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 Iz rubrike To smo mi: 
Presojamo sistem 
OHSAS 18001, ki nas 
zavezuje k sistematični 
skrbi za varno, zdravo 
ter urejeno delovno 
mesto in okolico.
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Zato smo se v sklopu aktivnosti kampanje Znamo varno, 
zmoremo zdravo v Skupini SIJ pridružili projektu Svet za 
utrip Kanala A, ki podjetja in lokalne skupnosti spodbuja k 
namestitvi defibrilatorja. 

Namestili smo ga na zunanjo steno glavne vratarnice 
pri krožišču, kjer je blizu našim proizvodnim lokacijam, 
hkrati pa tudi javno dostopen. Tako ima možnost uporabe 
defibrilatorja vsakdo v vsakem trenutku. 
Namestitev defibrilatorja pa je brez prave vrednosti, če se 
ga ne naučimo pravilno uporabljati. 

Osnovnega postopka oživljanja so se zato pod budnim 
očesom Petra Kordeža iz Koronarnega kluba Mežiške doline 
naučili tudi sodelavci SIJ Metala Ravne. 

monika.zvikart@metalravne.com

Osmi april je svetovni dan za spremembe. In ena 
od teh se je na ta dan dogodila tudi v Valjarskem 
programu. Na pobudo predstavnika mlade 
generacije se je v okviru »iskrice« porodila ideja 
o čiščenju okolice stavb in drugih površin. Ker so 
bile razmere na terenu že več kot zrele za takšno 
akcijo, smo se odločili, da jo tudi izpeljemo.

Za vodje oddelkov je bila prisotnost obvezna, za druge 
prostovoljna. Zbralo se nas je devet, ki nam ni vseeno, v 
kakšnem okolju živimo. 

Ob jutranji kavi in pecivu smo najprej naredili načrt, 
kako se bomo dela lotili, razdelili potrebne rekvizite in dolo-
čili ekipe. Očistili smo parkirišče in zarisali parkirne prosto-
re, da bomo končno lahko uredili parkiranje, pospravili smo 
skladišče valjarskih armatur in okolico oljnega skladišča, 
očistili prostor med upravno zgradbo in valjarno ter uredili 
prostor vzdolž J in V stene hale bluminga. 

Za udeležence akcije je bil to neke vrste »team building«, 
saj smo skozi skupne aktivnosti, dogovore in odločitve kre-
pili timsko delo in bili povezani na popolnoma drugačnem 
področju kot sicer v službi.

Ostalo je še precej površin, ki nam jih ni uspelo urediti, 
zato upamo, da se nam ob naslednji akciji pridruži še več 
sodelavcev, saj se s skupnimi močmi doseže več in bolje.

silva.sirk@metalravne.com

V Sloveniji vsako leto zaradi nenadnega za-
stoja srca umre 3.000 ljudi. Če bi pravočasno 
ukrepali z zunanjo masažo srca in defibrila-
torjem, bi 1.500 ljudem lahko pomagali. Ali 
bomo ob nenadnem zastoju srca preživeli ali 
umrli, odloča vsega 10 minut. 

 î Z DEFIBRILATORJEM REŠUJEMO ŽIVLJENJA

 î SPOMLADANSKO ČIŠČENJE OKOLICE VALJARNE 

vesna.laznik@metalravne.com
monika.zvikart@metalravne.com

smo imeli v letu 2016, 4 manj kot v letu 
2015. Z varnim delom se za njihovo 
zmanjšanje potrudimo tudi letos.

NEZGOD PRI DELU 66 

imamo na območju SIJ Metala Ravne. 
Najvišja dovoljena hitrost vožnje na glavni 

cesti znotraj ZGO je 20 km/uro, na stranskih 
cestah pa 15 km/uro. Pri vožnji upoštevajmo 

prometne in opozorilne znake.

ASFALTNIH POVRŠIN 
39.208 m2 

(masaža srca), 

(umetno dihanje), 

uporaba avtomatičnega defibrilatorja, takoj ko 
je na voljo (sledimo navodilom za uporabo), je 

osnovni postopek oživljanja. 

ZAPOREDNIH  
PRITISKOV NA  
PRSNI KOŠ 
VDIHA PO METODI  
»USTA NA USTA« 
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za vsak danobvestila

Iskreno čestitamo!

 î PROIZVODNJA V MARCU

Marec lahko ocenimo kot enega najboljših 
mesecev. Dosegli smo planirano odpremo. 
Zelo dobro so delali vsi proizvodni programi, 
visoko proizvodnjo smo dosegli na vseh ključnih 
agregatih. 

Proizvodnja v jeklarni je bila preko 12.000 ton, kar nam je 
omogočilo, da aprila delamo zunaj KT (konične tarife). V 
Kovaškem programu smo skovali več kot 5.000 ton, kar je 
tudi ena najvišjih proizvodenj. V Valjarskem programu smo 
na blumingu zvaljali preko 5.000 ton izdelkov, na srednji 
progi pa več kot 3.700 ton, kar je rekordna proizvodnja v 
zadnjih letih. Ob vseh teh visokih proizvodnjah pa je zelo 
pomembno, da je bila neuspela proizvodnja rekordno nizka. 

Iskrene čestitke vsem, ki ste pripomogli k tako dob-
remu rezultatu.

alojz.buhvald@metalravne.com

irena.praznik@metalravne.com

z nami že ... marec 2017

10 let: IVAN ŠTRIKER iz Kovaškega programa.

1. Kaj ne spada med  
osebno varovalno opremo?

a) Čepki za ušesa.
b) Termo nogavice.

2. Kaj pomeni kratica AED?

a) Avtomatični eksterni defibrilator.
b) Avtomatsko električno dvigalo. 

3. Zakaj moramo nositi  
delovne hlače, jakno ali plašč? 

a) Zaradi osebne zaščite. 
b) Zato, da se vidi, da smo vsi iz enega podjetja. 

4. Kaj pomeni oznaka? 

a) Obvezna uporaba zaščitnih rokavic.
b) Ob prihodu obvezno pozdravi svoje 
sodelavce.

5. Kaj pomeni oznaka?

a) Obvezna zaščita za noge.
b) Akcijske cene čevljev.

Največ odgovorov pod a:
Tvoje znanje o VZD je dobro. Seznanjen si s pravili 
uporabe OVO in veš, kaj pomenijo varnostne oznake na 
tablah. Priporočamo, da svoje znanje predajaš naprej 
sodelavcem, ki ga potrebujejo.

Največ odgovorov pod b:
Tvoje znanje o VZD ni najboljše. Predlagamo, da se 
obrneš na vodjo varnosti in zdravja pri delu za dodatne 
informacije in se čim prej udeležiš izobraževanja. Var-
nost je prioriteta številka ena – tu ne smeš »plonkati«, 
saj gre za tvoje zdravje.

joze.spiljak@acroni.si 

Varnost in zdravje na delovnem mestu sta 
prioriteta številka ena. Zato je ključnega 
pomena, da je naše znanje vedno znova 
obnovljeno, saj v kritičnih trenutkih, ko je 
vsaka sekunda pomembna, nimamo časa iskati 
rešitev na internetu. Pripravili smo kratek kviz 
o varnosti in zdravju pri delu (VZD).

 î KAJ VEŠ O VARNOSTI NA 
DELOVNEM MESTU?

 î ODDAJTE ISKRICO IN 
OSVOJITE NAGRADO

V kampanji Znamo varno, zmoremo zdravo iščemo 
najboljšo idejo (iskrico) za izboljšanje varnosti in 
zdravja pri delu. Letos iščemo odgovor na vprašanje: 
Če bi bili vi vodja, kako bi spodbudili sodelavce k 
zdravju in varnosti na delovnem mestu?

Sodelujete lahko vsi 
zaposleni v podjetju. 
Svojo idejo (iskrico) 
zapišite na obrazec z 
logotipom kampanje 
Znamo varno, zmore-
mo zdravo, ki je enak 
kot za zbiranje inova-
tivnih predlogov. Od-

dajte ga po ustaljeni poti za oddajanje inovativnih predlogov 
(v skrinjice, vodjem, sodelavcu za inovativne predloge …). 
Izmed vseh prispelih idej bo komisija izbrala najboljšo. Več 
informacij o zbiranju iskric in nagradah lahko spremljate 
na oglasnih deskah.
Iskrice zbiramo do vključno 19. maja 2017. Bodite zraven! 

Špela Polak, Instinkt d.o.o. 

 î Z e-TEČAJI  
HITRO DO ZNANJA

Ni treba več čakati na organizacijo tečaja, 
usklajevati terminov za učenje, se voziti do 
učilnice in čakati svojih sošolcev – v Sijevi spletni 
učilnici se lahko vpišete in učite takoj.

V katalogu e-tečajev najdete vse Microsoftove aplikacije 
in storitve, ki nam pomagajo pri organizaciji dela, timskem 
in projektnem delu, zbiranju informacij na enem mestu, 
sodelovanju in deljenju. Če se z njimi še nismo srečali, 
nam lahko njihova vpeljava v delovni proces povzroči kar 
nekaj sivih las. E-tečaji pa so tudi odlična priložnost za 
osvežitev znanja.

Na spletni strani https://moj.sij.si/za-zaposlene/ic/
Strani/e-izobrazevanje.aspx prelistajte katalog in izberite 
tiste e-tečaje, ki vam trenutno najbolj koristijo. Vanje se 
vpišete sami z e-prijavnico, dostop do vsebine e-tečaja pa 
boste imeli 24 ur na dan vse dni v letu.

Uspešno učenje vam želimo!

janja.rakovec@sij.si 

Za e-izobraževanje nam je na voljo tudi računalniška 
učilnica v SIJ Izobraževalnem centru.

Tradicionalno prvomajsko srečanje zaposlenih, 
ki ga pripravlja SKEI Konferenca družb SIJ Ravne, 
bo letos potekalo na lokaciji ZKŠTM ob Grajskem 
parku na Ravnah. 

Slavnostni govornik na srečanju, ki se bo začelo ob 12. 
uri, bo podpredsednik SKEI Slovenije Vili Novak. Zbrane 
bodo pozdravili župani koroških občin in predsednik SKEI 
Konference družb SIJ Ravne. V programu bodo sodelovali 
Pihalni orkester železarjev Ravne, vokalna skupina Rute 
s Prevalj in ansambel Spev. Brezplačne bone za hrano in 
pijačo bodo zaposleni dobili v svojih družbah. 

Vljudno vabljeni!

Boris Štriker, predsednik SKEI Konference družb SIJ Ravne

 î PRVEGA MAJA SE DOBIMO  
V GRAJSKEM PARKU

Na zadnji delovni dan se ob korakanju pihalnega 
orkestra skozi proizvodnjo vsakdanjim »fabriškim« 
zvokom pridružijo udarni ritmi koračnic in nam naznanijo 
praznično vzdušje.
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vrstice za varnost in zdravje

trendi

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamo

TRO – REZALNA ORODJA, D.O.O. 

• SPLET: www.tro.si
• LETO NASTANKA PODJETJA: 1926
• LOKACIJA: Prevalje
• DEJAVNOST: izdelava industrijskih nožev, 

rotacijskih orodij za obdelavo lesa,  
krožnih žag ter izdelkov iz karbidnih trdnin 

• CILJ: ostati hiter in fleksibilen partner,  
vreden zaupanja

Mežiška dolina ni le dolina kakovostnega jekla, 
večkrat jo imenujejo tudi dolina valjev in nožev, 
izdelani so seveda iz kvalitetnega jekla. TRO 
Prevalje je poleg podjetja SIJ Ravne Systems med 
najbolj rastočimi izdelovalci industrijskih nožev. 

Nekateri tovarni TRO ob glavni cesti na Prevaljah še danes 
rečejo pilarna. Prvo pilo je leta 1926 izdelal mojster Ignac 
Urbancelj, ki je načrtno začel izobraževati mlade za takrat 
zelo cenjen poklic »pilarja«. Proizvodnja je zaradi kakovo-
stnih proizvodov komaj zadovoljevala potrebe trga. Kako-
vost prevaljske pile so poznale tudi cesarske delavnice na 
Dunaju. Leta 1981 so v tovarni izdelali zadnjo pilo. 

Nove ideje in znanja so podjetje vodile v razvoj dru-
gih orodij. Leta 1960 so začeli proizvodnjo litih rezkarjev 
Elomax, kar pomeni začetek sedanje proizvodnje rezal-
nega orodja. 

Danes sodobno podjetje s 150 zaposlenimi in širokim 
proizvodnim asortimentom sodi med največje proizvajal-
ce industrijskih nožev ter lesnoobdelovalnega orodja (žag, 
rezkarjev in svedrov) v Evropi. So strateški dobavitelj in-
dustrijskih nožev najzahtevnejšim evropskim proizvajal-
cem strojev, svoje izdelke prodajajo v več kot 50 držav 
širom po svetu. 

Noži in druga orodja podjetja Prevent TRO so izdelani iz 
visoko legiranih orodnih in hitroreznih jekel. Z izbiro naju-
streznejših jekel zagotavljajo, da noži dosegajo najboljšo 
obstojnost, zanesljivost in natančen rez. Poleg standardnih 
orodnih jekel pa vedno bolj uporabljajo tudi inovativne vrste 
jekel, ki jih, kot sami pravijo, »nabavljajo le pri najboljših 
evropskih proizvajalcih orodnih jekel«. Med njimi smo vse-
kakor v prvi vrsti tudi mi.

vesna.pevec@metalravne.com
janez.plohl@metalravne.com

 î GARANCIJA ZA NAJBOLJŠE REZILO

Kontrolna linija v Proizvodnji svetlih profilov (PSP) je namenjena 
zaznavanju površinskih napak na svetlih luščenih in brušenih 
profilih v dimenzijskem območju od 40 do 105 mm in uspešno 
obratuje že več kot 30 let.

Leto 2017 se za kontrolno li-
nijo ni začelo kot običajno, 
saj je ob premoru obratova-
nja med novoletnimi prazniki, 
kljub trudu naših vzdrževal-
cev, ni bilo mogoče usposobi-
ti za kontrolo. Nemudoma se 
je pričelo iskanje različnih 
možnosti za nadomestitev 
izpada linije. Kot najboljša re-
šitev se je nato izkazal najem 
osnovne kontrolne naprave 
podjetja Foerster. Ta je hkrati 
tudi predviden dobavitelj no-
vega kontrolnega agregata, 
ki ga je mogoče brez večjih 
prilagajanj umestiti v obstoje-
čo kontrolno linijo. Cirkograf 
Foerster DS s senzorskim 
sistemom RO 130 uporablja 
štiri sonde, kar je več od kon-
kurenčnih naprav. Uporablja 
tudi višje frekvence senzor-
jev, ki omogočajo nastavitev 

večje občutljivosti in s tem zanesljivejše odkrivanje napak. Nabava cirkografa 
DS RO 130 je predvidena na podlagi odobritve gospodarskega načrta za in-
vesticije v letu 2017. 

vesna.laznik@metalravne.com

 î KONTROLNA ENOTA V PSP î ZNAMO VARNO, ZMOREMO ZDRAVO
Kampanjo o varnosti in zdravju pri delu 
nadaljujemo tudi v letu 2017. Za rdečo 
nit letošnje kampanje smo izbrali osebno 
odgovornost zaposlenih in vodij, saj smo 
za varno in zdravo delo odgovorni prav 
vsi zaposleni.

Svoje zgodbe, izkušnje in nauke bodo z nami de-
lili sodelavci, ki so se soočili s poškodbo pri delu, 
in tisti, ki so nam lahko vzor zdravega načina 
življenja. Tudi letos ostaja naš cilj, da se pribli-
žamo 0 (nič) nezgodam pri delu, hkrati pa želimo 
povečati skrb za naše zdravje in dobro počutje 

in ne preseči zastavljene ciljne stopnje bolniške-
ga staleža. Da bo tekmovanje enakovrednejše, 
bomo v vsakem četrtletju ocenjevanje začeli 
znova. Nagrado bo prejela ekipa, ki se bo najbolj 
približala svojima ciljema. 

V proizvodnji bomo označili mesta, kjer se 
najpogosteje dogajajo nezgode pri delu. Izvedli 
bomo delavnice o zdravju na delovnem mes-
tu in absentizmu ter zbirali inovativne predloge 
oziroma iskrice.

In ker vemo, da znamo delati varno in zmo-
remo delati zdravo, vas vabimo k sodelovanju. 
Vse sodelavce SIJ Metala Ravne, ker le skupaj 
lahko poskrbimo, da bomo delali varno, se dob-
ro počutili in ohranjali naše zdravje, ob tem pa 
dobili še nagrado. 

O vseh aktivnostih kampanje Znamo varno, 
zmoremo zdravo vas bomo obveščali s plakati 
in informacijami na oglasnih deskah. 

monika.zvikart@metalravne.com

Mednarodna organizacija dela (ILO) je razglasila 
28. april za svetovni dan varnosti in zdravja 
pri delu. Vsakoletna kampanja je namenjena 
promociji prizadevanja za varnejše, bolj zdravo 
in dostojnejše delo na globalni ravni. Letošnji 
svetovni dan varnosti in zdravja pri delu je 
posvečen prizadevanjem za izboljšanje statistike 
na tem področju.

V ospredje postavlja potrebo, da se izboljšajo zmogljivosti 
zbiranja in rabe zanesljivih podatkov o varnosti in zdravju pri 
delu. Le tako bo mogoče odkriti nova in nastajajoča tveganja, 
prepoznati nevarne dejavnosti, razviti preventivne ukrepe 

pa tudi oblikovati učinkovite politike, sisteme in programe 
varnosti in zdravja pri delu na vseh ravneh – na mednarodni, 
nacionalni in podjetniški ravni. Tovrstne statistike dajejo pod-
lago za določanje prednostnih nalog in merjenje napredka. 

Za SIJ Metal Ravne so pomembni statistični podatki s 
področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom 
ter prve pomoči podrobno obdelani v poročilu o varnosti in 
zdravju pri delu, ki ga vsako leto pripravi BVD Ravne. 

V poročilu za leto 2016 BVD Ravne ocenjuje, da se je 
raven varnosti in zdravja pri delu v SIJ Metalu Ravne v 
primerjavi s preteklim letom izboljšala. Sem sodijo večje 
spoštovanje pravil in navodil varnega dela, doslednejša 
uporaba osebne varovalne opreme ter večja varnost tran-

sportnih poti. Eden najpomembnejših doseženih rezultatov 
pa je ponovni trend zmanjšanja števila poškodb pri delu, 
ki se je s 83 v letu 2014 in 70 v letu 2015 zmanjšalo na 
66 v letu 2016. Pohvalno je tudi, da poškodb zaradi neu-
porabe ali neustreznosti osebne varovalne opreme v letu 
2016 ni bilo. 

V prihodnje bomo morali večjo pozornost posvetiti de-
lovnemu okolju in tehnološki disciplini pri delu. Na podlagi 
analiz vzrokov nezgod in nevarnih dogodkov v delovnem 
okolju bomo sprejeli ustrezne ukrepe. Ključna pa ostaja od-
govornost vsakega zaposlenega, da spoštuje pravila varne-
ga dela. Le tako bomo zastavljene cilje lahko tudi izpolnili. 

monika.zvikart@metalravne.com

 î SVETOVNI DAN VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU OPOZARJA NA POMEMBNOST OBDELAVE PODATKOV

NAŠI CILJI, KI SE JIM ŽELIMO  
ČIM BOLJ PRIBLIŽATI:
0 nezgod pri delu 
Bolniški stalež pod:
6,5 % – Jeklarski program 
9,0 % – Valjarski program 
8,6 % – Kovaški program
4,5 % – Logistika
8,70 % – Vzdrževanje
7,20 % – Razvoj in kontrola
4,50 % – Skupne službe

Linija je nepogrešljiv del procesa kakovostne 
in uspešne odpreme materiala h končnemu 
kupcu. Letna količina kontroliranega mate-
riala je približno 4.500 do 5.000 ton. Zaradi 
zaznanih napak je posledično izločenega 
približno 10 odstotkov kontroliranega mate-
riala. V večji meri se lahko deli z napakami 
izrežejo, brezhibni material pa se odpošlje 
odjemalcem, brez povratnih reklamacij. 
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to smo mi anketa

razmišljam na glas 

Vsak izdelek, storitev ali področje moramo občasno pregledovati, če je še usklajeno z zahtevami, 
zakoni in predpisi. Naloga nas, notranjih presojevalcev sistema OHSAS 18001, je, da periodično 
preverjamo, ali je celotno področje varnosti in zdravja pri delu še usklajeno z zakonodajo, standardi in 
notranjimi predpisi. V presojah gremo na teren v proizvodnjo, preverjamo poročila, meritve in zapise. 

Zbrani smo z različnih delovnih področij, naše vsakdanje zadolžitve so zelo različne. Vsi pa 
dobro poznamo standard OHSAS 18001 pa tudi še vrsto zakonskih in internih predpisov. Osnove 
smo pridobili na tečaju za presojevalce, največ pa nam seveda prinesejo izkušnje in redno delo. V 
letu 2017 bomo opravili 23 notranjih presoj. 

bernarda.breznik@metalravne.com

Pri presojah združimo svoje znanje in poenotimo različne 
poglede na situacijo v podjetju. Pri tem je zelo pomembna 
naša sposobnost komuniciranja.«

Presojevalci smo ekipa, ki, kot že naše ime samo pove, na terenu presojamo 
situacijo v podjetju. Vse, kar vidimo, preberemo in slišimo, primerjamo s 
predpisi in ugotavljamo skladnost.

 î PRESOJAMO, ALI ZADEVE »ŠTIMAJO« ALI PA NE

Celotno zgodbo o tem, kako je nezgoda pri delu vplivala  
na Mihovo življenje, preberite v prihajajoči izdaji revije SIJ.

Miha Krof, pomočnik operaterja,  
Jeklarski program

monika.zvikart@metalravne.com

Sodelavci, 'ahtajte' 
se, kolikor se lahko. 
Nezgoda te vedno 
lahko preseneti. Ena 
sekunda ti spremeni 
življenje za zmeraj. 
Vedno razmišljajte o 
varnosti pri delu!«

Tistega dne smo čistili dimnik pri peči. To je bilo redno, vsakodnevno či-
ščenje. Tu sem devet let in vedno se je čistilo tako. S 'štango' smo 'pajsali' 
dol, zadel sem 'koro', da je padla – v tistem pa je odbilo 'štango', 'prevaga-
la' se je in me udarila v glavo.
Za sekundo pred tem še vem, kaj se je delalo, o dogodkih po nezgodi so mi 
povedali drugi. Odpeljali so me v bolnišnico v Slovenj Gradec, od tam v Ma-
ribor. Naslednji dan sem imel operacijo. Osem mesecev sem bil v bolniški. 
Doma sem težko čakal prvi delovni dan. Eno leto sem potem delal štiri ure. 
Zaradi poškodbe glave sem moral zamenjati delovno mesto. 
Poškodba seveda vpliva na moje življenje. Prej sem bil ves 
čas športno aktiven, sedaj imam omejitve zaradi poškodbe 
glave. S prijatelji sem igral nogomet, zdaj ne smem več. 
Ampak moraš živeti naprej. 
Sodelavcem, ki okrevajo po nezgodi, bi sporočil, da 
vsak drugače odreagira. Če si psihično močen in na-
meravaš delati, pojdi naprej. Na vseh nas pa je, 
da odklonimo delo, če se nam zdi nevarno, in 
opozorimo, da je nevarno. Seveda pa ved-
no nosimo zaščitno opremo. 

 î SODELAVCI, 'AHTAJTE' SE!

NAJBOLJ JE PONOSEN
»Na to, da sem državni rekorder v maratonu v kategoriji do 23 let.«

OSREČUJE GA
»Da sem zdrav in da moje telo vzdrži vse te napore.«

ŽIVLJENJSKO VODILO
»Nikoli ne obupaj! Zato, ker se mi je po poškodbah,  
ki so bile kar hude, vedno uspelo vrniti na tekmovanja.«

Po službi Tadej vsak 
dan v šoli atletike v 
Slovenj Gradcu in na 
Ravnah za tek navdušuje 
otroke. Dnevno trenira 
dve ali tri skupine, 
dvakrat tedensko pa 
še rekreativno skupino 
tekačic. Večere nameni 
svojemu treningu. 
Na nedavnem Istrskem 
maratonu je bil v 
polmaratonu najboljši 
Slovenec, zaostal je le za 
zmagovalcem iz Švice. 

3 dejstva o
 î TADEJU GRILCU, kontrolorju kovanega programa

Tadej s spektrometrom in ultrazvokom kontrolira izdelke Kovaškega programa. V 
službi je v dopoldanskem času. Preostali del dneva pa namenja teku, s katerim se 
ukvarja, kot pravi, »malo resneje kot rekreativno«. Kot član reprezentance v krosu na 
tekmovanjih zastopa barve Slovenije.

Janko Potočnik, glavni planer, Kovaški program
»V tej naglici in hitenju večkrat pozabimo na svoje zdravje. 
O tej vrednoti pogosto začnemo razmišljati šele ob bolezni. 
Sam se poskušam čim več gibati. Moj hobi je tudi plani-
narjenje, kjer se lahko umirim in naužijem svežega zraka. 
Menim, da bi morali več pozornosti posvetili stresu. Največ 
za svoje zdravje storimo sami in pozitivno delovno okolje.«

polona.zih@metalravne.com

Rok Gorenšek, strokovni delavec II,  
Toplotna obdelava in adjustaža profilov
»Zase bi morali skrbeti že v mladih letih, vendar se 
velikokrat zavemo prepozno, ko lahko popravimo le 
malo. Sam poskušam biti čim bolj športno aktiven, tudi 
v sklopu Športnega društva SIJ, jem zdravo, manj, pa 
večkrat na dan, zajtrk je sestavni del dneva, pazim na 
zadostno mero spanja. Za svoje zdravje poskrbi danes, 
jutri je lahko prepozno!«

Miran Kopmajer, strokovni delavec I, Kadri
»Za svoje zdravje najbolj skrbim s športom – aktiv-
no kegljam in se udeležujem maratonov. Ker pa je za 
zdravje pomemben tudi počitek, si ga tudi privoščim. 
Vendar mislim, da bi lahko naredil še več. 
Več pozornosti bi moral posvetiti zdravi prehrani. Svež 
zrak pomaga pri slabem počutju – vsakomur priporo-
čam redne sprehode in dovolj tekočine.«

Tako pogosto rečemo. Skrbeti za zdravje pa je tudi naša največja 
osebna odgovornost. Kako skrbijo za svoje zdravje in kaj nam 
svetujejo v zvezi s tem, smo vprašali naše sodelavce.

 î ZDRAVJE JE NAŠE NAJVEČJE BOGASTVO

Bernarda Breznik, Da-
nica Vajksler, Rahela 
Rodošek Strahovnik, 
Irma Fajmut, Silva Sirk, 
Miloš Dretnik in Gregor 
Herkovič smo notranji 
presojevalci sistema 
OHSAS 18001. S preso-
jami pomagamo prepo-
znati slabosti, še pre-
den pride do incidentov, 
nesreč in kazni.


