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MILAN TOMŠE, PREJEMNIK NAGRADE AVGUSTA KUHARJA 

ZA LETO 2001  

 
Slika 

 

Mnenje strokovne komisije:  

 

Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja  za leto 2001, ki so jo sestavljali predsednik 

mag. Jurij Vidovič (IVD Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor), člana komisije dr. 

Tomaž Kumelj (ZVD Zavod za varstvo pri delu, d.,d. iz Ljubljane) in prof. dr. Primož Gspan (Oddelek 

za tehniško varnost Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani), 

 

je ocenila, da dosežek diplomiranega varnostnega inženirja Milana Tomšeta  

 

Sistem varnosti in zdravja pri delu  

v holdingu Helios Domžale 

 

izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev  

nagrade Avgusta Kuharja za leto 2001. 

 
 

UTEMELJITEV: 
 

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi: 
1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za leto 2001 za diplomiranega 

varnostnega inženirja Milana Tomšeta, ki jo je 27. avgusta 2001 pripravilo Društvo varnostnih 

inženirjev Gorenjske; 

2. obiska dne 2. oktobra 2001 v holdingu Helios Domžale, (Količevo 2, 1230  DOMŽALE), 

pogovora s kandidatom in ogleda dokumentacije ter proizvodnje; 

3. pisnega gradiva o sistemu varnosti in zdravja pri delu v holdingu Helios, ki ga je izdelal 

diplomirani varnostni inženir Milan Tomše; 

4. pogovora  z mag. Markom Vreskom, direktorjem Heliosa Tovarne barv, lakov in umetnih smol 

Količevo ter članom uprave Heliosa Sestavljenega podjetja za kapitalske naložbe in razvoj 

Domžale, d. d.  o delu  kandidata; 

5. pogovora s Sonjo Špoljarič, vodjo splošno-kadrovskega sektorja Heliosa Sestavljenega podjetja za 

kapitalske naložbe in razvoj Domžale, d. d. o sodelovanju s kandidatom pri skupnih projektih; 

6. predstavitve proizvodnega programa v Heliosu Tovarni barv, lakov in umetnih smol Količevo, ki 

jo je pripravil univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije Janez Modrijan, tehnični 

direktor; 

7. predstavitve Centra za požarno varnost Heliosa, ki jo je pripravil varnostni inženir Rudi Volčini, 

vodja gasilske službe; 

8. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2001; 

9. pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja; 

10. statuta Fundacije Avgusta Kuharja. 

 

 

Ugotovitev stanja:  
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Diplomirani varnostni inženir Milan Tomše je zaposlen kot vodja inženiringa za varnost in zdravje pri 

delu in požarno varnost v Heliosu Poslovne storitve Domžale, d. o. o. Izvaja strokovne naloge varnosti 

in zdravja pri delu v holdingu Helios, v katerem je v domžalskem okolišu več gospodarskih družb:  

Helios Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj Domžale, d. d., 

Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d. o. o., 

Helios Kemična tovarna Domžale, d. o. o., 

Helios FORUM COLORUM, Družba za trženje in marketing Domžale, d. o. o., 

Helios Poslovne storitve, d. o. o., Domžale, 

CHROMCOM d. o. o., Domžale, 

EXIDO d. o. o., Domžale. 

 

V vseh gospodarskih družbah je zaposleno 753 delavcev, od tega v Tovarni barv, lakov in umetnih 

smol Količevo 434. Kar 20 odstotkov zaposlenih ima višjo oziroma visoko izobrazbo. Holding Helios 

ima močan lasten razvojni oddelek. Holding Helios se v Sloveniji med gospodarskimi družbami uvršča 

po dobičku na 35. mesto, po izvozu pa na 32. mesto. Izvozi več kot tretjino proizvodnje. V tujini ima 

več hčerinskih trgovskih družb. Proizvodnja v letu 2000 je obsegala 38.000 ton barv in lakov ter 

22.000 ton umetnih smol.  

 

Barve in lake v Domžalah proizvajajo od leta 1924. Temeljna nevarnost za zdravje ljudi in življenjsko 

okolje so nevarne kemikalije, ki se uporabljajo pri proizvodnji barv in lakov. Vodstvo družbe je od 

nekdaj varnosti namenjalo posebno pozornost, zato v preteklosti hujših nezgod ni bilo in je bila 

statistika vedno primerljiva z zahodnoevropskimi standardi varnosti. V inženiringu za varnost in 

zdravje pri delu ter požarno varnost je poleg Milana Tomšeta trenutno še diplomirani varnostni inženir  

pripravnik. Sodobna računalniška podpora omogoča razbremenitev pri administrativnem delu ter več 

časa za vsebinsko delo. Poslovna politika holdinga Helios je sistemsko varovanje zdravja ljudi in 

življenjskega okolja, zato z Inženiringom za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost tesno 

sodelujejo preostale strokovne službe in izvajajo svoj del nalog za doseganje varnosti. V holdingu 

Helios je zaposlen tudi pooblaščenec za nevarne kemikalije in ekolog, ki je odgovoren  za področje 

ekologije v družbi. Pomembno je sodelovanje z Informacijskim dokumentacijskim centrom holdinga 

Helios, ki  izdaja varnostna spričevala za nevarne kemikalije. Inženiring za varnost in zdravje pri delu 

ter požarno varnost pa redno sodeluje še s splošnim kadrovskim sektorjem, z vodji obratov, vodjo 

razvoja, nabavno službo, investicijskim sektorjem  in pooblaščencem za nevarne kemikalije. 

 

Naloge požarne varnosti opravlja Center za požarno varstvo (pri njegovem nastajanju in organizaciji je 

sodeloval Milan Tomše), v katerem je zaposlenih 22 profesionalnih gasilcev. Center opravlja storitve 

tudi za štiri občine in ima pooblastilo od ministrstva za obrambo za servisiranje gasilnikov, preglede 

hidrantnega omrežja, za posredovanje na avtocesti (v kratkem tudi v predorih) in zagotavlja 24-urni 

nadzor. Poklicni gasilci so usposobljeni in opravljajo občasna dodatna izobraževanja v izobraževalnem 

centru na Igu. Za druga podjetja v domžalskem območju se izobraževanje iz požarnega varstva 

opravlja na podlagi pridobljene koncesije in je za to pooblaščen Milan Tomše. Center za požarno 

varstvo skrbi tudi za ustrezno usposobljenost delavcev holdinga Helios, ki zato nastale požare 

praviloma uspejo obvladati že v začetni fazi. Enkrat letno opravijo v vsakem obratu vajo za ukrepanje 

v primeru požara. Vsako leto priredijo tudi enotedenski tečaj za mlade delavce (gasilec za prvo 

intervencijo). Milan Tomše je član predsedstva občinske gasilske zveze v Domžalah, odgovoren za  

gasilstvo v industriji.  

 

Strateška usmeritev holdinga Helios se kaže v poslovni odločitvi za pridobitev okoljevarstvenega 

standarda ISO 14001. Predvidoma bo certificiranje zaključeno januarja 2002. Član projektnega tima za 

pridobitev tega standarda je Milan Tomše. V okoljevarstveni standard je uspešno vključil tudi varnost 

in zdravje pri delu.  
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Skrb za ohranjanje in celo krepitev zdravja zaposlenih je del poslovne politike holdinga Helios. Za 

zaposlene je med delom organiziran topel obrok hrane, ker vodstvo ocenjuje, da je to zagotovilo za 

namensko izrabo sredstev za prehrano. Kakovostna prehrana je namreč dejavnik zdravja. Vsako leto 

organizirajo za 10 odstotkov zaposlenih aktivni zdravstveni oddih v zdraviliščih, kjer način okrevanja 

predpiše strokovnjak medicinske stroke. Cilj je, da bi bil zdravstveni oddih namenjen v celoti 

preventivi, zato postopoma zmanjšujejo delež kurativnega oddiha. Pri izvajanju te dejavnosti jih 

ovirajo davčni predpisi, po katerih se zdravstveni oddih za zaposlene, ki ga financira delodajalec, šteje 

kot boniteta, od katere morajo upravičeni delavci plačati dohodnino. Zaradi tega številni delavci 

odklonijo udeležbo.  

 

Holding Helios je ohranil počitniške in rekreacijske objekte in tako omogoča zaposlenim kakovostni 

oddih na morju in v zdravilišču po sprejemljivih cenah. 

 

Zdravstveno varstvo delavcev ima v holdingu Helios dolgo tradicijo. Sodelujejo z Zdravstvenim 

domom Domžale. Vsak teden imajo posvetovanja s splošnim zdravnikom, ki ga je za osebnega 

zdravnika izbralo 80 odstotkov zaposlenih. Ta posvetovanja služijo za ukrepe za izboljšanje zdravja 

zaposlenih, njihovo premestitev na ustreznejše delovno mesto in pomoč delavcem pri reševanju 

njihovih zdravstvenih težav. Sklenjena je tudi pogodba o sodelovanju s pooblaščeno zdravnico, 

specialistko medicine dela. Občasno opravlja kontrolne preglede delovnih mest v proizvodnji skupaj z 

Milanom Tomšetom. Redno se opravljajo meritve fizikalno-kemičnih škodljivosti in mikroklime 

(vsaka tri leta). Opravljen je bil tudi biološki monitoring, skupaj z meritvami koncentracij hlapov 

organskih topil na delovnih mestih. S tem se je preverjal dejanski učinek izmerjenih koncentracij 

hlapov organskih topil na organizem izpostavljenih delavcev (metaboliti). Milan Tomše redno sodeluje 

s pooblaščeno zdravnico medicine dela. Za nevarnejša delovna mesta skupaj izdelujeta zdravstveno 

oceno delovnih mest. Vzroke zdravstvenih težav delavcev preiskujeta na vsakem delovnem mestu in 

skupno načrtujeta potrebne spremembe in ukrepe za ohranjanje zdravja zaposlenih. 

 

Vodstvo holdinga Helios namerava v prihodnjih štirih letih naložbeno politiko v proizvodno 

tehnologijo prilagoditi vse višji starostni strukturi zaposlenih. Tehnologija naj bi v prihodnje tudi 

starejšim delavcem omogočala delo z normalnim naporom, tako da jim bo prilagojena količina in ritem 

dela (ergonomski ukrepi). Zmanjšane bodo predvsem obremenitve zaradi fizično zahtevnega ročnega 

premeščanja bremen. 

 

Za zaposlene v holdingu Helios tedensko izhaja interni časopis s stalno rubriko o varnosti in zdravju 

pri delu ter požarni varnosti. V njej Milan Tomše ali zdravnik oziroma drugi strokovnjaki na ustrezen 

način delavcem približajo načela varnosti in zdravja pri delu. 

 

Poslovna politika holdinga Helios je ne le vzgoja zaposlenih za varno delo na delovnem mestu, ampak 

varnostna kultura v celotnem življenju. Ugotavljajo namreč, da nezdrave navade delavcev v zasebnem 

življenju pomembno vplivajo na sposobnost ohranjanja zdravja zaradi obremenitev, ki so jim 

izpostavljeni na delovnem mestu. Odločitev vodstva podjetja pa je, da je treba delavce ustrezno 

seznanjati z načeli ohranjanja zdravja in jih spodbujati k odpravljanju nezdravih življenjskih navad 

tudi v zasebnem življenju. V holdingu Helios imajo, na primer, program pomoči zaposlenim, ki so 

zasvojeni z alkoholom. Delavce, katerih zdravstveno stanje kaže na odvisnost, s pogovori usmerjajo v 

strokovne programe boja proti odvisnosti. Navadno delavci takšno pomoč sprejmejo in v programu 

prostovoljno sodelujejo. 

 

Zaradi nevarnih  kemikalij veljajo stroga preventivna pravila za varovanje zdravja zaposlenih. Vsaka 

noseča delavka je takoj premeščena z delovnih mest, kjer bi lahko prišla v stik z mutagenimi in 

teratogenimi nevarnimi kemikalijami (snovmi). Izvajajo se izredno selektivni predhodni zdravstveni 

pregledi, tako da se sklene delovno razmerje izključno z delavci, katerih zdravstveno stanje je 
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primerno znanim obremenitvam. Poklicnih bolezni do sedaj med zaposlenimi holdinga niso ugotovili. 

Previdnost pa se veča, saj znanost vsako leto več snovi uvršča na seznam nevarnih. Določene vrste 

nevarnih kemikalij (snovi) so zaradi varovanja zdravja delavcev izločili iz proizvodnje. Z namenom 

zniževanja obremenitev za delavce se namensko spreminja tehnologija proizvodnje. Ocenjujejo, da so 

največje obremenitve delavcev pri saržiranju in na polnilnih mestih končnega izdelka v embalažo. 

Zaradi večje ogroženosti delavke ne delajo več v fazi polnitve. Sipke surovine se nadomeščajo s 

tekočimi. Pri embalaži nadomeščajo sode s cisternami in malo embalažo. Razvijajo se novi premazni 

izdelki, ki zmanjšujejo sestavo organskih topil in nevarnih pigmentov ter izdelkov, ki so v celoti brez 

topil in so na vodni osnovi (vodotopni premazi). 

 

Med zaposlenimi je osem odstotkov delovnih invalidov. Vodstvo podjetja želi sodelovati z 

invalidskimi komisijami, tako da bi se mlajši invalidni delavci poklicno prekvalificirali in kljub 

zdravstveni okvari produktivno delali na ustreznem delovnem mestu.  

 

Holding Helios izvaja projekt obvladovanja vzrokov bolniške odsotnosti zaposlenih. Znano je, da 

dandanes poškodbe pri delu niso več najpomembnejši  vzrok za zdravstvene okvare, povezane z 

delom, temveč so to neupoštevanje načel ergonomije, prenašanje težkih bremen, prisilne drže in 

prehiter tempo dela. Delovni vodje se morajo z delavci pogovoriti, ali je bila po njihovem mnenju 

njihova bolniška odsotnost povezana z delom. Na podlagi pogovorov z obolelimi delavci načrtujejo 

spremembe tehnologije in ukrepe za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu. Cilj je, razmeroma visoko 

stopnjo bolniške odsotnosti znižati z 8,9 na 4,9 odstotka. Po pol leta izvajanja projekta se je odsotnost 

zmanjšala za 0,7 odstotka. Del tega projekta je tudi vzgoja delavcev za samoodgovornost, kar pomeni, 

da posamezni delavec ni odgovoren zgolj za varno delo, ampak tudi za varno življenje in zdravje izven 

delovnega časa. Delavec, ki izrazi interes, gre na obdobni zdravstveni pregled izven predvidenih 

rokov. Na stroške delodajalca je organizirano cepljenje proti gripi, ki se ga udeleži od 35 do 40 

odstotkov delavcev.  

 

Holding Helios skrbi tudi za dobre odnose s sosedi v okolici tovarne. Vsako leto je v mesecu oktobru 

(13. oktobra)  dan odprtih vrat, ko si proizvodnjo sme ogledati zainteresirana javnost. Zaradi 

upoštevanja pritožb sosedov je bila zgrajena tudi protihrupna ograja pri obratu umetnih smol.  

 

Podatki o varnosti in zdravju pri delu v holdingu Helios  za leto 2000 

Podatki za leto 2000 Holding Helios TBLUS Helios 

Število zaposlenih 31. 12. 2000 750 430 

Indeks tveganja 16,68 7,2 

Indeks pogostnosti 27,8 36 

Indeks resnosti 0,6 0,2 

Število obdobnih zdravstvenih pregledov 313 204 

Število ur izobraževanja na zaposlenega 7 7 

Število delavcev na klimatskem zdravljenju 37 17 

 

V letu 2000 je bilo v vseh podjetjih holdinga Helios 34 nezgod, od tega tri prometne nesreče na poti na 

delo oziroma z dela. Poškodovalo se je torej 4,5 odstotka zaposlenih. Od tega je bilo 31 poškodb 

lahkih. Trend števila poškodb je v upadanju, vendar pa se povečuje število izgube delovnih dni na 

poškodbo. Milan Tomše je izdelal program ukrepov za znižanje števila poškodb, v katerem je 

predvidel tehnične, izobraževalne, organizacijske in stimulativne ukrepe. Cilj je znižanje števila 

poškodb pod republiško povprečje. 

 

Milan Tomše občasno pripravi za Inženiring za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost pisno 

»Poročilo o stanju varstva in izvajanju varstvenih ukrepov«, ki ga obravnava vodstvo holdinga. V 

poročilu so navedene ugotovitve o stanjih, ki lahko povzročijo nevarne dogodke, in predlogi ukrepov z 
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oceno varnosti. Z ugotovitvami so seznanjeni odgovorni vodje objektov in tehnološkega postopka. 

Določena je odgovorna oseba za odpravo pomanjkljivosti. V poročilu so navedena tudi vsakotedenska 

opozorila izbranega zdravnika večine delavcev. Vsako sredo zaseda tudi »zdravstveni kolegij«, ki ga 

sestavljajo Milan Tomše, direktor proizvodnje, vodja kadrovske službe in pooblaščena zdravnica ter 

obravnava zdravstveno stanje delavcev in potrebne ukrepe. 

 

Vloga Milana Tomšeta za vzpostavljanje kulture varnosti med zaposlenimi holdinga Helios je po 

mnenju vodstva ključna. Milan Tomše vsako leto v usposabljanje za varno delo vključi 240 delavcev.  

Navodila za varno delo so po mnenju vodstva zgolj orodje za doseganje varnostne kulture. Milan 

Tomše namreč izvaja izobraževanje in usposabljanje tako, da delavec dojame, da je cilj varnostnih 

navodil predvsem varovanje njegovega zdravja. Ključni del usposabljanja je predstavitev možnih 

zdravstvenih okvar delavcev in obrazložitev namena varnostnih navodil. Izkazalo se je, da je to 

učinkovita metoda za spreminjanje vzorcev vedenja.  

 

Dosežek, za katerega je bil za nagrado Avgusta Kuharja predlagan diplomirani varnostni inženir Milan 

Tomše, je novi sistem varnosti in zdravja pri delu, ki ga je v obliki pisnih navodil, pravilnikov, 

programov in projektov zasnoval in izpeljal v zadnjih dveh letih. Analiza vzrokov zdravstvenih okvar 

iz preteklosti je pokazala, kje in kdaj prihaja do poškodb. Spoznal je, da je najbolj učinkovita metoda 

seznanitev delavcev z zdravstvenimi okvarami, ki jih povzroča izpostavljenost posameznim nevarnim  

kemikalijam, oziroma varnostnimi pastmi, ki se pojavljajo v določenih fazah delovnega postopka, 

kadar delavec ne uporablja predpisane osebne varovalne opreme. Na tej podlagi je zasnoval novi 

pristop seznanjanja in usposabljanja delavcev za varno delo. Strokovna komisija se je prepričala, da se 

je občutljivost delavcev za varnostna vprašanja bistveno povečala, odkar so učinkovito seznanjeni z 

možnimi zdravstvenimi posledicami neupoštevanja navodil za varno delo. Milan Tomše je med 

drugim na mestih, kjer se delavci posameznih obratov zbirajo, namestil pregledne priročnike s 

kratkimi informacijami o nevarnostih, navodila za varno delo, seznam predpisane osebne varovalne 

opreme in navodila za ukrepanje ob nevarnih dogodkih. Vsa opozorila so opremljena z ustreznimi 

varnostnimi znaki in varnostnimi barvami. Vodje obratov so strokovni komisiji zatrdili, da sedaj 

delavci sami zahtevajo osebno varovalno opremo in dodatne informacije o varnostnih ukrepih. 

Ozaveščenost delavcev o pomenu varnostnih navodil se je pomembno povečala. Milan Tomše od 

delavcev zbira pripombe o udobnosti osebne varovalne opreme. Upoštevanje opozoril delavcev je 

bistveno povečalo uporabo osebne varovalne opreme (na primer ob hrupu).  

 

Milan Tomše je pripravil pisna navodila in pravilnike o varnem delu, varnih postopkih, uporabi osebne 

varovalne opreme ne le za vsak obrat in delovno opravilo, temveč celo za vsako fazo delovnega 

opravila. Ugotovil je namreč, da do poškodb prihajazgolj v posameznih kritičnih fazah delovnega 

postopka. Pripravljena so jedrnata pisna navodila o varnih postopkih in potrebni osebni varovalni 

opremi. V proizvodnem procesu smejo sodelovati zgolj delavci, ki so usposobljeni za varno delo, kar 

morajo vodji obrata dokazati pri teoretičnem in praktičnem preizkusu. Nobena naprava ne sme 

obratovati, ne da bi pred tem s podpisom potrdil njeno varnost Milan Tomše. Najnevarnejši delovni 

postopki (na primer delo v prostorih z omejeno prostornino in vzdrževalna dela s povečano stopnjo 

nevarnosti) se smejo opravljati zgolj na podlagi pisnega dovoljenja, ki ga da Milan Tomše na podlagi 

zapisnika o upoštevanju varnostnih ukrepov. S podpisom morajo delavci in vodje obratov ter 

strokovnih služb potrditi, da so upoštevali vse predpisane varnostne postopke in uporabili osebno 

varovalno opremo. Določen je čas (na primer 10 minut) za izmenjavo delavcev, ki opravljajo nevarna 

dela. Nadzorni delavec mora ves čas nadzorovati varnost delavca, ki opravlja dela v prostorih z 

omejeno prostornino (na primer čiščenje rezervoarjev). Če se delavec slabo počuti, je potrebno dela 

takoj prekiniti. Seveda so predpisani tudi vsi tehnični varnostni ukrepi za vsako fazo delovnega 

postopka. Delavci morajo podpisati izjavo, da so bili usposobljeni za varno opravljanje dela. Sistem 

pisnih zapisnikov in podpisovanja je prav gotovo povečal odgovornost vseh, ki pri teh delih sodelujejo. 

Če v podjetju posamezna dela opravljajo pogodbeni partnerji, pa se sklene sporazum o skupnih 
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ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču, v katerem so določene varnostne 

obveznosti investitorja in izvajalca del. 

 

Obvladovanje dokumentov iz varnosti in zdravja pri delu je vključeno v standard ISO 14001. Tehnično 

varstvo, ki ga izvaja inženiring za varnost in zdravje pri delu, zajema poleg periodičnih pregledov 

opreme tudi (v sodelovanju z ekologom) izdajanje mnenj o vsaki opremi, ki se nabavlja. Mnenje se 

izdaja tudi pri montaži nove opreme. Naprava sme obratovati zgolj s soglasjem inženiringa za varnost 

in zdravje pri delu. Z napravo smejo delati zgolj delavci, ki so usposobljeni za njeno upravljanje. 

Vzdrževalna dela se izvajajo na podlagi sistema pisnih navodil in pisnih dovoljenj. Pripravljen je 

pravilnik in navodila o uporabi osebne varovalne opreme za vsako fazo vsakega delovnega opravila. 

Skupaj z ekologom mora Milan Tomše dajati mnenje o tveganjih, povezanih z uporabo posameznih 

nevarnih snovi. Izdelana so pisna navodila za delavce, ki morajo biti usposobljeni za varno ravnanje z 

nevarnimi snovmi. V sodelovanju z zunanjimi izvajalci se opravljajo meritve obremenjenosti 

delovnega okolja z nevarnimi snovmi ob sočasnem biološkem monitoringu (prisotnost nevarnih 

kemikalij v vzorcih krvi in urina prisotnih delavcev) v navzočnosti pooblaščene zdravnice. Pri 

prekoračenih vrednostih meritev se izvajajo tehnološki ukrepi. Uporabljajo se nemški standardi 

varnosti. V sodelovanju z vodji obratov se izvaja teoretično in praktično usposabljanje delavcev za 

varno delo. Inženiring vodi evidence o varnosti in zdravju pri delu (predpisane evidence po zakonu o 

varnosti in zdravju pri delu). 

 

Naloga inženiringa za varnost in zdravje pri delu je tudi obveščanje in sodelovanje s predstavniki 

delavcev. Svet delavcev redno obravnava poročila o varnem delu. Sindikat je seznanjen z delom 

inženiringa. Delavci se seznanjajo tudi s pomočjo biltena.  

 

V letu 2001 je inženiring za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost pripravil izjavo o varnosti z 

oceno tveganja za 245 delovnih mest. Pri pripravi izjave niso najemali zunanjih institucij. Ocena 

tveganja je bila pripravljena skoraj za vsako delovno mesto, ker se je izkazalo, da so skoraj pri vsakem 

posebnosti, ki so varnostno pomembne. Pri pripravi ocene je bil opravljen ogled vsakega delovnega 

mesta in pripravljen dejanski posnetek stanja ter ugotovljena stopnja tveganja in določeni ukrepi in 

roki za njegovo odpravo. Ukrepi so določeni za vsako delovno mesto posebej. Določeni pa so tudi 

skupni ukrepi in roki za posamezne obrate ter odgovorne osebe. Ves sistem je računalniško podprt in 

zato nadzorovan. Milan Tomše je član tima, v katerega je znal vključiti vsebine varnosti in zdravja pri 

delu. Programi po tem standardu so certificirani in se zato izvajajo. Vodstvo holdinga Helios je ocenilo 

oceno tveganja kot vsebinsko pomemben sistematičen opomnik, kaj, zakaj in kdaj je potrebno narediti. 

Pri sprejemanju ocene tveganja je sodeloval tudi svet delavcev in sindikat. Pokazalo se je, da se je 

spremenil odnos delavcev do vprašanj varnosti. Pomembnejši od dodatkov k plačam zaradi težkih 

delovnih razmer postajajo ukrepi za varovanje zdravja zaposlenih.  

 

 

 

Prispevek diplomiranega varnostnega inženirja Milana Tomšeta k razvoju stroke 

varnosti in zdravja pri delu 
 

Diplomirani varnostni inženir Milan Tomše je član Društva varnostnih inženirjev Gorenjske od leta 

1991. Pred tem je od leta 1973 deloval v Društvu varnostnih inženirjev Ljubljana. Je član Zbornice za 

varnost in zdravje pri delu. Izkušnje, ki si jih je pridobil pri delu v kemijski industriji, je vedno znal 

posredovati kolegom v društvu. Za člane društva je organiziral seminar o nevarnih kemikalijah in 

čiščenju odplak. Je dolgoletni predavatelj s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva 

pri izobraževalnem centru Domžale. Pri Gasilski zvezi Domžale predava varnost in zdravje pri delu pri 

opravljanju gasilske službe, požarne preventive, elektrotehnike ter zaščite telesa in dihal. Prejel je 



 7 

odlikovanji republiške in občinske gasilske zveze, priznanje občine Domžale in priznanje podjetja 

Helios.  

 

 

Ocena dosežka diplomiranega varnostnega inženirja Milana Tomšeta 
 

Diplomirani varnostni inženir Milan Tomše je znal ustvarjalno zasnovati učinkovit sistem varnosti in 

zdravja pri delu v zahtevni kemični proizvodnji. Pripravil je strokovno podlago za izjavo o varnosti z 

oceno tveganja, za katero je bil pripravljen deloma lasten sistem, posebej prilagojen zahtevam in 

nevarnostim v proizvodnih podjetjih holdinga Helios. Izdelal je tudi pravilnike in navodila o varnih 

postopkih dela in sistem nadzora izvajanja. Uporabil je pristop vizuelnega obveščanja (z opozorilnimi 

znaki in barvami) v kombinaciji s kratkimi pisnimi varnostnimi opozorili. V sistem je znal ustvarjalno 

pritegniti vse strokovne službe holdinga Helios, ki tako izvajajo svoj delež zagotavljanja varnosti in 

zdravja pri delu. Uspel je prepričati vodstvo holdinga Helios, da so varnost in zdravje pri delu, 

varovanje okolja in požarna varnost med  temeljnimi elementi poslovne politike. Poseben uspeh 

Milana Tomšeta je, da je vzpostavil varnostno kulturo med delavci, ki so spremenili svoj odnos do 

osebne varovalne opreme in upoštevanja varnostnih navodil. To mu je uspelo zato, ker je upošteval 

opozorila delavcev o njihovem počutju in o kakovosti osebne varovalne opreme.  Posebna odlika 

njegovega dela je kultura varnosti, ki se vzpostavlja na podlagi ustvarjalno zasnovanega programa 

usposabljanja delavcev za varno delo in za odgovorno varovanje svojega zdravja tako na delovnem 

mestu kot v prostem času. To mu je uspelo predvsem zato, ker je znal na delavcu dostopen način 

predstaviti zdravstvena tveganja, povezana z delom, in varovalni namen navodil o varnem delu. 

 

 

 

Mag. Jurij Vidovič, predsednik strokovne komisije 

 

 

 

 

Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije 

 

 

 

 

Dr. Tomaž Kumelj, član strokovne komisije 

 

 

 

 

 

 

 


