
PREDSTAVITEV VARNOSTNEGA INŽENIRJA VILJEMA STRAŠKA - 

DOBITNIKA NAGRADE AVGUSTA KUHARJA ZA LETO 1997: 

 

 

                             

 

Temeljni podatki: Varnostni inženir Viljem Strašek je zaposlen je v podjetju : Tuba embalaža 

d. d., Verovškova ulica 66, Ljubljana na delovnem mestu vodje službe skupnih zadev. 

Imenovan je tudi za skrbnika okoljevarstvenega področja podjetja. 

 

 

 

M N E N J E  
 

Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja  za leto 1997 v sestavi dr. Tomaž 

Kumelj, dipl. el. ing. (Zavod RS za varstvo pri delu iz Ljubljane) - predsednik komisije, mag. 

Jurij Vidovič, dipl. inž. (Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor) in prof. dr. 

Primož Gspan (Oddelek za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo) 

 

ocenjuje, da dosežek varnostnega inženirja Viljema Straška  

 

- izdelava sistema upravljanja z okoljem v podjetju Tuba embalaža d.d.,  

Ljubljana, Verovškova ulica 66 -  

 

izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 1997  

 

in predlaga prvi upravi Fundacije Avgusta Kuharja, da na podlagi Pravilnika o kriterijih in 

postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja in razpisnih pogojev za 

podelitev nagrade za leto 1997 podeli nagrado Avgusta Kuharja varnostnemu inženirju 

Viljemu Strašku za izdelavo sistema upravljanja z okoljem v podjetju Tuba embalaža d.d., 

Ljubljana, Verovškova ulica 66. 

 

 

 

UTEMELJITEV: 
 

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi: 

1. utemeljitve kandidature kandidata za nagrado Avgusta Kuharja za leto 1997 varnostnega 

inženirja Viljema Straška za izdelavo sistema upravljanja z okoljem v skladu z zahtevami 

standarda ISO 14001 v podjetju Tuba d. d., Ljubljana (na podlagi predloga Društva 

varnostnih inženirjev in tehnikov Ljubljana), 

2. obiska v podjetju Tuba embalaža d. d., Ljubljana, Verovškova ulica 66 dne 8. oktobra 

1997, pogovora s kandidatom in ogleda delovanja za nagrado predlaganega sistema 

upravljanja z okoljem v praksi, 

3. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 1997, 

4. Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije Avgusta 

Kuharja, 

5. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja. 

 



Ugotovitev stanja:  

Strokovna komisija je ugotovila, da je v podjetju Tuba embalaža d.d, Ljubljana, Verovškova 

ulica 66 v uporabi sistem upravljanja z okoljem, katerega avtor je varnostni inženir Viljem 

Strašek. Varnostni inženir Viljem Strašek je v podjetju Tuba embalaža d.d. vodja službe 

skupnih zadev. Sistem upravljanja z okoljem je nastal v letu 1996 s poslovno odločitvijo 

vodstva podjetja in na podlagi 11-letnih izkušenj varnostnega inženirja Straška kot odgovorne 

osebe za strokovno varstvo pri delu v tem podjetju. V sistem je kakovostno vključil tudi 

varnost in zdravje pri delu upoštevajoč usmeritve okvirne direktive  EEC št. 89/391 o vpeljavi 

ukrepov za spodbujanje napredka varstva in zdravja delavcev. Zaradi sistema upravljanja z 

okoljem je bilo podjetju Tuba embalaža d.d. na podlagi presoje Bureau Veritas Quality 

International 24. januarja 1997 izdano potrdilo, da izpolnjuje zahteve okoljevarstvenega 

standarda ISO 14001 (številka certifikata 20397). Podjetje Tuba embalaža d.d. je prvo v 

Sloveniji prejelo ta certifikat. Podjetje izpolnjuje tudi zahteve doseganja kakovosti v skladu s 

standardom ISO 9001. 

 

 

Temeljne značilnosti sistema upravljanja z okoljem v podjetju Tuba embalaža d.d.: 

Podjetje Tuba embalaža d. d. je v stikih s kupci svojih izdelkov  zaznalo, da ustrezen odnos do 

varstva okolja ter varnosti pri delu in varovanje zdravja zaposlenih vse bolj postajata kriterija 

za izbiro poslovnih partnerjev. Vodstvo podjetja je sprejelo poslovno odločitev, da mora biti  

politika upravljanja z okoljem sestavni del poslovne politike Tube embalaže d.d., ki 

opredeljuje smeri delovanja, temeljne cilje, strategijo, organizacijsko strukturo ter načela in 

pravila ciljnega obnašanja podjetja. Končni rezultat te politike naj bi bil sistem upravljanja z 

okoljem, ki naj zadosti stroge standarde varovanja okolja (ISO 14001) in poslovne partnerje iz 

zahtevnega evropskega trga prepriča o ustreznosti Tube embalaže d.d. kot zanesljivega 

poslovnega partnerja. Podjetje se je odločilo, da si  določi standarde varovan ja okolja, ki sicer 

dosledno upoštevajo vse slovenske predpise, a so od njih zahtevnejši ter popolnejši  in 

zadoščajo pričakovanjem poslovnih partnerjev.  Sistem upravljanja z okoljem, ki ga je izdelal 

varnostni inženir Viljem Strašek temelji na naslednjih s strani vodstva podjetja potrjenih 

dokumentih ter na njih temelječih odločitvah: poslovnik upravljanja z okoljem, več deset 

okoljevarstvenih postopkov za delovanje poslovodnega teama za okolje ter organizacijski 

predpisi in navodila. 

 

Varnostni inženir Viljem Strašek je izdelal sistem prepoznavanja pojavov v podjetju, ki so za 

okolje ter varnost in zdravje pri delu zaposlenih obremenjujoči. Na podlagi originalno 

opredeljenih kriterijev jih je stopnjeval v tri ravni: prepoznavni ekološki pojavi, kontrolirani 

ekološki pojavi in bistveni ekološki pojavi. Pri tem je upošteval: surovine, proizvodne 

postopke (odpadki), transport, skladiščenje, končni proizvod, storitvene dejavnosti (energetski 

viri), vzdrževanje in drugo. Postopek prepoznavanja za okolje obremenjujočih pojavov 

upošteva ne le predpise in odločbe inšpekcijskih služb ampak tudi pritožbe zaposlenih, 

zainteresirane javnosti, medijev, problematiko neobnovljivosti energetskih virov fosilnega 

izbora ipd. Postopek predvideva tudi upoštevanje lastne ocene o obremenitvah, četudi iz 

družbenega okolja podjetja še ni bila zaznana reakcija. Izdelani sistem točkovanja omogoča 

razvrščanje teh razpoznanih obremenitev v tri omenjene ravni. Na tej podlagi se določa  trajna 

poslovna politika podjetja. Opravljena je bila natančna finančna ocena, kakšne so finančne 

posledice posameznih ekoloških obremenitev za podjetje (ustreznost energetskih virov na 

enoto proizvoda, smotrnost tehnoloških postopkov, možni prihranki v primeru sprememb 

itd.).  

 



Sistem upravljanja v smislu standardov ISO 9000 in 14000 je spremenil celotno filozofijo 

upravljanja s podjetjem. Skrb za varstvo okolja ter za varnost in zdravje zaposlenih pri delu se 

je iz osebe odgovorne za strokovno delo na področju varnosti in zdravja pri delu prenesla kot 

del sistema  na vodstvo podjetja in na celotno vodstveno strukturo v podjetju. Najbolje to 

izraža sestava za delovanje sistema ključnega teama za okolje. Sestavljajo ga naslednji člani: 

direktor podjetja, vodja komercialnega sektorja, vodja tehnično proizvodnega sektorja, vodja 

sektorja kadrovskih in skupnih zadev, vodja finančno računovodskega sektorja, vodja 

razvojno investicijskega sektorja, vodja službe kontrole okolja ter vodja službe skupnih zadev. 

Team mesečno spremlja izvajanje sistema, ugotavlja neskladnosti s sistemom in sprejema 

ukrepe. Sestava teama zagotavlja razporeditev odgovornosti za delovanje sistema na vse 

službe podjetja. 

 

Vodstvo podjetja je imenovalo skrbnika okoljevarstvenega področja, ki skrbi za delovanje in 

trajno posodabljanje sistema. Je predstavnik vodstva. Njegove naloge so med drugim 

izvajanje monitoringa sistema, skrb za izvajanje in vzdrževanje standarda  ISO 14001, 

poročanje teamu o delovanju sistema,  spremljanje razvojnih trendov v okoljevarstveni 

zakonodaji ter predpisih, ki zadevajo podjetje, skrb za njihovo preučevanje in  zagotavljanje 

njihove vključitve v sistem upravljanja ter komuniciranje z javnostjo.  

 

Za delovanje sistema je bilo ključno izobraževanje vseh zaposlenih. Temeljni cilj 

izobraževanja je bil vzpostaviti zavest o ekoloških vprašanjih tako vodstvenih delavcev, 

delavcev v nabavi in prodaji ter delavcev v proizvodnji. V skladu z usmeritvami okvirne 

direktive EEC št. 89/391 je vzpostavil učinkovit model aktivnega sodelovanja zaposlenih v 

podjetju v zvezi z vprašanji varnosti in zdravja pri delu ter varstva okolja. Opisi delovnih 

nalog vsakega so bili dopolnjeni s konkretnimi nalogami v zvezi s sistemom varnosti. Tako je 

danes naloga nabavne službe, da surovine nabavlja pri dobaviteljih, ki zagotavljajo ustrezen 

prevzem nevarnih odpadnih snovi (kriteriji za izbiro dobaviteljev), komercialna služba pa 

skrbi za ekološko ustrezno odstranjevanje končnih odpadkov iz proizvodnje (kriteriji za 

pravilno izbiro poslovnih partnerjev za transport in uničenje nevarnih snovi).  

 

Primer: razvojno investicijski sektor mora na temelju v sistemu upravljanja opredeljenih 

kriterijev pripraviti oceno varnosti in zdravja pri delu ter ekoloških obremenitev za vso 

opremo, ki se nabavlja. Sistem zagotavlja odločitve o novih investicijah tudi na temelju 

varnosti in zdravja pri delu. Sistem upravljanja z okoljem vključuje tudi neposredno 

sodelovanje vseh delavcev, ki lahko s svojimi pripombami in predlogi na uporabljeni 

tehnološki postopek aktivno prispevajo k napredku varovanja okolja in varovanja zdravja 

delavcev. Tako bi, na primer,  bile pritožbe delavcev, da jih pri uporabi določene barve pečejo 

oči, znak teamu za okolje znak, da analizira proizvodni postopek in določi ukrepe. V 

preteklem letu je tako podjetje med tremi možnimi dobavitelji barv izbralo tistega, ki je med 

sicer tehnološko enakovrednimi barvami ponujal barvo, ki je za delavca najmanj obremenilna. 

 

Sistem omogoča stalen popolni nadzor nad ekološkimi obremenitvami v podjetju. Za vsak kos 

surovine (nevarne snovi), ki pride v podjetje, se v vsakem trenutku ve, kje je in kako se naj z 

njim ravna v normalnih in kritičnih razmerah. Proizvodni prostori so opremljeni z natančnimi 

in jedrnatimi navodili o ravnanju. Zagotovljen je sistem dvojnih lovilnikov, ki naj v primeru 

kritičnih situacij prepreči emisijo nevarnih snovi v okolje. 

 

Strokovna komisija se je prepričala o delovanju notranjega komunikacijskega sistema, ki 

omogoča formalno zabeleženje vseh pisnih in ustnih opozoril zaposlenih in javnosti v zvezi z 



varovanjem okolja. Vsako registrirano opozorilo se obravnava na teamu za okolje. Vsako 

opozorilo mora dobiti svoj odgovor.  

 

Vzpostavljen pa je tudi interni sistem presoje neskladnosti prakse z vzpostavljenim sistemom. 

Tudi vse ugotovljene neskladnosti mesečno obravnava team za okolje pod vodstvom 

direktorja podjetja in na tej podlagi sprejema ukrepe ter določa naloge. Sistem omogoča 

fleksibilno prilagajanje novim zahtevam in njegovo dograjevanje (novi predpisi, sprememba 

tehnologije, nove ocene obremenitev okolja). 

 

 

Ocena sistema upravljanja z okoljem v podjetju Tuba embalaža d. d.: 

Sistem zagotavlja, da je skrb za okolje ter za varnost in zdravje zaposlenih postal eden 

temeljnih ciljev poslovne politike podjetja, saj zagotavlja podjetju konkurenčno prednost na 

trgu. Odgovornost za izvajanje sistema je smotrno razporejena na vse poslovodne funkcije 

podjetja. Sistem je pomembno vplival na poslovno politiko podjetja, kar se kaže v letu 1997 

načrtovanih in izvedenih ukrepih (naložbe): sortiranje odpadkov že v proizvodnih linijah, 

ureditev ustreznega skladiščenja nevarnih odpadkov (kontrolirani prostori z umeščenimi 

lovilniki), izboljšanje funkcionalne sposobnosti čistilne naprave, tehnološke izboljšave, ki so 

zmanjšale porabo surovin, dograjuje se zaprti sistem pranja (prihranki zaradi zmanjšanja 

izgube tehnološke vode in čistilnih sredstev), zaprt sistem hlajenja sklopov linije za izdelavo 

laminatnih tub (zmanjšanje izgube tehnološke vode), sprememba energetskega vira na treh 

proizvodnih linijah (plin kot ekološko nesporen vir) ter načrti za ostale linije, nov tlak v 

proizvodnji itd. Hkrati se je povečala sistematična skrb za varnost in zdravje zaposlenih. 

Delovno okolje je urejeno.  

 

Izziv, ki ga je vodstvo podjetja sprejelo s pridobitvijo certifikata ISO 14001, zagotavlja, da bo 

podjetje Tuba embalaža d. d. sistem upravljanja z okoljem ter v tem okviru varnosti in zdravja 

pri delu vzdrževalo in dograjevalo kot učinkovit ukrep za pridobivanje zaupanja svojih 

poslovnih partnerjev. 

 

 

Ocena dosežka varnostnega inženirja Viljema Straška: 

Okoljevarstveni standard ISO 14001 zgolj opredeljuje integralne cilje upravljanja z okoljem 

(in v tem okviru varnosti ter zdravja pri delu kot dela okolja), ki naj jih podjetje doseže. 

Konkretna pot do teh ciljev je prepuščena iznajdljivosti in ustvarjalnosti izdelovalcev sistema 

upravljanja. Prav izgradnja konkretnega sistema je dosežek varnostnega inženirja Viljema 

Straška.  Izkušnje iz nekaterih slovenskih podjetij kažejo, da je za uspeh pri tej nalogi 

potreben interdisciplinarni pristop, znanja iz področij različnih tehničnih strok ter 

organizacijska znanja. Viljem Strašek je dokazal, da je lahko prav profil varnostnega inženirja 

(stroka varnosti in zdravja pri delu) učinkovito kos tej težki nalogi. Varnostnemu inženirju 

Strašku je uspelo jasno in uporabno identificirati dimenzije tveganja, določiti ustrezne 

postopke in ukrepe ter ustrezno razporeditev odgovornosti različnih služb v podjetju. 

Preglednost, uporabnost in učinkovitost sistema, ki ga je izdelal, je prepričala vodstvo 

podjetja, da je sistem sprejelo za eden od temeljev svoje poslovne politike. Konkurečna 

sposobnost podjetja se je povečala.  

 

Strokovna komisija meni, da je glavni dosežek varnostnega inženirja Viljema Straška z vidika 

varnosti in zdravja pri delu, da je uporabil sistem ISO 14000, ter da je z njim vzpostavil v 

podjetju tudi temelje sodobne varnosti in zdravja pri delu v duhu direktive EEC 89/391 in to 



kljub temu, da sedanji domači predpisi sodobnega postopka v smislu te direktive še ne uvajajo 

v prakso. 

 

 

Prispevek varnostnega inženirja Viljema Straška k razvoju stroke varnosti in zdravja 

pri delu: 

Varnostni inženir Viljem Strašek je aktivni član Društva varnostnih inženirjev in tehnikov 

Ljubljane. Udeležuje se strokovnih posvetov in ekskurzij. Ocenjuje, da so bile izkušnje 

pridobljene preko strokovne društvene aktivnosti pomembne pri snovanju sistema upravljanja 

z okoljem podjetja Tuba embalaža d. d. 

 

Sistem upravljanja z okoljem je strokovni javnosti že predstavil s serijo prispevkov v 

strokovni reviji Delo in varnost, v reviji Okolje ter v reviji Obrtnik. Sistem je predstavil na 

posvetu Slovenskega ekološkega gibanja in predstavnikom več deset slovenskih podjetij na 

posvetu Gospodarske zbornice Slovenije oktobra 1997. Sistem bo predstavil tudi na 4. 

simpoziju o varnosti in zdravju pri delu, ki ga organizira Zveza društev varnostnih inženirjev 

in tehnikov Slovenije v novembru 1997 v Novi Gorici. Pripravlja publikacijo, v kateri bo 

svoje izkušnje predstavil podrobneje. Na podlagi njegovega sistema trije študentje (študij 

ekonomije ipd.) pripravljajo diplomske naloge. 

 

Ne nazadnje pomen njegovega dosežka kaže dejstvo, da je več deset slovenskih podjetij v 

zadnjem letu pokazalo živ interes za njegove izkušnje. 

 

 

Predsednik strokovne komisije dr. Tomaž Kumelj 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Član strokovne komisije prof. dr. Primož Gspan 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

Član strokovne komisije mag. Jurij Vidovič 

 

 

 


