Okolje, energija ter
varnost in zdravje pri
delu v Skupini Talum

Maj 2022

Vsebina
Politika Skupine Talum
			
Spremna beseda člana uprave in pooblaščencev sistemov		
Energija
		
Surovine in kemikalije							
Voda in odpadne vode							
Tla in podzemne vode							
Zrak, emisije v zrak in ogljična nevtralnost				
Odpadki in krožno gospodarstvo					
Hrup, elektromagnetno sevanje in svetlobno onesnaženje 		
Delovna oprema							
Delovno okolje								
Osebna varovalna oprema						
Nezgode pri delu							
Zdravstveno varstvo delavcev						
Komunikacija in usposabljanje						
Trajnostni razvoj in nenehne izboljšave					

5
6
10
14
18
20
21
24
28
30
31
32
33
34
35
37

Grafi
Graf 1: Poraba zemeljskega plina
Graf 2: Poraba električne energije
Graf 3: Poraba surovin v letu 2015
Graf 4: Poraba surovin v letu 2018
Graf 5: Poraba surovin v letu 2021
Graf 6: Poraba vode
Graf 7: Direktne emisije ekvivalentov CO2
Graf 8: Emisije plinskih fluoridov
Graf 9: Nastajanje odpadkov
Graf 10: Mešani komunalni odpadki na zaposlenega
Graf 11: Skladnost delovnih naprav
Graf 12: Stroški za osebno varstvo
Graf 13: Nezgode pri delu
Graf 14: Usposabljanje zaposlenih
Prikaz 1: Obremenitev s hrupom v letu 2021

			

11
12
15
16
16
19
22
22
26
26
30
32
33
35
29

Politika
Skupine Talum

Okolje, energija ter varnost in zdravje pri delu v Skupini Talum

5

Skupino Talum sestavljajo družbe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in predelavo primarnega aluminija
in proizvodnjo različnih aluminijskih proizvodov ter opravljajo širok nabor storitev za aluminijsko industrijo. Trajnostni razvoj Skupine Talum temelji na povečanju obsega in zahtevnosti proizvodov in
storitev, izboljševanju produktivnosti in učinkovitosti ter zagotavljanju najvišje kakovosti s poudarkom
na varnem in zdravem delu, varovanju okolja, učinkoviti rabi energije, varovanju informacij in je skladen s Strategijo Skupine Talum.
Osnovna načela politike, ki jih redno pregledujemo in posodabljamo, so:
• Zavezujemo se za ustvarjanje trajnostne vrednosti za naše delničarje, kupce, dobavitelje, zaposlene
in druge zainteresirane strani in skupnosti, v katerih delujemo. Obveščamo (informiramo) jih o svojih
aktivnostih in smernicah delovanja.
• Pri zadovoljevanju kupcev izhajamo iz njihovih zahtev in pričakovanj. Na takšni osnovi gradimo
dolgoročno partnerstvo in sodelovanje.
• Kakovost je gonilna sila vseh naših aktivnosti. Skrbimo za delovanje sistemov kakovosti, ravnanja
z okoljem, varnosti in zdravja pri delu, upravljanja z energijo in informacijsko varnostjo ter za njihovo
nenehno in sistematično izboljševanje.
• Svoj razvoj gradimo na znanju in inovativnosti, s katerima povečujemo tudi poslovno uspešnost
naših kupcev.
• Naša prioriteta je zagotavljanje ustreznega števila zaposlenih z znanji, ki bodo pripomogla k
uresničevanju zastavljenih ciljev. Veliko naporov in sredstev vlagamo v pridobivanje zaposlenih ter
njihovo informiranje, izobraževanje in motiviranje. Pri tem spoštujemo človekove pravice in upoštevamo
mednarodna pravila ter evropsko in nacionalno zakonodajo s področja dela. Z različnimi dejavnostmi
spodbujamo zaposlene k zdravemu načinu življenja in tudi na ta način skrbimo za njihovo psihofizično in
socialno stanje ter se zavezujemo k skupnemu posvetovanju in sodelovanju z zaposlenimi.
• Pri svojem delovanju upoštevamo etična načela vedenja in ravnanja ter človekove pravice, kar
imamo zapisano v etičnem kodeksu in pravilniku o korporativni integriteti.
• Do našega okolja, varnosti in rabe energije izkazujemo ustrezen odnos v najširšem pomenu
besede. Preprečujemo in obvladujemo vplive svoje dejavnosti, proizvodov in storitev na delovno in
širše okolje, preprečujemo večje nesreče in onesnaževanje ter ustrezno ukrepamo za zmanjšanje
njihovih morebitnih posledic. Zavezujemo se k izpolnjevanju zakonskih in drugih zahtev, s katerimi
smo se strinjali.
• Naravne vire in energijo uporabljamo racionalno in učinkovito. Spremljamo in nadziramo emisije
snovi v zrak in vode, spremljamo in nadziramo hrup ter ustrezno ravnamo z odpadki in kemikalijami.
Pri tem uporabljamo vhodne materiale, ki manj obremenjujejo okolje ali so energetsko učinkovitejši.
Kidričevo, 1. januar 2020			
Marko Drobnič
predsednik uprave
TALUM d. d. Kidričevo
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Spremna beseda
uprave in pooblaščencev sistemov
DR. ZLATKO ČUŠ,

član Uprave Taluma, d. d., za proizvodnjo in razvoj
V Talumu bomo kmalu praznovali 70 let, odkar je iz naših peči pritekel prvi aluminij (21. november 1954). Več kot
10.000 sodelavcev nas je s svojo ustvarjalnostjo in inovativnostjo v sedmih desetletjih sodelovalo pri razvoju
tovarne in vpeljavi novih tehnologij. Z vpeljevanjem naprednih tehnologij in orodij se postopoma preoblikujemo
v pametno tovarno z visoko stopnjo avtomatizacije, robotizacije in digitalizacije procesov. To je delovno okolje,
ki zaposlenim omogoča varne in spodbudne razmere za osebni in poslovni razvoj.
Začetek modernizacije primarne proizvodnje aluminija sega v obdobje ob koncu osemdesetih let preteklega
stoletja, v devetdesetih letih pa so sledile ustavitev proizvodnje glinice, ukinitev uporabe premoga za proizvodnjo
pare in ustavitev proizvodnje v elektrolizni hali A, kot posledica naštetega pa še sanacija odlagališč pepela in
rdečega blata. Modernizacijo vseh procesov v tovarni smo izvajali in jo tudi dokončali že v novem tisočletju. Vse
nove investicije skrbno izvajamo skladno z najmodernejšimi okoljevarstvenimi in varnostnimi standardi ter
okoljevarstvenimi dovoljenji. Posodabljanju naprav in spremembi procesov je sledilo tudi prilagajanje na področju
zaščite okolja in povečevanju varnosti.
Rast proizvodnje v Talumu je temeljila na povečevanju proizvodnje primarnega aluminija in po letu 1998 tudi
na pretaljevanju kupljenega aluminija. Posebno pomemben je delež odpadnega aluminija, ki se v skupnem
obsegu uporabljenega aluminija vztrajno veča. To je neposreden prispevek Taluma k zmanjševanju porabe
električne energije in ohranjanju surovin zaradi recikliranja aluminija. V izrednih razmerah energetske krize, ki
je ne pomnimo, ter posledic vojne v Ukrajini na svetovno gospodarstvo je to še kako pomemben prispevek h
krožnemu gospodarstvu.
V zadnjem desetletju smo v Talumu še intenzivirali preoblikovanje svoje proizvodnje v smeri ogljično nevtralnih
izdelkov iz aluminija z visoko dodano vrednostjo in v smeri reciklaže različnih vrst odpadnega aluminija, iz
katerega s pretaljevanjem naredimo nove izdelke. Inovacije oziroma izboljšave v naših proizvodnih in poslovnih
procesih izhajajo iz koncepta krožnega gospodarjenja, industrijske transformacije, energetske učinkovitosti za
izboljšanje produktivnosti in učinkovitosti procesov. Na področju krožnega gospodarjenja smo prve reciklažne
procese v podjetju sprožili že pred več kot 20 leti. Zato imamo danes vzpostavljene učinkovite modele krožnega
gospodarjenja in se lahko pohvalimo tako z razvojem in implementacijo novih aluminijevih zlitin na osnovi
reciklažnega aluminija kakor tudi z izdelki iz njega.
Z investicijami v razvoj, modernizacijo in nadgradnjo obstoječih BAT tehnologij, vpeljavo novih tehnologij in
varstvo okolja v vrednosti več kot 150 mio. EUR smo v Talumu že izpolnili cilj »Pripravljeni na 55« do 2030, saj
smo skupni ogljični odtis iz direktnih emisij CO2 zmanjšali za 79 odstotkov. S specifično porabo električne
energije na tono proizvedenega aluminija se še vedno uvrščamo na 2. mesto med proizvajalci aluminija, svojo
porabo električne energije pa smo z 2000 GWh zmanjšali na manj kot 500 GWh.
Razvoj tovarne bo temeljil na tehnološkem razvoju z odprtim inoviranjem. Delovanje bo skladno s trajnostnimi
načeli ASI in ciljem ogljične nevtralnosti do leta 2030. Izdelke iz aluminija bomo proizvajali iz sekundarnega
aluminija, hkrati pa se bomo zavzemali za ohranitev primarne proizvodnje aluminija z BAT tehnologijo v
Evropi in Sloveniji zaradi rasti potreb po lahki kovini ter zmanjševanja odvisnosti od tretjih držav. S procesom
industrijske transformacije bomo z avtomatizacijo, robotizacijo in digitalizacijo trajnostno preoblikovali naše
proizvodne in poslovne procese. Naše osrednje konkurenčne prednosti so znanje, ustvarjalnost in inovativnost
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zaposlenih. Z vzpostavitvijo kompetenčnega, izobraževalnega in promocijskega centra za razvoj veščin in znanj
naših sodelavcev bomo vzpostavili temelj za pridobivanje in razvoj znanj, hkrati pa bomo nadgrajevali mentorske
in vodstvene veščine za sodelavce sedanjosti in prihodnosti.

DR. MARKO HOMŠAK,

pooblaščenec za varstvo okolja
Okolje ni samo prostor, v katerem živimo, temveč tudi prostor, katerega neločljivi del smo tudi ljudje. S pridobitvijo
prvega certifikata leta 2001 smo v Skupini Talum vzpostavili in potrdili sistem ravnanja z okoljem; s tem sistemom
obvladujemo vplive svoje dejavnosti na ožji in širši prostor. Skoraj sedem desetletij proizvodnje aluminija je
pustilo svojo sled pod težo ekološke stopinje, a nam jo je uspelo bistveno zmanjšati in hkrati vzdrževati
ustrezen odnos do zainteresiranih javnosti.
Učinkovit sistem ravnanja z okoljem pomeni, da so vključeni vsi deli podjetja in vsa področja delovanja: razvoj,
proizvodnja, usposabljanje, nabava, snovna izraba in gradnja novih objektov. Cilj družbe je trajnostni razvoj z
nenehnimi izboljšavami, upoštevanje življenjskega cikla proizvodov, zaščita biotske raznovrstnosti in zmanjševanje
emisij toplogrednih plinov za dosego ogljične nevtralnosti do leta 2030, kar je prispevek k blažitvi klimatskih
sprememb in k prilagajanju nanje. To nam omogoča, da postajamo okolju prijazno podjetje skladno s smernico
o industrijskih emisijah (Industrial Emission Directive – IED) in upoštevanjem najboljših razpoložljivih tehnik
(ang. best available techniques – BAT), s smernico Seveso in pridobljenimi okoljevarstvenimi dovoljenji za
Skupino Talum.
Orodje, ki ga za ta namen uporabljamo, je SIST ISO 14001 in ga znova certificiramo, tokrat že osmič. Vključili
smo ga v integrirani sistem vodenja kakovosti ter varnosti in zdravja pri delu. Ponovno certificiranje bo potrdilo
in utrdilo:
• zavezanost sodelavcev na vseh ravneh in funkcijah in
• cilje Skupine Talum s Programom za ravnanje z okoljem za preprečevanje onesnaževanja v ravnovesju z
družbeno-gospodarskimi potrebami.

IZTOK TRAFELA,

pooblaščenec za varnost in zdravje pri delu
Želja vsakega izmed nas je, da se ne izpostavljamo tveganju ali nevarnosti in da se počutimo varne. S tem
ohranimo svoje telesno in duševno zdravje ter socialno blagostanje, kar je eden izmed nepogrešljivih elementov
kakovostnega življenja.
Delo in delovno mesto sta vedno bolj dinamična. Razmere v svetu dela se namreč hitro spreminjajo z novimi
tehnologijami, z demografskimi in podnebnimi spremembami ter spremembami v organizaciji dela. Zaradi
tega se pojavljajo nova tveganja in nevarnosti, spreminjajo pa se tudi odnosi med delavcem in delodajalcem,
demografija delovne sile ter vzorci in vrste dela. Te spremembe na koncu vplivajo na to, kako je treba varnost
in zdravje pri delu urediti ne samo na regionalni, državni in mednarodni ravni, temveč predvsem na ravni
delovnega mesta.
V Skupini Talum smo vzpostavili učinkovit sistem varnosti in zdravja pri delu. S tem sistemom zmanjšujemo
vplive svoje dejavnosti na zaposlene in druge zainteresirane stranke, vanj pa so vključeni zaposleni z vseh
področij dela. Varnost in zdravje pri delu obravnavamo kot del družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja,
kar nas zavezuje k nenehnemu izboljševanju delovnega okolja, prilagajanju tehničnemu napredku ter skrbi za
varnost in zdravje zaposlenih. Za vodenje sistema varnosti in zdravja pri delu uporabljamo orodje – standard
SIST ISO 45001, ki ga ponovno certificiramo in smo ga vključili v integrirani sistem vodenja kakovosti in ravnanja
z okoljem.

8

Okolje, energija ter varnost in zdravje pri delu v Skupini Talum

Ponovno certificiranje bo potrdilo:
• zavezanost vseh zaposlenih varnosti in zdravju pri delu,
• cilje Skupine Talum s Programom za varnost in zdravje pri delu za preprečevanje virov tveganja ter nezgod
pri delu,
• dolgoročen dvig varnostne kulture in ravni zdravja v Talumu.

JANKO GAJŠT,

pooblaščenec za energijo
Energija je gibalo celega sveta in seveda tudi našega življenja. Skrb za energijo je stara toliko, kot je staro
človeštvo. Ljudje so si na ognju kuhali in pripravljali hrano, topili kovine in podobno. Nadzorovanje in uporaba
ognja sta zahtevala precej napora pri pripravi kuriva, zato je bila energijska učinkovitost samoumevna že
takrat.
Talum se s proizvodnjo primarnega aluminija uvršča v energetsko intenzivno industrijo, ki za svoje delovanje
potrebuje veliko energije, zato je skrb za racionalno in energetsko učinkovito rabo še toliko pomembnejša.
Z uvedbo standarda ISO 50001 in pridobitvijo certifikata leta 2020 dokazujemo svoje zavedanje o pomenu
učinkovite rabe energije na poslovanje podjetja. Komuniciranje o tem in usposabljanje delavcev, ki nadzorujejo
naprave z večjo rabo energentov, sta del standarda ISO 50001. Prav tako je pomembno zavedanje, da lahko
vsak na svojem delovnem mestu pripomore k zmanjševanju porabe oziroma k učinkovitejši rabi energentov v
podjetju.
Uporaba BAT v proizvodnji ter izkoriščanje znanja in izkušenj sodelavcev za izboljšave in razvoj prinašajo poleg
večje kakovosti izdelkov še manjše vplive na okolje, bolj varno in manj fizično naporno delo ter manjšo absolutno
in specifično porabo energentov. Zmanjšanje rabe energentov, izkoriščanje odpadne toplote iz proizvodnih procesov,
zmanjševanje energijskih izgub in izkoriščanje obnovljivih virov energije pomembno vplivajo na manjše
izkoriščanje neobnovljivih virov, tj. fosilnih goriv, ki so povzročitelji klimatskih sprememb.
Leta 2018 smo v Talumu zamenjali ogrevanje s paro z učinkovitejšim ogrevanjem z devetimi plinskimi kotlovnicami in
s tem zmanjšali izgube, ki so nastale pri prenosu toplotne energije. Za zmanjšanje toplotnih izgub v zgradbah
oziroma objektih je še veliko priložnosti, ki jih prepoznavamo in predlagamo energetsko učinkovitejše rešitve,
ki žal pogosto nimajo kratke vračilne dobe. Z ekstremnim naraščanjem cen energentov v letih 2021 in 2022 ter
naraščanjem nadomestil za kupone CO2 se ta doba v zadnjem času krajša, žal pa vpliva tudi na poslovni izid
podjetja in delovanje posameznih proizvodnih procesov.
Za spremljanje porabe energentov in obračun energentov uporabljamo orodje za energetski monitoring GEMA,
ki nam pomaga pri odkrivanju večje porabe energentov zaradi raznih tehnično-tehnoloških napak ali strojelomov,
katerih posledica je puščanje energentov. Namenjeno je tudi mesečnim obračunom energentov po posameznih
poslovnih enotah ali družbah. Na osnovi teh podatkov spremljamo tudi specifično porabo energentov in
odstopanja od planiranih kazalnikov. Orodje imajo na razpolago osebe, odgovorne za sistem upravljanja z
energijo, pa tudi vodje obratov in tehnologi, ki spremljajo in nadzorujejo rabo in specifično rabo energentov po
posameznih obratih ali poslovnih enotah.
Visoke cene energentov v zadnjem obdobju dodatno krepijo ukrepe na področju učinkovite rabe energije.
Ravnanje z energenti bo torej eden ključnih dejavnikov, ki bodo vplivali na poslovanje podjetja, in mu bo v
prihodnje treba posvečati še več pozornosti, časa in denarja za realizacijo ukrepov za zmanjšanje porabe
energentov.

Energija
»Zaradi pomembnosti učinkovitega upravljanja
z energijo v povezavi z okoljem je bil uveden
standard SIST ISO 50001.«
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Sveta si brez vseh oblik energije ne moremo predstavljati. Brez električne energije, na primer, ne
znamo proizvesti aluminija.
V Skupini Talum uporabljamo električno energijo, komprimirani zrak, toplotno energijo in zemeljski
plin. Toplotno energijo potrebujemo za ogrevanje prostorov, pripravo tople sanitarne vode in ogrevanje
vstopnega zraka v proizvodnih enotah. Za ogrevanje izkoristimo že 35 odstotkov odvečne toplote iz
procesov. Zaradi pomembnosti učinkovitega upravljanja z energijo v povezavi z okoljem je bil uveden
standard SIST ISO 50001. Z zagonom novih plinskih kotlovnic, s katerimi smo zamenjali parno ogrevanje,
se je poraba zemeljskega plina za ogrevanje iz leta 2017 pred investicijo, ko je znašala 903.500 Nm3,
zmanjšala na 651.500 Nm3 v letu 2021. Vrednost pozimi nekoliko variira zaradi različnih temperaturnih
primanjkljajev, vendar kaže povprečno na 25-odstotno zmanjšanje porabe plina za ogrevanje.
Zemeljski plin, ki je nasledil premog in težko kurilno olje za proizvodnjo pare še v času proizvodnje
glinice, je nujno potreben v proizvodnji anod in v livarnah. Leta 2009 je znašala poraba zemeljskega
plina zaradi gospodarskega upada v EU (brez porabe za ogrevanje) 13 mio Nm3, leta 2013 po ponovnem
zagonu vseh kapacitet 18,5 mio Nm3, zaradi nenehnega povečevanja obsega proizvodnje pa leta 2018
že 22,5 mio Nm3. Leta 2021 je zaradi zmanjšanja proizvodnje anod in livarskih zlitin poraba zemeljskega
plina padla na 18,6 mio Nm3.

Graf 1: Poraba zemeljskega plina
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Med ključne energente uvrščamo tudi komprimirani zrak, ki ga uporabljamo v vseh proizvodnih procesih.
Letna poraba že presega 62 mio Nm3, od tega samo v proizvodnji aluminija več kot 32 mio Nm3.
Vendar se je tudi poraba komprimiranega zraka do leta 2021 zmanjšala na 49,5 mio Nm3, predvsem
zaradi zmanjšanja porabe v elektrolizi in proizvodnji anod ter delno livarskih zlitin. Vpliv na zmanjšanje
ima tudi redno preverjanje puščanja komprimiranega zraka v proizvodnji in odprava morebitnih
netesnih mest. Specifična poraba energentov je podana na količino blagovne proizvodnje proizvodov
iz aluminija. Manjša rast specifične porabe zemeljskega plina je upravičena zaradi tehnoloških
značilnosti naprav in večanja deleža pretapljanja sekundarnega aluminija.
Poraba električne energije je z 1,6 TWh v letu 2007 padla na 0,54 TWh leta 2009 (zmanjšanje
na 42 odstotkov proizvodnje predhodnega leta v elektrolizni hali C), od leta 2011 naprej pa ponovno
narasla na 1,2 TWh zaradi ponovne polne proizvodnje primarnega aluminija. S spreminjanjem tehnologije
in zaradi pretapljanja odpadnega aluminija se specifična poraba električne energije zmanjšuje. Po
specifični porabi električne energije na tono elektroliznega aluminija smo zanesljivo uvrščeni
v 10 odstotkov najuspešnejših proizvajalcev aluminija v EU, saj je bilo v zadnjih šestih letih povprečno
porabljenih 13,90 MWh na tono elektroliznega aluminija. To je na ravni objavljene referenčne vrednosti,
ki znaša prav tako 13,90 MWh/t (Ur. l. EU, 2020/C317/04, z dne 25. 9. 2020, aneks II C (2021) z dne
24. 11. 2021) za leto 2021.
Leta 2021 je poraba električne energije padla na 0,58 TWh, kar je prav tako posledica zmanjšanja
predvsem proizvodnje elektroliznega aluminija na tretjino nazivne kapacitete.

Graf 2: Poraba električne energije
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Surovine in
kemikalije
»Izvajamo vse organizacijske, tehnične in druge ukrepe
za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemnih vod,
za kar je bilo izdelano Izhodiščno poročilo s predlogoma
za Program obratovalnega monitoringa stanja tal in
podzemnih vod.«

15

Okolje, energija ter varnost in zdravje pri delu v Skupini Talum

Racionalna raba surovin je eden izmed temeljev ekološke zavesti. Smotrna uporaba surovin z
natančnim sledenjem specifične porabe vsake posamezne surovine je v Talumu prisotna že od vsega
začetka. Zavedati se moramo, da so surovine v vsakem proizvodnem procesu eden glavnih virov pri
onesnaževanju okolja. Strateška surovina je tudi sekundarni aluminij, ki ima v krožnem gospodarstvu
ključno vlogo, saj bo do leta 2050 predstavljal že polovico vsega uporabljenega v EU Vision 2050.
Osnovna surovina za proizvodnjo aluminija je glinica. Za 1 tono aluminija je potrebujemo približno 1,9 tone.
Pomembne surovine v proizvodnji aluminija v elektroliznih pečeh so tudi aluminijev in kalcijev fluorid
in kriolit, za izdelavo anodnih blokov pa potrebujemo kalcinirani petrolkoks in katransko smolo. Z
urejanjem skladiščnih prostorov za surovine in pomožne materiale sta se nadzor in obvladovanje
vplivov na okolje in varnost pred večjimi nesrečami zaradi kemikalij izboljšala. Nov vhod v industrijsko
cono Kidričevo bo z letom 2023 olajšal in razbremenil tovorni promet v naseljih v okolici Kidričevega.
Sistem obvladovanja varnosti za preprečevanje večjih nesreč je predpisan v Varnostnem poročilu
(P20.10) in Načrtu zaščite in reševanja. Seznam nevarnih snovi in zadevnih nevarnih snovi iz Uredbe
o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Ur. l. RS, št.
57/15) je bil izdelan na podlagi podatkov o surovinah, izdelkih in stranskih produktih z vsebnostjo
nevarnih snovi, ki se skladiščijo, uporabljajo, proizvajajo v napravi ali izpuščajo na območju naprave
zaradi opravljanja dejavnosti. Izvajamo vse organizacijske, tehnične in druge ukrepe za preprečevanje
onesnaževanja tal in podzemnih vod, za kar je bilo izdelano Izhodiščno poročilo s predlogoma za
programa obratovalnega monitoringa stanja tal in podzemnih vod. V evropskem prostoru je bila
vzpostavljena uredba EU (ES) št. 1907/2006 (REACH) (Registration-Evaluation-Authorization of CHemicals),
ki vpliva na ravnanje s kemikalijami v celotni verigi, od proizvajalcev do dobaviteljev in uporabnikov.
Spoštujemo načela nabave surovin, da ne izvirajo s konfliktnih območij ali območij z velikim tveganjem.
Registracija je bila izvedena za aluminij, glinico, kriolit in aluminijev fluorid, s tem pa smo izpolnili vse
obveznosti iz omenjene uredbe EU.

Graf 3: Poraba surovin v letu 2015
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Graf 4: Poraba surovin v letu 2018

katranska smola; 6.600 ton
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Graf 5: Poraba surovin v letu 2021

katranska smola; 3.400 ton
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Voda in
odpadne vode
»Vodo v glavnem namenimo za hlajenje proizvodov v procesih. Leta 2009 smo
dokončali projekt ločevanja industrijskih in komunalnih vod na lokaciji.«

19

Okolje, energija ter varnost in zdravje pri delu v Skupini Talum

Voda je po svojih fizikalno-kemičnih značilnostih izjemna snov, vendar je omejen naravni vir. Na srečo
živimo v okolju, v katerem je trenutno vode dovolj, vemo pa, da je marsikje na svetu primanjkuje ali
pa je prekomerno onesnažena.
Vodo za uporabo v tehnoloških procesih smo v letih od 2000 do 2003 črpali v črpališču Kidričevo iz
vodonosnika Dravsko-Ptujskega polja v precejšnjih količinah (približno 4 mio m3/leto), nato pa se je
zaradi uvedenega zaprtega hladilnega sistema in drugih ukrepov v letih od 2013 do 2021 s specifično
porabo s 3,0 m3 na tono blagovne proizvodnje količina vode zmanjšala na povprečno 0,40 mio m3 na
leto.
Vodo v glavnem namenimo za hlajenje proizvodov v procesih. Leta 2009 smo dokončali projekt
ločevanja industrijskih in komunalnih vod na lokaciji. Izpuščeno industrijsko odpadno vodo pred vstopom
v kanal, ki vodi do reke Drave, redno kontroliramo v skladu s predpisi. Komunalne vode se od tega
leta dalje čistijo na komunalni čistilni napravi Kidričevo v Apačah. S tem smo dosegli tudi skladnost
ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami. Glede na postopke, akreditirane pri Slovenski akreditaciji
(z oznako LP-045), ima Talum Inštitut pooblastilo Agencije RS za okolje za izvajanje monitoringa
odpadnih vod.
Neoporečna pitna voda za vsakdanje potrebe sodelavcev Skupine Talum je zagotovljena v ločenem
sistemu, dobavlja pa jo Komunalno podjetje Ptuj.

Graf 6: Poraba vode
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Tla in podzemne
vode
»Izdelane so bile štiri vrtine za preiskave podzemnih vod
in določena tri merilna mesta za vzorčenje tal.«

Skrb za tla in podzemne vode je prav tako pomemben element pri preprečevanju onesnaževanja,
predvsem na vodovarstvenih območjih. Dejavnost proizvodnje primarnega aluminija poteka v III.
vodovarstvenem območju vodonosnika Dravsko-Ptujskega polja. V skladu z Uredbo o vrsti dejavnosti
in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega smo bili v obdobju od leta 2017
do leta 2021 v upravnem postopku vzpostavitve monitoringa stanja tal in podzemnih vod na osnovi
»zadevnih nevarnih snovi«.
Družba Talum je izpolnila in izpolnjuje naslednje obveznosti:
a) izdelala je izhodiščno poročilo in bo po pridobljeni spremembi okoljevarstvenega dovoljenja izvajala
monitoring stanja tal in podzemnih vod v skladu s Pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja
tal in Pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja podzemnih vod;
b) izvaja ukrepe za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemnih vod;
c) uporablja najboljše razpoložljive tehnike (BAT) pri načrtovanju naprave ali njene večje spremembe,
ki jih je izbrala iz zaključkov o BAT, ali uporablja tehnike za preprečevanje in zmanjševanje emisij,
ki so prvim enakovredne.
Ob dokončnem prenehanju dejavnosti na lokaciji se oceni stanje onesnaženja tal in podzemnih vod z
zadevnimi nevarnimi snovmi, ki so se uporabljale ali so nastajale v obratu ali jih je ta izpuščal. Če je
naprava v primerjavi s stanjem, ugotovljenim v izhodiščnem poročilu, povzročila znatno onesnaženje tal
ali podtalnice z zadevnimi nevarnimi snovmi, se sprejmejo potrebni ukrepi za odpravo tega onesnaženja,
da bi se lokacija povrnila v izhodiščno stanje. Pri tem se lahko upošteva tehnična izvedljivost takšnih
ukrepov. Izdelane so bile štiri vrtine za preiskave podzemnih vod in določena tri merilna mesta za
vzorčenje tal. Talum Inštitut je za podzemne vode in tla pri Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji
RS za okolje, pridobil pooblastila na osnovi akreditiranih postopkov (LP-045) skupaj s pogodbeniki.

Okolje, energija ter varnost in zdravje pri delu v Skupini Talum
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Zrak, emisije v zrak in
ogljična nevtralnost
»V letu 2022 načrtujemo uvedbo standarda ASI (Aluminium Stewardship Initiative).
S tem bo družba Talum potrdila zavezanost družbeno odgovornega podjetja, ki skrbi
za zdravje in varnost zaposlenih, za varovanje okolja in zagotavlja trajnostni razvoj.«

Zrak je skupna dobrina vseh živih bitij na Zemlji. Vplivi najrazličnejših dejavnosti so lokalni in globalni,
njihova posledica pa klimatske spremembe in tanjšanje ozonske plasti. V Talumu se pri procesih
pridobivanja aluminija sproščajo predvsem prah, prašni in plinski fluoridi, ogljikov dioksid in organski
ogljik v različnih oblikah. V ozračje smo v zadnjih letih skupaj z razpršenimi emisijami izpustili približno
1,5 kg prahu na tono primarnega aluminija (35 kg/t aluminija leta 2000 in 15 kg/t v letih od 2003 do
2007) oziroma do 0,8 kg na tono proizvodov iz aluminija, od 8 do 10 kg žveplovega dioksida (5,6 kg/t
SO2 leta 2000) in 0,4 kg plinskih fluoridov na tono aluminija (3,2 kg/t leta 2000, 1,4 kg/t 2003–2007).
Specifični ekvivalent CO2 se je znižal z 1,12 na tono proizvodov iz aluminija v letu 2013 na 0,70 t na
tono ali za 37 odstotkov v letu 2021. Skupina Talum si je pridobila dovoljenja za izpust toplogrednih
plinov (TGP) za vse zgorevalne naprave, od leta 2013 naprej pa je v tretjem in četrtem trgovalnem
obdobju vključena dejavnost proizvodnje aluminija s poslovnimi enotami Aluminij, Rondelice in Ulitki.
Zaradi zaustavitve proizvodnje primarnega aluminija v elektrolizni hali B so se bistveno zmanjšale
emisije prahu, plinskih fluoridov, polifluoriranih ogljikov (PFC), CO in CO2, kar je prikazano po obdobjih
obratovanja elektroliznih hal A, B in C. Z direktnimi emisijami sodi proizvodnja primarnega aluminija v
elektrolizni hali C v 10 odstotkov najučinkovitejših naprav v EU glede na izpust toplogrednih plinov. S
specifično emisijo toplogrednih plinov pri 1,531 t/t v letu 2021 smo zelo blizu nove referenčne vrednosti
1,484 t/t primarnega aluminija. Skupni ogljični odtis (ETS in ne-ETS) iz direktnih emisij ekvivalentov
CO2 smo od leta 1990 do leta 2020 zmanjšali za 79 odstotkov (s 543.731 ton ekvivalentov CO2 na
119.016 ton ekvivalentov CO2). Cilj »Pripravljeni na 55« do leta 2030 s tem že izpolnjujemo. Če vzamemo
za referenčno leto 2005, smo direktne emisije zmanjšali s 368.844 ton ekvivalentov CO2 na 118.852
ton ekvivalentov CO2 ali za 67,7 odstotka, kar prav tako izpolnjuje zavezo EU ETS sektorja po
43-odstotnem zmanjšanju. Specifične emisije ekvivalentov CO2 so se v letih od 2013 do 2021 zmanjšale
z 1,12 na 0,70 kg/kg proizvodov iz aluminija, ki zajemajo gnetne in livarske zlitine, ozki trak in ulitke.
Za skupine aluminijastih proizvodov smo določili ogljični odtis (»od zibelke do vrat«) na osnovi
standardov SIST ISO 14040 in SIST ISO 14044. V letu 2022 načrtujemo uvedbo standarda ASI
(Aluminium Stewardship Initiative). S tem bo družba Talum potrdila zavezanost družbeno odgovornega
podjetja, ki skrbi za zdravje in varnost zaposlenih, za varovanje okolja in zagotavlja trajnostni razvoj.
Glede na postopke, akreditirane pri Slovenski akreditaciji (z oznako LP-045), ima družba Talum Inštitut
pooblastilo Agencije RS za okolje za izvajanje monitoringa emisij in imisij v zrak ter za nadzor nad
merilniki za trajno merjenje emisij.
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Graf 7: Direktne emisije ekvivalentov CO2
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Graf 8: Emisije plinskih fluoridov

Odpadki in krožno
gospodarstvo
»Z natančnim klasificiranjem, ločevanjem in tehtanjem smo dosegli pregleden
način ravnanja z odpadki, to pa od nas vseh zahteva precejšnjo disciplino.«
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V Skupini Talum pridelamo vedno manj odpadkov. Največ jih je bilo, ko smo proizvajali glinico in je
pri tem nastajalo rdeče blato, pri obratovanju kotlarne na premog pa elektrofiltrski pepel. Danes
odgovorno ravnamo z odpadki, ker od nas to zahteva zakonodaja, še zlasti pa nas v to sili lastni
odnos do odpadkov, saj so odpadki za drugega lahko koristna surovina. Z natančnim klasificiranjem,
ločevanjem in tehtanjem smo dosegli pregleden način ravnanja z odpadki, to pa od nas vseh zahteva
precejšnjo disciplino. Recikliramo do 6.000 ton ogljikovih materialov. Aluminijevo žlindro iz livarn,
ogljikov prah in kriolitno kopel prodajamo večinoma na tujem trgu.
Slovenska in evropska zakonodaja določata 5-stopenjsko hierarhijo ravnanja z odpadki, ki se upošteva
kot prednostni vrstni red pri načrtovanju politike in pripravi zakonodaje na področju odpadkov.
Skupina Talum pri ravnanju z odpadki upošteva in v polni meri izpolnjuje omenjeno 5-stopenjsko
hierarhijo. Odpadki lahko postanejo tudi koristni gradbeni proizvodi (npr. livarski peski) ali pa pod
določenimi pogoji sploh niso več razvrščeni med odpadke; s tem sledimo politiki krožnega gospodarstva
in upoštevamo življenjski cikel proizvodov. Količine recikliranega aluminija se iz leta v leto povečujejo,
to pa vpliva na zmanjšanje specifičnih količin energentov na enoto proizvoda. Komunalne odpadke
prevzema javna komunalna služba Čisto mesto Ptuj, nevarne odpadke pa večinoma Saubermacher
Slovenija in drugi pogodbeniki. Ravnanje z embalažo in odpadno embalažo je bilo vzpostavljeno leta
2004, leta 2006 pa smo se pridružili eni izmed nacionalnih družb za ravnanje z embalažo (DROE). Vsako
leto sledimo postavljenim ciljem za ravnanje z odpadki iz Politike Skupine Talum.
Leta 2013 je bil na spletnem portalu Agencije RS za okolje uveden elektronski sistem za spremljanje
odpadkov (IS-Odpadki), ki omogoča preglednejši in bolj nadzorovan sistem ravnanja z odpadki v
skupini. Talum je od julija 2009 upravljavec obeh zaprtih odlagališč v skladu s programom ustreznega
nadzora, pepelišča in rdečega blata, odlaganje pa se je s tem ustavilo.
Talum Inštitut po akreditiranih postopkih (LP-045) izvaja vzorčenje odpadkov v skladu s SIST EN 14899
za preiskavo njihovih nevarnih lastnosti in ima pooblastilo za izvajanje ocen odpadkov.

26

Okolje, energija ter varnost in zdravje pri delu v Skupini Talum

Količina odpadkov [kg]
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Graf 10: Mešani komunalni odpadki na zaposlenega
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Graf 9: Nastajanje odpadkov

Hrup,
elektromagnetno
sevanje in svetlobno
onesnaževanje
»Če ne potrebuješ, IZKLOPI.«

Hrup v okolju je nezaželen ali škodljiv zunanji zvok, ki ga povzročajo človekove dejavnosti, vključno s
tistim, ki ga oddajajo prevozna sredstva v cestnem, železniškem in zračnem prometu ter naprave na
območjih z industrijsko dejavnostjo. V Skupini Talum imamo v industrijski coni prepoznanih 11 virov
hrupa in ob njih določena merilna mesta, poleg tega pa še dodatnih 24 merilnih mest v okolici
industrijske cone Kidričevo, pri stavbah z varovanimi prostori, glede na izveden obratovalni monitoring
hrupa v letu 2021. Uspešno je bil saniran prekomeren hrup iz transformatorjev elektrolizne hale C,
tako da je območje Skupine Talum znotraj dopustnih vrednosti obremenitev s hrupom v dnevnem,
večernem in nočnem času.
Na sliki je prikazana pregledna karta obremenitve s hrupom za leto 2021 zaradi obratovanja industrijske
cone. Družba Talum v dnevnem, večernem in nočnem času izpolnjuje vse zahteve s področja varstva
pred hrupom.
Za Skupino Talum je bil že leta 2007 izveden monitoring elektromagnetnega sevanja. Ugotovljeno je
bilo, da skupina ni zavezanec za elektromagnetno sevanje s področja varstva okolja. Ne glede na to
pa so posodobitve v transformatorske postaje (TP) eden ključnih elementov pri oskrbi procesnih enot
z električno energijo. Tako smo v letu 2017 izvedli eno večjih investicij v izgradnjo nove TP9 Ulital za PE
Ulitki. Po velikosti in moči spada TP9 med večje transformatorske postaje, saj ima 6 transformatorjev
z močjo po 1.600 kVA. Leta 2018 je bila dokončana gradnja nove TP11 za PE Rondelice. Po velikosti in
moči spada TP11 med srednje velike transformatorske postaje, saj ima 4 transformatorje z močjo po
1.600 kVA. Obe TP sta zazankani v 10-kilovoltno distribucijsko omrežje v industrijski coni Kidričevo.
V skladu s trenutnimi in prihodnjimi zakonodajnimi zahtevami posvečamo v Skupini Talum pozornost
tudi svetlobnemu onesnaževanju, ko načrtujemo razsvetljavo na objektih in poteh, ter zamenjavi
svetil v sklopu varčne rabe energije. Pri tem upoštevamo napotilo: »Če ne potrebuješ, IZKLOPI.«

Okolje, energija ter varnost in zdravje pri delu v Skupini Talum

Prikaz 1: Obremenitev s hrupom v letu 2021
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Delovna oprema
»100-odstotna skladnost delovne opreme je v Talumu stalen cilj.«

Pojem delovna oprema je zelo širok, saj obsega stroje, naprave, aparate, orodja in drugo opremo, ki
se uporablja pri delu. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu pri uporabi delovne opreme je sestavljeno
iz zahtev, ki se nanašajo na projektiranje, izdelavo in uporabo delovne opreme. To pomeni, da se
lahko uporablja le delovna oprema, ki je skladna s predpisanimi tehničnimi zahtevami – skladnost se
ugotovi po predpisanem postopku (Izjava o skladnosti) – in označena v skladu s predpisi (oznaka CE),
za njeno uporabo in vzdrževanje pa so zapisana navodila.
Z modernizacijo proizvodnje in vključitvijo vseh poslovnih enot in družb v skupini v enoten sistem
pregledov delovne opreme se je v Talumu zelo povečalo število enot delovne opreme; trenutno je
imamo skoraj 3.000 kosov, v skladu z zakonodajo pa jo moramo redno pregledovati in preizkušati.
Iz grafa je razvidna skladnost delovne opreme. 100-odstotna skladnost delovne opreme je v Talumu
stalen cilj.
Poleg zakonsko zahtevanih periodičnih pregledov in preizkusov delovne opreme opravljamo v Talumu
tudi periodične preglede in preizkuse ročnega električnega orodja, privezovalnih elementov, lestev,
osebne varovalne opreme za delo na višini, tlačne opreme, plinskih instalacij, EX opreme, gasilnikov,
hidrantnega omrežja in sistemov aktivne požarne zaščite. Izvajamo tudi meritve elektro inštalacij in
strelovodne zaščite. Informacijski sistem, izdelan v Talumu, omogoča nadzor nad potrebno periodiko
pregledov in preizkusov.
Graf 11: Skladnost delovnih naprav
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Delovno okolje
»V Talumu se zavedamo, da preiskave delovnega okolja niso same sebi namen, ker so predpisane,
pač pa jih opravljamo zato, da se na temelju objektivnih podatkov odločimo, ali so ukrepi potrebni
ali ne.«

Delovno okolje je prostor, kjer se opravlja delo. Glavni dejavniki, ki jih spremljamo v delovnem okolju,
so fizikalni (mikroklima, hrup, osvetljenost, sevanja), kemijski (prah, hlapi, plini, nevarne snovi) in
biološki (mikroorganizmi, favna, flora). Urejeno delovno okolje je za varno in zdravo delo nujen pogoj,
ni pa zadosten. Ravnanje ljudi v delovnem okolju je odvisno še od medsebojnih odnosov, motiviranosti,
organiziranosti in zanimivosti dela, občutka socialne varnosti in drugih dejavnikov.
V Talumu se zavedamo, da preiskave delovnega okolja niso same sebi namen, ker so predpisane, pač
pa jih opravljamo zato, da se na temelju objektivnih podatkov odločimo, ali so ukrepi potrebni ali ne.
Glede na zahteve zakonodaje nastaja ocena tveganja za delo z nevarnimi kemikalijami. Sestavni del
te ocene so tudi akreditirani postopki kemičnih preiskav delovnega okolja.
Preiskave delovnega okolja opravljamo periodično. Izmerjene podatke uporabimo za primerjavo s
podatki o delovnem okolju pred investicijami ter za načrtovanje in izvajanje aktivnosti v naslednjih
letih na področjih, na katerih so potrebne izboljšave.
Z nenehnimi izboljšavami proizvodnega procesa nam je uspelo zmanjšati vplive delovnega okolja na
raven, ki jo omogoča sodobna tehnologija v proizvodnji in predelavi aluminija.
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Osebna varovalna
oprema
»V Talumu namenjamo precej pozornosti osebni varovalni opremi za zaščito pred povečanim
hrupom in pred škodljivimi posledicami prahu in plinov ter opremi za zaščito pred zvišano in
znižano temperaturo.«

Osebna varovalna oprema je oprema, ki jo uporabljajo delavci pri delih, pri katerih se ni mogoče izogniti
tveganjem za varnost in zdravje. Ta oprema varuje delavca pred nevarnostmi na delovnem mestu in
v delovnem okolju (hrup, prah, plini).
V Talumu namenjamo precej pozornosti osebni varovalni opremi za zaščito pred povečanim hrupom
in pred škodljivimi posledicami prahu in plinov ter opremi za zaščito pred zvišano in znižano
temperaturo. V sistem osebnega varstva so poleg osebne varovalne opreme zajeti še izdelki za
osebno higieno zaposlenih, brezplačni osvežilni napitki ter vzdrževanje in pranje osebne varovalne
opreme. V sodobno opremljenih garderobnih prostorih je poleg sanitarij, prh in garderob na voljo še
skladišče z vso potrebno osebno varovalno opremo. Posebno skrb posvečamo tudi obiskovalcem. Za
ta namen je bila opremljena garderoba, v kateri je obiskovalcem na voljo vsa osebna varovalna oprema,
potrebna za varno gibanje v proizvodnih obratih tovarne.
Graf 12: Stroški za osebno varstvo
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Nezgode pri delu
»Prek sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu spremljamo v Talumu nezgode pri delu,
incidente in skorajšnje dogodke.«

Nezgode pri delu so v veliki meri posledica človeških napak, v manjši meri pa posledica neustrezne
delovne opreme, delovnega okolja, osebne varovalne opreme in drugih dejavnikov. Uvajanje sodobnih
tehničnih in tehnoloških metod v proizvodnjo in predelavo aluminija zahteva vedno nove aktivnosti za
preprečitev nezgod pri delu ter omogočanje varnega in zdravega dela.
Prek sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu spremljamo v Talumu nezgode pri delu, incidente
in skorajšnje dogodke. To je osnova za nadaljnje aktivnosti, katerih cilj je zmanjšanje števila nezgod
pri delu.
Med investicijskimi deli v zadnjih letih se z uvajanjem novih tehnologij in privajanjem na delo z njimi
ter z vključitvijo novih proizvodov v proizvodni proces število nezgod pri delu ni zmanjševalo, je pa res,
da se je v zadnjih letih stalno povečevalo število zaposlenih. Glede na Politiko za varnost in zdravje pri
delu, na Program za varnost in zdravje pri delu in na aktivnosti, ki jih izvajamo, pričakujemo v naslednjem
obdobju ponovno zmanjšanje števila nezgod pri delu.

Graf 13: Nezgode pri delu
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Zdravstveno
varstvo delavcev
»Talum v okviru Zdravo Talum promovira skrb za zdravje, pri čemer je poudarek tudi na dejstvu,
da je za zdravje v prvi vrsti odgovoren vsak sam zase in da mora vsak najprej poskrbeti zase,
Talum pa mu pri tem pomaga in ga spodbuja z različnimi aktivnostmi.«

Rezultati merjenj mnenj in stališč naših zaposlenih kažejo, da je zdravje zelo pomembna vrednota
vseh zaposlenih v Talumu. Aktivnosti, povezane s stalnim izboljševanjem delovnih pogojev v najširšem
smislu ter z dolgoročnim ohranjanjem psihofizične sposobnosti, so vedno del strateških aktivnosti
družbe, bolniška odsotnost pa eden ključnih strateških kazalnikov.
Talum v okviru Zdravo Talum promovira skrb za zdravje, pri čemer je poudarek tudi na dejstvu, da je
za zdravje v prvi vrsti odgovoren vsak sam zase in da mora vsak najprej poskrbeti zase, Talum pa mu
pri tem pomaga in ga spodbuja z različnimi aktivnostmi. Aktivnosti so vedno načrtovane in ciljno usmerjene.
Posebej je treba izpostaviti sodelovanje in vključevanje strokovnega osebja iz JZ Zdravstveni dom
Ptuj, Dispanzer za medicino dela, prometa in športa, ki sodeluje tudi pri izdelavi ocene tveganja.
Talum je v svoji neposredni bližini, pri vhodu v tovarno, zagotovil ustrezne možnosti za opravljanje
zdravstvene dejavnosti, kar je redkost v ožjem in širšem okolju. V teh prostorih zaposleni iz Zdravstvenega
doma Ptuj skrbijo za kurativno in preventivno zdravljenje naših delavcev.
Preventivno delovanje in pravočasno ugotavljanje nevarnosti, ki lahko vplivajo na zdravje zaposlenih,
pomembno opredeljujeta naše delovanje. Z rednimi obdobnimi in specialnimi pregledi iščemo možne
škodljive vplive na zdravje. Pridobljeni rezultati so osnova za pripravo Programa varnosti in zdravja
pri delu, ki ga izvajamo v okviru promocije zdravja in drugih aktivnosti, povezanih s skrbjo za zdravje
zaposlenih.
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Komunikacija in
usposabljanje
»Brez stalnega izobraževanja in usposabljanja še tako dobro zastavljen sistem ne bo
prinesel uspeha, zato Skupina Talum temu področju namenja posebno pozornost.«
Komuniciranje za interno in zunanje javnosti ima na področju okolja, energije ter varnosti in zdravja
pri delu posebno težo in mu namenjamo posebno pozornost. Komunikacija je transparentna in redna.
Redno sodelujemo s pristojnimi ministrstvi in drugimi vladnimi organizacijami (Agencija RS za okolje,
okoljska, energetska in zdravstvena inšpekcija, inšpekcija za delo, požarna inšpekcija, Svet za trajnostni
razvoj ipd.), z nevladnimi organizacijami, inštituti, univerzami, občinami. Sodelujemo z Gospodarsko
zbornico Slovenije ter stanovskimi društvi in združenji doma in v tujini. Redno odgovarjamo na vprašanja
predstavnikov medijev ter pripravljamo sporočila za javnost o aktualnih dogodkih v Talumu. V interni
komunikaciji sodelavce obveščamo o okoljskih in varnostnih informacijah v Aluminij novicah, z objavami na
intranetu in informativnih ekranih v jedilnici, po elektronski pošti, s plakati ter komunikacijskimi kanali, ki
so dostopni tudi zunanji javnosti (časopis Aluminij, internetna stran, družbena omrežja). S tradicionalnim
dnevom odprtih vrat ob tovarniškem prazniku in velikem zanimanju organiziranih skupin za vodene oglede
tovarne pa dodatno omogočamo neposreden stik zainteresirane javnosti s proizvodnjo in zaposlenimi.
Brez stalnega izobraževanja in usposabljanja še tako dobro zastavljen sistem ne bo prinesel uspeha,
zato Skupina Talum temu področju namenja posebno pozornost. V letih od 2001 do 2018 je bilo v
raznih izobraževalnih programih izvedenih v povprečju 30 ur na zaposlenega. V letih 2020 in 2021
so omejitve zaradi epidemije covida-19 močno zmanjšale možnosti za izvajanje usposabljanj, kar je
razvidno iz podatkov o izvedenih urah usposabljanj. Kjer je bilo mogoče, smo jih izvajali tudi virtualno.
Zdravstvena kriza je imela izjemen vpliv tudi na komunikacijo, za kar smo v Talumu ustanovili krizni
skupini – prva pod vodstvom predsednika uprave Marka Drobniča je spremljala priporočila pristojnih
institucij in pripravljala ukrepe za zmanjševanje možnosti okužbe s koronavirusom v tovarni, druga pod
vodstvom člana uprave dr. Zlatka Čuša pa je usklajevala in prilagaja proces kritične proizvodnje glede
na trenutne razmere.
Graf 14: Usposabljanje zaposlenih
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Trajnostni razvoj in
nenehne izboljšave
»Cilj našega delovanja je trajnostni razvoj s stalnimi izboljšavami, kar nam omogoča,
da smo okolju prijazno podjetje ob upoštevanju ekonomskega in socialnega vidika.«
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V Talumu se zavedamo, da se vsaka pot začne z majhnimi koraki. Ideje, ki jih podajamo v sistemu
inovativne dejavnosti, postanejo naše razvojno-raziskovalne aktivnosti, ki jih s skupnim delovanjem
in sodelovanjem realiziramo. Z razvojem, raziskavami in investicijami, predvsem pa z ambicioznim,
agilnim in skladnim pristopom bomo do leta 2025 izvedli trajnostni inovativni prehod Skupine Talum
za ogljično nevtralnost.
V Talumu proizvajamo aluminij že od leta 1954, ko je iz elektroliznih celic v hali A pritekel prvi aluminij.
V vseh letih naše zgodovine smo talumovci tovarno razvili v sodobno proizvodno podjetje izdelkov iz
aluminija. Stalne raziskave in razvoj sta nas na področju proizvodnje primarnega aluminija umestile
med 10 odstotkov najučinkovitejših proizvajalcev primarnega aluminija, ki porabijo najmanj električne
energije na tono aluminija. V proizvodnji drogov lahko uporabimo vedno več sekundarnega aluminija in
krepimo trg z nestandardnimi drogovi. Na področju proizvodnega programa rondelic in rondel smo z
uvedbo novih zlitin in tehnologij litja traku ves čas povečevali obseg proizvodnje in prodaje. V zadnjem
obdobju smo orali ledino na področju uporabe reciklažnega aluminija za izdelavo rondelic za pakirno
industrijo ter razvili in na trg vpeljali zlitino PCR (ang. post cosumer recycling). Tudi na področjih ulitkov
in izparilnikov nam raziskave in razvoj omogočajo, da smo dobavitelj svetovno znanim proizvajalcem
avtomobilov, motociklov in hladilne tehnike.
Delujemo po načelih zaprtega kroga šestih R-jev: recovery (okrevanje), recyclying (recikliranje), redesign
(preoblikovanje), reduce (zmanjšanje), remanufacture (ponovna proizvodnja) in reuse (ponovna
uporaba). Gre za trajnostno proizvodnjo, pri kateri je količina odpadkov minimalna ali pa se ti odpadki
ponovno uporabijo. Delujemo skladno s standardi SIST ISO 9001, IATF 16949, SIST ISO 14001 in SIST
ISO 45001, SIST ISO 50001 ter TISAX.
Cilj našega delovanja je trajnostni razvoj s stalnimi izboljšavami, kar nam omogoča, da smo okolju
prijazno podjetje ob upoštevanju ekonomskega in socialnega vidika. S procesom digitalne preobrazbe
kot strateške usmeritve in z načrti za nadaljnje vlaganje v lastni razvoj in razvoj okolja bomo še naprej
dokazovali, da smo vredni zaupanja ne le lokalnega okolja, temveč predvsem naših zaposlenih,
poslovnih partnerjev in kupcev.
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