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Spoštovani prijatelji Fundacije Avgusta Kuharja!

Fundacija Avgusta Kuharja bo v letu 2021 petindvajsetič 
podelila nagrade in priznanja Avgusta Kuharja za izje-
mne dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu. S po-

delitvijo promoviramo dosežke naše stroke in razširjamo do-
bro prakso. 

V letu 2021 bomo podelili nagradi Avgusta Kuharja za ži-
vljenjsko delo in prvič nagrado za najboljše magistrsko delo. 
Podeljenih bo tudi pet priznanj za izjemno strokovno delo v 
društvih varnostnih inženirjev. Čestitamo! 

Zaradi predpisanih omejitev za preprečevanje širjenja epidemije covida-19 za dogod-
ke z večjim številom udeležencev bo podelitev s pomočjo digitalne tehnologije letos 
enako kot lani potekala na virtualnem posvetu Zveze društev varnostnih inženirjev 
Slovenije in Zbornice za varnost in zdravje pri delu. 

Fundacija Avgusta Kuharja torej v letu 2021 zaznamuje četrt stoletja delovanja. To pa 
ni edina letošnja obletnica v stroki varnosti in zdravja pri delu. Društvo varnostnih 
inženirjev Severnoprimorske regije s sedežem v Novi Gorici letos praznuje 60-letnico 
svojega obstoja. Ustanovljeno je bilo leta 1961! Društvo varnostnih inženirjev Vele-
nje pa bo zaradi omejitev, ki nam jih prinaša epidemija covida-19, svojo 40-letnico 
proslavilo letos namesto lani. Društvo je začelo delovati namreč že leta 1980. Čestita-
mo! Več o zgodovini društev in naše stroke najdete na spletni strani fundacije. 

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

Iskrene čestitke dobitnikom nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2021!

Dr. Jožef Horvat, univ. dipl. inž. kem. teh.
predsednik šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja

Nagovor dr. Jožefa Horvata, predsednika šeste uprave fundacije
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Uprava Fundacije Avgusta Kuharja je 15. 10. 
2021 sklenila, da v letu 2021 prejmejo nagrade 
in priznanja Avgusta Kuharja:

I.  Nagrado Avgusta Kuharja za življenjsko delo prejme:

Alojz Pšaker, univerzitetni diplomirani varnostni inženir 

 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 19.

II.  Nagrado Avgusta Kuharja za najboljše magistrsko delo prejme:

 Peter Kočman, magister inženir tehniške varnosti za magistrsko delo z naslo-
vom ”Analiza požarne varnosti litij ionskih akumulatorjev”

 Predlagatelj: profesorski zbor Katedre za poklicno, procesno in požarno varnost 
FKKT

 Nagrajenec prejme plaketo in denarno nagrado v znesku 200 evrov ter se vpiše v 
evidenco dobitnikov nagrad za magistrsko nalogo pod zaporedno številko 21.

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

1.  Branko Brišnik, Društvo varnostnih inženirjev Celje
2.  Marjan Lukežič, Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
3.  Miran Gabrijelčič, Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije
4.  Miša Biro, Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj
5.  Marjeta Novinšek, Društvo varnostnih inženirjev Velenje

Dobitniki priznanj prejmejo plaketo in se vpišejo v evidenco dobitnikov priznanj pod 
zaporednimi številkami od 186 do 190.

Dr. Jožef Horvat, univ. dipl. inž. kem. teh.
predsednik šeste uprave Fundacije Avgusta Kuharja
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Dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo v letu 2021

Nagrada Avgusta Kuharja 
za življenjsko delo v letu 2021

Alojz Pšaker

UTEMELJITEV: Strokovna komisija za podelitev nagrade 
Avgusta Kuharja v sestavi: predsednik komisije mag. Jurij Vidovič 
iz Maribora in član prof. dr. Primož Gspan iz Ljubljane, ocenjuje, 
da življenjsko delo univerzitetnega diplomiranega varnostnega 
inženirja Alojza Pšakerja izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev
nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo.

Nagrada se podeljuje na podlagi:
1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za leto 2021 za 

Alojza Pšakerja, ki jo je 29. junija 2021 pripravilo Društvo varnostnih inženirjev 
Ljubljana;

2. pogovora strokovne komisije s kandidatom;
3. utemeljitve priznanja Avgusta Kuharja št. 54 za izjemno strokovno delo na 

področju stroke varnosti in zdravja pri delu v društvih in sekcijah varnostnih 
inženirjev iz leta 2003; 

4. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo za 
leto 2021;

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

6. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja.

UGOTOVITEV STANJA: 

Alojz (Lojze) Pšaker, univ. dipl. var. inž., je od leta 1967 do upokojitve 1994 opravljal 
strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v podjetju 
ISKRA TEL v proizvodnji, montaži in preizkusu visoke tehnologije digitalnih 
telefonskih central. S svojim dolgoletnim delom je zagotavljal in uveljavljal stroko 
varnosti v poslovanju podjetja predvsem pri terenskem delu ob montaži in preizkusu 
digitalnih telefonskih central ter dosegel z rednim usposabljanjem visoko strokovnih 
delavcev in z nadzorom izvajanja ukrepov zmanjšanje poškodb na delovnem mestu 
podpovprečje v dejavnosti.
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Alojz Pšaker se je v letih 1955–1958 na Železniški industrijski šoli v Mariboru izšolal za 
strojnega ključavničarja in začel svojo poklicno pot pri popravilu strojnih lokomotiv v 
Velenju in kasneje v Ljubljani. Leta 1961 se je vrnil s služenja obveznega vojaškega roka. 
Zaradi želje po nadaljnjem šolanju se je leta 1962 zaposlil v nekdanjem slovenskem 
gospodarskem velikanu Iskri. Do leta 1965 je delal v Iskri Pržan. Leta 1965 je končal 
šolanje za elektrotehnika jakega toka. Do leta 1967 je bil vodja tehnične dokumentacije 
pri Servisni operativi Iskre PSO Ljubljana.

Študij na Višji tehniški varnostni šoli je začel 1. 10. 1967. Študij je takrat potekal 
izmenoma štirinajst dni na predavanjih in štirinajst dni v službi na delovnem mestu, 
kjer se je novo pridobljeno znanje takoj uporabilo v operativni dejavnosti. Študij je 
trajal dve leti. Izpite je opravil leta 1971 in po višješolski diplomi prve stopnje leta 
1972 postal varnostni inženir. Naslov diplomske naloge je bil Ureditev pogojev dela 
v stolpnici Iskra Commerce. Stolpnica je bila kljub pisarnam odprt sistem. Prepihe so 
urejali z meritvami klimatskih pogojev. Poskrbel je za uspešno toplotno izolacijo prve 
etaže za izenačitev ugodnih pogojev dela zaposlenih.  

Sodeloval je z Birojem za avtomatizacijo železnic pri nameščanju signalnih varnostnih 
naprav na železniških prehodih v Sloveniji in na progi Sarajevo–Ploče. Predavanja 
o varnem delu in predpisih, ki so urejali železniški promet, so bila na Železniškem 
šolskem centru v Šiški v Ljubljani, kjer je potekal tudi preizkus znanja za varno hojo po 
železniškem območju. Leta 1971 je vlak do smrti povozil sodelavca, kljub temu da je 
bil usposobljen za hojo po železniškem območju. Alojz Pšaker je po analizi dogodkov 
uvedel varovanje delavcev, ki so na progi opravljali meritve, z določitvijo delavca, 
katerega naloga je bila pravočasno signaliziranje nevarnosti. 

V Iskri Commerce je delal do leta 1975. Na 87 lokacijah po Sloveniji in drugih 
republikah je bilo zaposlenih 1800 ljudi. Šlo je za veleprodajna skladišča, maloprodajne 
trgovine, devet servisov ipd. V tistem času so vlomilci iz skladišča v Bežigradu pokradli 
prve barvne televizorje prodajnih asortimanov za razstave in podtaknili požar, da bi 
zabrisali sledi. Čeprav je sodni izvedenec na požarišču našel premoščeno varovalko, je 
javni tožilec za Alojza Pšakerja, kot odgovornega za požarno varnost, predlagal osem let 
strogega zapora in odvzem potnega lista. S pomočjo dekana Višje tehnične varnostne 
šole Ludovika Oskarja Kavsa je pripravil pritožbo na senat Vrhovnega sodišča; leta 
1979 je bil oproščen neutemeljenih obtožb in po petih letih mu je bil vrnjen potni list. 

Leta 1975 je začel delati v TOZD-u Montažno servisna organizacija v Ljubljani, ki se 
je izločila iz Iskre Commerce in priključila Elektromehaniki Kranj. Z vodjem službe 
varstva pri delu ing. Petrom Polakom sta se odlično dopolnjevala. Od 520 zaposlenih 
v MSO jih je večina delala na terenu pri montaži in preizkušanju več tehnoloških 
generacij telefonskih central (Crossbar sistem, Metaconta, KLC sistem, digitalni sistem 
Iskra 2000, digitalni sistem EWSD in vojaški C7 sistem). Delo je potekalo v objektih 
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pošt po vsej nekdanji državi Jugoslaviji in v montažni delavnici v Stegnah. Alojz Pšaker 
je bil odgovoren za varnost pri delu tudi v enotah izven Slovenije, kot na primer v 
Beogradu, Skopju in Sarajevu. Ker je Iskra montirala mednarodne tranzitne telefonske 
centrale tudi v Sovjetski zvezi/Rusiji (Moskva, Leningrad, Soči, Erevan), je bil tam 
osemnajstkrat. Za varnost na skupnih deloviščih je skrbel s pomočjo tolmača.

Leta 1985 se je vpisal na drugostopenjski študij dislociranega oddelka Fakultete za 
varstvo pri delu iz Niša, ki je v Sloveniji na podlagi soglasij sekretariatov za šolstvo 
Slovenije in Srbije potekal v prostorih Višje tehniške varnostne šole. Predavatelji iz 
Niša so prihajali v Ljubljano predavat ob četrtkih, petkih in sobotah. V šestmesečnem 
pripravljalnem seminarju je sodelovalo 82 kandidatov, študij jih je nadaljevalo 48 in 
diplomiralo le 23. Alojz Pšaker je diplomiral 22. 11. 1988 in pridobil naziv univerzitetni 
diplomirani varnostni inženir. Njegov status v podjetju Montažno servisna organizacija 
se je s tem izenačil z inženirji drugih strok.

Kot vodja varstva pri delu in protipožarne varnosti je zahteval neposredno odgovornost 
vodij, ki so mu dnevno javljali, ali so na posameznih deloviščih izpolnjeni ozemljitveni 
in klimatski pogoji ter zavarovane vse odprtine, kjer bi lahko prišlo do padca z 
višine. Delo je namreč potekalo tudi na višinah, ki so zahtevale varovanje delavcev z 
alpinističnimi varnostnimi pasovi in čeladami. V osemnadstropni navpični tehnični 
hodnik s širino 80 cm na enem od delovišč v Beogradu je tako lahko vstopal le delavec, 
ki je pred tem s podpisom jamčil, da je obveščen o nevarnostih, in je nosil posebno 
osebno varovalno opremo. 

Delavci so bili od doma na terenu neprekinjeno tudi po dva meseca. Direktor podjetja 
Anton Demšar je Alojza zato zadolžil tudi za socialo in v letih 1975–1990 reševanje 
stanovanjske problematike delavcev po vsej Jugoslaviji. Ukrepati je moral tudi pri 
preprečevanju razpada družin monterjev, ki so delali na terenu. Znal je pridobiti 
zaupanje delavcev, zato je bil pogosto uspešen. Ker je neurejen način dela in življenja 
pogosto povzročal alkoholizem, je Alojz Pšaker v sodelovanju s priznanim psihiatrom 
dr. Janezom Rugljem skrbel za njihovo zdravljenje. Pristojen za preventivne zdravstvene 
preglede je bil v stiku z medicino dela vsak dan. Uvedel je preventivne menedžerske 
preglede zaradi psihičnih pritiskov pri delu, ki so se pogosto končali z infarktom. 
Pristojen je bil za protipožarno varnost vseh objektov. Vsak teden je bil na terenu po 
vsej Jugoslaviji in slovenskih gradbiščih vsaj dva do tri dni. Vse te naloge opisuje kot 
zanimivo delo. 

Leta 1990 se je Montažno servisna organizacija preselila na Labore v Kranju – lokacija 
Iskratel. Kot vodja službe varstva pri delu je prevzel proizvodnjo. Leta 1991 se je Slovenija 
osamosvojila, kar je prekinilo številne gospodarske vezi. Operativne dejavnosti po 
terenu so prenehale. Leta 1994 je podjetje začelo določati presežne delavce in Alojz 
Pšaker se je predčasno upokojil.

Dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za življenjsko delo v letu 2021
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PRISPEVEK ALOJZA PŠAKERJA K RAZVOJU STROKE VARNOSTI IN 
ZDRAVJA PRI DELU:

Alojz Pšaker je bil od leta 1974 aktiven član Društva varnostnih inženirjev Ljubljana. 
Leta 1993 ga je takratni predsednik društva Jože Dolenc povabil, naj prevzame 
tajniške posle v društvu. 

V Društvu varnostnih inženirjev Ljubljana – DVILJ je aktiven od leta 1974, v obdobju 
od leta 1993 do 2000 je opravljal predvsem naloge tajnika društva. Vzpostavil in vodil 
je natančno evidenco članstva v društvu. Sodeloval je pri organizaciji strokovnih 
društvenih posvetov in strokovnih ekskurzij v tujino (Švico, Avstrijo, Nemčijo, 
Španijo, Skandinavijo in Belgijo). Je član nadzornega odbora DVILJ. 

Tajnik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije je bil prvikrat v mandatu 1979–
1982, ko je bil namesto dolgoletnega predsednika Zveze društev prof. Ludovika Kavsa 
izvoljen predsednik ljubljanskega društva Peter Petkovšek. Leta 1996 je drugič prevzel 
tudi tajniške posle v Zvezi društev varnostnih inženirjev Slovenije. Kot tajnik je 
vzpostavil ažurno evidenco članstva najprej v ljubljanskem društvu in jo spodbudil tudi 
v preostalih društvih. Sodeloval je na vseh simpozijih in posvetih ter sejah izvršilnih 
odborov društev do 4. 9. 2012, ko je bil dokončno razrešen tajniških dolžnosti. Vodil je 
finančno in bilančno poslovanje in pripravil računalniški program za vodenje bilance. 

Kot tajnik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije od leta 1996 aktivno sodeluje 
pri organizaciji in izvedbi mednarodnih simpozijev in posvetov o varnosti in zdravju 
pri delu. Vsa leta natančno vodi zapisnike, bazo podatkov in arhiv Zveze društev.

Kot organizator je sodeloval pri izvedbi pripravljalnih seminarjev za strokovne izpite 
tehniške varnosti pri Inženirski zbornici Slovenije. Sodeloval je tudi pri izvedbi 
pedagoško-andragoških izpitov za varnostne inženirje. 

OCENA DOSEŽKA ALOJZA PŠAKERJA:

Alojz Pšaker, univ. dipl. var. inž., je že 54 let aktiven na področju varnosti in zdravja 
pri delu. Povezovanje v strokovno društvo ceni kot priložnost za izmenjavo izkušenj. 
Ni varnostnega inženirja v Sloveniji, ki ga ne bi poznal. V letih 1996–2012 je kot 
tajnik Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije vsak delovni dan kot prostovoljec 
omogočal delovanje zveze društev. Cenimo ga kot iznajdljivega strokovnjaka in 
zanesljivega tovariša.

Mag. Jurij Vidovič, predsednik strokovne komisije
Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije
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Dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za najboljše magistrsko delo v letu 2021

Nagrada Avgusta Kuharja 
za najboljše magistrsko delo v letu 2021

Peter Kočman 

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 
magistrsko delo za leto 2021 prejme Peter Kočman za magistrsko 
delo z naslovom Analiza požarne varnosti litij ionskih 
akumulatorjev, ki ga je izdelal pod mentorstvom izr. prof. dr. 
Simona Schnabla in somentorja prof. dr. Roberta Dominka. 

UTEMELJITEV: 

Peter Kočman, mag. inž. teh. var., je v študijskem letu 2020/2021 pod mentorstvom izr. 
prof. dr. Simona Schnabla pripravil magistrsko delo z naslovom Analiza požarne varnosti 
litij ionskih akumulatorjev, ki ga je uspešno zagovarjal v juliju 2021.

Kandidat je v magistrskem delu obravnaval področje varnosti litij-ionskih 
akumulatorjev. 

V magistrskem delu je najprej prikazal zgodovinski/literaturni pregled razvoja litij- 
ionskih akumulatorjev. Ugotovil je, da se litij-ionski akumulator zelo pogosto in čedalje 
bolj uporablja kot vir energije v prenosni elektroniki in električnih vozilih. Ugotovil 
je, da je bilo v Evropski uniji v letu 2020 aktivnih cca 3,26 milijona električnih vozil. 
Ker pa bo število električnih vozil v prihodnjih letih predvidoma samo še naraščalo, 
je pričakovati, da se bo povečevalo tudi število prometnih nesreč, v katerih bodo 
udeležena električna vozila. Le-ta pa so, ko pride do prometne nesreče in mehanskih 
poškodb, dovzetna za prebod akumulatorskega paketa.

V eksperimentalnem delu je zato testiral različne cilindrične litij-ionske akumulatorje, 
ki se najpogosteje uporabljajo v električnih vozilih. V ta namen je samostojno 
zasnoval novo napravo za prebojno testiranje litij-ionskih akumulatorjev, s katero 
je lahko analiziral vpliv mehanskih poškodb na preboj separatorja in posledično 
delovanje samega litij-ionskega akumulatorja.
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Na osnovi izvedenih eksperimentalnih raziskav je ugotovil, da se litij-ionski 
akumulatorji lahko pomembno poškodujejo že pri manjših trkih vozil in da lahko 
tudi že pri teh manjših trkih pride do vžiga ali eksplozije litij-ionskega akumulatorja. 
Potrdil je, da se litij-ionski akumulatorji začnejo pregrevati na točki poškodbe 
separatorja, kot to navajajo v literaturi. Prav tako je ugotovil, da ne predstavljajo vsi 
litij-ionski akumulatorji enakega tveganja za nastanek burne reakcije in da je tveganje 
neposredno povezano z energijsko gostoto in kemijo litij-ionskega akumulatorja. 
Akumulatorji z visoko energijsko gostoto, ki temeljijo na NMC kemiji, so bistveno 
bolj nevarni kot pa LiFePO4 akumulatorji, ki se v okviru testiranja niso vžgali. 
Akumulatorji z visoko energijsko gostoto so se vžgali, reakcija pa je bila hitra in 
intenzivna. Zaključil je, da litij-ionski akumulatorji predstavljajo tveganje za nastanek 
požara ali eksplozije, če pride do nekontroliranega izpusta skladiščene energije. 
Do požara ali eksplozije lahko pride ob mehanski deformaciji preobremenitve, ki 
povzroči poškodbo separatorja in s tem interni kratki stik. V tem procesu se v krajšem 
časovnem intervalu sprosti zadostna količina energije, ki pri tem vžge elektrolit, ki 
je po navadi organske osnove, in povzroči vžig ali eksplozijo. Akumulatorji z nižjo 
gostoto energije so manj požarno nevarni kot pa tisti z višjo. Prav tako velja omeniti, 
da predstavljeni pasivni varnostni ukrepi, ki so predstavljeni v magistrskem delu, 
učinkovito zmanjšujejo tveganje požara litij ionskega akumulatorja, vendar s tem 
neposredno vplivajo na velikost in ceno litij-ionskega akumulatorja. Pri litij-ionskih 
akumulatorjih z visoko gostoto energije pasivni varnostni ukrepi niso bili zadostni.
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. 
Kandidat je tudi študij končal z odliko. Poleg tega je bil ves čas študija aktivno vključen 
v promocijo varnosti in zdravja pri delu. Magistrsko delo Petra Kočmana predstavlja 
pomemben prispevek k napredku razvoja varnosti in zdravja, zato upravi Fundacije 
Avgusta Kuharja predlagam, da kandidatu podeli nagrado za najboljše magistrsko 
delo za leto 2021.

Izr. prof. dr. Simon Schnabl



Nagrade in priznanja Avgusta Kuharja v letu 2021 11

Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja v letu 2021 za izjemno strokovno delo

Predstavitev dobitnikov priznanj Avgusta 
Kuharja za izjemno strokovno delo v društvih 
in sekcijah varnostnih inženirjev v letu 2021

Branko Brišnik, varnostni inženir 

Št. izdanega priznanja: 186

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje 

Utemeljitev: Branko Brišnik je od leta 2008 aktiven član Društva 
varnostnih inženirjev Celje, pomaga pri organizaciji seminarjev 
in strokovnih ekskurzij ter si prizadeva za včlanitev novih članov 
društva. Svojo poklicno pot je začel leta 1983 kot elektrotehnik 

v Rudniku lignita Velenje in po prezaposlitvi kot vzdrževalec - elektronik v Gorenju 
Gospodinjski aparati. Septembra 1989 je na Višji tehniški varnostni šoli diplomiral kot 
varnostni inženir. Kot strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu ter za varstvo 
pred požari se je zaposlil pri samostojnem podjetniku Janku Polšaku in po letu 2008 
v lastnem velenjskem podjetju BRIX Branko Brišnik, s. p. Kot samostojni podjetnik 
in kot zaposlen v celjskem podjetju KOVA, d. o. o., je opravljal naloge koordinatorja 
na začasnih in premičnih gradbiščih, preglede delovne opreme, meritve zaščite pred 
električnim udarom, ekološke meritve ter usposabljanja za varno delo. Od leta 2018 
je inženir za varnost in zdravje pri delu v žalski livarni Omco Metals Slovenia.  

Marjan Lukežič, magister tehnologije prometa in diplomirani 
varnostni inženir

Št. izdanega priznanja: 187

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana 

Utemeljitev: Marjan Lukežič je že več kot desetletje pomemben 
in vpliven član Društva varnostnih inženirjev Ljubljana. Od leta 
2016 do 2020 je kot član Komisije za pripravo posvetov, delavnic 

in strokovne literature sodeloval pri utemeljevanju programov strokovnih posvetov 
in konferenc za stalno strokovno usposabljanje na področju varnosti in zdravja 
pri delu. Samoiniciativno in med prvimi predlaga njihove programe in daje druge 
pobude za delovanje društva. Z elektronsko pošto članstvo obvešča o novih dognanjih 
stroke. Dobrodošli so bili njegovi nasveti za uspešno izvedbo prvih spletnih posvetov 
društva, ko ti zaradi epidemije covida-19 niso mogli biti v predavalnici. Pedagoško 
in raziskovalno je do leta 2019 deloval na Katedri za poklicno, procesno in požarno 
varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo na Univerzi v Ljubljani.
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Miran Gabrijelčič, diplomirani varnostni inženir

Št. izdanega priznanja: 188

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske 
regije

Utemeljitev: Miran Gabrijelčič je vso delovno dobo delal v podjetju 
Salonit Anhovo, bazični industriji z velikimi varnostnimi in 
okoljskimi problemi, ki jih je potrebno sproti in sistemsko rešiti. 

Uporaba azbesta je bila z zakonom prepovedana leta 1996. Vodil je pripravo strokovnih 
podlag za azbestno zakonodajo. V svoji diplomski nalogi je obdelal problematiko 
hrupa v cementni industriji z varnostnega in zdravstvenega vidika. Postal je vodja 
varstva pri delu v matičnih kamnolomih in tehnični vodja za površinske kope v 
zunanjih podjetjih. Od leta 1997 do upokojitve leta 2017 je bil član upravnega odbora 
in aktivno sodeloval pri vseh društvenih aktivnostih. Društvo je izvedlo strokovne 
ekskurzije v ZDA, na Sicilijo, Irsko, v Srbijo in drugam. Na področju usposabljanja je 
sodeloval s svojimi strokovnimi prispevki in večkrat omogočil vpogled v praktične 
inženirske metode varnosti in zdravja pri delu v svojem delovnem okolju. Svoje 
znanje je nesebično prenašal na mlajše kolege v podjetju in v društvu. Od upokojitve 
dalje je član nadzornega odbora društva ter sodeluje v strokovnih debatah, kadar 
meni, da lahko pripomore k strokovnim rešitvam in boljši varnosti zaposlenih.   

Miša Biro, profesorica biologije in kemije ter doktorica znanosti 
s področja kemije

Št. izdanega priznanja: 189

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

Utemeljitev: Miša Biro je od leta 2009 aktivna članica Društva 
strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj. Je 

strokovna sodelavka in tajnica društva. V društvu ves čas aktivno sodeluje pri pripravi 
in organizaciji strokovnih posvetov in ekskurzij ter drugih dogodkov, povezanih 
z dvigom varnostne kulture. Spremlja novosti in posreduje uporabne informacije o 
ravnanju z nevarnimi snovmi za objavo v strokovnih priročnikih, ki jih izdaja Založba 
Forum Media. Svetuje podjetjem pri vzpostavitvi in izvajanju standarda za sistem 
vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001 ter varnostnega standarda SCC za 
storitve s svojo ali pogodbeno delovno silo. Izvaja usposabljanja po standardu SCC. Je 
predavateljica na prvem usposabljanju za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu 
na začasnih in premičnih gradbiščih. V večjih sistemih izvaja usposabljanja in delavnice 
o varnem delu z nevarnimi snovmi (ravnanje z njimi, skladiščenje, označevanje, 
pretakanje, uporaba osebne varovalne opreme …) ter o ravnanju v izrednih razmerah 
(prva pomoč, evakuacija …). Izvaja praktične vaje in predava o prepoznavanju 
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nevarnosti pri ravnanju z nenevarnimi in nevarnimi odpadki ter njihovem sortiranju, 
o tveganjih in nevarnostih, o pomembnosti uporabe osebne varovalne opreme za 
preprečevanje/zmanjševanje nevarnosti za nezgode, o skladiščenju in reagiranju v 
primeru izrednih razmer.

Marjeta Novinšek, tehnik zdravstvene nege in diplomirana 
varnostna inženirka 

Št. izdanega priznanja: 190

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Velenje 

Utemeljitev: Marjeta Novinšek je od leta 2008 članica Društva 
varnostnih inženirjev Velenje. Je aktivna, strokovna, natančna in 
dobra organizatorka dela tako v skupini za izvedbo seminarjev 

kot tudi pri drugih društvenih aktivnostih. Članica izvršnega odbora društva je že 
drugi mandat zapored, trenutno so ji zaupane administrativne naloge. Odlikuje 
jo nesebičnost in kolegialnost. Enako nesebično svoje znanje in izkušnje kot 
predavateljica, mentorica in sodnica deli tudi svojim  gasilskim tovarišem. Ima čin 
gasilske častnice. Strokovno je delala v proizvodnji avtomobilske industrije in v družbi 
z dovoljenjem za delo na vseh gospodarskih področjih. Sedaj je strokovna delavka za 
varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom v  družbi za razvoj in izvajanje 
ekoloških in energetskih projektov, kjer vključuje opravljanje strokovnega dela tudi v 
gradbeništvu. Naj ji bo priznanje Avgusta Kuharja spodbuda za nadaljnje delo!

Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja v letu 2021 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

Donatorji Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2021
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, 2020, 2021

200 €
Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
Miklošičeva 38/III, 1000 Ljubljana
http://www.dvilj.si/ 
2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021

200 €
DS Smith Slovenija, d. o. o.
Cesta prvih borcev 51  
8280 BRESTANICA
www.dssmith.com
2021

DVI Ljubljana 
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Donatorji Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2021

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, 2020, 2021

150,00 €
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, 2020, 2021

100 €
TALUM d. d., Kidričevo
Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo
http://www.talum.si/ 
1999, 2018, 2019, 2020, 2021

100,00 €
KOVA, d. o. o.
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, 2020, 2021

100 €
Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske
Debeni 2a, 4224 Gorenja vas
https://dvi-gorenjske.si/
2021

100 €
Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije
Delpinova ulica 18, 5000 Nova Gorica
2021

100 €
Društvo varnostnih inženirjev Velenje
Titov trg 2, 3320 Velenje
http://www.dvi-velenje.si/ 
2015, 2016, 2021

DVI Ljubljana 
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100 €
Varstvo Štore d. o. o.
Varstvo pri delu
Ulica 1. celjske čete 7, 3230 Šentjur
2018, 2019, 2021

100 €
Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj
Mejna cesta 8, 2251 Ptuj
http://dsdvzd-ptuj.si/ 
2018, 2020, 2021

23,87 €
FURS na podlagi do 0,5 odstotka dohodnine za leto 2019, 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, 2020, 2021

Lučka Böhm,
tajnica Fundacije Avgusta Kuharja 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

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, 2020, 2021
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Postanite naš donator

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. 13/2011) 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 glavne dejavnosti v Poslovnem registru Slovenije: 94.999 
Šifra dejavnosti: SKIS 15000
Spletna stran: www.fundacija-avgustakuharja.si
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Tudi posameznik je lahko donator Fundacije 
Avgusta Kuharja – namenite ji 1 % 
svoje dohodnine!

Spoštovani!

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

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zako-
nu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za finan-
ciranje upravičencev do donacij. Mednje sodi tudi Fundacija Avgusta Kuharja. Davčni 
organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za ka-
tero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo 
zahtevo ali preklic zahteve.

S spletnim kvalificiranim digitalnim potrdilom lahko v okviru sistema E-uprave na 
spletni strani https://edavki.durs.si/ preprosto na svojem osebnem računalniku izpol-
nite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)«. 

V ta obrazec vpišite te podatke naše fundacije in kliknite na gumb »Oddaj vlogo«:
1.  davčna številka Fundacije Avgusta Kuharja, Dalmatinova 4, Ljubljana: 69361550,
2.  fundaciji lahko namenite do enega odstotka dohodnine.

Zahvaljujemo se vam za donacijo in pomoč!

Uprava Fundacije Avgusta Kuharja
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Spletna stran Fundacije Avgusta Kuharja

Obiščite spletno stran 
Fundacije Avgusta Kuharja 

Fundacija Avgusta Kuharja predstavlja dosežke prejemnikov nagrad in priznanj Av-
gusta Kuharja tudi na spletni strani:

http://www.fundacija-avgustakuharja.si
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Uredila: Lučka Böhm, tajnica fundacije
Lektorirala: Bora Zlobec Jurčič
Grafična priprava in tisk: 
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