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Bernard Turk, 

dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v stroki varnosti in zdravja pri delu 

 

 

 

Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2002, ki sta jo sestavljala 

predsednik mag. Jurij Vidovič (IVD Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor) in 

član prof . dr. Primož Gspan (Oddelek za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko 

tehnologijo v Ljubljani), 

 

je ocenila, da dosežek diplomiranega varnostnega inženirja Bernarda Turka 

 

sistem varnosti in zdravja pri delu v delniški družbi Kovinoplastika Lož,  

Industrija kovinskih in plastičnih izdelkov 

 

izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2002. 

 

 

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi: 
1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za leto 2002 za Bernarda 

Turka, ki jo je 28. junija 2002 pripravilo Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana; 

2. obiska dne 4. septembra 2002 v delniški družbi Kovinoplastika Lož, Industriji kovinskih 

in plastičnih izdelkov, pogovora s kandidatom in ogleda dokumentacije in proizvodnje; 

3. pisne predstavitve podjetja Kovinoplastika Lož; 

4. pogovora z Milošem Kovačem, namestnikom predsednika uprave delniške družbe 

Kovinoplastika Lož, o delu kandidata; 

5. pogovora z Antonom Arhom, direktorjem Tehničnega sektorja Kovinoplastike Lož, v 

katerega sestavi je Služba za investicije in varstvo pri delu;  

6. pogovora z dipl. inž. Matjažem Pavlinom, delavcem Službe za investicije in varstva pri 

delu o postopkih priprave ocene tveganja Kovinoplastike Lož; 

7. pogovora z Matjažem Žnidaršičem, predsednikom sveta delavcev o sodelovanju Službe 

varstva pri delu Kovinoplastike Lož s svetom delavcev  pri pripravi ocene tveganja v letu 

2001; 

8. pogovora s Slavico Čuk, predsednico sindikata SKEI v Kovinoplastiki Lož, o sodelovanju 

Službe za investicije in varstvo pri delu s sindikatom pri pripravi ocene tveganja v letu 

2001; 

9. pogovora z dr. Samom Modicem, upokojenim direktorjem Kliničnega inštituta za 

medicino dela, prometa in športa iz Ljubljane, o vlogi Bernarda Turka pri ustanavljanju 

obratne ambulante Kovinoplastike Lož; 

10. ogleda proizvodnje in pogovora z Marjanom Vampljem, direktorjem PC Orodjarna; 

11. pogovora z dr. Alenko Starc in ogleda obratne ambulante Kovinoplastike Lož;  

12. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2002; 

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

Kuharja; 

14. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja. 

 

 

Ugotovitev stanja:   
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Diplomirani varnostni inženir Bernard Turk je vodja Službe za investicije in varstvo pri delu v 

delniški družbi Kovinoplastika Lož, Industrija kovinskih in plastičnih izdelkov. V tem 

podjetju je zaposlen že 35 let. Začel je kot kvalificiran delavec in s študijem ob delu stalno 

pridobival višjo strokovno izobrazbo. Strokovna dela varstva pri delu opravlja od leta 1975. 

Leta 1979 je diplomiral kot varnostni inženir in bil eden prvih, ki je leta 1998 s študijem v 

Sloveniji pridobil tudi diplomo diplomiranega varnostnega inženirja. Trenutno na šoli za 

varstvo pri delu v Zagrebu začenja tretji semester magisterskega študija na področju stroke 

varnosti in zdravja pri delu.  Od leta 1990 dalje je vodja Službe za investicije in varstvo pri 

delu, ki se organizacijsko uvršča v Tehnični sektor. Kot vodja službe za investicije je seveda 

znal varnost in zdravje pri delu vključiti v vsako naložbo Kovinoplastike Lož.  

 

Proizvodnja kovinskih in plastičnih izdelkov je v Ložu na Notranjskem leta 1954 nastala iz 

majhne mehanične delavnice za popravilo koles in mopedov. Proizvodnja je sprva stekla na 

pridobljenih odpisanih strojih starejših slovenskih tovarn in je potekala na devetnajstih 

različnih lokacijah. Šele leta 1966 je bila končana njena selitev v skupno zgradbo na današnji 

lokaciji. Kot delniška družba je bila v register gospodarskih družb vpisana leta 1995. Za 

Kovinoplastiko Lož je značilno, da je razvila več različnih proizvodnih programov in da se je 

prav ta raznolikost (ob stalni skrbi za razvoj lastne blagovne znamke in inovativnih 

proizvodov) izkazala za temelj njene sposobnosti prilagajanja spremembam na tržišču v času, 

ko so mnoga druga podjetja propadla zaradi izgube trga. Danes se njena proizvodnja deli po 

profitnih centrih na: 

1. PC Okovje: stavbno pohištvo in komponente iz jekla, barvnih kovin ter polimernih 

materialov,  

2. PC Inox: kuhinjski pomivalniki, gastronom posode in drugi izdelki za opremo kuhinj iz 

plemenitega nerjavečega jekla, 

3. PC Orodjarna: tehnološka oprema, stroji in orodja za tehnologijo tlačnega litja, 

avtomatizacija montažnih linij in orodja za avtomobilsko industrijo, 

4. PC Gradbeni elementi: stavbno pohištvo (okna in vrata za novogradnjo in obnovitvena 

dela) iz trdnih polimernih profilov, 

5. PC Kovind Unec: plastični in kovinski izdelki za avtomobilsko industrijo. 

 

Danes je v Kovinoplastiki Lož zaposlenih 1180 delavcev oziroma 1500 skupaj s proizvodnimi 

hčerinskimi podjetji v mednarodnem solastništvu, Roto Lož, d. o. o., Dynacast Lož, d. o. o., 

Techno Lož, d. o. o., in Lož Metalpres, d. o. o. (Hrvaška). V državah srednje in vzhodne 

Evrope ima še sedem prodajnih hčerinskih podjetij ter ustanavlja nova v državah Cefte in 

Evropske unije. Izvaža v več kot 40 držav. V Letu 2001 so znašali prihodki od prodaje 15 

milijard tolarjev in čisti dobiček 1,1 milijarde tolarjev. Povprečna plača na zaposlenega je 

višja od povprečne slovenske plače. Po anketi Gospodarske zbornice Slovenije se uvršča na 

49. mesto med 300 največjimi slovenskimi izvozniki, na 50. mesto po čistem dobičku in na 

81. mesto med 300 največjimi podjetji v Sloveniji. Načrtujejo 10-odstotno letno rast prodaje 

svojih izdelkov. Dosegajo od 8 do 12 % donosnosti na delniški kapital. Investicije izvajajo 

izključno s lastniškim kapitalom, za kar namenijo vsaj 50 % letnega dobička. Investicije so 

namenjene izključno v tehnologijo, ekologijo in izboljšanje delovnih razmer.  

 

Kovinoplastika Lož ima dolgoletno tradicijo politike kakovosti, saj verjame, da je prodor in 

obstoj na svetovnih trgih mogoč le z varnimi in kakovostnimi izdelki. Svoj sistem kakovosti 

so leta 1993 uskladili z zahtevami standarda ISO 9001 (certifikat z dne 2. januarja 1994). 

Certifikat za okoljevarstveni standard ISO 14001 je Kovinoplastika Lož pridobila 6. marca 

1998 kot tretje podjetje v Sloveniji. Certifikat za okoljevarstveni standard ISO 14000 

(presojevalci iz Velike Britanije) so uspeli pridobiti kljub galvani. Ponašajo se namreč z eno 
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najbolj čistih galvan tako v Sloveniji kot v srednji Evropi. Vodja projektne skupine za 

pridobitev tega certifikata je bil Bernard Turk. Delovanje in naloge s področja varnosti in 

zdravja pri delu so vključene v sistema tako standarda ISO 9001 kot ISO 14001.  

 

Posebej ponosni so na evropske certifikate za avtomobilsko industrijo, saj se jim je uspelo 

uveljaviti kot proizvajalec orodja za večino evropskih avtomobilskih tovarn. Znano je namreč, 

da je prav proizvodnja avtomobilov tehnološko najbolj napredna in zahtevna. Naslednji cilj 

Kovinoplastike Lož je pridobitev mednarodnega standarda varnosti in zdravja pri delu. 

 

Kovinoplastika Lož ima računalniško podporo celotne proizvodnje in lasten računalniški 

center, ki proizvodnjo popolnoma nadzira in s tem zagotavlja racionalno porabo materiala in 

med drugim nadzor nad ravnanjem z nevarnimi snovmi.  

 

Po letu 1979 je Bernard Turk ostal edini strokovni delavec Kovinoplastike Lož na področju 

varstva pri delu. V začetku 70-tih let je bilo v kovinski proizvodnji na stiskalnicah veliko 

poškodb. Bernard Turk je sklenil odpraviti vzroke. Njegov talent za delo z ljudmi mu je 

omogočil, da je organiziral timsko delo različnih strokovnih služb pri pripravi navodil za 

varno delo – obratovalnih dovoljenj. V timu so sodelovali tehnolog, vodja orodjarne, tehnolog 

analitik, vodja razvoja proizvodne enote in varnostni inženir, ki so morali s podpisom potrditi 

veljavnost obratovalnega dovoljenja. V obratovalnih dovoljenjih je kratek opis delovnega 

mesta in navodila o varnem in pravilnem delu. Obratovalna dovoljenja so vsebovala navodila 

za vse faze uporabe orodja, od skladiščenja do pravilne nastavitve orodja in njegove uporabe 

ter vrnitve v skladišče po končani seriji. Bernardu Turku je kljub odporu vodij proizvodnje 

uspelo uveljaviti pravilo, da se sme v proizvodnji uporabiti zgolj orodje z obratovalnim 

dovoljenjem (orodje brez takega dovoljenja ni bilo plačano). Sistem obratovalnih dovoljenj v 

Kovinoplastiki velja še danes. Bernard Turk pa je ta sistem predstavil na posvetih Zveze 

društev varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije v Mariboru, Ljubljani in Novem mestu.  

 

Bernard Turk je na podlagi obratovalnih dovoljenj in navodil za varno delo izvajal 

usposabljanja delavcev za varno delo. Kot metodo dela je uporabil posnetke iz proizvodnje, s 

pomočjo katerih je delavcem ponazoril primere nevarnih in varnih postopkov dela ter 

predstavil možne posledice za njihovo zdravje. Izkazalo se je, da so njegove inovativne oblike 

usposabljanja učinkovale na spremembo obnašanja delavcev. Število poškodb se je po uvedbi 

obratovalnih dovoljenj znižalo za 40 odstotkov. 

 

Bernard Turk je v 70-tih in 80-tih letih v Kovinoplastiko Lož vpeljal tudi pisne izjave o 

varnosti za uvožene stroje. V tistem času uvoženi stroji namreč še niso bili opremljeni z 

navodili o varni uporabi. Posamezni stroji sploh niso bili opremljeni s kakršno koli 

dokumentacijo. Bernard Turk je organiziral pisne izjave o varnosti za vsak stroj, ki je bil v 

Kovinoplastiki Lož v uporabi. 

 

Bernard Turk v 70-tih letih ni bil zadovoljen s sistemom zdravstvenih pregledov, saj so 

delavci na preventivne zdravstvene preglede morali potovati zelo daleč. Sklenil je organizirati 

obratno ambulanto v Kovinoplastiki Lož. Pri tem je trčil ob nasprotovanje Zdravstvenega 

doma Cerknica, katerega soglasje je bilo potrebno za ustanovitev obratne ambulante. Pri 

dokazovanju upravičenosti obratne ambulante se je povezal tudi z direktorjem Kliničnega 

inštituta za medicino dela, prometa in športa iz Ljubljane dr. Samom Modicem. Obratna 

ambulanta je bila ustanovljena leta 1980. Kasneje je Bernard Turk organiziral tudi ustanovitev 

zobozdravstvene ambulante v Kovinoplastiki Lož. Obratna ambulanta ter ambulanta splošne 

medicine z zobozdravstveno ambulanto obstajajo še danes. Trenutno je na specializaciji 
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zdravnica, ki bo po opravljenem specialističnem izpitu prevzela opravljanje nalog 

pooblaščene zdravnice od zunanjega pogodbenega partnerja.  

 

Dobro varstvo pri delu v Kovinoplastiki Lož je bilo leta 1989 nagrajeno z medaljo zlato 

sonce, ki je bila v SFR Jugoslaviji v letih 1987–1989 nagrada za izjemne dosežke varstva pri 

delu.  

 

Značilnost Bernarda Turka je na eni strani neprestana »radovednost«, kot je to svojo lastnost 

sam poimenoval, in na drugi strani nepopustljivo iskanje rešitev za varnostne probleme. Znan 

je po tem, da išče odgovore pri strokovnjakih tako državnih kot strokovnih institucij  ter 

stanovskih kolegih in na tej podlagi najde inovativne rešitve. Pokazal je občutljivost za 

okoljevarstvena vprašanja, še ko je pri nas v zvezi s tem veljala brezbrižnost. Lož na 

Notranjskem je majhno naselje, kjer se vsi prebivalci osebno poznajo. Zato je Bernard Turk 

vedno kazal občutek odgovornosti za ohranitev skupnega življenjskega okolja. Vpetost v 

občutljiv kraški svet Kovinoplastiki Lož  tako že desetletja narekuje spoštovanje strogih 

zahtev veljavnih predpisov. Sistematično je, na primer, iskal rešitev za varno odstranitev 

odpadnega olja. Ker v Sloveniji na ravni države še ni bilo organiziranega strokovnega 

odstranjevanja teh olj, je našel rešitev v porabi olja v obliki ogrevanja stanovanjskih objektov 

zaposlenih v Kovinoplastiki Lož.  

 

Hlajenje strojev proizvodnje kovinskih in plastičnih izdelkov zahteva velike količine vode. 

Kovinoplastika Lož je zato pred leti pridobila dovoljenje za lastno vrtino. Poraba vode je 

znašala 150.000 m3 na leto. Bernard Turk je zaradi zavesti o omejenih virih pitne vode 

predlagal in izpeljal naložbo z lastno vrtino v zaprti sistem hlajenja, kjer ista voda kroži od 

strojev do bazenov, se v njih ohlaja in nato znova uporabi za hlajenje strojev. Kljub lastni 

vrtini Kovinoplastika Lož zato nič več življenjskega okolja ne obremenjuje s črpanjem nove 

vode za hlajenje strojev.  

 

Bernard Turk je tudi predsednik Industrijskega gasilskega društva Kovinoplastike Lož, ki 

zagotavlja učinkovito ukrepanje ob razlitju ali razsutja nevarnih snovi. Ustanovljena je 

intervencijska skupina tega društva, v katero je vključenih 24 delavcev, in je usposobljena za 

hitro ukrepanje v notranjskih občinah Cerknica, Loška Dolina, Bloke in Loški potok. Bernard 

Turk je vodstvo podjetja prepričal za nakup izjemno dragega gasilskega vozila, ki je 

usposobljeno za intervencije ob razlitju ali razsutja nevarnih snovi. Pričakujejo, da bo društvo 

po sprejetju ustreznih predpisov pridobilo državno koncesijo za interveniranje ob nevarnih 

dogodkih z nevarnimi snovmi v tem delu Notranjske. 

 

Skrb Bernarda Turka za življenjsko okolje kaže podatek, da je Kovinoplastika Lož samo v 

zadnjih treh letih realizirala 25 okoljevarstvenih programov in da v naslednjih dveh letih 

načrtuje izvedbo še nadaljnjih 12. Kovinoplastika Lož je zato v okviru akcije »Moja dežela, 

urejena in čista« trikrat dobila priznanje Gospodarske zbornice Slovenije in Turistične zveze 

Slovenije kot najbolj urejeno podjetje, od tega dve priznanji za najbolj urejeno podjetje v 

Notranjski regiji in eno priznanje kot najbolj urejeno podjetje v Republiki Sloveniji. 

 

Bernard Turk je znan po stalni skrbi za izboljšanje udobja delavcev na delovnem mestu. V 

zadnjem času je posebej ponosen na toplotno izolacijo strehe proizvodne hale, kjer poteka 

montaža okovja. Rešena sta bila problema osvetlitve in ogrevanja v zimskem času. Z 

vgraditvijo posebnih seval za ogrevanje pod stropom je bila učinkovito izkoriščena tudi topla 

voda po ohlajevanju strojev. Hkrati pa so se toplotna sevala  izkazala za izjemno ugoden vir 
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ogrevanja, saj je bil končno rešen problem prepihov v proizvodni hali, kjer viličarji ves čas 

delovna mesta oskrbujejo z materialom.  

 

Značilna je skrb, ki jo je Bernard Turk pokazal pri snovanju prijetnega delovnega okolja 

zaposlenih v Razvojnem biroju PC Orodjarna. Gre za ključne strokovnjake, ki Orodjarni 

zagotavljajo razvoj. Bernard Turk je poskrbel za ergonomsko maksimalno ugodno ureditev 

delovnih mest. Zunanji strokovnjak profesor Pavlin s Fakultete za arhitekturo je določil barve 

opreme, ki stimulativno vplivajo na počutje delavcev. Delavci biroja so imeli dva meseca na 

voljo šest različnih posebej ergonomsko zasnovanih stolov, da si je vsak delavec lahko izbral 

tip stola, ki mu najbolj ustreza. Enaka skrb je bila namenjena osvetlitvi in razporeditvi 

delovnih miz, tako da ima vsak delavec svoj zasebni prostor in da ni ovirano sodelovanje.  

 

Bernard Turk načrtuje program obvladovanja hrupa. Načrtujejo protihrupno zaščito za stroje, 

ki še vedno proizvajajo največ hrupa. Velik del proizvodnje, zlasti v PC Orodjarni, že poteka 

z elektronsko krmiljenimi stroji, ki so manj hrupni. 

 

Pripravljajo projekt nabave ustreznejših rokavic proti urezninam, saj z dosedanjimi niso 

zadovoljni. Indeks frekvence poškodb pri delu (IF) znaša 43, indeks resnosti poškodb (IR) pa 

0,56, kar je ugodneje, kot velja v panogi.  

 

Cilj strokovnih služb Kovinoplastike Lož ostaja obvladanje visoke bolniške odsotnosti (9 %). 

Vsak dan je zaradi bolezenskih vzrokov odsotnih več kot 100 delavcev. Kadrovska služba in 

obratna ambulanta pripravljata analizo vzrokov bolezenske odsotnosti. Analiza je pokazala 

predvsem poškodbe lokomotornega sistema. Zato se ukinja ročno delo in se ga nadomešča z 

avtomatiko.  Dodatek k plači za delavce brez bolniške odsotnosti so ukinili, saj ni vplival na 

obseg odsotnosti. V program obvladovanja visoke bolniške odsotnosti se vključuje tudi 

psihologinjo. Pripravljeni so številni rekreativni programi za zaposlene v Kovinoplastiki Lož. 

Razvita je  počitniška dejavnost za zaposlene, katere začetnik je bil tudi Bernard Turk. Visoka 

bolezenska odsotnost jih skrbi, saj jim primanjkuje delavcev. Začasno zaposleni nadomestni 

delavci zaradi manjših delovnih izkušenj pa pomenijo tveganje pri zagotavljanju varnosti pri 

delu. Visoki so tudi stroški za njihove preventivne zdravstvene preglede.  

 

Strokovna dela varnosti in zdravja pri delu v Kovinoplastiki Lož danes poleg Bernarda Turka 

izvajata še dva strokovna delavca, diplomirani varnostni inženir in pripravnik. Področje 

ekologije, ki pa je tudi tesno povezano z varnostjo in zdravjem pri delu, pa obvladuje 

ekologinja (diplomirana inženirka kemijske tehnologije), ki je tudi v tej službi. Naloga 

ekologinje je predvsem obvladovanje tveganj v zvezi z nevarnimi snovmi. Služba vodi vse s 

predpisi določene evidence o varnosti in zdravju pri delu. Analiza vzrokov poškodb vključuje 

pogovor z direktorji proizvodnih enot. Zapisniki vsebujejo predlog ukrepov. Evidentirajo in 

analizirajo tudi nevarne dogodke, ki se ne končajo s poškodbo. Služba velik del časa namenja 

načrtovanju varne tehnologije in sodelovanju s strokovnimi službami. Služba tudi usposablja 

delavce za varno delo, požarno varnost, zdravstveno varnost in varnemu ravnanju z nevarnimi 

snovmi.  

 

Pomemben projekt, ki ga je služba samostojno izpeljala (odgovoren zanj je Matjaž Pavlin) v 

letu 2001, je bila priprava ocene tveganja za skupine delovnih mest. Izbrana je bila SME 

metoda IVD Inštituta za varstvo pri delu in varstvo okolja iz Maribora. Čeprav je metoda 

prvenstveno namenjena za mala in srednja podjetja, jo je služba Kovinoplastike Lož 

ustvarjalno in po oceni republiškega inšpektorja za delo, vodstva delniške družbe, sveta 

delavcev ter sindikata uspešno in ustvarjalno uporabila. Ocenjevanje 87 skupin delovnih mest 
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z enakimi nevarnostmi in tveganji (ocenjevalna mesta) je neposredno izvedla skupina 70 ljudi 

v štirih mesecih. Imenovana je bila krovna komisija na ravni delniške družbe in delovne 

komisije, ki so si delovna mesta ogledale in jih ocenjevale po vnaprej pripravljenih kriterijih 

(na primer naziv delovnega mesta, obrazec s seznamom nevarnosti, posebne zdravstvene 

nevarnosti, delovna oprema itd.). V sestavo vseh komisij so bili vključeni predstavniki sveta 

delavcev in sindikata. Predsednika sveta delavcev in sindikata sta potrdila, da služba varnosti 

in zdravja pri delu s predstavniki delavcev tudi sicer vzorno sodeluje. Načrt za delo komisij je 

pripravila služba. Priprava ocene je zajemala tudi anketiranje delavcev o varnosti in zdravju 

na delovnem mestu. Ocena tveganja je bila končana, ko jo je 27. julija 2001 podpisal 

predsednik uprave delniške družbe. Ocena bo redno revidirana. 

 

Metoda SME je bila izbrana zaradi njene računalniške podpore in računalniške analize ocen, 

ki je indikacija za določanje stopnje tveganja in za ukrepanje. Zdravstveno oceno delovnih 

mest po programskih enotah je pripravila pooblaščena zdravnica dr. Andreja Marolt Savič iz 

Zavoda za varstvo pri delu. Naštete so nevarnosti po evidencah poškodb in bolezni, določena 

je vsebina potrebnih preventivnih zdravstvenih pregledov in roki zanje. 

 

Del ocene tveganja je tudi seznam nevarnih snovi in pripravkov po profitnih centrih, ki ga je 

pripravila ekologinja in ki vsebuje natančna in kratka navodila za ravnanje z njimi (povzetek 

varnostnih listin). Dodan je bil načrt za ukrepanje v primeru nevarnih dogodkov.  

 

Na podlagi ocene tveganja sta bila določena stodva splošna in konkretna ukrepa za 

zmanjšanje in odpravo tveganja tako za kolektivno varnost kot za posamezna delovna mesta. 

Med ukrepi je med  drugim tudi prezračevanje in  ohlajevanje galvane. Spremembe 

tehnologije so zajete v srednjeročni načrt investicij v letih 2002–2006.   Zagotovljen je 

računalniški dostop do vseh elementov ocene tveganja in računalniška podpora nadzora 

izvajanja. V skladu s priporočilom inšpektorja za delo, ki je opravil inšpekcijski nadzor izjave 

o varnosti z oceno tveganja, načrtujejo spremembo organigrama delniške družbe, tako da bo 

Služba za investicije in varnost ter zdravje pri delu neposredno pod upravo delniške družbe.   

 

Predstavniki uprave delniške družbe zagotavljajo, da v Kovinoplastiki Lož obstaja kultura 

varnosti, ki med drugim opredeljuje vse odločitve o tehnologiji in s tem o razvoju delniške 

družbe. Dejstvo, da je bilo pri pripravi ocene tveganja vključeno veliko število zaposlenih, je 

pripomoglo k spremembi miselnosti oziroma do bolj občutljivega odnosa zaposlenih do 

varnosti. Po besedah predsednice sindikata so delavci vedno bolje obveščeni. Zlasti mladi 

delavci iščejo informacije o meritvah delovnega okolja in njihovih rezultatih. Razvija se 

kultura zdravja. Standardi varnosti ISO zahtevajo pretočnost informacij oziroma javljanje 

nevarnih dogodkov. Vzpostavljen je sistem javljanja delavec – neposredni vodja – služba – 

vodja proizvodnje. Delavci imajo možnost, da vlagajo pisne predloge in opozorila. 

 

Prispevek diplomiranega varnostnega inženirja Bernarda Turka 

k razvoju stroke: 
 

Bernard Turk je postal član Društva varnostnih inženirjev Ljubljana leta 1985. Bil je član 

izvršilnega in upravnega odbora društva ter predsednik društva. Član izvršilnega in 

nadzornega odbora je še danes. Je predsednik območnega odbora in član upravnega odbora 

Zbornice za varnost in zdravje pri delu. Je tudi član Inženirske zbornice Slovenije in matične 

sekcije inženirjev tehnologov in drugih inženirjev ter je vpisan v seznam pooblaščenih 

inženirjev.  
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Ocena dosežka diplomiranega varnostnega inženirja Bernarda 

Turka: 
 

Bernard Turk je zaslužen, da sta varnost in zdravje pri delu temelja investicijske in s tem 

poslovne politike enega najuspešnejših notranjskih in slovenskih podjetij. Eden od 

pomembnih dosežkov Bernarda Turka je, da je z dolgoletnim in vztrajnim delom dosegel v 

tovarni, ki je v kmečkem okolju in brez industrijskega zaledja in  tradicije, da se lahko ponaša 

z zgledno ravnijo delovne in varnostne kulture. Kovinoplastika Lož se je uveljavila kot zgled 

uspešnega gospodarskega razvoja, ki temelji na inovativnih, kakovostnih in cenovno 

konkurenčnih izdelkih, hkrati pa upošteva visoke mednarodne standarde varovanja 

življenjskega okolja in zdravja zaposlenih. Bernard Turk se je v stroki varnosti in zdravja pri 

delu uveljavil kot neutruden iskalec inovativnih rešitev za varno in zdravo delo ter za 

delavcem bolj ugodne delovne razmere. Pri tem je znal povezovati stroko tako v društvu 

varnostnih inženirjev kot v panogi in celotni državi. Bernard Turk je eden tistih 

strokovnjakov, ki ga stanovski kolegi najpogosteje navajajo kot strokovno avtoriteto. 

 

 

 

 

 

Mag. Jurij Vidovič, predsednik strokovne komisije 

 

 

 

Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije 


