
AvgustA KuhArjA

Fundacija Avgusta Kuharja



Nagrada iN prizNaNja 
avgusta Kuharja 

v letu 

2022

FUNDACIJA AVGUSTA KUHARJA
13. oktober 2022



F u n d a c i j a  A v g u s t a  K u h a r j a

 Kazalo

3  . . . . . . . . . Nagovor prijateljem Fundacije Avgusta Kuharja

4  . . . . . . . . . Sklep o podelitvi nagrad in priznanj v letu 2022

5  . . . . . . . . . Matej Lipovšek, dobitnik nagrade Avgusta Kuharja 
 za najboljše magistrsko delo v letu 2022

7  . . . . . . . . . Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja v letu 2022
 za izjemno strokovno delo v društvih varnostnih inženirjev

•   Bernarda Potočnik, Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske 
•  Dejvi Ružič, Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri 

delu Ptuj
•  Marko Božič, Društvo varnostnih inženirjev Koper
•  Miro Škufca, Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
•  Milan Dobovišek, Društvo varnostnih inženirjev Celje
•  Simon Vendramin, Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimor-

ske regije

11  . . . . . . . . Donatorji Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2022

15  . . . . . . . . Postanite naš donator

16  . . . . . . . . Obiščite spletno stran Fundacije Avgusta Kuharja

Uredila: Lučka Böhm, tajnica fundacije • Lektorirala: Bora Zlobec Jurčič • Grafična priprava in tisk: grafex agencija | tiskarna



Nagrada in priznanja Avgusta Kuharja v letu 2022 3

Spoštovani prijatelji Fundacije Avgusta Kuharja!

Fundacija Avgusta Kuharja bo v letu 2022 šestindvajsetič 
podelila nagrado in priznanja Avgusta Kuharja za izjemne 
dosežke v stroki varnosti in zdravja pri delu. S podelitvijo 

promoviramo dosežke naše stroke in razširjamo dobro prakso. 

V letu 2022 bomo podelili nagrado Avgusta Kuharja za najbolj-
še magistrsko delo in šest priznanj za izjemno strokovno delo v 
društvih varnostnih inženirjev.

V letu 2022 se je končal mandat šeste uprave Fundacije Avgu-
sta Kuharja 2017‒2022 v sestavi: Jožef Horvat, predsednik, Iztok 

Trafela, Miro Škufca, Janez Fabijan, Vilko Švab, Franc Mlinar do 2021 oziroma Breda 
Verbovšek po 2021, Božidar Jurko, Stanko Ožbot in Jožef Krečič. Hvala jim za zavzeto 
delo!

Skupščina Zveze društev varnostnih inženirjev Slovenije je kot ustanoviteljica naše fun-
dacije 15. 7. 2022 imenovala sedmo devetčlansko upravo za mandat 2022‒2026, ki jo 
sestavljajo predstavniki vseh devetih aktivnih regionalnih društev varnostnih inženir-
jev: Breda Vrbovšek, Božidar Jurko, Jože Prezl, Vilko Švab, Dušan Bezjak, Blaž Repše, 
Tomaž Kulot, Jožef Horvat in Boris Cunja. Sedmo upravo čaka, upoštevajoč predhodno 
razpravo po društvih, prenova statuta in pravil fundacije v skladu z razvojem društve-
nega delovanja.

V letu 2022 bodo nagrade in priznanja prvič podeljena v okviru kongresno-sejemskega 
dogodka Varnost in preventiva na Gospodarskem razstavišču Ljubljana, 13. in 14. ok-
tobra 2022. Organizatorjem voščimo uspeh in številne ponovitve!
                          
Zahvaljujemo se donatorjem, ki ste podprli podelitev letošnjih nagrad in priznanj!

Iskrene čestitke dobitnikom nagrad in priznanj Avgusta Kuharja v letu 2022!

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

Nagovor dr. Jožefa Horvata, predsednika šeste uprave fundacije
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Uprava Fundacije Avgusta Kuharja je 16. 9. 2022 
sklenila, da v letu 2022 prejmejo nagrade in 
priznanja Avgusta Kuharja:

I.  Nagrado Avgusta Kuharja za najboljše magistrsko delo prejme:

 Matej Lipovšek za nalogo Elektrificirana (pametna) omarica za prvo pomoč in 
mobilna aplikacija TeHelp 

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

 Nagrajenec prejme plaketo in denarno nagrado v znesku 300 evrov ter se vpiše v 
evidenco dobitnikov nagrad za magistrsko nalogo pod zaporedno številko 22.

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

1.  Bernarda Potočnik, Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske 
2.  Dejvi Ružič, Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj
3.  Marko Božič, Društvo varnostnih inženirjev Koper
4. Miro Škufca, Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
5.  Milan Dobovišek, Društvo varnostnih inženirjev Celje
6. Simon Vendramin, Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije

Dobitniki priznanj prejmejo plaketo in se vpišejo v evidenco dobitnikov priznanj pod 
zaporednimi številkami od 191 do 196.

Dr. Jožef Horvat, univ. dipl. inž. kem. teh.
predsednik uprave Fundacije Avgusta Kuharja
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Dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za najboljše magistrsko delo v letu 2022

Nagrada Avgusta Kuharja 
za najboljše magistrsko delo v letu 2022

Matej Lipovšek

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 2022 prejme magister inženir tehniške 
varnosti (UN) Matej Lipovšek za nalogo Elektrificirana (pametna) 
omarica za prvo pomoč in mobilna aplikacija TeHelp pod 
mentorstvom doc. dr. Klementine Zupan.

UTEMELJITEV: 

Matej Lipovšek, magister inženir tehniške varnosti (UN), je v študijskem letu 2021/2022 
izdelal nalogo z naslovom Elektrificirana (pametna) omarica za prvo pomoč in mobilna 
aplikacija TeHelp, ki jo je uspešno zagovarjal junija 2022. Kandidat je ugotavljal primernost 
oziroma potrebo trga po mobilni aplikaciji za pomoč varnostnim inženirjem in pametni 
omarici za prvo pomoč, ki pomaga strokovnim delavcem in inženirjem tehniške varnosti 
pri vsakodnevnem opravljanju svojega poklica.

Kandidat je izdelal anketni vprašalnik, da bi preveril potrebo po pametni omarici za 
prvo pomoč, ki bi beležila porabo sanitetnega materiala in bila v pomoč pri nudenju 
prve pomoči, ter po mobilni aplikaciji za strokovne delavce za varnost pri delu. Ugotovil 
je, da pametna omarica za prvo pomoč že obstaja, anketa pa je potrdila, da bi bilo 
neproduktivno razvijati idejo na že obstoječem revolucionarnem področju. Svoje 
magistrsko delo je zato razvil le na področju mobilne aplikacije TeHelp. Anketa je 
potrdila tezo, da bi razvoj mobilne aplikacije, ki združuje zakonodajo, standarde in ostale 
strokovne podatke in je vedno na dosegu roke, lahko pomagal strokovnim delavcem  
pri njihovem delu. Z izvedeno anketo je ugotovil, da je zanimanje oziroma potreba 
na trgu za mobilno aplikacijo velika, zato je veliko časa namenil ravno razvoju čim 
bolj razvejane mobilne aplikacije v programu AppGyver, ki pokriva obsežno področje 
tehniške in procesne varnosti. Za idejni razvoj mobilne aplikacije je na začetku popisal 
in opredelil pet ključnih področij v poklicu strokovnega delavca za varnost pri delu in ta 
razdelil še na podpodročja za izredno razvejano in funkcionalno aplikacijo. V aplikacijo 
je vnesel tudi etične in zakonodajne standarde zaradi varstva in upravljanja osebnih in 
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drugih varovanih podatkov. Veliko pozornosti je namenil predvsem videzu aplikacije in 
začetnemu pogledu, ki privabi uporabnika k dejanski rabi aplikacije. Razvoja delovanja 
aplikacije pa se ni lotil, saj je treba najprej izpiliti idejo z vizualnim učinkom in dejansko 
vsebino, da lahko kasneje pride do kodiranja in programiranja pri sestavitvi končnega 
produkta. Vse to pa zahteva tudi veliko investicijo.

Kandidat je pri izvedbi dela pokazal veliko samostojnost in inovativnost. Naloga je 
napisana pregledno in razumljivo ter presega dela s tega področja. Delo kandidata Mateja 
Lipovška pomeni prispevek pri razvoju varnosti in zdravja pri delu.
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Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja v letu 2022 za izjemno strokovno delo

Predstavitev dobitnikov priznanj Avgusta 
Kuharja za izjemno strokovno delo v društvih 
in sekcijah varnostnih inženirjev v letu 2022

Bernarda Potočnik, univerzitetna diplomirana inženirka 
kemijske tehnologije 

Št. izdanega priznanja: 191

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske 

Utemeljitev: Bernarda Potočnik je leta 1998 diplomirala na 
Katedri za ekološko tehnologijo Fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologijo Univerze v Ljubljani. Opravila je vse potrebne 

strokovne izpite za samostojno izvajanje strokovnih nalog s področja kemikalij in 
ekologije. Zaposlena je v podjetju Trelleborg Slovenija, d. o. o., v oddelku Tehnično 
požarno in ekološko varstvo, kjer skupaj s sodelavci izvaja strokovne naloge na 
področju varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom ter varstva okolja. V 
podjetju pokriva ravnanje z okoljem ter kemikalije. Svetuje na področju kemikalij 
ter aktivno sodeluje pri pripravi gradiv. Skrbi za izdelavo ocene tveganja za nevarne 
snovi ter svetuje pri skladiščenju in prevozu kemikalij. Vedno je pripravljena svetovati 
in pomagati. V Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske se je včlanila leta 2000 in 
odtlej aktivno sodelovala na strokovnih posvetih in zlasti na ekskurzijah s področja 
ekologije. Člani društva pri reševanju ekološke problematike upoštevajo njene 
nasvete in strokovno znanje. Vse te opisane vrednote so bile podlaga izvršnemu 
odboru društva, da jo je predlagal občnemu zboru za dodelitev priznanja Avgusta 
Kuharja za leto 2022.

Dejvi Ružič, univerzitetni diplomirani gospodarski inženir in 
magister znanosti elektrotehnike

Št. izdanega priznanja: 192

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

Utemeljitev: Dejvi Ružič je ustanovni član Društva strokovnih 
delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj in je član društva od 

leta 2003. Aktivno sodeluje pri delu in aktivnostih društva, predvsem pri organizaciji 
strokovnih seminarjev iz varnosti in zdravja pri delu, kjer tudi s svojimi prispevki in 
predavanji prenaša dobro prakso na strokovne delavce in koordinatorje. V društvu je 
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dolgoletni član delovne skupine za zakonodajo in interna usposabljanja. Kot vodilni 
presojevalec standardov ISO 9001, ISO 45001 in varnostnega standarda SCC s svojim 
bogatim znanjem in izkušnjami povezuje področje kakovosti ter varnost in zdravje 
pri delu.

Njegovo osnovno delo je vodenje podjetja TUV Austria Servis, d. o. o., in hkrati od 
leta 2009 dalje izvajanje presoj pri strankah. Nastopa kot predavatelj na usposabljanjih 
za skrbnike sistema vodenja in presojevalce za standarde ISO 9001, ISO 45001 in 
SCC. Deluje tudi v tujini, predvsem v Avstriji, Nemčiji, Belgiji, Nizozemski, Hrvaški 
ter Bosni in Hercegovini. Prenaša dobro prakso iz tujine v Slovenijo in obratno. Je 
zaslužen, da so se uveljavila na zahtevnih evropskih in svetovnih trgih ter seveda tudi 
v Sloveniji številna slovenska podjetja, ki so pridobila te standarde. Svetuje podjetjem 
pri vzpostavitvi in izvajanju zahtev sistemov vodenja varnosti in zdravja pri delu ter 
varstva pred požarom. 

Marko Božič, diplomirani varnostni inženir

Št. izdanega priznanja: 193

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Koper

Utemeljitev: Marko Božič je diplomirani varnostni inženir od 
leta 2013. Zaposlen je na Pošti Slovenije, d. o. o., kot strokovni 
sodelavec za varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom. 
Opravlja tudi naloge varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega 

blaga ter internega presojevalca po standardu ISO 45001. Društvu varnostnih 
inženirjev Koper se je pridružil že med študijem leta 2006. Aktivno je sodeloval 
pri vseh dogodkih v društvu. Leta 2014 je postal predsednik društva ter to funkcijo 
opravlja še danes. V času svojega predsedovanja je skrbel za delovanje društva ter 
za organizacijo skupščin, ekskurzij ter drugih srečanj. Skrbel je za prepoznavnost 
društva, dvig stroke v samem društvu in veliko prispeval k povezavi med člani ter pri 
pridobivanju inpomlajevanju članstva.

Miro Škufca, magister organizacijskih ved, managementa 
kakovosti storitev, univ. dipl. inž.

Št. izdanega priznanja: 194

Predlagatelj: Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo 
mesto

Utemeljitev: Miro Škufca je dolgoletni član in predsednik 
Medobčinskega društva varnostnih inženirjev Novo mesto. S 

svojim angažiranim delom skrbi za delovanje društva, povezovanje njenih članov, 
organizira strokovna usposabljanja in ekskurzije. Aktivno skrbi za pomlajevanje 
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članov društva. Je aktiven sodni izvedenec, član senata invalidske komisije Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, predavatelj na višji šoli in 
mednarodni presojevalec sistema OHSAS 18001. Bil je predstavnik strokovne javnosti 
pri slovenskem projektu »Čili za delo«. Član uprave Fundacije Avgusta Kuharja je od 
leta 2004, predsednik uprave pa je bil v dveh mandatih od 2008 do 2017.

Milan Dobovišek, diplomirani inženir elektrotehnike

Št. izdanega priznanja: 195

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Celje 

Utemeljitev: Milan Dobovišek je svojo službeno pot začel 
oktobra 1982 v podjetju IVD Inštitut za varstvo pri delu in 
varstvo okolja Maribor, nato pa leta 1990 kratek čas služboval 
v Žični, Celje kot varnostni inženir. Konec leta 1990 je skupaj s 

poslovnim partnerjem ustanovil podjetje Kova, d. o. o., Celje, ki je kot prvo zasebno 
novoustanovljeno podjetje v Sloveniji pridobilo dovoljenje za delo za opravljanje 
strokovnih nalog. Z Društvom varnostnih inženirjev Celje se je prvič srečal že kot 
študent, kjer je pomagal pri organizaciji družabnega dogodka. Društvu je predsedoval 
od leta 1997 do 2018, sedaj pa je tajnik in član upravnega odbora. V društvu vedno 
aktivno sodeluje pri pripravi seminarjev, posvetovanj in predavanj za strokovno 
izpopolnjevanje, pomembno vlogo pa je odigral tudi pri organizaciji 50- in 60-letnice 
društva.

Simon Vendramin, diplomirani varnostni inženir 

Št. izdanega priznanja: 196

Predlagatelj: Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske 
regije 

Utemeljitev: Simon Vendramin je leta 2003 diplomiral na Oddelku 
za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo 
Univerze v Ljubljani. Že v času študija si je dve leti nabiral znanje 

in izkušnje s področja varnosti in zdravja pri delu na Inštitutu za varstvo pri delu 
in varstvu okolja Maribor, Podružnici Nova Gorica. Še pred zaključkom šolanja 
se je kot štipendist leta 2003 zaposlil v Gasilski enoti Nova Gorica in istega leta v 
Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig opravil tudi šestmesečno šolanje za 
poklic gasilca. Leto zatem je napredoval na delovno mesto vodje razvoja in prevzel 
tudi področje varnosti in zdravja pri delu. Leta 2005 pa je postal poveljnik oziroma 
strokovni vodja zavoda in to delo opravlja na mandat še danes. Je tudi namestnik 
poveljnika Civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica. 

Dobitniki priznanj Avgusta Kuharja v letu 2022 za izjemno strokovno delo
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Član društva varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije je že od leta 2005, en 
mandat je bil tudi aktiven član upravnega odbora društva. V društvu je bil vodilni pri 
pripravi novega statuta društva. Vpet je med strokovno področje varnosti in zdravja pri 
delu ter požarno varnost, zato aktivno deluje pri seznanjanju in pripravi usposabljanj 
ter prenosu znanj na člane društva v obliki organizacij številnih gasilskih vaj (večji 
požar v družbi Salonit Anhovo, požar v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca) kakor 
tudi vaj tehničnega značaja (reševanje obnemogle osebe z žerjava, reševanje delavca 
iz globine na gradbišču, iz dvigal itd.) ter usposabljanj za strokovno izpopolnjevanje 
varnostnih inženirjev s področja sistema zaščite in reševanja. S svojim delom v 
društvu dokazuje pripadnost, razvojno naravnanost, inovativnost, sodelovanje in 
povezovanje. Enako pa svoje znanje kot predavatelj in inštruktor podaja tudi svojim 
prostovoljnim gasilskim kolegom. Bil je tudi član delovne skupine, ki je za potrebe 
varnosti posredovalcev na intervencijah pripravila Usmeritve za gašenje požarov 
v naravnem okolju na območjih, ogroženih z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. 
Vodil je več večjih in zahtevnejših intervencij na državni ravni ter sodeloval tudi na 
mednarodnih misijah pomoči tujim državam, kjer je eden izmed ključnih faktorjev 
uspeha intervencij tudi varnost in zdravje pri delu. Usposabljal se je v Veliki Britaniji 
in Ameriki. 



Nagrada in priznanja Avgusta Kuharja v letu 2022 11

Donatorji Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2022

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 2022
Denarne donacije

300 €
ALVA d. o. o.
Šentlovrenc 13, 8212 Velika Loka
https://www.alva.si
Donator v letih: 2022

200 €
Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana
Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
http://www.dvilj.si 
Donator v letih: 2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 
2022

200 €
Gallus SM d. o. o.
Novomeška cesta 17, 8310 Šentjernej
https://www.gallus.si
Donator v letih: 2022

DVI Ljubljana 
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200 €
Adria dom d. o. o.
Kanižarica 135, 8340 Črnomelj
https://sl.adria-home.com
Donator v letih: 2022

200 €
DS Smith Slovenija, d. o. o.
Cesta prvih borcev 51, 8280 Brestanica
https://www.dssmith.com/sl/packaging
Donator v letih: 2021, 2022

200 €
TRIMO, arhitekturne rešitve, d. o. o.
Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje
https://www.trimo-group.com/si
Donator v letih: 2022

100 €
Društvo varnostnih inženirjev Severnoprimorske regije
Delpinova ulica 18, 5000 Nova Gorica
Donator v letih: 2021, 2022

150 €
PARKELJ d. o. o.
Volavlje 1, 1000 Ljubljana
http://www.parkelj.si
Donator v letih: 2022

150 €
TOTAL d.o.o. Novo mesto
Seidlova cesta 28, 8000 Novo mesto
https://www.totalnm.si
Donator v letih: 2022

150 €
INŠTITUT ZA VARNOST LOZEJ, d. o. o.
Goriška cesta 62, 5270 Ajdovščina
http://www.lozej.si
Donator v letih: 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
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Donatorji Fundacije Avgusta Kuharja v letu 2022

100 €
GRID Ingrid Kalin s. p.
Varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom
Prvomajska cesta 8, 8310 Šentjernej
Donator v letih: 2022

100 €
OPUS BIRO Marko Fink s. p.
Lutrško selo 40, 8222 Otočec
http://www.opus-biro.si
Donator v letih: 2022

100,00 €
KOVA, d. o. o.
Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu
Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje
http://www.kova.si
Donator v letih: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022

100 €
Društvo strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu Ptuj
Mejna cesta 8, 2251 Ptuj
http://dsdvzd-ptuj.si
Donator v letih: 2018, 2020, 2021, 2022

100 €
Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto
p. p. 368, 8000 Novo mesto
http://www.dvit.preporod.net
Donator v letih: 2008, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2022

100 €
Storing - Varnostni inženiring 
Djakovič Marjan s. p.
Maistrova ulica 47A, 2250 Ptuj 
Donator v letih: 2022

100 €
Varstvo Štore d. o. o.
Varstvo pri delu
Ulica 1. celjske čete 7, 3230 Šentjur
Donator v letih: 2018, 2019, 2021, 2022
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100 €
Društvo varnostnih inženirjev Celje
Opekarniška cesta 15d, 3000 Celje
Donator v letih: 2021, 2022

75 €
VPD VAJDA d. o. o.
Zadobrovska cesta 10, 1260 Ljubljana – Polje
https://www.vpd-vajda.si 
Donator v letih: 2022

Nedenarna donacija:

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana
http://www.zsss.si/ 
Donator v letih: 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, 2022
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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. Naše delo bi bilo 
nemogoče brez donacij naših donatorjev. 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), sme zavezanec uveljavljati zmanjšanje davčne osnove za donacije rezidentom Slovenije, ki 
so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje nepridobitnih dejavnosti, do zneska, ki ustreza 1% 
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 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 
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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

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



AvgustA KuhArjA

Fundacija Avgusta Kuharja


