
»Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta«. 

Bibliografija Lidije Korat na podlagi njenega znanstvenega dela postaja bogatejša ne 
le na nacionalni, ampak tudi mednarodni ravni. Objavila je dva izvirna znanstvena 
članka, od tega enega s faktorjem vpliva JCR. Tretji znanstveni članek s faktorjem 
vpliva JCR10 pa je sprejet v objavo. Rezultate svojih raziskav je objavila tudi v treh 
dodatnih strokovnih člankih.

OCENA DOSEŽKA LIDIJE KORAT: 

Zaslužna je za večjo kemijsko varnost slovenskih delovnih mest in dvig varnostne 
kulture pri delodajalcih na celotnem ozemlju Republike Slovenije zaradi 
posredovanja svojega znanja na strokovnih konferencah, simpozijih in delavnicah, 
zaradi publiciranih del (članki, magistrsko delo, doktorska disertacija), svojega 
inšpekcijskega dela pri implementaciji predpisov in raziskavah nezgod pri delu in 
dela pri snovanju novih predpisov. 

Številni slovenski delodajalci pri določanju preventivnih ukrepov ter pri usposabljanju 
delavcev upoštevajo priporočila Lidije Korat za kemijsko varnost. Pri izrekanju 
inšpekcijskih odločb je njen cilj razložiti odgovornim osebam delodajalca njihovo 
vlogo za zmanjšanje tveganja za poklicna obolenja in poškodbe delavcev, verjetnost 
požara in eksplozije. Svetuje delodajalcem, delavcem, strokovnim delavcem za 

8  http://www.id.gov.si/si/o_inspektoratu/javne_objave/letna_porocila/ 
9  MN09 IB SO 01: Harmonisation and implementation of the regulations of Labour  
 Inspection and Safety at Work in Montenegro
10  JCR – faktor vpliva serijskih publikacij iz Journal Citation Reports
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varnost in zdravje pri delu ter izvajalcem medicine dela. 

Zaslužna je za uveljavitev akreditiranega vzorčenja in analitike meritev okolja ter 
biološkega monitoringa kot ustreznega pokazatelja dejanske izpostavljenosti delavca 
nevarnim snovem v delovnem okolju. S svojim znanstvenim delom je zasnovala 
celovit pristop za nadzor izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnem mestu 
in ga z izdelanimi tabelami poteka za aplikacijo v industrijskem okolju približala 
različnim ciljnim skupinam, kot so delavci, delodajalci, strokovni delavci, organi 
nadzora, vladne strokovne službe, študentje ipd. Njene znanstvene izsledke v praksi 
implementirajo številni delodajalci in izvajalci medicine dela. 

Med večje strokovne dosežke spada njeno prizadevanje za uveljavitev dopolnil 
Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim 
snovem pri delu (2018), ki pomeni prenos novih znanstvenih odkritij v vsakdanjo 
prakso. Koratovo odlikuje apliciranje znanj, pridobljenih z raziskavami (magistrska 
naloga, doktorska disertacija), v prakso, zlasti na področju meritev in biološkega 
monitoringa. 

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

Priloga: Bibliografija Lidije Korat, COBISS, september 2018 je objavljena na spletni 
strani Fundacije Avgusta Kuharja

Dobitnica nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v letu 2018
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Nagrada Avgusta Kuharja 
za izjemni dosežek v letu 2018

mag. Leon Vedenik

UTEMELJITEV: Strokovna komisija za podelitev nagrade 
Avgusta Kuharja za leto 2018, ki jo sestavljata predsednik komisije 
dr. Jože Šrekl in član prof. dr. Primož Gspan, ocenjuje, da dosežek 
mag. Leona Vedenika »promocija duševnega in telesnega zdravja 
v Policijski upravi Murska Sobota« izpolnjuje razpisne pogoje za 
podelitev nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek za leto 
2018.

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi:

1. vloge Društva varnostnih inženirjev Ljubljana z dne 29. 6. 2018, da kandidira 
mag. Leona Vedenika za nagrado za izjemni dosežek,

2. pogovora s kandidatom mag. Leonom Vedenikom dne 24. 8. 2018 na sedežu 
Policijske uprave Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota, 

3. pogovora z direktorjem Policijske postaje Murska Sobota Damirjem Ivančičem o 
kandidatovem delu,

4. programa prve mednarodne konference »Varna in zdrava delovna mesta v 
policiji«, Kongresni center Brdo, 29. in 30. maj 20181,

5. powerpoint predstavitve s prve mednarodne konference »Varna in zdrava 
delovna mesta v policiji«, Kongresni center Brdo, 29. in 30. maj 2018, o primeru 
dobre prakse »Promocija duševnega in telesnega zdravja na delovnem mestu v 
policiji«2,

6. priznanja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti »Dobra 
praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2016–20173«, podeljenega 15. 7. 
2017 na slavnostni podelitvi v Mestnem muzeju Ljubljana. Priznanja sta podelila 
dr. Christa Sedlatschek, direktorica Evropske agencije za varnost in zdravje pri 
delu, ter Peter Pogačar, državni sekretar na ministrstvu,

1 http://www.osha.mddsz.gov.si/varnost-in-zdravje-pri-delu/informacije-po-dejavnostih/ 
 policija-ter-druge-dejavnosti-za-javni-red-in-varnost 
2 http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/2dan_6a_VEDENIK_Primer_dobre_prakse.pdf
3 http://www.osha.mddsz.gov.si/kampanje/evropska-kampanja-zdravo-delovno-okolje-2016-2017/ 
 dobra-praksa
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7. pohvale Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA) v okviru 
evropskega tekmovanja za »Priznanje za dobro prakso v okviru kampanje za 
obdobje 2016–2017 Zdrava delovna mesta za vse generacije«4,

8. publikacije Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA): 
»Priznanja za dobro prakso v okviru kampanje Zdravo delovno okolje za obdobje 
2016-2017«5,

9. certifikata »Zdrava izbira« za osem jedi, ki ga je 20. 5. 2017 v okviru projekta 
Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) »Zdravi 
na kvadrat« prejela Policijska uprava Murska Sobota  v skladu z nacionalnim 
programom prehranske politike, ki spodbuja ponudbo zdravju koristne hrane v 
gostinstvu. Postopek vključuje teoretično in praktično izobraževanje gostincev, 
strokovnjaki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ocenijo, ali sta 
receptura in način priprave jedi v skladu s prehranskimi smernicami. Prejemnik 
certifikata je dolžan jed, ki jo s tem znakom promovira, pripravljati v skladu z 
recepturo, ki je bila predložena za oceno,

10. publikacije Zgodovina pomurske policije in orožništva / avtorji prispevkov Mark 
Krenn … et al., 2014, ISBN 978-961-281-482-3, 305 strani,

11. ogleda spominske sobe na Policijski upravi Murska Sobota, ki je bila odprta 20. 
6. 2017 v sklopu praznovanja dneva policistov, v kateri so dokumenti, fotografije, 
predmeti in makete o delu policije od leta 1970 dalje, 

12. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek  za 
leto 2018,

13. pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije 
Avgusta Kuharja,

14. statuta Fundacije Avgusta Kuharja.

Ugotovitev stanja: 

Magister varnosti Leon Vedenik, diplomirani varnostni inženir, se je usposobil za 
vrsto poklicev, kar se odraža na njegovi poklicni poti najprej v zasebnem sektorju 
in po letu 2000 v slovenski policiji. Je elektrikar energetik, elektrotehnik energetik, 
varnostni inženir in diplomirani varnostni inženir. Slovenska policija je organizirana 
na treh ravneh: Generalna policijska uprava, osem regionalnih policijskih uprav in 
policijske postaje. Od  leta 2013 je kriminalistični inšpektor specialist na Policijski 
upravi Murska Sobota. Pred reorganizacijo policije pa je bil od 2006 do 2009 vodja 
Oddelka za varnost pri delu v Kadrovski službi na Generalni policijski upravi v 
policiji. V letih  2010–2011 je bil nato višji svetovalec v Službi za varnost in zdravje 

4 https://osha.europa.eu/sl/tools-and-publications/publications/healthy-workplaces-good- 
 practice-awards-2016-2017-booklet/view
5 https://osha.europa.eu/sl/tools-and-publications/publications/healthy-workplaces-good- 
 practice-awards-2016-2017/view
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pri delu na Ministrstvu za notranje zadeve ter v letih 2011– 2013 višji svetovalec v 
Službi za obrambno in varnostno načrtovanje v Ministrstvu za notranje zadeve. 

Je magister varnosti (magistar sigurnosti). V letu 2004 je na Visoki školi za sigurnost s 
pravom javnosti v Zagrebu v Republiki Hrvaški zaključil magistrski študij s področja 
tehniških znanosti, smer varnost, kjer je pod mentorstvom prof. dr. Vladimirja 
Drusanyja zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Primjena standarda OHSAS 
18001 i standarda ISO 9001 u politiku zaštite na radu u prometnoj policiji«. Začel je 
tudi doktorski študij na  Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru.

Čeprav je na Policijski upravi Murska Sobota zaposlen kot kriminalistični inšpektor 
specialist, pa še vedno čuti poslanstvo na področju varnosti in zdravja pri delu ter 
promocije zdravja na delovnem mestu. Na policijski upravi je zaposlenih 525 javnih 
uslužbencev in od tega jih 437 opravlja naloge policije in 88 strokovno tehnična dela. 
Petina med njimi je žensk, povprečna starost pa je 46 let. 

Je tudi zaslužen, da se vodstvo Policijske uprave Murska Sobota zaveda pomena 
varnosti in zdravja svojih zaposlenih skozi celotno starostno obdobje z namenom 
izboljšati delovno ter bivalno okolje in s tem tudi spodbuditi zdravo staranje. V letu 
2015 je bila zato v njej kot prvi izmed organizacijskih enot v policiji ustanovljena 
delovna skupina za promocijo zdravja na delovnem mestu.  Leon Vedenik je njen 
vodja. Z njenimi aktivnostimi je seznanjeno in jih podpira vodstvo policije, policijska 
sindikata (Sindikat policistov Slovenije in Policijski sindikat Slovenije), vodstvo 
Ministrstva za notranje zadeve s Službo za varnost in zdravje pri delu.

S projektom se je vodstvo Policijske uprave Murska Sobota, kljub že osnovnim 
zakonskim določilom, še dodatno zavezalo, da bo vsem starostnim skupinam 

Člani delovne skupine so iz 
različnih organizacijskih enot 
uprave in različnih delovnih 
mest. Kot članica se je v 
delovno skupino vključila tudi 
predstavnica Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje 
Republike Slovenije, Območna 
enota Murska Sobota. V 
delovni skupini je kot član 
delovne skupine predstavnik 
delavcev oz. delavski zaupnik 
za varnost in zdravje pri delu 
Policijske uprave Murska 
Sobota.
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zaposlenih z načinom vodenja in  promoviranja varnosti in zdravja poskušalo s 
celovitim sistemskim pristopom na osnovi izdelane ocene tveganja in zdravstvene 
ocene zagotavljati čim večjo varnost in zdravje pri delu, tako v  delovnem kakor 
posledično tudi v bivalnem okolju, ter s tem prispevati k zmanjševanju poškodb pri 
delu, odsotnosti z dela in tveganja za zbolevanje ter k dvigu celovite varnostne in 
zdravstvene kulture.

Projekt vključuje tri ravni:
1. politiko organizacije (zdravje za vse starostne skupine zaposlenih kot vrednota),
2. podporno okolje za vse starostne skupine zaposlenih (zagotavljanje informacij s 

področja varnosti in zdravja pri delu, zagotavljanje ustreznega delovnega okolja, 
ponudbe zdrave hrane, tesno  sodelovanje z lokalno skupnostjo, zdravstvenimi 
ustanovami in nevladnimi organizacijami) ter

3. vse starostne skupine zaposlenih kot udeležencev projekta.

Projekt je bil razvojen, inovativen, piloten (možnosti prenosa), na podlagi uporabe 
notranjih resursov in smiselno povezan z varnostjo pri delu. Značilna zanj je bila 
tudi povezanost z zdravstvom, nevladnimi organizacijami in lokalno skupnostjo. 
Cilji projekta so bili umestiti in zagotoviti trajnost programa promocije zdravja 
na delovnem mestu, zagotoviti podporno okolje za varovanje in krepitev zdravja 
zaposlenih, spodbuditi zaposlene, da prevzamejo aktivno vlogo v varovanju in 
krepitvi zdravja ter  spodbuditi zaposlene k zdravemu načinu življenja. 

V okviru projekta so se izvajala predavanja/delavnice (stres, zdrava prehrana, telesna 
aktivnost, kajenje, uživanje alkohola, nalezljive bolezni, krepitev medsebojnih odnosov 
…), meritve dejavnikov tveganja (motivacija), skupinska telesna dejavnost (pohodi, 
športne igre, telovadba, testi hoje na 2 km …) ter krepitev podpornega okolja (bogate 
vsebine na intranetu, info-točke, ponudba zdravih malic, fitnes, športna dvorana …). 

Celotno delo (organizacija različnih delavnic, predavanj in prireditev) je bilo 
organizirano in opravljeno z notranjimi kadrovskimi resursi v rednem delovnem 
času ter s prostovoljnim delom zunanjih sodelujočih strokovnjakov, tako da direktnih 
finančnih stroškov ni bilo. Vsa gradiva, katera so bila pripravljena za izvajanje 

Dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v letu 2018

Grafična podoba projekta je 
postala slika na zunanji steni 

Policijske uprave Murska 
Sobota, ki je delo upokojenega 

sodelavca in ki ponazarja 
povezanost policije z lokalno 

skupnostjo.
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projekta “Promocije zdravja na delovnem mestu”, so bila pridobljena brezplačno. Vse 
to kaže znake tudi dobrega sodelovanja med slovensko policijo in lokalno skupnostjo.

Pilotni projekt je vzbudil veliko zanimanja ne le v lokalni skupnosti, temveč tudi 
na nacionalni in mednarodni ravni. Prejel je priznanje  »Dobra praksa« Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter pohvalo Evropske agencije 
za varnost in zdravje pri delu. Spodbudil je posnemanje pri skrbi za duševno in 
telesno zdravje policistov v drugih policijskih upravah v Sloveniji ter mednarodno 
izmenjavo dobrih praks na prvi mednarodni konferenci »Varna in zdrava delovna 
mesta v policiji« v Kongresnem centru Brdo, 29. in 30. maja 2018. Udeležili so se je 
predstavniki policij Slovenije, Belgije, Poljske, Nizozemske in Češke republike. 

Projekt je Leon Vedenik kot vodja delovne skupine kot zgleden primer dobre prakse 
promocije zdravja na delovnem mestu kot pomemben del področja varnosti in 
zdravja pri delu predstavil tudi na:

Primer aktivnosti: test hitre 
hoje na 2 km
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1. v intervjuju v časopisu »Vestnik«, 2016
2. mednarodnem kongresu nutricionistov v Zagrebu, 2017,
3. konferenci »Zdrava delovna mesta za vse generacije« v organizaciji MDDSZEM, 

Brdo, 2017,
4. v prispevku za Dnevnik TV SLO 1 leta 2017,
5. v reviji Varnost (MNZ/Policija), 2017,
6. simpoziju Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije in Zbornice varnosti in 

zdravja pri delu »Varno in zdravo delo«, Bled, 16. in 17.novembra 2017,
7. posvetih Pomurske gospodarske zbornice v letih 2017 in 2018,
8. v radiu Slovenija 1 ob svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu 28. aprila 

2018,
9. 36. posvetu o poklicni, procesni in požarni varnosti, ki je bil 15. in 16. maja 2018 

v Portorožu. Posvet je organizirala Katedra za poklicno, procesno in požarno 
varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, 

10. na 7. mednarodnem strokovnem srečanju »Zaštita na radu i zaštita zdravlja6« v Zadru 
med 12. in 15. septembrom 2018 pod naslovom  »Primjer dobre prakse području 
promicanja zdravlja na radnom mjestu u Policijskoj upravi Murska Sobota«.

PRISPEVEK LEONA VEDENIKA K RAZVOJU STROKE VARNOSTI IN 
ZDRAVJA PRI DELU:

Leon Vedenik je član Društva varnostnih inženirjev Ljubljana (DVILJ).  Bil je podpredsednik 
društva, član izvršnega odbora in različnih komisij. Trenutno je član Komisije za strokovne 
ekskurzije in neformalna srečanja članov. Aktivno sodeluje na različnih konferencah 
in posvetih v Sloveniji in tujini. Po letu 2011 je zbral 182 točk za udeležbo v programih 
strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja in 126 točk kot predavatelj. 

6 http://skup-zrzz.vuka.hr/uploads/media/ZRZZ-2018-Program-web-NOVO_01.pdf

Dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v letu 2018

Leon Vedenik ob pohvali 
Evropske agencije za varnost in 
zdravje pri delu (EU OSHA) v 
okviru evropskega tekmovanja 
za »Priznanje za dobro prakso 
v okviru kampanje za obdobje 

2016-2017 Zdrava delovna 
mesta za vse generacije«
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Leon Vedenik je v letu 2014 dobil priznanje Avgusta Kuharja za izjemno strokovno 
delo v društvih in sekcijah varnostnih inženirjev št. 143 z naslednjo utemeljitvijo: 
»Magister varnosti Leon Vedenik, dipl. var. inž., je že vrsto let član društva varnostnih 
inženirjev Ljubljana. Bil je podpredsednik društva, član izvršilnega odbora društva 
in član ter soorganizator komisije za posvete in ekskurzije društva. Odlično sodeluje s 
svojimi stanovskimi kolegi iz društva pri različnih društvenih aktivnostih kakor tudi z 
drugimi strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu. Že vrsto let pod okriljem društva 
aktivno sodeluje tudi pri pripravi in izvedbi mednarodne znanstvene in strokovne 
konference »Menedžment in varnost«. Zadnja leta je še posebej aktiven na področju 
raziskovanja varnosti in zdravja pri delu, saj sodeluje na različnih posvetih, delavnicah 
ter konferencah tako doma kakor tudi v tujini z osnovnim namenom ter ciljem 
sistemskega vpeljevanja varnostne kulture in s tem posledično zagotavljanjem čim večje 
varnosti in zdravja tako zaposlenim kakor tudi preostalemu prebivalstvu.«

Je član Evropskega društva varnostnih inženirjev (The European Society of Safety 
Engineers)7.

Zveza slovenskih društev za boj proti raku mu je leta 2018 podelila naziv Ambasador 
Evropskega kodeksa proti raku. 

O njegovi publicistični in raziskovalni dejavnosti priča bogata bibliografija v prilogi. 
Je član mednarodnega programskega odbora mednarodne strokovno-znanstvene 
konference Menadžment i sigurnost/Management and Safety ter recenzent 
vsakoletnega zbornika prispevkov te mednarodne strokovno-znanstvene konference.

Od leta 2012 do 2017 je bil višji predavatelj na Fakulteti za varnostne vede Univerze 
v Mariboru, habilitiran za področje »Vodenje in upravljanje varnostnih organizacij«. 
Gost predavatelj (habilitiran) je bil pri predmetu »Osnove sigurnosti« na Visoki 
školi za sigurnost s pravom javnosti, Zagreb, Republika Hrvaška (2011–2017). Bil je 
somentor pri diplomskih in magistrskih delih.

Od leta 2006 je član delovnih skupin na Slovenskem inštitutu za standardizacijo - 
SIST (SIST/TC OVP Osebna varovalna oprema, SIST/TC POZ Požarna varnost, 
SIST/ TC PPV Protivlomni in protipožarni vsebniki in zaklepni mehanizmi, SIST/
TC VSN Varnost strojev).

V letih 2012, 2013 in 2014 je bil član invalidskih komisij na II. stopnji s statusom 
nemedicinskega izvedenca na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Republike Slovenije (ZPIZ).

7 https://www.european-safety-engineer.org/
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OCENA DOSEŽKA LEONA VEDENIKA: 

Leon Vedenik se poleg običajnega dela zavzema za vpeljavo sistemskega pristopa 
na področju varnosti in zdravja pri delu kot temelja celovitega sistema nacionalne 
varnosti države. Varnost in zdravje pri delu ter promocija zdravja naj bi postale 
vrednote tudi pri organizaciji dela v policiji. S svojim angažiranjem ter aktivnostmi 
na področju varnosti in zdravja pri delu tako v delovnem kakor tudi v bivalnem 
okolju predstavlja tudi  širši javnosti pomembnost stroke varnosti in zdravja pri delu 
s poudarkom na varnostni kulturi v celovitem življenjskem okolju. Kot vodja delovne 
skupine za promocijo zdravja na delu Policijske uprave Murska Sobota je skupaj z 
njenimi ostalimi člani razvil pilotski primer dobre prakse na področju varnosti in 
zdravja pri delu ter promocije zdravja na delu, ki ga je možno kot sistemski pristop 
uporabiti oziroma posnemati v preostalih organizacijskih enotah policije, Ministrstvu 
za notranje zadeve, javni upravi ter v velikih delovnih organizacijah. 

Z izpeljavo projekta je Leon Vedenik pokazal, da je mogoče uveljavljati načela varnega 
in zdravega dela tudi, če ne obstaja služba varnosti in zdravja pri delu. Njegov lastni 
angažma je nadomestil sistemske pomanjkljivosti. S sodelovanjem na domačih in 
mednarodnih konferencah je promoviral pot, ki jo je začrtal na Policijski upravi 
Murska Sobota. Hkrati pa je na teh konferencah pridobival znanja in izkušnje za 
potrditev svojega dela. Menimo, da je oranje ledine na področjih, kjer se  na varnost 
in zdravje pogosto pozablja, velik prispevek k razvoju in uveljavitvi stroke.

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

Priloga: Osebna bibliografija Leona Vedenika za obdobje 1994–2018 je objavljena na 
spletni strani Fundacije Avgusta Kuharja

Dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v letu 2018
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Nagrada Avgusta Kuharja 
za najboljše diplomsko delo v letu 2018

David Klančišar

Utemeljitev kandidature Davida Klančišarja za nagrado 
Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko delo za leto 2018.

David Klančišar, dipl. inž. teh. var. (UN), je v študijskem letu 
2017/2018 pod mojim mentorstvom pripravil diplomsko delo z 
naslovom Preprečevanje zastrupitev z ogljikovim oksidom, ki 
ga je uspešno zagovarjal v septembru 2018.

Kandidat je v diplomskem delu obravnaval področje preprečevanja zastrupitev z 
ogljikovim oksidom v bivalnem okolju. Akutne zastrupitve z ogljikovim oksidom in 
dolgotrajna izpostavljenost nizkim koncentracijam je v Sloveniji resen problem.

V diplomskem delu je predstavil fizikalno kemijske lastnosti ogljikovega oksida, 
simptome škodljivega delovanja ogljikovega oksida na človeka in zakonodajo na 
področju preprečevanja zastrupitev. V okviru eksperimentalnega dela je izmeril 
koncentracije ogljikovega monoksida, ki nastaja pri zgorevanju različnih goriv in ob 
uporabi izdelkov, kot so cigarete, spirale proti komarjem in navadne dišeče sveče v 
bivalnem okolju. 

Pripravil je anketna vprašanja, izvedel anketo in proučil rezultate, z namenom 
ugotoviti stanje glede zavedanja in preprečevanja zastrupitev z ogljikovim oksidom 
v bivalnem okolju pri študentih s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v 
Ljubljani in drugih osebah, ki niso obiskovale študijskih programov na  omenjeni 
fakulteti. Namenjena je bila predvsem oceni znanja anketirancev o poznavanju 
lastnosti ogljikovega oksida, simptomov, ki jih povzročajo koncentracije, višje od 
običajnih, ter drugo znanje v povezavi s preprečevanjem zastrupitev.

Ugotovil je, da smrtno nevarno tveganje predstavljajo kurilne naprave (predvsem 
starejše), še posebej, če prostor ni opremljen z javljalnikom, ki zaznava povišane 
koncentracije ogljikovega oksida. Do zastrupitve lahko pride, tudi če naprava deluje 
korektno, zamaši pa se dimovodna naprava, zato je treba redno vzdrževati naprave 
za odvod dima. Ugotovil je, da lahko v garažah ob prižganih motornih vozilih 
raven ogljikovega oksida hitro naraste na človeku nevarno raven. Prav tako je z 
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eksperimentom ugotovil, da so v cigaretnem dimu in dimu, ki se sprošča ob tlenju 
spiral proti komarjem, prisotne koncentracije oksida, ki ob daljši izpostavljenosti 
lahko pri človeku povzročijo prve simptome, značilne za zastrupitev z ogljikovim 
oksidom, ki so predvsem glavobol, vrtoglavica, slabost in zmanjšana zbranost v 
danem trenutku.

Na osnovi anket je ugotovil, da bi si ne glede na v povprečju dobro poznavanje lastnosti 
in glavnih simptomov, ki jih monoksid lahko povzroči, večina anketirancev želela še 
dodatnega znanja o tej tematiki, torej se zavedajo resnosti problematike zastrupitve ali 
izpostavljenosti ogljikovemu oksidu v domačem okolju. Z anketo je odkril, da večina  
javljalnika, ki bi v primeru povišanih koncentracij oksida na to opozoril stanujoče, 
doma nima, kar je zelo zaskrbljujoče, saj je javljalnik eden od glavnih ukrepov, ki jih 
lahko uporabimo pri preprečevanju zastrupitev z ogljikovim oksidom. Diplomant 
je v zaključku diplomskega dela poudaril, da sta ozaveščenost o nevarnih lastnostih 
ogljikovega oksida in preudarno ravnanje z napravami in uporabo izdelkov, ki lahko 
povzročijo povišanje koncentracij ogljikovega oksida, poleg pravilne namestitve in 
uporabe javljalnikov, ki zaznavajo ogljikov oksid, najbolj ključna pri prispevanju k 
dvigu ravni varnostne kulture in preprečevanju zastrupitev z ogljikovim oksidom.

Kandidat je pri izvedbi svojega dela pokazal veliko mero samostojnosti in natančnosti. 
Delo je napisano pregledno in razumljivo ter presega povprečna dela s tega področja.  
Diplomsko delo Davida Klančišarja pomeni prispevek k razvoju varnosti in zdravja 
in zato Upravi fundacije Avgusta Kuharja predlagam, da kandidatu podeli nagrado za 
najboljše diplomsko delo za leto 2018.

Doc. dr. Barbara Novosel, 
Katedra za poklicno, procesno in požarno varnost 

Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

Dobitnica nagrade Avgusta Kuharja za najboljše diplomsko delo v letu 2018
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Predstavitev dobitnikov priznanj Avgusta 
Kuharja za izjemno strokovno delo v društvih 
in sekcijah varnostnih inženirjev v letu 2018

Luka Bratec, diplomirani varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana

Številka izdanega priznanja: 167

Utemeljitev: Luka Bratec je leta 2004 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 2005 in s področja požarne varnosti leta 2008. Od leta 

2011 je koordinator za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 
ter od leta 2014 svetovalec za prevoz nevarnega blaga in notranji presojevalec sistema 
OHSAS 18001. Član Društva varnostnih inženirjev Ljubljana je od leta 2010 ter od 
leta 2015 član njegovega izvršilnega odbora. Na posvetih društva je sodeloval z več 
odličnimi prispevki o varnem delu na soncu, delu s kremenom ter delu na višini in v 
dizelskih hlapih. Objavlja tudi v strokovni reviji Delo+Varnost. Sodeluje pri organizaciji 
strokovnih ekskurzij društva (2018 na Dunaj). Vključil se je v mednarodne aktivnosti 
društva za povezovanje s strokovnimi institucijami v tujini. Organiziral je mednarodne 
delavnice (Balcan Road Show, Working on Heights) in na mednarodnih in domačih 
konferencah predstavljal aktivnosti slovenske stroke (2015: Skopje in Nova Gorica, 
2016: Bolgarija in BALcanOSH na Bledu). Od leta 2016 predseduje komisiji društva 
za sodelovanje z državnimi in mednarodnimi institucijami. Uspešno navezuje stike 
z domačimi ter tujimi predavatelji in strokovnjaki varnosti in zdravja pri delu, kar se 
odraža v naraščajoči socialni in strokovni mreži društva.

Matjaž Časl, varnostni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Številka izdanega priznanja: 168

Utemeljitev: Matjaž Časl je leta 1988 diplomiral na Višji tehniški 
varnostni šoli v Ljubljani. Leta 1989 se je včlanil v Društvo 
varnostnih inženirjev Velenje ter v njem vseskozi aktivno 
sodeloval in sooblikoval uspešno podobo društva. Že skoraj 

tri desetletja članstvu društva nesebično deli svoje bogato strokovno znanje in ga 
tako še bolj povezuje. V podjetjih, za katera je opravljal strokovne naloge varnosti in 
zdravja pri delu, je potekal intenziven tehnični razvoj ter modernizacija metalurških 
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agregatov in tehnoloških procesov. Težka fizična in nevarna dela v zdravju škodljivem 
delovnem okolju so zamenjali manj nevarni ter zdravju manj škodljivi tehnološki 
procesi. Vključeval se je v njihovo snovanje in pripomogel, da sta bila pri uvajanju 
sprememb na prvem mestu varnost in zdravje delavcev. Njegovo geslo VARNOSTI 
PREDNOST je že več desetletij zapisano in vidno daleč naokoli na zunanji steni 
podjetja ŠTORE STEEL, d. o. o. 

Nikolina Vidovič, diplomirana varnostna inženirka

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske

Številka izdanega priznanja: 169

Utemeljitev: Nikolina Vidovič je študij na Fakulteti za kemijo in 
kemijsko tehnologijo, smer varstvo pri delu in požarno varstvo, 
zaključila v letu 2005 in se še istega leta včlanila v Društvo 
varnostnih inženirjev Gorenjske. Izkušnje s področja varnosti in 

zdravja  pri delu  je pridobila v podjetju Sava Medical in storitve, d. o. o., v poslovnem 
sistemu Sava Kranj ter na področju zbiranja in predelave sekundarnih surovin v 
podjetju Ekol, d. o. o. Od leta 2017 opravlja strokovne naloge varnostnega inženirja 
v podjetju Iskraemeco, d. d. Kranj. Poleg osnovnih nalog varnostnega inženirja vodi 
tudi sistem OHSAS 18001 ter sodeluje v različnih evropskih projektih (Pravični števec 
…). V društvu je članica izvršnega odbora in predava na posvetih društva. Priznanje 
Avgusta Kuharja naj bo vzpodbuda za nadaljnje delo in zahvala za dosedanje.

Oras Jerman, strojni inženir

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Koper

Številka izdanega priznanja: 170

Utemeljitev: Oras Jerman je dolgoletni član Društva varnostnih 
inženirjev Koper.  Po zaključku študija na strojni fakulteti je bil 
sedemnajst let uspešen projektant strojev in naprav. Na podlagi 
dodatnih usposabljanj in strokovnih izpitov ga je delodajalec 

pooblastil za opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu, požarne 
varnosti ter okolja.  Sodeloval je pri vzpostavitvi standardov ISO 9000/9001, ISO 
14000/14001 ter OHSAS 18000/18001. Do upokojitve je poleg izvajanja predpisanih 
strokovnih nalog vzdrževal in urejal vso dokumentacijo  in izvajal potrebne ukrepe 
za vsakoletne zunanje presoje teh standardov. Tudi po upokojitvi  leta 2016 ostaja 
član društva ter svoje znanje in izkušnje prenaša med preostale člane. V društvu je 
sodeloval na različnih seminarjih, strokovnih ekskurzijah in pri pripravi zbornika ob 
trideseti obletnici društva.

Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja v letu 2018 za izjemno strokovno delo
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Srečko Slemenšek, diplomirani inženir strojništva

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje

Številka izdanega priznanja: 171

Utemeljitev: Srečko Slemenšek je bil v svoji delovni dobi 
najprej pooblaščena oseba v službi varnosti in zdravja pri delu 
v gradbenem podjetju Ingrad in kasneje vodja službe varnosti 
in zdravja pri delu in varstva pred požarom v podjetju Žična, 

vodja službe varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom v podjetju Alpos, 
d. d., ter je pred upokojitvijo izvajal naloge strokovnega delavca za varnost pri 
delu v Etra, d. o. o., in drugih podjetjih. Ker je Etra, d. o. o., izvajala projekte na 
novih tehnologijah, je že v fazi projektiranja skrbel za ukrepe varnosti in zdravja 
pri delu. Ves čas je aktivno sodeloval v Društvu varnostnih inženirjev Celje, bil 
več mandatov član izvršnega odbora društva in je  kljub upokojitvi še vedno član 
častnega razsodišča društva. V društvu ves čas aktivno sodeluje pri organiziranju 
seminarjev in strokovnih ekskurzij.

Vesna Avsenik, diplomirana varnostna inženirka

Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo 
mesto

Številka izdanega priznanja: 172

Utemeljitev: Vesna Avsenik je na poklicno pot varnostnega 
inženirja stopila v letu 1994, v nadaljnjih letih pa pridobila 
vse potrebne strokovne izpite za samostojno izvajanje vseh 

strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in 
koordinacije na gradbiščih. Predvsem v dolenjskih podjetjih je orala ledino pri 
izdelavi požarnega reda in izjave o varnosti z oceno tveganja. Od leta 2008 je bila 
odgovorna oseba za področje varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter 
korporativne varnosti za pošte določenih regij v Sloveniji. Aktivno je sodelovala 
pri vpeljevanju sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po standardu OHSAS 
18001 in projektih za boljše delovne pogoje zaposlenih. Bila je koordinatorka na 
gradbiščih pri adaptacijah in novogradnjah poslovalnic. Leta 2015 je pridobila 
poklicno kvalifikacijo za varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga. Od 
leta 2018 dela na področju korporativne varnosti v Poštnem logističnem centru. 
Članica Medobčinskega društva varnostnih inženirjev Novo mesto je od začetka 
dela v stroki. Aktivno deluje v organih društva, sedaj tudi kot članica izvršilnega 
odbora. Ne boji se novih strokovnih izzivov in je pripravljena pomagati ter širiti 
pozitivno sporočilo o pomembnosti področja varnosti in zdravja pri delu.
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Zvonko Milošič, univerzitetni diplomirani inženir strojništva 

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

Številka izdanega priznanja: 173

Utemeljitev: Zvonko Milošič je od leta 2006 član Društva 
strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj. Zadnja 
štiri leta vodi komisijo, ki organizira dva seminarja letno, ki ju 

tudi moderira. V razpravah na vseh sestankih in druženjih društva se zavzema za 
dvig varnostne kulture. Aktiven je v razpravi o razvoju in uvajanju sistema vodenja 
zdravja in varnosti pri delu v mala in srednje velika podjetja in organizacije. 
Sodeluje pri uvajanju in implementaciji zahtev mednarodnih standardov za 
poklicno zdravje BS OHSAS 18001 in novoizdanega mednarodnega standarda za 
sisteme vodenja zdravja in varnosti pri delu ISO 45001:2017. Kot sodni izvedenec 
na članskih sestankih povzema sodno prakso o  vzrokih izrednih dogodkov, kakršni 
so nezgode in poškodbe pri delu, požari ter drugi incidenti v delovnem in širšem 
okolju. 

Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja v letu 2018 za izjemno strokovno delo
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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
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Donatorji Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2018

Donatorji Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2018

Denarne donacije

500 €
Zbornica varnosti in zdravja pri delu
Miklošičeva 38/III, Ljubljana
http://www.zbornica-vzd.si/o-zbornici/ 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

500 €
Zveza društev varnostnih inženirjev Slovenije
Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana
http://www.zveza-dvis.si/ 
2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

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

200 €
Varstvo Štore, d. o. o., Varstvo pri delu
Ulica 1. celjske čete 7, 3230 Šentjur
2018

200 €
KOVA, d. o. o.
Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu
Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje
http://www.kova.si/
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 
2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018   

200 €
NEUROTH slušni aparati d. o. o., Maribor
Ljubljanska 3, SI-2000 Maribor 
www.neuroth.si, www.facebook.com/neuroth.si
2018
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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

200 €
TALUM d. d.
Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo
http://www.talum.si/ 
1999, 2018

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

177,01 €
Posameznik/ca lahko postane donator Fundacije Avgusta Kuhar-
ja. Postopek ureja 3. člen Uredbe o namenitvi dela dohodnine 
za donacije (Uradni list RS, št. 30/2007). Davčni zavezanec, ki je 
rezident Republike Slovenije, v skladu z zakonom, ki ureja doho-
dnino, lahko do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene z dokonč-
no odločbo od njegovih dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno 
osnovo, nameni enemu ali več upravičencem s seznama iz 2. čle-
na te uredbe. Finančna uprava RS (FURS) je ta del dohodnine 
Fundaciji Avgusta Kuharja nakazala na podlagi vseh dokončnih 
odločb o odmeri dohodnine. Ne poznamo imen posameznih do-
natorjev, saj so davčna tajnost! 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018

150 €
Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
Miklošičeva 38/III, 1000 Ljubljana
http://www.dvilj.si/ 
2012, 2014, 2015, 2016, 2018
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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, 2017, 2018

150 €
Elektroremont d. o. o., Proizvodnja in storitev
Cesta v Pregavor 3, 6310 Izola – Isola
https://elektroremont.si/sl/ 
2018

100 €
ZAVAS, d. o. o.
Špruha 19, 1236 Trzin
http://www.zavas.com/ 
2002, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018

100 €
ISKRAEMECO, d. d.
Merjenje in upravljanje energije
Savska loka 4, 4000 Kranj
http://www.iskraemeco.com/ 
2000, 2011, 2013, 2018

100 €
Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
p. p. 368, 
8000 Novo mesto
http://www.dvit.preporod.net/ 
2008, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018

100 €
Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj
Mejna cesta 8, 2251 Ptuj
http://dsdvzd-ptuj.si/ 
2018

Donatorji Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2018
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80 €
Dr. Jože Šrekl, član strokovne komisije fundacije
2016, 2017, 2018

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

70 €
Elizabeta Korošec, s. p.
Varno in zdravo Delo – OHS 
Pohorska cesta 43, 2382 Mislinja
2018

50 €
Lero Lešnjak, d. o. o.
Šmarje 7a, 8310 Šentjernej
http://www.lerolesnjak.si/ 
2016, 2017, 2018

50 €
Robert Veler, s. p., Krojaštvo in poslovne storitve
Cesta III/9, 3320 Velenje
www.krojastvo-veler.si 
2018

50 €
Wikins, d. o. o., Izdelava in posredovanje zahtevnih kovinskih 
sestavnih delov in naprav za stroje
Šentlenart 8, 2382 Mislinja
https://www.wikins.si/ 
2018

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
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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,
•	 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

Postanite naš donator
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Tudi posameznik je lahko donator Fundacije 
Avgusta Kuharja – namenite ji 0,5 % 
svoje dohodnine!

Spoštovani!

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

V preteklih letih so bili donatorji Fundacije Avgusta Kuharja predvsem pravne in 
fizične osebe. Podatki o naših donatorjih v vseh preteklih letih so na spletni 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.

Kako lahko del svoje dohodnine donirate naši Fundaciji, si lahko preberete na sple-
tni strani Finančne uprave Republike Slovenije (http://www.fu.gov.si/fileadmin/
Internet/Uvodne_strani/Zivljenjski_dogodki/ZD_PREB_6.pdf), kjer najdete tudi 
obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije«. Izpolnjenega pošljite 
na svoj pristojni finančni urad. 

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.

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! 



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


