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OCENA KANDIDATA  
ZA NAGRADO AVGUSTA KUHARJA ZA LETO 1998  

ING. JANEZA ŠTERBALA  
IZ DELNIŠKE DRUŽBE TALUM KIDRIÈEVO: 

 

 

 

 

Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja  za leto 1998 v sestavi 

mag. Jurij Vidoviè, dipl. inž. (Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja 

Maribor) - predsednik komisije, dr. Tomaž Kumelj, dipl. el. ing. (Zavod RS za 

varstvo pri delu iz Ljubljane) in prof. dr. Primož Gspan (Oddelek za tehniško 

varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo) 

 

ocenjuje, da dosežek varnostnega inženirja Janeza Šterbala  

 

- program ukrepov za zmanjšanje števila poškodb pri delu  

v delniški družbi TALUM Kidrièevo iz junija 1996 

 

izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev nagrade Avgusta Kuharja  

za leto 1998  

 

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 1998 podeli nagrado Avgusta 

Kuharja varnostnemu inženirju Janezu Šterbalu, dipl. org. dela. 

 

 

 

 



UTEMELJITEV: 
 

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi: 
1. utemeljitve kandidature kandidata za nagrado Avgusta Kuharja za leto 1998 varnostnega 

inženirja Janeza Šterbala, dipl. org. dela za program ukrepov za zmanjšanje števila poškodb 

pri delu in njegovo izvedbo v delniški družbi Talum Kidrièevo (na podlagi predloga Društva 

varnostnih inženirjev in tehnikov Maribor); 

2. obiska v delniški družbi TALUM Kidrièevo 7. oktobra 1998, pogovora s kandidatom in 

ogleda proizvodnje aluminija; 

3. programa ukrepov za zmanjšanje števila poškodb pri delu TALUMa d.o.o. iz junija 1996, 

4. analize poškodb pri delu v delniški družbi TALUM za obdobje januar - junij 1998 s 

primerljivimi podatki za leta 1995 - (I - VI) 1998; 

5. posebnega pisnega opozorila predsednika uprave delniški družbi TALUM o sredstvih in 

opremi za osebno varstvo pri delu iz dne  15.6.1998; 

6. predloga Programa ukrepov za izboljšanje stanja varstva pri delu v delniški družbi TALUM 

iz 1998. leta; 

7. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 1998; 

8. pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije Avgusta 

Kuharja; 

9. statuta Fundacije Avgusta Kuharja. 

 

 

Ugotovitev stanja:  
Delniška družba TALUM Kidrièevo je nastala v letu 1995 iz dotedanje Tovarne glinice in 

aluminija (TGA), potem ko je v Kidrièevem prenehala proizvodnja glinice. Delniška družba 

TALUM na podlagi elektrolize proizvaja primarni aluminij iz uvožene glinice. V delniški 

družbi TALUM je zaposleno 1.014 delavcev, od tega 109 žensk in 905 moških. Delo se izvaja 

v štirih izmenah. Delo v proizvodnji aluminja je posebno težko in zdravju škodljivo, saj je za 

17 delovnih mest priznana beneficirana delovna doba, kjer se za 12 koledarskih mesecev dela 

prizna 15 mesecev pokojninskega zavarovanja, za 9 delovnih mest pa beneficirana delovna 

doba, kjer se za 12 koledarskih mesecev dela prizna 14 mesecev pokojninskega zavarovanja.  

 

Obremenitev okolja je po ukinitvi proizvodnje glinice bistveno manjša. Delniška družba 

TALUM je po letu 1989 sprejemala ukrepe, ki so emisije SO2 v zrak zmanjšali za 93%,  katrana 

za 95% in leteèega pepela za 100%. Emisija fluora se je zmanjšala za 53%. Naèrtujejo 

deflourizacijo tudi v elektrolizi B. Kvaliteta odpadnih vod se izboljšuje in je v skladu s 

predpisano zakonodajo. Kolièine odpadkov so se po letu 1984, ko so znašale 240.000 ton letno, 

znižale na manj kot 8.000 ton v letu 1996. Veèji del odpadkov se uporablja kot sekundarna 

surovina.  

 

Delniška družba TALUM si je v letu 1996 pridobila certifikat o standardu kakovosti ISO 9001. 

Varstvo pri delu je v ta standard vkljuèeno v okviru službe za kakovost. Poleg navodil za delo 

je v standardu vedno vkljuèeno tudi navodilo za varno delo. 

 

Strokovna komisija je ugotovila, da je varnostni inženir Janez Šterbal, dipl. org. dela avtor 

Programa ukrepov za zmanjšanje števila poškodb pri delu v delniški družbi TALUM Kidrièevo 

iz junija 1996. Program je bil potrjen s strani strokovnega sveta in sveta delavcev delniške 

družbe TALUM ter bil obravnavan na sindikatu podjetja  in se izvaja. 

 



Varnostni inženir Janez Šterbal je v delniški družbi TALUM vodja službe varstva pri delu, v 

kateri sta poleg njega še dva varnostna inženirja in tajnica - vodja evidence. Pri delu službe 

varstva pri delu v družbi TALUM je poudarek na tehniènem varstvu pri delu in spremljanju 

zdravja pri delu v zvezi s poškodbami pri delu in poklicnimi boleznimi. (V delniški družbi 

TALUM po ukinitvi proizvodnje glinice ne beležijo veè poklicnih bolezni.) V delovno podroèje 

Službe varstva pri delu spada opravljanje strokovnih nalog in nudenje pomoèi ter drugih 

izvršilnih nalog v zvezi z doloèanjem in izvajanjem varstvenih ukrepov in normativov varstva 

pri delu oziroma izpolnjevanjem obveznosti ter opravljanjem opravil in dejavnosti za izvajanje 

in zagotavljanje varstva pri delu. Naloge službe varstva pri delu se le delno pokrivajo tudi z 

nalogami kadrovske službe na podroèju bolniške odsotnosti z dela zaradi bolezni in poškodb 

izven dela. Delo službe varstva pri delu je raèunalniško podprto z uveljavljenimi raèunalniškimi 

programi, izdelanimi za potrebe varstva pri delu. V delniški družbi TALUM imajo v vsaki 

delovni enoti “zadolžene osebe za varstvo pri delu”.  Gre za osebe z najmanj višjo in visoko 

izobrazbo, ki so v pomoè vodjem delovnih enot. Njihove naloge so opredeljene v 

organizacijskem predpisu družbe. Naloge zadolženega delavca za varstvo pri delu so 

spremljanje varnosti v delovnem okolju in razmer pri delu v delovni enoti (v delovni enoti, za 

katero je zadolžen, ima prost vstop v vse prostore ob vsakem èasu),  sodelovanje pri pripravi 

navodil za varno delo, sodelovanje pri izdelavi in izvajanju programa za praktièno pouèevanje 

za varno delo,  sodelovanje pri periodiènih pregledih in preizkusih delovnih naprav, sodelovanje 

pri raziskavi poškodb pri delu, najmanj enkrat tedensko pregled delovnih prostorov in nadzor 

reda in èistoèe ter prehodnosti in oznaèitve transportnih poti  ter površin za dostop do elektro 

naprav, gasilnih sredstev, površin za posluževanje strojev ter strojev.  Nadzira tudi doloèena in 

urejena mesta za orodje. Svoje ugotovitve vpisuje v Zapisnik o pregledu, ki ga pregleda in 

dopolni tudi vodja delovne enote in dostavi službi varstva pri delu. Zadolžena oseba organizira 

odpravo ugotovljenih nepravilnosti in poda poroèilo o izvedbi.  Zadolžene osebe je za te naloge 

izobrazila služba za varstvo pri delu. 

 

Program ukrepov za zmanjšanje števila poškodb pri delu delniške družbe TALUM je nastal v 

letu 1996 s ciljem zmanjšati v letu 1995 povišano število poškodb na raven, ki bo primerljiva s 

proizvajalci aluminija v Evropi. Zmanjšanje števila poškodb v letu 1996 naj bi znašalo  20%. 

Namen programa je bil organizacija dela, v kateri je varno delo skupna stalna naloga vseh 

zaposlenih in ne le naloga službe varstva pri delu. Cilj programa je bil tudi spremljanje stroškov 

varstva pri delu na posebnem kontu, da bi varstvo pri delu v gospodarski družbi postalo razvidna 

ekonomska kategorija. Program je pomenil nadgraditev ukrepov varstva pri delu, ki so jih v 

delniški družbi TALUM izvajali že vrsto let. 

 

Program je ukrepe razgradil v 8 poglavij z dosledno doloèenimi roki za izvedbo in 

zadolžitvami nosilcev: 

 

1. Vzgoja in izobraževanje v zvezi z varstvom pri delu: ob prvi razporeditvi vsakega delavca 

in vsaki kasnejši prerazporeditvi mora biti delavec po programu teoretièno in praktièno 

pouèen o nevarnostih za poškodbe in škodljivostih za zdravstvene okvare, dokler delavec 

samostojno ne obvlada varnega naèina dela. Delavci, ki opravljajo delo z veèjim 

zdravstvenim tveganjem, morajo biti pouèevani periodièno. Program vzgoje in 

izobraževanja temelji na analizi poškodb pri delu in tveganj, povezanih z delom. Program 

upošteva tveganja povezana z vsako posamezno stopnjo poteka dela. Pripomoèek pri 

izdelavi programa so bila že izdelana navodila za varno delo. Teoretièno pouèevanje opravi 

služba varstva pri delu, praktièno pa vodja skupine oziroma izmene (slednje posebej vpliva 

na uèinkovitost programa).  

Odgovorni za izvedbo: vodje delovnih enot, kadrovska služba in služba za varstvo pri delu. 



 

2. Obvešèanje sodelavcev in sodelavk: priprava kratkih jasnih navodil za vse zaposlene o 

naèinih lastnega varovanja, ravnanja v primeru poškodb, o nalogah posameznika in 

vodstvenih delavcev v primeru poškodb ter o dolžnostih in pravicah v zvezi z varstvom pri 

delu. Za nekatera konkretna dela so pripravili tudi slikovna navodila. Podroèje varstva pri 

delu se delavcem približa z rednim objavljanjem dejstev o varstvu pri delu v èasopisu družbe 

TALUM “Aluminij” in v Novicah.  

Odgovorni za izvedbo: služba varstva pri delu. 

 

3. Pregledi in preizkusi delovnih naprav: na podlagi programa se v delniški družbi TALUM 

dosledno upošteva naèelo, da se sme uporabljati le delovne naprave, ki imajo s predpisi 

zahtevano dokumentacijo (elaborat o varstvu pri delu, pismena izjava, sprièevalo o varnosti, 

navodila za varno uporabo, preizkušanje in vzdrževanje). Nova delovna naprava mora biti 

pred zaèetkom obratovanja pregledana in preizkušena, o èemer mora biti pripravljen 

zapisnik. Na tej podlagi se dopolnijo navodila o varnem delu. Dosledno vodijo evidence o 

periodiènih pregledih delovnih naprav. Za stabilne naprave je doloèen rok za pregled najveè 

tri leta, za prevozne oziroma ne fiksno prikljuèene naprave pa eno leto.  

Odgovorni za izvedbo: naroènik delovnih naprav, vodja razvoja, služba varstva pri delu, 

vodje delovnih enot. 

 

4. Sredstva in oprema za osebno varstvo pri delu: uporabljajo jih le, èe s tehniènimi ukrepi 

ni mogoèe prepreèiti tveganja za zdravje delavca. Ponovno so pregledali Pravilnik delniške 

družbe TALUM o sredstvih za osebno varstvo pri delu ter za posamezna delovna mesta na 

novo doloèili sredstva in opremo ter roke trajanja. Izdelana je bila analiza kolièinske porabe 

sredstev in opreme za osebno varstvo. Zaostrena je bila disciplinska in odškodninska 

odgovornost delavcev in vodij v zvezi z nenamensko uporabo in varovanjem te opreme.  

Odgovorni za izvedbo: služba za varstvo pri delu, vodje del. 

 

5. Delovno okolje: Program zahteva vsakih 5 let meritve razmer v delovnem okolju (veljavni 

predpisi jih zahtevajo vsake 3 leta). Ekološke razmere je treba urediti v skladu z zahtevami 

tehnologije dela v doloèenem prostoru (toplotne razmere, osvetlitev, hrup, zaprašenost, 

prezraèevanje in drugo). Vzdrževanje reda in èistoèe v delovnem prostoru, oznaèenje 

dostopov do elektro naprav, gasilnih sredstev in površin za posluževanje strojev, doloèitev 

mest za odlaganje orodij, prehodnost transportnih poti in prehodov se zapisniško tedensko 

preverja.  

Odgovorni za izvedbo: vodje delovnih enot, zadolžene osebe in vodje obratov. 

 

6. Notranji nadzor: z organizacijskim predpisom so uvedli sistem “zadolženih oseb za varstvo 

pri delu”, ki nadzorujejo in skrbijo za odpravo ugotovljenih nepravilnosti v zvezi z varstvom 

pri delu.  

Odgovorni za izvedbo: služba varstva pri delu, vodje delovnih enot, vodja službe za 

organizacijo. 

 

7. Sistem odgovornosti: pripravili so nov sistem ukrepanja v primerih poškodb pri delu, ki 

temelji na ugotavljanju disciplinske odgovornosti, ugotavljanju delovne uspešnosti delavca 

in strokovni presoji delovne zmožnosti in usposobljenosti delavcev z nadpovpreènim 

številom poškodb.  

Odgovorni za izvedbo: služba varstva pri delu, kadrovska služba, pravna služba. 

 



8. Zavarovanje: ocenjena je bila soodvisnost nezgodnega zavarovanja delavcev in števila 

poškodb pri delu.  

    Odgovorni za izvedbo: vodstvo in pravna služba. 

 

Vodja programa si je v soglasju z vodstvom delniške družbe TALUM za uresnièevanje 

posameznih dejavnosti lahko izbral tudi druge sodelavce. Izvajanje programa vodstvo družbe 

spremlja èetrtletno. Poroèila o izvajanju programa obravnavata tudi svet delavcev in sindikat 

podjetja. 

 

Na podlagi izkušenj pri izvajanju programa iz leta 1996 je v letu 1998 predsednik uprave 

delniške družbe TALUM za vse zaposlene in vse delavce, ki v obmoèju družbe TALUM 

opravljajo kakršnokoli delo, izdal posebno opozorilo v zvezi s sredstvi in opremo za osebno 

varstvo pri delu. V njem je opredelil disciplinsko odgovornost vodij delovnega procesa v zvezi 

z nadziranjem dosledne in namenske uporabe varovalnih sredstev (hujša kršitev delovnih 

obveznosti v primeru zanemarjanja nadzora). Za delavce je predvideno štiri stopenjsko 

ukrepanje v primeru zaporednih kršitev (1. opozorilo; 2. opozorilo in odstranitev z dela, 

neupravièenost do denarnega nadomestila za èas odstranitve, zaèasno znižanje stopnje 

napredovanja; 3. odstranitev z dela, disciplinski postopek, denarna kazen, zaèasno znižanje 

stopnje napredovanja, usposabljanje za varno delo izven delovnega èasa; 4. disciplinski 

postopek in podaljšano znižanje stopnje napredovanja oziroma prenehanje delovnega 

razmerja). Za izvajanje so zadolženi vodje delovnih enot, vodje obratov, zadolžene osebe za 

varstvo pri delu in varnostni inženirji. 

 

Varnostni inženir Janez Šterbal je v letu 1998 pripravil nadaljni predlog Programa ukrepov za 

izboljšanje stanja varstva pri delu v delniški družbi TALUM, ki še ni bil potrjen  s strani vodstva 

družbe. Cilj programa je raven varnosti pri delu, zaradi katere sploh ne bo veè poškodb pri delu 

zaradi pomanjkljivih delovnih naprav, pomanjkljive ali nepravilne pouèenosti delavcev, 

nedosledne uporabe osebnih varovalnih sredstev, slabe delovne in tehnološke discipline. 

Predlog tega nadaljnega programa nadgrajuje program iz leta 1996. Predvideva preizkuse 

znanja delavcev po vsakem opravljenem pouèevanju s pismenim testom in praktiènim 

preizkusom pred trièlansko komisijo, ki je ista in dela po enakih kriterijih na ravni celotne 

družbe. Posebna pozornost je namenjena rednemu obvešèanju vodstva in delavcev o gibanju 

podatkov v zvezi z varstvom pri delu za vsako delovno enoto. Dvakrat na leto je predvideno 

poroèanje o stroških za varstvo pri delu. Za vse delovne naprave je upoštevajoè znaèilnosti 

naprave doloèen šest, dvanajst, štiriindvajset, šestintrideset ali šestdeset meseèni rok za pregled. 

Razdelan je postopek raziskovanja vzrokov poškodb pri delu in ukrepanja na tej podlagi. 

Posebna novost je poglavje o motivaciji - stimulaciji za varno delo. Delavce naj bi motivirali s 

soodloèanjem pri oblikovanju posebnih varnostnih predpisov, izbiri modelov osebnih 

varovalnih sredstev, dodatni varovalni opremi nevarnega dela stroja ipd. Uvedeno naj bi bilo 

varnostno tekmovanje in denarno nagrajevanje skupine, obrata ali izmene za varno delo na 

podlagi varnostne statistike. Program naj bi obravnaval strokovni svet družbe, svet delavcev in 

sindikat družbe. 

 

 

 

 

 

Ocena dosežka varnostnega inženirja Janeza Šterbala: 

 



Usmeritve Evropske unije za doseganje varnosti in zdravja pri delu zahtevajo doloèitev 

programa ukrepov za odpravo oziroma zmanjšanje tveganj na podlagi ocene tveganja oziroma 

ocene varnosti pri delu. Program ukrepov za zmanjšanje števila poškodb pri delu v delniški 

družbi TALUM Kidrièevo iz junija 1996, ki ga je izdelal varnostni inženir Janez Šterbal, 

predstavlja sistematièni in v praksi preizkušeni program ukrepov za poveèanje ravni varnosti in 

zdravja pri delu, ki naèela usmeritev ustvarjalno in uèinkovito prevaja v prakso. 

 

Uèinkovitost programa ukrepov za zmanjšanje števila poškodb pri delu delniške družbe 

TALUM Kidrièevo iz leta 1996 je bila praktièno preizkušena. Njegovo uspešnost naj orišejo 

naslednji podatki iz analize poškodb za obdobje 1995 - (I - VI) 1998: 

 

 1995 1996 1997 (I-VI) 1998 

povpreèno št. zaposlenih 1.129 1.109 1.066 1.014 

št. poškodb pri delu 168 129 57 19 

št. poškodb na poti 12 15 7 8 

št. izgubljenih dni zaradi poškodb 3.657 2.715 1.511 811 

 

Zaradi poostrenega nadzora kakovosti, namenske porabe, pranja, vzdrževanja in odpisovanja 

osebnih varovalnih sredstev so se v letu 1998 stroški za osebna varovalna sredstva v primerjavi 

z letom 1997 znižali za 15%. 

 

Strokovna komisija ocenjuje, da je najpomembnejši dosežek varnostnega inženirja Janeza 

Šterbala, da mu je uspelo vodilne in vodstvene delavce delniške družbe TALUM ter ostale 

zaposlene preprièati, da je varnost in zdravje pri delu skupna in stalna naloga vseh in pomembna 

ekonomska kategorija za ocenjevanje delovne uspešnosti posameznika in poslovne uspešnosti 

gospodarske družbe. Služba za razvoj in tehnologi so spoznali svojo vlogo pri naèrtovanju 

varnosti pri delu in v tem prepoznali priložnost za pridobitev strokovne avtoritete. Vzgoja in 

izobraževanje, katerih praktièni del so pripravili neposredni vodje, sta postala temeljna metoda 

za utrditev sistema varstva pri delu, v katerem vsaka služba prevzema svoj del naloge. Varnostni 

inženir Janez Šterbal je dal tudi pobudo za analizo vzrokov bolniške odsotnosti, ki jo je v letu 

1998 pripravila kadrovska služba družbe. 

 

Varnostni inženir Janez Šterbal je izgradil sistem trajnega izboljševanja varnosti in zdravja pri 

delu z oblikovanjem v praksi preizkušenega uèinkovitega programa, ki ga lahko štejemo kot 

model za uporabo v drugih podjetjih. Prednost sistema je zlasti sistematièna preglednost kot 

pogoj za uèinkovitost in praktièno uporabo. Z uèinkovitostjo sistema, ki je hkrati nadgradnja 

analize varnosti, je vzbudil v vodstvu gospodarske družbe zaupanje in spoznanje o koristi in 

potrebnosti vgraditve varnosti in zdravja pri delu v politiko poslovanja gospodarske družbe. 

 

Zanimiv je podatek, da je svet delavcev delniške družbe TALUM varnostnega inženirja Janeza 

Šterbala v letu 1997 predlagal za nagrado družbe za uspešno delo Zlati metulj. 

 

 

 

 

 

 

 

Prispevek  varnostnega inženirja Janeza Šterbala, dipl. org. dela k razvoju stroke 

varnosti in zdravja pri delu:  



 

Varnostni inženir Janez Šterbal je aktiven èlan Društva varnostnih inženirjev in tehnikov 

Maribor. Je soavtor pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektriènega toka delniške 

družbe TALUM iz Kidrièevega in kot tak svoje izkušnje o varnostnih ukrepih v zvezi z 

elektriènimi instalacijami posredoval èlanom mariborskega društva. Služba varstva pri delu 

delniške družbe TALUM omogoèa zainteresiranim seznanitev z delovanjem upeljane 

raèunalniške podpore varstva pri delu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsednik strokovne komisije mag. Jurij Vidoviè:  _________________________________ 

 

 

 

 

Èlan strokovne komisije prof. dr. Primož Gspan:____________________________________ 

 

 

 

 

Èlan strokovne komisije dr. Tomaž Kumelj:________________________________________ 

 

 

 


