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FUNDACIJA AVGUSTA KUHARJA       

Strokovna komisija        

 

 

Št.: 102/2002   

Datum: 27. avgust 2002  

 

 Andrej Škulj 

 

 

 

OCENA STROKOVNIH DOSEŽKOV UNIVERZITETNEGA 

ORGANIZATORJA DELA ANDREJA ŠKULJA,  

KANDIDATA ZA NAGRADO AVGUSTA KUHARJA ZA LETO 2002  

 

 
 

 

 

 

Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja  za leto 2002 v sestavi 

predsednik komisije mag. Jurij Vidovič (IVD Inštitut za varstvo pri delu in varstvo 

okolja Maribor) in član komisije prof. dr. Primož Gspan (Oddelek za tehniško varnost 

Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani) 

 

ocenjuje, da dosežek univerzitetnega organizatorja dela in  

strojnega inženirja Andreja Škulja: 

 

- metodologija za izjavo o varnosti z oceno tveganja 

 delniške družbe Krka Novo mesto 

 

izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev  

nagrade Avgusta Kuharja za leto 2002. 

 

 
 

UTEMELJITEV: 
 

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi: 
1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za leto 2002 za Andreja Škulja, ki jo 

je 21. junija 2002 pripravilo Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto; 

2. pisne podpore kandidaturi Andreja Škulja za nagrado Avgusta Kuharja, ki jo je 18. junija 2002 

podpisal podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije mag. Samo Hribar Milič, ker je Andrej 
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Škulj izdelal učinkovito metodo za izdelavo ocene tveganja, ki jo je uporabilo več kot 30 večjih 

podjetij v Sloveniji in številna večja in mala podjetja po Dolenjski; 

3. obiska dne 27. avgusta 2002 v delniški družbi Krka Novo mesto, pogovora s kandidatom in ogleda 

dokumentacije ter proizvodnje; 

4. ogledu pisnega gradiva o postopku priprave ocene tveganja Krke Novo mesto; 

5. pogovora  z Marjeto Potrč, direktorico Kadrovsko pravnega sektorja Krke Novo mesto, o delu  

kandidata; 

6. pogovora z univ. dipl. inž.  Mirom Škufco, predsednikom Medobčinskega društva varnostnih 

inženirjev Novo mesto o kandidatovem delu v društvu v zvezi z metodologijo za pripravo ocene 

tveganja; 

7. predstavitve proizvodnega programa Notola, Tovarne zdravil za proizvodnjo trdnih oblik zdravil, 

ki jo je pripravila Danica Novak Malnar, vodja farmacevtske proizvodnje, delavska direktorica in 

članica uprave Krke Novo mesto; 

8. prispevki A. Škulja v glasilu Krke Utrip; 

9. prispevek A. Škulja: Izjava o varnosti z oceno tveganja v Krki, Industrijska demokracija, št. 9, 

2001; 

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

11. Pravilnika o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj Fundacije Avgusta Kuharja; 

12. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja. 

 

 

Ugotovitev stanja:  

 
Univerzitetni diplomirani organizator dela in strojni inženir Andrej Škulj je že od leta 1985 zaposlen v 

tovarni zdravil Krka iz Novega mesta. Kot pooblaščenec oz. strokovni delavec za varnost in zdravje 

pri delu je opravljal strokovne naloge za področje transporta in skladiščenja nevarnih snovi, logistike, 

tehnične oskrbe in energetike, proizvodnje zelenih zdravil in veterinarskih izdelkov. Izpeljal je projekt 

določanja števila dni dopusta glede na delovne razmere na posameznih delovnih mestih. Skupaj s 

strokovnimi službami Krke je pripravil Pravilnik o osebni varovalni opremi, Navodila o pregledih 

delovne opreme, Navodila za ugotavljanje stopnje alkoholiziranosti in prisotnosti mamil ali 

psihonarkotičnih sredstev. Od leta 2001 je vodja službe za varnost in zdravje pri delu.  

 

Konec junija 2002 je bilo v Krki zaposlenih 2.957 v Novem mestu in Ljutomeru ter 657 v podjetjih in 

predstavništvih v tujini. Izobrazbena struktura zaposlenih je visoka, saj ima kar 33 % zaposlenih 

univerzitetno izobrazbo. Med njimi je 29 doktorjev in 90 magistrov znanosti. Še 115 delavcev pa ob 

delu študira za pridobitev magisterija ali doktorata. Preko 1300 zaposlenih ima srednjo strokovno 

izobrazbo. Mnogi delavci Krke so pridobili strokovno izobrazbo po verificiranih programih na podlagi 

dolgoletne izobraževalne politike Krke. V družbi z omejeno odgovornostjo Krka Zdravilišča je 

zaposlenih še 540 delavcev. Varnost in zdravje pri delu se tudi za te delavce zagotavlja v sodelovanju s 

Krkino Službo za varnost in zdravje pri delu. Povprečna starost zaposlenih je 40 let.  

 

Tovarna zdravil Krka Novo mesto je v letu 2001 izdelala in prodala izdelkov za 71,5 milijard tolarjev. 

Največ so bila to zdravila za humano uporabo, izdelki za samozdravljenje, zdravila za živali, 

kozmetika in ostalo. Svoje izdelke prodaja v več kot 70 držav sveta. Načrtuje 7,5-odstotno letno rast 

prodaje. Dovoljenje za prodajo zdravil v teh državah je mogoče le na podlagi zahtevnih dokazil o 

kakovosti in varnosti pri proizvodnji zdravil. Krka Novo mesto je pridobila certifikate o izpolnjevanju 

zahtev standardov kakovosti ISO 9001 in ISO 14 001 ter številne zahtevne standarde kakovosti, ki 

veljajo v farmacevtski industriji (dobra proizvodna, laboratorijska in skladiščna praksa ipd).  

 

Služba varnosti in zdravja pri delu je organizacijsko umeščena v Kadrovsko pravni sektor, v katerem 

so med drugim še kadrovska služba, izobraževalni center, služba za družbeni standard, pravna služba 
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in splošna služba z oddelkom za varovanje. Ta organizacijska shema naj bi se za sedaj dobro obnesla, 

zaradi povezanosti varnosti in zdravja z različnimi segmenti, zlasti kadri. Vizija Krke in poslanstvo 

»Živeti zdravo življenje«, ki si ga je zastavila,  poleg kupcev Krkinih izdelkov zajema tudi zaposlene v 

Krki. Rezultat izvajanja vizije naj bi bila  fleksibilnost, učinkovitost in skrb za lastni razvoj. Že 15 let 

izvajajo sistem razvoja kadrov. Delavec Krke je v letu deležen v povprečju 10,5 dni usposabljanja in 

izobraževanja. Temeljno vodilo je skrb za sodelavca. Cilj je zadovoljen in zdrav delavec, ki je zato 

uspešnejši tako pri delu in v osebnem življenju. Poleg dobrih odnosov s sindikalnimi in izvoljenimi 

predstavniki delavcev ter doslednega upoštevanja podpisanih kolektivnih pogodb in aktov je zato Krka 

Novo mesto razvila  številne lastne programe in projekte. 

 

Pred tremi leti so se odločili, da je treba znižati razmeroma visoko bolniško odsotnost (6,4 %). 

Rezultati raziskovanj pri nas in v svetu kažejo, da so zdravstvene težave kot vzrok bolniške odsotnosti 

šele na sedmem mestu. Ugotovili so, da so pogosto razlog za bolniške odsotnosti težave v 

medčloveških odnosih pa tudi v metodah vodenja. V nasprotju z mnogimi drugimi slovenskimi 

podjetji v Krki zato niso sklenili znižati bolniške odsotnosti s kaznimi ali stimulacijami pri plači, pač 

pa z izboljšanjem medsebojnih odnosov. V 22 delavnicah na to temo je sodelovalo preko 200 vodij 

drugega in tretjega nivoja. Učinek se kaže v tem, da se je v treh letih bolniška odsotnost zgolj na 

podlagi tega znižala na 5,1 %.  

 

Zdravo življenje delavcev spodbujajo tudi z drugimi programi. V zdraviliščih Krke fizioterapevti 

vodijo zdravstvene delavnice, na katerih se delavci uče ustreznih telesnih vaj. Pod strokovnim 

vodstvom fizioterapevtov imajo korektivno gimnastiko na suhem in v vodi. Tedenske rekreacije se 

udeležuje 1400 zaposlenih, športnih tekmovanj in športnih izletov po 400 zaposlenih. Regresirano 

dopustovanje je zagotovljeno za 1000 zaposlenih.  Zagotovljena je možnost zajtrka in poleg varovalne 

prehrane še dodatna prehrana (mleko, jogurt in ustekleničena voda). Imajo predavanja o pravilih 

zdravega življenja. Spodbuja se k uživanju več sadja in zelenjave. Delavci imajo možnost izbrati 

osebnega zdravnika v neposredni bližini delovnega mesta. Krka delavcem daje posojila za 

zobnoprotetične storitve, saj so ugotovili, da visokih stroškov marsikdo ne zmore, zdravi zobje pa so 

pomemben vir splošnega zdravja. Delavce z zdravstvenimi in socialnimi težavami timsko obravnavajo 

osebni in pooblaščeni zdravnik, varnostni inženir, kadrovski in socialni delavec.  Na podlagi ogleda 

delovnega mesta zdravnik vodji pojasni, kaj delavec glede na zdravstveno stanje sme delati. 

 

Projekt raziskave Krkine organizacijske kulture je v letih 1998 in 2001 pokazal izrazito visoko 

(primerjalno v Sloveniji najvišje) zadovoljstvo zaposlenih. Med drugim so zaposleni izkazovali tudi 

visoko zadovoljstvo s svojim delovnim okoljem, odnosom do kakovosti in pripadnosti organizaciji. Na 

področjih kjer so bile ocene nekoliko nižje, čeprav še vedno najvišje med primerjalnimi podjetji 

(vodenje, motivacija, napredovanje) pa pripravljamo ukrepe za izboljšanje.  

 

Vodstvo Krke ugotavlja, da se je v zadnjih sedmih letih izredno povečala občutljivost za varnost in 

zdravje zaposlenih. V doseganje teh dveh ciljev se sistemsko vse bolj vključujejo tudi druge Krkine 

strokovne službe. Vendar te prevzemajo nove naloge na področju varnosti in zdravja pri delu le, če jim 

Služba za varnost in zdravje pri delu pri tem zagotavlja strokovne nasvete in pomoč. Tako Navodila za 

uvoz delovne opreme (Krka večinoma uporablja uvožena proizvajalna sredstva) zahtevajo pogajanja z 

dobavitelji opreme ne le glede proizvodnih zahtev ampak tudi glede varnosti in zdravja zaposlenih, ki 

bodo z uvoženo opremo delali. Za uvedbo nove opreme v  proizvodnjo je potrebna odobritev tudi s 

strani  Službe za varnost in zdravje pri delu. 

 

Službo za varnost in zdravje pri delu vodi Andrej Škulj. Služba  ima 19 zaposlenih, ki zagotavlja 

strokovne naloge za 2950 Krkinih delavcev. Od tega štirje izvajajo naloge varnosti in zdravja pri delu, 

ostali pa požarno varstvo.  Služba si je zadala poslanstvo: »Ustvariti razmere dela, da bo posamezniku 

polno delovno dobo omogočeno delo s polnim učinkom brez škode za zdravje«.  Služba organizira in  
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s pomočjo vodij delovnih enot usposablja zaposlene za varno delo. Služba opravlja vse zakonsko 

določene naloge pooblaščenega strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu.  Številne strokovne 

naloge opravljajo s pomočjo zunanjih izvajalcev.  

 

Služba za varnost in zdravje pri delu si je v začetku leta 2000, še pred sprejemom Pravilnika o načinu 

izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Uradni list RS, št. 30 / 6. 4. 2000) pravilno zastavila 

nalogo, da sama izdela ocene tveganja za delovna mesta v Krki. Metodo, ki so bile v tistem času na 

voljo na trgu, niso ustrezale kriterijem enostavnosti, učinkovitosti, uporabnosti in obvladljivosti v 

daljšem obdobju. Zato je bilo odločeno, da si sami izdelajo ustrezno metodologijo. V delo je bila 

vključena le še zdravnica Dispanzerja za medicino dela, prometa in športa Zdravstvenega doma Novo 

mesto. Cilj je bila metoda, ki bi ustrezala zakonskim zahtevam, a imela vgrajene tudi močne 

motivacijske elemente. Primerna naj bi bila za računalniško ali ročno obdelavo. Računalniška podpora 

naj bi olajšala administrativno delo ter navezavo na obstoječi kadrovsko – informacijski sistem. Tako 

bi bilo mogoče uporabiti že vnesene podatke o zaposlenih in delovnih mestih, kjer le-ti delajo.  

 

Osnutek metode z vsemi zakonsko potrebnimi elementi ter elementi, ki so si jih kot nadgradnjo 

zastavili sami, je izdelal Andrej Škulj do decembra 2000. Pri izdelavi metode se je naslonil tudi  na 

Krkin Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki ga je služba pripravila v letih 1999 - 2000. V tem 

pravilniku so bile za 800 različnih delovnih mest pripravljene preglednice fizikalnih, kemijskih in 

bioloških škodljivosti ter je bila na tej podlagi po stroškovnih mestih določena potrebna osebna 

varovalna oprema. Pravilnik omogoča računalniško obvladovanje nabave, evidenc in uporabe osebne 

varovalne opreme ter onemogoča, da bi bilo zanemarjeno katerokoli delovno mesto ali delavec 

posameznik. 

 

Računalniško podporo metodologiji je izdelal Krkin računalničar, strokovnjak za razvoj sistemov. 

Računalniška podpora je zagotovila povezanost s kadrovsko evidenco. Sistem je zavarovan , tako da je 

preprečena izguba podatkov zaradi napake. Obdelava podatkov poteka v računalniškem programu 

Windows Excel in je zelo prijazna za uporabnika. Pripravljen je bil priročnik za enotno ocenjevanje 

tveganja. Prednost računalniško vodenega sistema ocene tveganja je tudi sprotni nadzor o popolnosti 

ocene oz. ugotavljanje, ali je kakšno delovno mesto izpuščeno. 

 

Uprava Krke je metodologijo potrdila januarja 2001, februarja pa je bila na sedemnajstih predstavitvah 

in usposabljanjih predstavljena kolegijem sektorjev, svetu delavcev in sodelujočim pri ocenjevanju 

(250 oseb). Od marca do junija 2001 so štirje strokovni delavci Službe varnosti in zdravja pri delu, 

skupaj z 250 vodji delovnih enot, pripravili oceno tveganja za vsa delovna opravila in delovna mesta v 

Krki. Tako je nastalo 500 ocen. Za 30 delovnih mest je zdravstvene ocene kot prilogo ocene tveganja 

pripravila tudi pooblaščena zdravnica. Hkrati z oceno tveganja je bil pripravljen tudi predlog ukrepov 

za zmanjšanje ali odpravo tveganja. Že sredi julija 2001 je služba vodstva organizacijskih enot 

obvestila o rezultatih ocenjevanja in o predlaganih ukrepih. Svet delavcev in uprava sta dokončni 

predlog ocene tveganja obravnavala 27. in 29. julija 2001. Generalni direktor Krke Miloš Kovačič je 

izjavo o varnosti z oceno tveganja podpisal 30. julija 2001. 

 

Ocena tveganja je bila pripravljena po skupinah delovnih mest, kjer so delovna opravila in s tem tudi 

tveganja enaka. Metoda temelji na obrazcih – vprašalnikih, s pomočjo katerih je bila postavljena 

preglednica tveganj. (Glej prilogo Metoda ocene tveganja Krke Novo mesto!) Metoda zagotavlja 

podatke o delovnih mestih po sektorjih, o številu in strukturi delavcev, ki delajo na teh delovnih 

mestih, o temeljnih podatkih o načinu opravljanja dela (na terenu, na višini, stoje, sede, vsiljen ritem, 

hrup, samostojno, v skupini itd.), o delovnih napravah in materialih ter o podrobnih zahtevah 

delovnega postopka (potrebnost osebne varovalne opreme, potrebni zdravstveni pregledi in 

usposabljanja, nevarne snovi, obstoj pravil in navodil za varno delo, omejitve za invalide, mlade in 

nosečnice itd.). 
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V naslednjem obrazcu je preglednica nevarnosti za izbrano skupino delovnih mest (mehanske 

nevarnosti, nevarnosti zaradi električnega toka itd.). Obrazec med drugim beleži tudi nevarnosti 

povzročene z opuščanjem ergonomskih načel oblikovanja strojev. Za vsako nevarnost je predviden 

natančen opis in točkovanje teoretične verjetnosti nevarnega dogodka (V), doslej izkustvene 

pogostnosti nevarnega dogodka (P) in resnosti dogodka (R). (Glej v prilogi Ključ ocenjevanja!) 

Zmnožek teh dejavnikov da izračun ocene tveganja. Metoda določa štiri stopnje tveganja glede na 

sprejemljivost oziroma nesprejemljivost tveganja. (Glej v prilogi Izračun ocene tveganja!) Glede na 

stopnjo tveganja je določen rok za izvedbo ukrepov za zmanjšanje ali odpravo tveganja. 

 

Metoda vsebuje tudi obrazec o tveganjih, ki izhajajo iz širšega delovnega okolja in ocenjuje tveganja, 

ki so jim delavci izpostavljeni na poti do delovnega mesta in zaradi splošne ureditve delovnega okolja.  

 

Na podlagi ocene tveganja je bilo določeno  več novih ukrepov za zmanjšanje ali odpravo tveganja 

(tehnični, organizacijski, usposabljanje in zdravstveni pregledi). Večina ukrepov je povezana z 

organizacijo dela (preverjanje ustreznosti navodil za varno delo, usposabljanje za varno delo in nadzor 

nad uporabo osebne varovalne opreme). Tehnični ukrepi so na drugem mestu, nekaj je bilo takih, ki so 

bili že med pred pripravo ocene izvedeni, ostali pa so načrtovani v srednjeročnem obdobju. Vsi ukrepi 

so terminsko določeni, prav tako tudi odgovorne osebe za izvedbo. Svet delavcev ni imel pripomb, da 

je bilo katero od delovnih mest glede na specifična tveganja neustrezno uvrščeno v posamezno skupino 

delovnih mest, za katere je bila pripravljena skupna ocena tveganja. Po sprejetju ocene tveganja so bili 

delavci deležni (v povprečju) po tri ure usposabljanja o njeni vsebini. Pisni testi po opravljenem 

usposabljanju za varno delo kažejo, ali so delavci seznanjeni z nevarnostmi, ki jim groze na delovnem 

mestu, ali znajo našteti varnostne ukrepe, ali vedo, kje so navodila za varno delo ter koga morajo 

obvestiti in kakšno je pravilno ukrepanje v primeru nevarnih dogodkov . 

 

Računalniško podprta metoda je identificirala nekatera delovna mesta in posameznike, ki so bili pri 

oceni spregledani, kar je izredno povečalo zanesljivost ocene tveganja. Ocena tveganja bo praviloma 

revidirana enkrat na leto. Prvič že jeseni 2002. Pri tem bodo vanjo vnesena tudi tveganja zaradi 

psiholoških dejavnikov (stres). 

 

Boris Gračner, republiški inšpektor za delo je metodo ocenil kot dobro in po inšpekcijskem pregledu ni 

zahteval dopolnitev. 

 

 

Prispevek univerzitetnega organizatorja dela in strojnega inženirja Andreja 

Škulja k razvoju stroke varnosti in zdravja pri delu: 
 

Združenje kemične in gumarske industrije Gospodarske zbornice Slovenije je marca 2001 skušalo 

svojim članom pomagati pri pripravi metodologij za oceno tveganja. Pri tem se je povezalo s Tovarno 

zdravil Krka iz Novega mesta. Andrej Škulj je na združenju aprila 2001 zato predstavil svojo 

metodologijo. Združenje je predstavljeno metodo ocenilo za dobro in jo priporočilo svojim članom. 

Krka Novo mesto je metodo nesebično predstavila stanovskim kolegom. Po trditvah Sama Miliča 

Hribarja, podpredsednika Gospodarske zbornice Slovenije, je metodo uporabilo več kot 30 večjih 

slovenskih podjetij in številna majhna podjetja. 

 

Andrej Škulj je metodologijo predstavil tudi na Medobčinskem društvu varnostnih inženirjev Novo 

mesto, tako da jo je kot podlago za svojo oceno tveganja, brezplačno ter po potrebi še s strokovnimi 

nasveti, uporabila vrsta dolenjskih podjetij. 
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Andrej Škulj pa je septembra 2001 metodo predstavil tudi v strokovno informativni reviji za delavske 

predstavnike in menedžerje v sodobnem podjetju Industrijski demokraciji. 

 

 

Ocena dosežka univerzitetnega organizatorja dela in strojnega inženirja Andreja 

Škulja: 
 

Andrej Škulj je leta 2000 zasnoval in leta 2001 v praksi uspešno uporabil metodo za ocenjevanje 

tveganja za zdravje in varnost delavcev na delovnem mestu. K uspešni in učinkoviti uporabi metode v 

praksi je pomembno pripomogla organizacijska sposobnost inž. Škulja in primerna kakovost 

komuniciranja z udeleženimi. Pri tem je na inovativen način znal združiti ključne  vsebinske elemente 

metod, ki so bile leta 2000 na voljo, pa niso zagotavljale želene fleksibilnosti in obvladovanja v 

daljšem obdobju. Metoda je enostavna, pregledna, obvladljiva, omogoča sprotno posodabljanje in 

dopolnjevanje in računalniško povezavo s kadrovsko evidenco. Omogoča preprosto a učinkovito 

zaznavanje nesprejemljivih tveganj in daje podlago za argumentiranje potrebnosti ukrepanja. Ko bo 

izvedena še povezava s podatki o vzrokih kroničnih zdravstvenih težav zaposlenih, se bo njena 

uporabnost in pomen še povečala. Računalniška podpora zagotavlja, da iz ocene ni izpuščen noben 

delavec. Varnostne kopije ocene tveganja še povečujejo zanesljivost sistema. 

 

Metoda Andreja Škulja se je v praksi izkazala za učinkovito orodje strokovnih delavcev za varnost in 

zdravje pri delu v širših strokovnih krogih. Na njeni podlagi pripravljena ocena tveganja je povečala 

preglednost tveganj na delovnem mestu pri delodajalcu ter sistematičnost strokovnega dela. 

Pooblaščeni strokovni delavci zato ocenjujejo, da je ocena tveganja uveljavila kot koristen prispevek 

varnosti in zdravju pri delu v Sloveniji. 

 

 

 

 

Mag. Jurij Vidovič, predsednik strokovne komisije 

 

 

 

 

Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije 

 

 

 

 

 

PRILOGA: Metoda ocene tveganja Tovarne zdravil Krka iz Novega mesta iz leta 2001 

 

 

 

 

 

 


