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Št.: 18 /2010 

Datum:  25. 8. 2010  

 Ivan Škvarč 

 

 

Strokovna komisija za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2010 v sestavi 

predsednik komisije mag. Jurij Vidovič iz Maribora 

in član komisije prof. dr. Primož Gspan iz Ljubljane 

 

ocenjuje, da dosežek Ivana Škvarča 

 

sistem varnosti in zdravja pri delu v industriji papirja, kartona in lesovine 

 

izpolnjuje razpisne pogoje za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za leto 2010. 

 

 

Strokovna komisija je svoje mnenje oblikovala na podlagi: 

1. utemeljitve predloga kandidature za nagrado Avgusta Kuharja za leto 2010 za Ivana 

Škvarča, ki jo je 15. junija 2010 pripravilo Medobčinsko društvo varnostnih 

inženirjev Novo mesto; 

2. pogovora s kandidatom dne 25. avgusta 2010 v podjetju ZOJA d. o. o., Dolenje 

Skopice 53, Krška vas; 

3. Pravilnika o varstvenih ukrepih pri izdelavi in dodelavi papirja, kartona in lesovine, 

Uradni list SRS, št. 36/1989; 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV250.html


4. diplome/Urkunde z 12. svetovnega kongresa varnosti pri delu in medicine dela maj 

1990 – Internationaler Film und Video Wettbewerb, za film Nevarnosti dela v papirni 

industriji (Dangers at work in paper industry), 

5. statistike o poškodbah pri delu v Papirnici Vevče v obdobju 2004 - 2009; 

6. razpisnih pogojev za podelitev nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek za leto 

2010; 

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

Kuharja; 

8. Statuta Fundacije Avgusta Kuharja. 

 

 

UGOTOVITEV STANJA:   

 

Varnostni inženir Ivan Škvarč oziroma Janko, kot ga kličejo prijatelji, je strokovni 

delavec s področja varnosti pri delu in direktor družbe ZOJA, d. o. o., Dolenje Skopice 

53, Krška vas.  

 

 

Na področju varnosti in zdravja pri delu je kot pripravnik začel delati leta 1979 v 

Industriji motornih vozil Novo mesto in istega leta diplomiral na Višji tehniški varnostni 

šoli v Ljubljani. Njegov prvi mentor je bil Branko Košir, dobitnik nagrade Avgusta 

Kuharja za življenjsko delo v letu 2003. V obdobju od 1980 do 1993 je delal v Tovarni 

celuloze in papirja Djuro Salaj Krško najprej kot pooblaščeni delavec za varstvo pri delu 

in nato 10 let kot vodja službe varstva pri delu na ravni tovarne s 3800 zaposlenimi. V 

obdobju 1983 – 1990 je kot izredni predavatelj predmeta varnosti pri delu in varstvo okolja na 

oddelku papirništva na Srednji šoli Krško dijakom predaval o varnem delu v poklicu papirničarja. 

 

V tem obdobju je Ivan Škvarč postal pri nas eden najboljših poznavalcev varnostnih 

tveganj pri proizvodnji papirja, kartona in lesovine. Opozarja da mnoga splošna pravila 

za varno uporabo strojev  tu odpovejo zaradi narave specifične tehnologije proizvodnje  

papirja. Stroji obratujejo 24 ur na dan skozi vse leto in se zaustavijo le v remontih in 

nepredvidenih dogodkih. Stroški ponovnega zagona so namreč visoki. Papirni stroj 

sestavljajo sklop vrtečih se valjev, stiskalnic, ki v primeru posega v njihovo območje 

predstavljajo izredno tveganje za nastanek težjih  poškodb, pa tudi smrtni primeri 

poškodb v preteklosti niso bili izvzeti. 

Zagotovitev varnih pogojev dela pri posluževanju papirnega stroja (napeljevanje papirja, 

tekočega vzdrževanja, itd.), je mogoče zgolj na podlagi dobro usposobljenih in uigranih 

posadk stroja ter vzdrževalnega osebja.  

Za takšno uigranost in zanesljivost posadk je po izkušnjah Ivana Škvarča potrebnih 

najmanj pet let. Za varno delo je treba delavce dobro usposobiti, predvsem pa in 

spremeniti njihovo miselnost oziroma odnos do dela. Zato delodajalcem odsvetuje 

zaposlovanje delavcev na kratek rok preko borze dela, kateri se najpogosteje 

poškodujejo. 

 

Ivan Škvarč se je tako na samem začetku dela v papirni industriji poglobil v spoznavanje 

tehnologije dela v papirni in papirno predelovalni industriji in v zvezi s tem povezanih 

nevarnosti dela ter ukrepov varovanja. 

Strokovnost in z delom pridobljene praktične izkušnje so mu bile osnova za pripravo ali 

ažuriranje obstoječih navodil za varno delo v papirno predelovalni industriji. Svoje 

znanje in delovne izkušnje je s polno odgovornostjo prenašal že na dijake v času šolanja  



za papirni poklic, na novo zaposlene delavce v času uvajanja v delo in ostale delavce pri 

izpopolnjevanju ali preverjanju njihove usposobljenosti za varno delo. 

 

Poudarja, da je svoje delo od samega začetka zasnoval na prenosu predpisov o varnem 

delu v prakso in na njihovem nadgrajevanju. V obdobju od 1980 – 1993 je bil dva 

mandata predsednik komisije za varnost pri delu pri Združenju za celulozo, papirno in 

predelovalno industrijo oz. tedanjim SOZD Slovenija papir Ljubljana. Pogosti obiski v 

papirnicah Radeče, Paloma Sladkogorska, Vevče, Količevo, Goričane, Valkarton Logatec 

in Videm Krško so mu omogočili širok pogled na področje papirništva. Komisija, ki ji je 

predsedoval, je organizirala številne obiske naših strokovnjakov v papirnicah v Nemčiji, 

Avstriji, Švici, Švedski in Finski. Skupaj so pripravljali podloge oz. smernice za varno 

delo, ki jih jevsakdo nadgradil glede na specifiko v lastnem podjetju. Pripravljali so 

interne akte papirnic, jih medsebojno usklajevali in so tako bili ena najuspešnejših 

komisij v tedanji SOZD. 

Vrhunec tega strokovnega dela je bilo delo pri pripravi Pravilnika o varstvenih ukrepih 

pri izdelavi in dodelavi papirja, kartona in lesovine, (Uradni list SRS, št. 36/1989), ki še 

vedno velja in ohranja svojo uporabno vrednost. Komisijo za pripravo je vodil Božo 

Igličar iz Inštituta za celulozo in papir, Ivan Škvarč pa je s svojim praktičnimi izkušnjami 

aktivno sodeloval pri njegovem snovanju oz. preverjanju učinkovitosti v praksi. 

 

Takoj po sprejetju je bila vsebino pravilnika predstavljena v obliki video filma o varnem 

delu v papirni industriji »Nevarnosti dela v papirni industriji«, ki se je med 300 prijavljenimi 

filmi uvrstil med predvajane na 12. svetovni kongres varnosti pri delu in medicine dela v 

Hamburgu  aprila 1990 in so zanj prijeli diplomo. Scenarij za video film je napisal Ivan Škvarč 

obenem pa je bil tudi koordinator dela pri snemanju gradiva po vseh slovenskih papirnicah. Pri 

pripravi filma pa so sodelovali še Adolf Pestiček iz Sladkogorske, Silvo Recek iz Količeva, 

Aleksander Metlika ter Igor Pipuš iz Vevč . Preveden je bil v štiri jezike. Film so nato v Sloveniji 

uporabljali pri usposabljanju delavcev za varno delo v papirni industriji.  

 

Po osamosvojitvi Slovenije v letu 1993 se je začela kriza za slovensko papirno industrijo, 

ki je začela odpuščati presežne delavce. Zaradi ekoloških razlogov je bila opuščena tudi 

proizvodnja celuloze. Ivan Škvarč se je odločil začeti popolnoma na novo. 

 

Družbo ZOJA je ustanovil leta 1994 in pridobil enega prvih dovoljenj za strokovno delo 

v Sloveniji. V letu 1996 je zaposlil administratorko in po letu 2000 še dva mlada 

strokovna sodelavca, ki ju je usposobil za samostojno delo. Danes mali kolektiv deluje 

kot dobro uigrani tim, po potrebi pa vključuje v strokovno delo zunanje priznane 

strokovnjake specifičnih področij dela.  

 

Ivan Škvarč je svojo firmo zasnoval na načelu »Delaj zgolj tisto, kar znaš in v obsegu, ki 

ga zmoreš kakovostno opraviti!«. Med drugim je to pomenilo, da se ni lotil trgovine z 

osebno varovalno opremo, kar je na samem začetku načrtoval s poslovnikom družbe 

ZOJA, in da je zavrnil številne poslovne priložnosti (gradbeništvo, elektro področje, …), 

ki niso sodile v specializacijo, ki si jo je izbral s svojo odločnostjo pri dosegu zastavljenih 

cilje je zavrnil je sodelovanje z delodajalcem, ki ni upošteval njegovih strokovnih 

nasvetov. Dosegel je tudi prekinitev sodelovanja svojega poslovnega partnerja z 

uveljavljenim izvajalcem remontov, ki se ni želel podrediti  njegovim zahtevam za 

zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu vseh izvajalcev in podizvajalcev zahtevnega 

remonta.  

 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV250.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_PRAV250.html


Po vpisniku organizacij z dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog v skladu z 

Zakonom o varnosti in zdravjem pri delu na spletni strani Ministrstva za delo družino in 

socialne zadeve (glej 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/vzd/vpisnik_vsi.pdf) je 

družba ZOJA pridobila dovoljenje za opravljanje naslednjih strokovnih nalog:  

1. opravljanje periodičnih in drugih preiskav fizikalnih, kemičnih in bioloških 

škodljivosti v delovnem okolju (toplotne razmere / hrup / osvetljenost), 

2. opravljanje periodičnih in drugih pregledov ter preizkusov delovne opreme  

3. izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti (s prilogo II), 

4. pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo. 

Družba ZOJA d. o. o. torej izpolnjuje kadrovske, organizacijske, tehnične in druge 

pogoje za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu 

za pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, ki so navedeni v Pravilniku o 

pogojih in postopku za pridobitev dovoljenja za delo za opravljanje strokovnih nalog 

varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 42/2003) in so si po svojih postopkih in metodah dela 

med prvimi v Sloveniji pridobili tovrstna dovoljenja. 

 

Po letu 2005 se je družba ZOJA specializirala predvsem na industrijo papirja in kartona 

(papirnice Radeče, Količevo, Vevče, Goričane). Zaradi ožje usmerjenosti strokovnega 

dela je družba ZOJA začela prekinjati sodelovanje z malimi delodajalci drugih 

dejavnosti. Ta specializacija je omogočila prenos dobrih praks večina slovenskih 

papirnic. To je tudi razlog, da so te same poiskale njegove storitve. Kot Ivan Škvarč 

poudarja, je strokovni ugled najbolj učinkovito priporočilo.  

Narava dejavnosti zahteva predvsem delo na terenu pri delodajalcih/naročnikih 

strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu. ZOJA zagotavlja pogodbenim 

partnerjem fizično prisotnost strokovnih delavcev varnosti in zdravja pri delu vsaj enkrat 

do dvakrat  v tednu. Fizična prisotnost je potrebna zaradi boljšega sodelovanja stroke z 

delavci in vodstvi podjetij. Ob tem pa, po mnenju Ivana Škvarča, delavec ne sme prevzeti 

vlogo policista in evidentičarja, saj so za to delo predragi.  

 

Delavci papirne industrije so v večini zainteresirani za celovito pokrivanje strokovnih 

storitev s področja zagotavljanja varnega in zdravega dela, kar vključuje ne le varnost in 

zdravje pri delu, ampak tudi izvajanje ukrepov varstva pred požarom, zagotavljanje nalog 

svetovalca za kemikalije in izvajanje ukrepov varstva pred sevanji. 

Uspešnost dela temelji na poznavanju in izkušnjah, profesionalizmu in timskem delu 

pooblaščenih družb, ki vključuje tudi zunanje strokovnjake za najbolj specializirane 

naloge. Ivan Škvarč namreč poudarja, da nelojalna konkurenca znotraj stroke škodi ne le 

stroki ampak tudi delodajalcu, ki jo najema.  

 

Po mnenju  Ivana Škvarča je pri prevzemu strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu v 

določeni družbi oz. pri  vzpostavitvi pogodbenega odnosa glavni namen celovita ocena 

stanja varnosti pri delu, podrobna seznanitev z dejavnostjo družbe oz. specifiko dela, 

pregled zatečenega stanja na področju varnosti pri delu in pridobitev pomembnih 

informacij o odnosu zaposlenih (delavci, vodje oddelkov, vodstva) do varnosti pri delu.  

Ob enem pa je to osnova za: 

- podrobno opredelitev strokovnih nalog, ki jih bodo opravljali,  

- časovni potek izvajanja dela,  

- in ovrednotenje njihovega dela. 

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/vzd/vpisnik_vsi.pdf
http://www.uradni-list.si/1/content?id=42606
http://www.uradni-list.si/1/content?id=42606
http://www.uradni-list.si/1/content?id=42606


 

Njihovo delo v pogodbenih družbah se prične z z usposabljanjem oz. preverjanjem 

usposobljenosti delavcev za varno delo, saj je od delavcev v večji meri odvisen potek 

varnega izvajanja dela in so prav ti zanj ključni vir informacij o tveganjih v zvezi s 

delom. 

 

Pri ocenjevanju tveganj in na osnovi tega izdelava ukrepov za odpravo, mu je v ospredju 

jasen cilj, to je preprečevanje poškodb in zdravstvenih okvar v zvezi z delom, z jasno 

opredelitvijo kompetenc in odgovornosti v zvezi s tem. 

 

Ivan Škvarč je kot zunanji izvajalec strokovnih nalog moral izdelati učinkovit sistem 

sodelovanja z zaposlenimi in delodajalcem, da bi sistem v praksi zaživel. Svoje delo 

sproti usklajuje na kolegijih vodilnih in zahteva, da se dogovorjenim ukrepom določi zato 

odgovorna oseba in čas  izvedbe. Pomembna je sposobnost zaposlenih, vključevanje 

zaposlenih na vseh ravneh organiziranosti v sistem zagotavljanja varnega in zdravega 

dela. 

 

Kot primer »dobre prakse«, ki so jih dosegli v zadnjem obdobju navaja  Ivan Škvarč 

nastavitev elektronske knjige popravil, kamor se vpisujejo vse ugotovljene nepravilnosti , 

odprava nepravilnosti, kontrola brezhibnosti delovanja, kar po njegovem mnenju bistveno 

pripomore k zagotavljanju izpravnosti delovne opreme. 

Sestavni del elektronske knjige so navodila za varno delo. Primer; za delo v zaprtih in 

odprtih posodah so konkretno za vsako posodo izdelana navodila in služijo izvajalcem ko 

»opomnik«  za varno delo. 

 

Pomemben je monitoring izvajanja sistema varnosti in zdravja pri delu pri posameznem 

delodajalcu. Tedensko so prisotni na sestankih pri delodajalcu, naročniku. Prva točka je 

vedno varnost in zdravje pri delu. Timsko iščejo rešitve za varnostne probleme, določijo 

odgovorne za izvedbo ukrepov in roke zanje. Vnaprej časovno načrtujejo usposabljanja 

delavcev. Na vsake 3 mesece se načrtujejo sestanki z delavskimi zaupniki. Pravilo so tudi 

mesečni obhodi proizvodnje s vodji oddelkov in izdelava poročil z fotografijami 

ugotovljenih nepravilnosti. Pri tem je uveden sistem nagrajevanja vodij in posameznikov 

zadolženih za varno delo pri zagotavljanju pogojev  varnega in zdravega dela. 

 

Kot strokovna služba  preverjajo tudi zunanje izvajalce del, kot možen vir tveganja. 

Vsi zunanji izvajalci so pred nastopom  dela v družbi seznanja  s pravili varnega dela, ki 

so sestavni del pogodbenega odnosa. Vzpostavljen je učinkovit nadzor s strani vodij 

posameznih projektov. In odgovornost v zvezi s tem. 

 

Zaradi strokovnosti in rezultatov dela je koncern avstrijskih papirnic Brigl & 

Beregmeister Niklasdorf, ki je lastnik tudi Papirnice Vevče, Ivana Škvarča v preteklem 

letu povabil, da praktično oceni stanja varnosti pri delu v Papirnici Niklasdorf v Avstriji 

in poda predloge izboljšav. V razpravo ocene stanja in  predlogov izboljšav je bil prisoten 

tudi direktor koncerna.  

 

Poškodbe pri delu so tudi po mnenju Ivana Škvarča eden od pokazateljev ravni varnosti 

na delovnem mestu. V Papirnici Vevče so v času njihove prisotnosti prepolovili število 

poškodb in znižali njihovo resnost merjeno s povprečnim številom dni na poškodbo z 15 

na pod 10 dni odsotnosti z dela. 

 



 

Poškodbe na delu in na poti 
 

leto Na delu 

2004 18 

2005 10 

2006 9 

2007  17 

2008 6 

2009 9 

junij 2010 4 

 

 

Statistika poškodb pri delu v Papirnici Vevče
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Izgubljeni dnevi zaradi poškodb na delu
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PRISPEVEK IVANA ŠKVARČA K RAZVOJU STROKE VARNOSTI IN 

ZDRAVJA PRI DELU 

 

Ivan Škvarč je član Medobčinskega društva varnostnih inženirjev Novo mesto. Dva 

mandata je bil član izvršnega odbora društva. Septembra 2005 je pripravil scenarij za 

oddajo v seriji oddaj za VAŠ KANAL – TV Novo mesto o zagotavljanju varnega zdravega in 

kakovostnega delovnega mesta za male delodajalce. 
 

Zanj je značilno, da je vedno svoje znanje, pridobljeno na številnih usposabljanjih in 

strokovnih obiskih evropskih papirnic, posredoval kolegom v vseh povezavah stroke. 

Aktivno je sodeloval tudi v komisiji za varstvo pri delu in požarno varnost v Združenju 

za celulozo, papirno  in papirno predelovalno industrijo Gospodarske zbornice Slovenije 

in bil dva mandata njen predsednik. 

 

 

OCENA DOSEŽKA IVANA ŠKVARČA 

 

Sistem varnosti in zdravja pri delu v industriji papirja, kartona in lesovine, ki ga je 

pomagal izgrajevati Ivan Škvarč, temelji na predpisih, ki jih je znal domiselno 

nadgrajevati na način, ki se je v praksi obnesel in deloval. Specializacija na ozko 

področje mu je omogočila preseganje običajnih standardov strokovnega dela.  

 



Izdelal je sistem, ki delodajalcu, ki strokovna dela zagotavlja po pogodbi z zunanjim 

izvajalcem, omogoča visoko raven varnosti in zdravja pri delu. Da bi bil tak sistem 

učinkovit, je Ivan Škvarč tehnično znanje dopolnil s svojim smislom za delo z ljudmi, ki 

jih je znal motivirati in doseči spremembo miselnosti za varen način dela.  Zna 

koordinirati delo številnih poklicev, delavcev, vodstvenih in vodilnih delavcev izvajalcev 

in podizvajalcev na podlagi strokovnih in podrobnih protokolov oziroma navodil za 

varno delo.  

 

 

 

 

 

 

Mag. Jurij Vidovič, predsednik strokovne komisije 

 

 

 

Prof. dr. Primož Gspan, član strokovne komisije 
 


