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UTEMELJITEV PODELITVE NAGRADE AVGUSTA 
KUHARJA ZA IZJEMNI DOSEŽEK ZA LETO 2007: 

 
NAGRADA ŠTEVILKA 12 

 

Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2007, ki sta jo 
sestavljala predsednik mag. Jurij Vidovič iz Maribora in član prof . dr. Primož 

Gspan iz Ljubljane, 
 

je ocenila, da dosežek varnostnih inženirjev 
Marjana Šmalca in Jožeta Žagarja  

 
serija strokovno-informativnih oddaj na temo varnosti in zdravja pri delu in 

varstva pred požari na TV Vaš kanal Novo mesto  
 

izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za posebni 
dosežek za leto 2007. 

 
 
Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi: 
1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za leto 2007 za 

varnostna inženirja Marjana Šmalca in Jožeta žagarja, ki jo je 27. junija 2007 
pripravilo Medobčinsko  društvo varnostnih inženirjev Novo mesto; 

2. pogovora s kandidatoma dne 12. septembra 2007 na Otočcu; 
3. pogovora s predstavnikom Medobčinskega  društva varnostnih inženirjev 

Novo mesto Mirom Škufco dne 12. septembra 2007; 
4. zasnove sodelovanja Medobčinskega društva varnostnih inženirjev s TV Vaš 

kanal v obliki strokovno-informativnih oddaj; 
5. posnetkov oddaj na TV Vaš kanal; 
6. poročila o strokovno-informativni oddaji direktorice Vašega kanala Irene Vide 

in vodje projekta Tatjane Petrič o gledanosti oddaj; 
7. mnenja glavnega inšpektorja RS za delo Boruta Brezovarja o strokovno-

informativnih oddajah na Vašem kanalu; 
8. mnenja glavnega inšpektorja Milivoja Dolščaka z Inšpektorata RS za varstvo 

pred naravnimi in drugimi nesrečami o strokovno informativnih oddajah na 
Vašem kanalu; 

9. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek za 
leto 2007; 

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

11. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja. 
 
 
UGOTOVITEV STANJA:   
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Člana Medobčinskega društva varnostnih inženirjev Novo mesto Marjan Šmalc in 
Jože Žagar sta predstavila in izvedla idejo o seriji strokovno-informativnih oddaj 
na TV Vaš kanal Novo mesto na temo varnosti in zdravja pri delu in varstva pred 
požari. Leta 2005 sta pripravila scenarije, organizirala priprave na izvedbo ter 
poskrbela za logistično izvedbo šestih odmevnih in širokemu krogu prilagojenih in 
razumljivih strokovnih informativnih oddaj o zagotavljanju varnega ter zdravega 
in kakovostnega delovnega mesta. Leta 2006 sta pripravila še tri oddaje o 
zagotavljanju požarne varnosti. 
 
Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto si že vrsto let prizadeva 
za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu in varnostno kulturo. Ker želijo s 
promocijo varnosti in zdravja pri delu ozavestiti čim širši krog ljudi v regiji, so se 
odločili za sodelovanje s sredstvi javnega obveščanja. Lokalni tiskani mediji niso 
pokazali zanimanja. Drugače pa se je odzvala lokalna televizija TV Vaš kanal Novo 
mesto. Regionalni televizijski program Vaš kanal pokriva celotno jugovzhodno 
Slovenijo in je programsko vključen v vse kabelske sisteme po Dolenjski, Beli 
krajini in Posavju ter v »Ljubljanski kabel« v Ljubljani. Potencialno ima 220.000 
gledalcev. Je med najbolj gledanimi regionalnimi televizijami v Sloveniji in na 
sedmem mestu v državi. Ohranja šestdesetodstotno gledanost.  
 

Marjan Šmalc in Jože Žagar sta si zamislila izvedbo serije šestih enournih oddaj v 
živo. Šlo je za različne teme in področja varnosti in zdravja pri delu. Glavno vodilo 
pri pripravi in izvedbi oddaj je bila dobra praksa gospodarskih družb na področju 
varnosti in zdravja pri delu v jugovzhodni Sloveniji, to je Dolenjski, Beli krajini in 
Posavju. K sodelovanju so povabili vse večje gospodarske družbe v regiji in z 
različnimi panogami dejavnosti, Območno gospodarsko zbornico Novo mesto, 
Obrtno zbornico Novo mesto, sindikat in nadzorni organ na področju varnosti in 
zdravja pri delu (Republiški inšpektorat za delo Republike Slovenije). 

Teme oddaj so bile: 

1. V prvi oddaji so predstavili stanje na področju varnosti in zdravja pri delu 
s statističnimi podatki, v Republiki Sloveniji v primerjavi z drugimi 
evropskimi državami. Predstavili so zakonske obveznosti delodajalcev, 
stališča in opozorila sindikatov o negativnem vplivu na varnost in zdravje 
delavcev ob zanemarjanju obveznosti in spoznanj stroke varnosti in 
zdravja pri delu, poudarke iz Resolucije o nacionalnem programu itd. 
Rdeča nit oddaje je bila dobra praksa v gospodarskih družbah. V oddaji so 
sodelovali člani društva in predstavnica sindikata. 

2. V drugi oddaji so se predstavile največje gospodarske družbe v regiji. 
Predstavniki teh družb, vodje (služb, oddelkov idr.) strokovnih nalog na 
področju varnosti in zdravja pri delu v teh družbah so predstavili rezultate 
in dobro prakso. Poleg članov društva je v oddaji sodeloval tudi 
inšpektorat za delo. K pomembnosti varnosti in zdravja pri delu sta s 
sodelovanjem v oddaji prispevala tudi članica uprave družbe Krka Danica 
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Novak-Malnar in predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško Stane 
Rožman. 

3. Tretja oddaja je bila namenjena tematiki zagotavljanja varnosti in zdravja 
pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Predstavljene so bile 
obveznosti investitorja, izvajalca del in strokovnega delavca, tj. 
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih. Poseben poudarek je bil na zahtevah za elektroinštalacije na 
gradbiščih ter na dobri praksi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu 
na začasnih in premičnih gradbiščih. Tudi v tej oddaji je sodeloval 
inšpektorat za delo. 

4. V četrti oddaji sta bili predstavljeni storitvena dejavnost in dejavnost obrti 
v povezavi z zagotavljanjem varnega in zdravega dela ter v tej povezavi 
podjetja z dovoljenji za delo. Spet sta bili poudarjeni dobra praksa pri 
zagotavljanju varnega in zdravega dela pri malih delodajalcih ter vloga 
strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu. V oddaji je sodeloval 
predstavnik Obrtne zbornice Novo mesto. 

5. V peti oddaji so predstavili tveganja pri delu z nevarnimi kemikalijami ter 
fizikalne, kemijske in biološke nevarnosti in škodljivosti na delovnem 
mestu v povezavi z medicino dela. Predstavljene so bile zahteve in 
obveznosti delodajalca za zagotavljanje varnega in zdravega dela na 
delovnem mestu in preventivno delovanje in vloga medicine dela pri teh 
aktivnostih. Poleg članov društva je sodeloval predstavnik Zavoda za 
zdravstveno varstvo Novo mesto in zdravnica medicine dela. 

6. V šesti oddaji, zadnji v sklopu strokovno-informativnih oddaj o 
zagotavljanju varnega, zdravega in kakovostnega delovnega mesta, so bila 
povzeta bistvena sporočila vseh oddaj. Poudarjena je bila dobra praksa v 
gospodarskih družbah, predvsem v tistih, ki so poslovno uspešna. V oddaji 
je v živo sodeloval tudi glavni republiški inšpektor za delo. 

Oddaje društva varnostnih inženirjev so bile v najbolj gledanem času, od 20. do 
21. ure, in so požele pravo navdušenje med gledalci, saj je lokalni TV-kanal dobil 
vrsto klicev z vprašanji in pozitivnimi komentarji strokovne in laične javnosti po 
vsakem predvajanju. Meritve gledanosti so ugotovile vsaj 40.000 gledalcev na 
jugovzhodnem delu Slovenije. Zato je prišlo do dogovora za novo serijo oddaj na 
temo zagotavljanja požarne varnosti oziroma obvladovanja požarnih tveganj. 

1. Prva oddaja je bila namenjena splošni predstavitvi področja zagotavljanja 
požarnega varstva in obvladovanja požarnih tveganj, predstavitvi 
trenutnega stanja požarnega varstva pri delodajalcih, sistema nadzora 
preko inšpekcijskih služb ter splošnih ukrepov zagotavljanja požarnega 
varstva. V tej zvezi pa tudi pomen zavarovalnic, ki bodo v prihodnosti 
morale odigrati pomembnejšo vlogo za obvladovanje požarnih tveganj. V 
oddaji je poleg članov društva sodeloval tudi glavni republiški inšpektor za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
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2. Druga oddaja je bila namenjena predstavitvi aktivnih požarnih ukrepov za 
obvladovanje požarnih tveganj, in sicer na za vse gledalce razumljiv način, 
tudi za tiste, ki nič ne poznajo področja požarne varnosti. Predstavljena je 
bila dobra praksa v Krki. V oddaji sta sodelovala še strokovnjaka za 
požarno varnost, ki se z zagotavljanjem varstva pred požarom srečujeta 
že v fazi projektiranja. 

3. Tretja oddaja je bila namenjena predstavitvi področja zaščite in reševanja. 
Predstavnik Nuklearne elektrarne Krško je predstavil sistem zaščite in 
reševanja. V oddaji je sodeloval namestnik generalnega direktorja uprave 
za zaščito in reševanje. 

 

Marjan Šmalc in Jože Žagar sta odločilno prispevala k ideji in izvedbi kakovostnih 
strokovno-informativnih oddaj na TV Vaš kanal Novo mesto. Jože Žagar je 
pripravil zasnovo in podrobne scenarije za izvedbo obeh skupin oddaj. Marjan 
Šmalc je bil pri vseh oddajah nepogrešljiv pri praktični izvedbi projekta in 
logistični podpori, sodeloval je pri pripravi podrobnejših scenarijev in izvedbi 
nekaterih oddaj. Delo sta opravila prostovoljno, brez plačila in poleg svojega 
rednega dela. 

 
PRISPEVEK K RAZVOJU STROKE: 
 
Marjan Šmalc in Jože Žagar sta bila leta 1989 ustanovna člana Medobčinskega 
društva varnostnih inženirjev Novo mesto. Sodita med najbolj aktivne člane 
društva. Društvo se je aktivno vključilo v delo Zveze društev varnostnih inženirjev 
Slovenije in omogočalo prenos znanja. Društvo ima ambiciozen program dela in 
vsak mesec nameni svoja srečanja aktualnim temam ter k sodelovanju vabi 
predstavnike državnih institucij. Društvo želi s posebnimi akcijami dodatno 
osmisliti svoj obstoj s poglobljenim izvajanjem svojega poslanstva. Serija oddaj, ki 
so jo pripravili člani društva s pomočjo Marjana Šmalca in Jožeta Žagarja, pa ni 
edini tovrstni projekt društva. Za vodstvene delavce v regiji društvo pripravlja 
posebna usposabljanja, da bi bolje razumeli svojo vlogo in odgovornost v sistemu 
varnosti in zdravja pri delu. 
 
 
Nagrade in priznanja: 
 

Marjan Šmalc, priznanje Avgusta Kuharja št. 47 iz leta 2002 
Jože Žagar, priznanje Avgusta Kuharja št. 74 iz leta 2006 

 
OCENA DOSEŽKA: 
 
Marjan Šmalc in Jože Žagar sta oddaje pripravila na lastno pobudo in zato, ker sta 
želela prispevati konkretne in odmevne rezultate pri delu društva. S tem sta 
dokazala, kolikšno dodano vrednost prinaša organizacija strokovnih delavcev v 
društva. Serija oddaj namreč brez dvoma presega pričakovanja delodajalca po 
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zgolj vzornem strokovnem delu službe varnosti in zdravja pri delu. Društvo je 
uspešno in inovativno sprejelo izziv poslanstva stroke v širši družbi, predvsem še 
za napredek varnostne kulture in za varovanje zdravja ljudi, življenjskega okolja 
in premoženja. Posebej je treba poudariti, da gre za neplačano in prostovoljno 
družbeno koristno delo. Značilno je, da je bila zasnova oddaj razširjanje dobre 
prakse kot spodbuda za učinkovito izboljšanje varnosti in zdravja pri delu. Avtorja 
sta zaznala, da pozitivni pristop ljudi mnogo bolj vzpodbuja in mobilizira kot 
svarjenje pred poškodbami pri delu ali grožnje.  
 
 

Mag. Jurij Vidovič, predsednik strokovne komisije 
 
 

Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije 
 

 


