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VABILO K DONATORSTVU 
 
Spoštovani ! 
 
FUNDACIJA AVGUSTA KUHARJA vas vabi, da z donacijo podprete podelitev nagrad in priznanj 
Avgusta Kuharja za izjemne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu za leto 2021. Namen 
fundacije je krepiti zavest o varovanju zdravja pri delu in podeljevati nagrade in priznanja 
posameznikom za izjemne strokovne dosežke na tem področju. Sredstva za delo fundacije se 
zagotavljajo izključno z donacijami pravnih in fizičnih oseb ter odstopljeno dohodnino 
posameznikov v skladu z Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije. 
 
Podelitev nagrad in priznanj bo oktobra/novembra 2021 na tradicionalnem posvetu Zveze 
društev varnostnih inženirjev Slovenije – ZDVIS. Nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za 
izjemne dosežke na področju varnosti in zdravja pri delu bomo letos podelili že petindvajsetič!  
 
FUNDACIJA AVGUSTA KUHARJA bo letos podelila: 

• denarno nagrado Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu 
za leto 2021, 

• denarno nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo v stroki varnosti in zdravja pri delu za 
leto 2021; 

• denarno nagrado Avgusta Kuharja za najboljšo diplomsko nalogo diplomiranega inženirja 
tehniške varnosti (UN) za šolsko leto 2020/2021, 

• nedenarna priznanja Avgusta Kuharja za leto 2021 za izjemno strokovno delo na področju 
stroke varnosti in zdravja pri delu v društvih varnostnih inženirjev. 

 
Vabimo vas, da ste v letu 2021 naš donator in tako podprete promocijo dosežkov stroke 
varnosti in zdravja pri delu! FUNDACIJA AVGUSTA KUHARJA v skladu s svojim ustanovitvenim 
aktom pozornost javnosti usmerja tudi na svoje donatorje.  
 
Svoje donatorje predstavljamo v brošuri in na sami podelitvi po: 

• nazivu, kontaktnih naslovih, logotipu ter spletni strani,   

• po zvestobi fundaciji (vsa leta, ko so bili naši donatorji),  

• po višini donacije. 
  

Zato vas prosimo, da nam na naš e-naslov (info@fundacija-avgustakuharja.si) posredujete vse 
podatke, s katerimi želite biti predstavljeni javnosti kot naš donator! 
 
Obiščite našo spletno stran www.fundacija-avgustakuharja.si, na kateri boste našli podatke o 
delu naše fundacije in po vseh letih podelitve predstavitev dobitnikov nagrad in priznanj 
Avgusta Kuharja ter tudi naših donatorjev. 
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Prosimo vas, da vašo 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 kot mali davčni zavezanec  
v skladu s 94. členom ZDDV-1  oproščena obračunavanja DDV. 

 
(OPOZORILO: V skladu z 59. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), 

sme zavezanec uveljavljati zmanjšanje davčne osnove za donacije rezidentom Slovenije, ki so 
po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje nepridobitnih dejavnosti, do zneska, ki 

ustreza 0,3% obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, vendar največ do višine 
davčne osnove davčnega obdobja. 

 
V kolikor želite dodatna pojasnila nas pokličete (GSM: 051 306 202). 
 
Vnaprej se vam zahvaljujemo za vašo donacijo! Prepričani smo, da bomo upravičili vaše 
zaupanje! 
 
  

 

 

 
 
Dr. Jožef Horvat,   
predsednik šeste uprave 
 

 
 


