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Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2003 v sestavi predsednik 

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

člana komisije dr. Tomaž Kumelj (ZVD Zavod za varstvo pri delu Ljubljana) ter prof . dr. 

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

Ljubljani) 

 

ocenjuje, da dosežek varnostnega inženirja Janeza Bogataja 

 

sistem varnosti in zdravja pri delu v delniški družbi Termo,  

Industriji termičnih izolacij iz Škofje Loke 

 

izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2003. 

 

 

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi: 
1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za leto 2003 za Janeza 

Bogataja, ki jo je 24. junija 2003 pripravilo Društvo varnostnih inženirjev Gorenjske; 

2. obiska v delniški družbi Termo Škofja Loka, Industriji termičnih izolacij, pogovora s 

kandidatom in ogleda dokumentacije in proizvodnje; 

3. pisne predstavitve delniške družbe Termo Škofja Loka; 

4. pogovora z Bojanom Mihovcem, direktorjem proizvodno tehničnega sektorja in članom 

uprave delniške družbe Termo Škofja Loka o delu kandidata; 

5. ogleda proizvodnje kamene volne; 

6. potrdila Združenja proizvajalcev mineralnih vlaken Nemčije za znak RAL, da izdelki 

Termo Škofja Loka izpolnjujejo zahteve o biorazgradljivosti vlaken z dne 4. 8. 1999; 

7. okoljevarstvenega poročila Čista proizvodnja za podjetje Termo Škofja Loka z dne 20. 3. 

2002 (avtor Matjaž Jelenc); 

8. priznanja Gospodarske zbornice Slovenije z dne 5. 6. 2002 za udeležbo v enoletnem 

projektu »Čista proizvodnja 2001« in izvedbo metodologije čiste proizvodnje v podjetju 

Termo Škofja Loka; 

9. certifikata za standard ISO 14001:1996 Sistem ravnanja z okoljem za razvoj, proizvodnjo 

in prodajo kamene volne, tesnilnih mas in izdelkov iz armiranega poliestra ter 

konstruiranje opreme za proizvodnjo kamene volne na lokacijah Trata, Bodovlje in 

Poljane z dne 15. 12. 2000 Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje; 

10. priznanja za energetsko učinkovito podjetje leta 1999, ki sta ga podelila Agencija za 

učinkovito rabo energije AURE pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti in Gospodarski 

vestnik; 

11. osnutka Ekološkega poročila za leto 2002, ki ga bo podpisal direktor Terma Škofja Loka 

Janez Deželak; 

12. prispevka o službi varnosti in zdravja pri delu v letu 2001 s poročilom o oceni tveganja v 

Novicah, interni informativni publikaciji podjetja Termo d.d., april 2002 (avtor Mojmir 

Pirnovar); 

13. certifikata ISO 9001 z dne 23. 2. 1998 Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje; 

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

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

Kuharja; 

16. statuta Fundacije Avgusta Kuharja. 
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Ugotovitev stanja: 
 

Varnostni inženir Janez Bogataj strokovna dela varnosti in zdravja pri delu opravlja že 

okroglih 30 let. Med letoma 1972 in 1984 je bil zaposlen v Iskri, tovarni gospodinjskih 

aparatov. Leta 1979 je diplomiral na Višji tehnični varnostni šoli v Ljubljani. Leta 1980 je 

opravil strokovni izpit iz varstva pri delu in leta 1986 iz varstva pred požarom. Med letoma 

1984 in 1988 je bil zaposlen v tekstilni tovarni Zvezda. Od leta 1988 pa je bil zaposlen v 

podjetju Termika v Škofji Loki, iz katerega je leta 1989 nastala današnja delniška družba 

Termo, Industrija termičnih izolacij. Od leta 2000 je vodja Službe varstva pri delu in ravnanja 

z okoljem, ki je samostojna v okviru Tehničnega sektorja delniške družbe. Izvajanje 

strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu postopoma prevzema sodelavec dipl. var. inž. 

Gorazd Sušnik, sam pa opravlja predvsem naloge na področju sistema ravnanja z okoljem. Je 

odgovorna oseba za opravljanje prometa z nevarnimi kemikalijami. V letu 2000 se je 

usposobil za notranjega presojevalca sistema ravnanja z okoljem SIST EN ISO 14001 ter 

opravil program andragoškega usposabljanja in preizkus znanja za odgovorne osebe, ki 

opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami. Leta 2002 se je usposobil za internega 

presojevalca sistemov vodenja poklicnega zdravja in varnosti OHSAS 18001/SAFETYCERT. 

Pričakuje, da bo Termo Škofja Loka ta certifikat pridobil že v letu 2003.  

 

Termo Škofja Loka že od svoje ustanovitve leta 1958 izdeluje toplotnoizolacijski material – 

kameno volno. Letno izdela 75.000 ton izolacijskih materialov iz kamene volne pod 

komercialnim nazivom TERVOL®. Je eden večjih proizvajalcev toplotne izolacije v Evropi. 

Preko 75 % svoje proizvodnje proda na zahodnoevropska tržišča, v zadnjem času pa se še 

posebej posvečajo širitvi prodaje na zahodnoevropske trge. Svoje prodajne kapacitete so 

povečali tudi z nakupom hrvaške tovarne TERMIKA in slovaške tovarne IZOMAT. Izdelki 

TERVOL®  izpolnjujejo vse najzahtevnejše evropske zdravstvene higienske standarde in so 

pod stalno kontrolo kakovosti na inštitutih ZAG Ljubljana, FIW München, MPA Dortmund, 

DIB Berlin, Instituto Giordano Italija, BDA Intron Nizozemska in LNE Paris.  

 

V delniški družbi Termo Škofja Loka so posebej ponosni na pridobitev znaka RAL, ki ga 

podeljuje nemško Združenje proizvajalcev mineralnih vlaken. Znak uporabnikom izdelkov 

TERVOL®  jamči, da ti izpolnjujejo zahteve o biorazgradljivosti vlaken kamene volne. Te 

izjemne lastnosti izdelkov iz kamene volne so sad vlaganj v lastni razvoj in tehnologijo. 

Dokazano je, da se vlakna kamene volne v človeškem telesu razgradijo in brez posledic za 

zdravje izločijo že v 24 dnevih. 

 

V proizvodnji kamene volne je zaposlenih 425 delavcev. Prodajni in proizvodni program 

obsega še tesnilne mase za dom, industrijo in gradbeništvo (20 zaposlenih delavcev) in 

izdelke iz armiranega poliestra za avtomobilsko industrijo, kmetijstvo in ladjedelništvo (25 

zaposlenih delavcev). V podjetju je torej 470 zaposlenih delavcev. Pomemben vir dohodka je 

tudi inženiring in oprema za proizvodnjo izdelkov iz kamene volne. Proizvodnja poteka v 

štirih izmenah in se ustavi le nekajkrat na leto. 

 

Pri proizvodnji kamene volne so predvsem nevarnosti ogljikovega monoksida, ki nastaja pri 

proizvodnji zaradi izgorevanja koksa, opeklin in mehanskih poškodb. Pri proizvodnji tesnilnih 

mas in poliestrskih izdelkov pa je nevarnost požara pri manipulaciji in uporabi kemikalij. V 

Termu Škofja Loka kljub temu ni poklicnih obolenj. Pooblaščeni zdravnik dr. Janez Dolenc 
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na zahtevo Službe varstva pri delu izvaja usmerjene zdravstvene preglede, kjer predvsem 

preverja zdravstvena tveganja, povezana z delom.  

 

V letu 2002 so na usmerjeni obdobni zdravniški pregled napotili 106 zaposlenih. Poleg 

obdobnih zdravniških pregledov, pa tudi na drugih področjih tesno sodelujejo z medicino 

dela. Vsako leto povabijo pooblaščenega zdravnika, da vodstvu podjetja podrobno predstavi 

analizo opravljenih zdravstvenih pregledov za preteklo leto. Poleg preventivnih akcij za dvig 

varnostne in zdravstvene kulture vedno več akcij namenjajo tudi osveščenosti zaposlenih. 

Vedno bolj se namreč zavedajo tudi bolniških odsotnosti, ki so posledica poškodb in bolezni 

izven delovnega časa. Tako vsako leto izvedejo brezplačno cepljenje zaposlenih proti gripi.  

 

Janez Bogataj je od leta 1995 predsednik sindikata v delniški družbi Termo Škofja Loka, kar 

kaže, da uživa visoko zaupanje delavcev. Sindikat je v času njegovega predsedovanja 

organiziral volitve sveta delavcev, ta pa je imenoval poverjenike za varnost in zdravje pri 

delu. Delavci lahko sami ali preko poverjenikov predlagajo ukrepe za izboljšanje varnosti in 

zdravja pri delu. 

 

V letu 2001 je Janez Bogataj s sodelavcem samostojno pripravil strokovne podlage za izjavo 

o varnosti z oceno tveganja, ki jo je januarja 2002 podpisal direktor delniške družbe. Pri 

pripravi ocene tveganja je sodeloval svet delavcev. Janez Bogataj poudarja, da so oceno 

tveganja pripravili sami, ker edini poznajo vso tehnologijo v tovarni. Po metodi ZVD Zavoda 

za varstvo pri delu je bila pripravljena ocena tveganja za 116 delovnih mest. Določeni so bili 

ukrepi za odpravo naslednjih ugotovljenih pomanjkljivosti: nepopolna delovna navodila in 

njihovo nepopolno upoštevanje, visok seštevek obremenitev delavcev zaradi ročnega 

prenašanja bremen (delavci sicer v povprečju dvigujejo bremena med 10 in 15 kg oziroma 

največ 27 kg), nedosledna uporaba osebne varovalne opreme, odgovornost zaradi varnosti in 

zdravja pri delu ni dovolj natančno opredeljena, pomanjkljiva označenost transportnih poti in 

nevarnih mest, presežene koncentracije nevarnih snovi v zraku v obratu Poljane, nezadostno 

poznavanje varne uporabe nevarnih snovi.  

 

V letu 2002 so pričeli z revizijo ocene tveganja za varnost in zdravje. V pomoč jim je tudi 

računalniški program za ocenjevanje tveganja, ki ga ustrezno nadgrajujejo z lastnimi bazami 

podatkov. Zavedajo se, da je ocena tveganja proces, ki mora biti sistemski in stalen v kolikor 

želijo doseči ustrezne učinke. Ocena tveganja je tudi glavna sestavina sistema poklicnega 

vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001, katerega nameravajo pridobiti do konca 

leta 2004.  

 

Iz analize poškodb pri delu in veljavne ocene tveganja so  v letu 2002 prešli na ponovno 

praktično ocenjevanje tveganja. Ugotovili so, da so se pri začetni oceni osredotočili predvsem 

za tehnične ukrepe. Ponovna ocena je pokazala, da morajo pozornost nameniti usposabljanju 

in obveščanju zaposlenih. Tako so v letu 2002 na področju varnosti in zdravja pri delu največ 

aktivnosti usmerili v teoretično in praktično usposabljanje delavcev. Po posameznih področjih 

z enakimi delovnimi aktivnostmi in tveganji za poškodbe ter zdravstvene okvare so izvedli 

petnajst  usposabljanj s skupno 285 udeleženci. Posameznega usposabljanja se je v povprečju 

udeležilo dvajset zaposlenih. Posebno pozornost so namenili usposabljanju za ravnanje z 

nevarnimi kemikalijami. Ugotovili so namreč, da se mnogo premalo zavedamo akutnih še 

manj pa kroničnih nevarnosti, ki jih delo z nevarnimi kemikalijami prinaša. Delavce so 

usposobili za pravilno ravnanje s kemikalijami in ukrepanje v primeru nezgod z njimi. Za vse 

nevarne kemikalije, ki jih uporabljajo, so opravili revizijo navodil za varno in zdravo delo. 

Navodila pa so namestili na mesta uporabe kemikalij.  
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Janez Bogataj sam izvaja usposabljanje delavcev za varno delo in preizkuse usposobljenosti. 

Načrtuje pa dodatna usposabljanja na delovnem mestu delavca, pri katerem obvezno 

sodelujeta tudi mojster in tehnolog. Z računalniškim sistemom nadzora bodo preverjali, za 

katera znanja je bil usposobljen vsak posamezen delavec. Janez Bogataj bo izpeljal tudi 

usposabljanja vodstvenih delavcev za hitro in dosledno ukrepanje v primeru neupoštevanja 

navodil o varnem delu (med drugim tudi glede dosledne uporabe osebne varovalne opreme). 

Pripravljen bo nov sistem ukrepanja ob nevarnih dogodkih in dokumentiranje tistih nevarnih 

dogodkov, ki so se končali brez poškodbe ali materialne škode (»skoraj nezgode«). Načrtujejo 

ustanovitev tima za varnost in zdravje pri delu, v katerem bodo zastopniki za varnost in 

zdravje pri delu po posameznih področjih. Cilji so 20 % manj poškodb, 30 % manj 

izgubljenih delovnih dni in zmanjšanje števila odškodninskih tožb zaposlenih.  

 

Po zagotovilih direktorja Tehničnega sektorja Janez Bogataj pomembno vpliva na poslovne 

odločitve uprave delniške družbe. Zaradi sposobnosti odlične komunikacije s soljudmi je 

prevzel stike s predstavniki krajevne skupnosti. Pridobil si je zaupanje krajanov iz okolice 

tovarne in predlaga ter izvaja uspešne projekte, da bi tovarna čim manj motila življenje v svoji 

okolici. Tovarna je bila namreč dolgo časa za krajane vir neprijetnih emisij odpadnih plinov in 

je s svojim odpadnim materialom pomembno obremenjevala občinsko odlagališče odpadkov. 

Tovarna je moteča za krajane tudi zaradi prometne obremenitve kraja, saj vanjo vsak dan 

pripelje in se iz nje odpelje od 80 do 100 kamionov. V Termu Škofja Loka ne dovolijo vstopa 

tistim voznikom kamionov, ki ne upoštevajo interno določenih pravil varnega in krajanom 

prijaznega ravnanja v prometu. Skušajo pridobiti gradbena dovoljenja za gradnjo novega 

dostopa do tovarne na cesto, tako da se bo tovorni in osebni promet izognil krajem, kjer 

prebivajo krajani.  

 

Delniška družba Termo Škofja Loka je upoštevala številne zahteve krajanov in pomembno 

zmanjšala obremenitve okolja. Svoje delovanje skušajo preko različnih načinov  korektno 

predstaviti lokalni skupnosti in s tem ustvariti ustrezno medsebojno zaupanje. S tem namenom 

so za zainteresirano javnost že večkrat pripravili dneve odprtih vrat. Obiskovalci so zlasti 

prebivalci okoliških vasi in krajev in tudi novinarji ter različni poslovni partnerji. Z ogledom 

proizvodnje, čistilnih naprav, skladišč in s predstavitvijo projektov skušajo predstaviti svoj 

trud zlasti na področju ekologije. 

 

Kako se je zmanjševalo obremenjevanje življenjskega okolja, naj ilustrirajo še naslednji 

podatki. V letu 1999 sta Agencija za učinkovito rabo energije AURE pri Ministrstvu za 

gospodarske dejavnosti in Gospodarski vestnik Termo Škofja Loka proglasila za energetsko 

najučinkovitejše podjetje.  Podjetje Termo d.d se je nato v letih 2001 in 2002 udeležilo 

pilotskega projekta »Čista proizvodnja«, ki je potekal ob podpori Ministrstva z okolje in 

prostor, Ministrstva za gospodarstvo in Gospodarske zbornice Slovenije. Projekt je potekal  

obliki delavnic o različnih okoljevarstvenih vidikih. Konkretni rezultati enoletnega projekta so  

zmanjšana količina drugokvalitetnega tervola, zmanjšana poraba energentov (od tega samo 

zemeljskega plina za 300.000 Sm3 letno), zmanjšana poraba vode za 150.000 m3 letno, 

zmanjšana emisija prašnih delcev ter posredno zmanjšana emisija dimnih plinov zaradi 

manjše porabe koksa, električne energije in zemeljskega plina. 

 

Vse te rezultate so dosegli tako s tehnološkimi kot tudi čisto organizacijskimi ukrepi. Glavni 

tehnološki ukrepi so bili izgradnja nove čistilne naprave 2, absorpcijski hladilni stroj in novo 

prezračevanje proizvodne hale. Prav tako pomembni pa so tudi organizacijski ukrepi z 
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zaposlitvijo delavca, ki skrbi le za naknadno obdelavo nekvalitetne volne in  tudi za odpad. 

Hkrati so uvedli tudi ločeno zbiranje odpadkov. 

 

 

Z novo suho prvo čistilno napravo podjetja Termo in Wurz, ki je pričela delovati v letu 1999, 

so  bistveno pripomogli k boljšim ekološkim razmeram znotraj tovarne kot tudi v širši okolici. 

Glavna prednost nove naprave je suho odpraševanje dimnih plinov brez prisotnosti tehnološke 

vode, katere odstranjevanje je bilo zelo problematično. Drug pomemben napredek pa je 

naprava prinesla pri zmanjšani porabi energije, pri čemer je največji prihranek viden pri 

zemeljskem plinu in električni energiji. 

 

Velja za 1.čistilno napravo 

energent Stari sistem Novi sistem Prihranek 

Zemeljski plin 400.000 Sm3/leto 120.000 Sm3/leto 280.000 Sm3/leto- 

70 % prihranek 

Električna energija 115 kW moči 80 kW moči 280.000 kWh 

30 % prihranek 

Koks 240 kg/t  235 kg/t 300 t koksa/leto 

2 % prihranek 

Voda 120.000 m3/leto 30.000 m3/leto 90.000 m3/leto 

75 % prihranek 

 

Za še večjo učinkovitost čistilne naprave so še vedno v teku dodatni projekti vpiha nastalega 

prahu nazaj v kupolno peč ter izkoristek energije pri izmenjevalcu toplote. Rezultati projekta 

»Suha čistilna naprava« so zmanjšanje porabe energije, zmanjšanje porabe komunalne vode, 

nižja emisija prahu, odprava vode kot industrijskega medija in medija za čiščenje dimnih 

plinov, zmanjšanje emisij SO2 in CO2  in prenehanje nastajanja filtrnih pogač. 

 

Odlični rezultati delovanja čistilne naprave 1 so jih spodbudili k projektiranju in izgradnji 

podobne čistilne naprave za linijo 2. Marca 2001 so pričeli  prva gradbena dela, do konca 

julija 2001 so delovanje naprave optimizirali. Z izgradnjo suhe čistilne naprave pa so izvedli 

tudi projekt zaprtega sistema hlajenja tehnološki uporabnikov. To so dosegli s postavitvijo 

absorpcijskega hladilnega stroja, ki je gnan z odpadno toploto iz kupolke. Tako so dosegli 

dvakratni ekološki učinek. 

 

Odpad je v preveliki meri obremenjeval okolico in so ga želeli zmanjšati. S posebnim 

postopkom sedaj odpadni tervol zmeljejo in ga predelajo v brikete, ki nato kot ena od 

sekundarnih surovin nastopajo v ponovnem proizvodnem ciklu. S tem je bil sklenjen zaprt 

ekološki krog. 

 

Strateška usmeritev podjetja je, da se vsi možni porabniki električne energije zamenjajo s 

porabniki, ki delujejo na zemeljski plin. 
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Energijski vir Poraba 

( GJ ) 

Delež porabe 

(%) 

Delež stroškov 

(%) 

KOKS 690.508 81,4 69,7 

ELEKTRIČNA 

ENERGIJA 

84.189 9,9 22,0 

ZEMELJSKI 

PLIN 

73.776 8,7 8,3 

 

 

 

Prispevek varnostnega inženirja Janeza Bogataja k razvoju 

stroke: 
 

Janez Bogataj je postal član Društva varnostnih inženirjev Gorenjske leta 1987 in leta 1991 

član njegovega izvršnega odbora. Je član Zbornice varnosti in zdravja pri delu. V društvu 

aktivno sodeluje v strokovnih razpravah in nesebično sodeluje v izmenjavi dokumentov in 

izkušenj. Za svoje delo je prejel tudi priznanje Sindikata kemične, nekovinske in gumarske 

industrije Slovenije (KNG). 

 

Ocena dosežka varnostnega inženirja Janeza Bogataja: 
 

Varnostni inženir Janez Bogataj je izgrajeval sistem varnosti in zdravja pri delu v tovarni z 

zahtevno proizvodnjo, ki je pomembno obremenjevala tudi življenjsko okolje. Sistem je znal 

ohraniti tudi v težkih letih takoj po osamosvojitvi Slovenije, ko so tovarno zapustili ekologi in 

zato ni bilo dovolj timskega sodelovanja različnih strok. Pripomogel je k nastajanju varnostne 

kulture zaposlenih in vodstvenih delavcev, ki se je izrazila ne le v skrbi za varnost in zdravje 

pri delu zaposlenih, ampak tudi prebivalcev lokalne  skupnosti, v kateri je tovarna umeščena. 

Obremenitve okolja so se pomembno zmanjšale. Sam meni, da je njegov največji uspeh 

pridobitev zaupanja delavcev, vodstva delniške družbe in lokalne skupnosti.  

 

 

Mag. Jurij Vidovič, predsednik strokovne komisije 
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Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije 

 

 

 

Dr. Tomaž Kumelj, član strokovne komisije 

 


