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 Iz rubrike To smo mi: 
Radi se družimo, v nas 
pa je tudi kanček zdrave 
tekmovalnosti.

»Prav je, da se družimo tudi zunaj naših delovnih mest, da 
se znamo skupaj sprostiti, se zabavati. Na takšen način se 
bolje spoznamo ter tako lažje in učinkoviteje sodelujemo,« 
je na igrah poudaril član uprave SIJ, dr. Dmitrii Bochkarev, 
njegovim besedam pa so zbrani v šotoru namenili dolg in 
bučen aplavz.

Da nam različnih talentov – tako športnih kot tudi pev-
skih, plesnih in akrobatskih – v Skupini SIJ ne primanjkuje, 
so sodelavci dokazali tako na in ob smučarski progi kot tudi 
v šotoru, kjer je druženje trajalo do poznega popoldneva. 

 

V SIJ Metalu Ravne se lahko letos pohvalimo z medaljami 
vseh barv v vseh smučarskih tekmovalnih kategorijah. Naše 
najboljše tekmovalce, prejemnike medalj, vam predstavlja-
mo v rubriki To smo mi. Poleg medalj pa smo osvojili tudi 
nagrado za najatraktivnejši padec, ki si jo je priboril Boris 
Kajžer. Borisa predstavljamo v tokratni rubriki 3 dejstva o. 

Več o dogodku si preberite v marčni reviji SIJ, na in-
ternem družbenem omrežju Yammer in na www.sij-zim-
skeigre.si.

monika.zvikart@metalravne.com
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Letošnje SIJ zimske igre so bile zimske v pravem pomenu besede. A to ni motilo tekmovalcev, ki 
so se ob novozapadlem snegu pogumno spustili po veleslalomski progi, niti ni sneženje pregnalo 
zvestih navijačev, ki so tekmovalce spodbujali ob progi.

 î SNEŽNI IZZIV JEKLENIH

ina.rupreht@metalravne.com 
monika.zvikart@metalravne.com

Skupine SIJ se je družilo na 2. SIJ zimskih 
igrah. V veleslalomu se je preizkusilo 49 
tekmovalk in tekmovalcev, med njimi sta 
bila dva deskarja. 44 jih je prismučalo na 

cilj, 5 jih je odstopilo.

SODELAVCEV 250 

TOČK 
so zbrali zmagovalci kampanje Znamo varno, 

zmoremo zdravo v letu 2017, sodelavci Razvoja 
in kontrole. Iskreno čestitamo!

1.700 

izdelkov in storitev smo prodali januarja 2018, 
kar je 13 odstotkov več od povprečne mesečne 

prodaje v letu 2017.

TON7.664 
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obvestila

Iskreno čestitamo!
irena.praznik@metalravne.com

z nami že ... januar 2018
10 let: MARKO JELENKO, UROŠ LADRA, ALEŠ STOČKO iz Kovaškega programa,  
KATJA CVILAK, PAVLIKA KUMPREJ iz Razvoja in kontrole in DAMJAN REBERNIK iz Vzdrževanja. 
20 let: ANDREJ SEDAR iz Valjarskega programa.

 î PROIZVODNJA V JANUARJU
Mesec januar z vidika proizvodnih kazalcev v SIJ 
Metalu Ravne ocenjujemo kot zelo uspešen.

Tako v Kovaškem kot tudi v Valjarskem programu smo zelo 
visok plan odpreme uresničili. Na kovanju smo plan proi-
zvodnje presegli, proizvodnja v valjarni gredic in na srednji 
ter lahki progi pa je bila nekoliko pod planom. Proizvodnja 
v jeklarni je bila tako na področju pretaljevanja EPŽ kot 
tudi pri litju ingotov nad planom, kar je dobro, saj tako dr-
žimo visoko medfazo, ki je potrebna za doseganje visokih 
odprem končnih proizvodov. 

Pri neuspeli proizvodnji je bil tudi januar zelo uspešen, 
saj smo bili pod planom in je bila ne uspela proizvodnja ena 
najnižjih v zadnjem obdobju.

Zadovoljni smo lahko z varnostjo pri delu, saj smo za-
beležili samo eno poškodbo, pa še tej bi se lahko s pazlji-
vejšim delom izognili.

alojz.buhvald@metalravne.com

 î KAKO PRIDOBIM INFORMATIVNE  
PODATKE O POKLICNI POKOJNINI

V SIJ Metalu Ravne je 50 odstotkov zaposlenih 
vključenih v poklicno zavarovanje, ki je namenje-
no zaposlenim na delovnih mestih s težjimi delov-
nimi razmerami. 

Delodajalec lahko od Kapitalske družbe sicer pridobi infor-
macije glede izpolnjevanja pogojev za upokojitev, vendar pa 
je zaželeno, da vlogo za preverjanje vloži tudi vsak zaposle-
ni sam, saj osebno od Kapitalske družbe pridobi veliko več 
informacij kot delodajalec. 

Poklicno zavarovanje plačuje delodajalec v Sklad obve-
znega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slo-
venije (SODPZ), upravljavec sklada pa je Kapitalska družba 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Vključitev v poklicno zavarovanje zagotavlja zavarovan-
cem pravico do poklicne pokojnine, ko izpolnijo pogoje. Pogoj 
je 42 let in 6 mesecev pokojninske dobe, vključno z dodano 
dobo (to je doba, ki jo zavarovancem doda vključenost v po-
klicno zavarovanje in znaša tri mesece na eno leto poklicne-
ga zavarovanja), oziroma 40 let pokojninske dobe, vključno 
z dodano dobo in doseženo določeno starostjo, odvisno od 
stopnje povečanja zavarovalne dobe, ki je veljala ob uveljavitvi 
ZPIZ-1. Pri obeh pogojih pa morajo zbrana sredstva na zavaro-
valnem računu zadoščati za izplačevanje poklicne pokojnine.

 

Vsi zaposleni v SIJ Metalu Ravne, ki ste na osnovi upravičenosti 
do vključitve prijavljeni v poklicno zavarovanje, prejmete od 
Kapitalske družbe osebno potrdilo o vključitvi v poklicno za-
varovanje ter pokojninski načrt poklicnega zavarovanja. Prav 
tako vsi vključeni enkrat na leto od Kapitalske družbe prejme-
te obvestilo o vplačanih sredstvih na vaš zavarovalni račun.

Za zaposlene, ki se približujejo izpolnjevanju kriterijev za 
pridobitev poklicne pokojnine, vloži SIJ Metal Ravne kot de-
lodajalec vlogo na Kapitalsko družbo, na podlagi katere prej-
memo odgovor, kdaj bo zaposleni izpolnil pogoje oziroma ali 
jih že izpolnjuje. 

Vlogo za preverjanje, kdaj bodo izpolnjeni pogoji za po-
klicno pokojnino, mora vložiti tudi delavec sam, saj tako od 
Kapitalske družbe prejme več informacij, med drugim tudi 
informacije o višini pokojnine, obdobju, v katerem se lahko 
poklicno upokoji, in podobno. 

Zato priporočamo, da zaposleni, ki se približujete izpolnje-
nim pogojem za poklicno upokojitev, tudi osebno vložite vlogo 
za preverjanje izpolnjevanja pogojev na Kapitalsko družbo. V 
kadrovski službi smo vam pri izpolnjevanju zahtevkov prip-
ravljeni pomagati. Najavite se Ireni Praznik (po telefonu 02 
870 7157), da skupaj izpolnimo potrebne obrazce za Kapi-
talsko družbo. 

irena.praznik@metalravne.com

 î IZBIRAMO NOVE DELAVSKE 
ZAUPNIKE ZA VZD

Marca bomo volili nove delavske zaupnike za var-
nost in zdravje pri delu (VZD), saj se je aktualnim 
iztekel mandat. 

Slovenska zakonodaja jasno opredeljuje odgovornost de-
lodajalca za zagotovitev varnega in zdravega dela ter ob 
tem vzpostavlja institut delavskega zaupnika za VZD, preko 
katerega lahko delavci uveljavljajo svoj interes do varne-
ga in zdravega dela. Delavski zaupnik za VZD sodeluje pri 
obravnavi vseh vprašanj, ki zadevajo zagotavljanje varnosti 
in zdravja pri delu, od delodajalca pa lahko zahteva spre-
jetje ustreznih ukrepov in pripravi predloge za odpravo in 
zmanjšanje tveganj za varnost in zdravje pri delu. 

Volitve novih delavskih zaupnikov bodo marca, več in-
formacij glede izvedbe pa boste prejeli na zborih delavcev, 
ki bodo od 5. do 9. 3. 2018. 

O vseh nadaljnjih korakih in datumih pa vas bomo pra-
vočasno seznanili z obvestili na oglasnih deskah. 

boris.striker@siol.net 

Vsako leto s štipendijami in omogočanjem 
opravljanja obvezne prakse spodbujamo mlade za 
poklice, ki jih v naši družbi najbolj potrebujemo. V 
naslednjem šolskem letu bomo dijakom in študen-
tom ponudili 36 novih štipendij.

V letu 2018/2019 bomo največ štipendij, to je 15, ponu-
dili dijakom srednjega strokovnega programa metalurški 
tehnik. Dijakom srednjega poklicnega programa metalurg 
namenjamo 10 štipendij, sedem štipendij pa je rezervira-
nih za oblikovalce kovin. S štipendijami spodbujamo tudi 
nadaljevanje študija na fakultetah, tako bomo štiri štipen-
dije ponudili študentom programa inženirstvo materialov. 

S štipendijami tako že danes skrbimo za ustrezno uspo-
sobljene sodelavce, ki se bodo v naši družbi zaposlili v 
prihodnjih letih. Za več informacij o letošnjem razpisu se 
obrnite na Alenko Kotnik v oddelku Kadri.

janja.rakovec@sij.si

V letu 2018 se bo 65 obstoječim štipendistom  
SIJ Metala Ravne pridružilo 36 novih.

 î RAZPISUJEMO NOVE ŠTIPENDIJE ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019



vrstice za varnost in zdravje

trendi

usmerjeni h kupcu

vlagamo in razvijamo

SIJ RAVNE STEEL CENTER, d. o. o. 

• SPLET: www. sij.rsc.si
• LETO NASTANKA PODJETJA: 2004
• LOKACIJA: Ljubljana
• DEJAVNOST: distribucija orodnega jekla iz zaloge 

končnim uporabnikom
• CILJ: zagotavljanje celotnega izbora orodnih 

jekel in izvajanje dodatnih storitev za potrebe 
orodjarske industrije v Sloveniji, Italiji, Nemčiji ter 
sosednjih državah

Zadovoljiti slehernega kupca, četudi še tako male-
ga, je želja vsakega prodajalca. V metalurgiji se to 
iz tekoče proizvodnje žal ne da. Kupci, kot so orod-
jarji, potrebujejo grobo obdelan, na mere narezan 
kos orodnega jekla, in to ne danes, temveč včeraj. 
To je mogoče zagotavljati le iz skladišča, ki ima 
svoj lasten razrez in mehansko obdelavo.

Družba SIJ Ravne steel center je bila ustanovljena leta 
2004. Od leta 2013 je del Skupine SIJ, v kateri se uvršča 
med distribucijske družbe. Njihovi glavni nalogi sta razrez 
in trženje jekel, izdelanih v podjetjih SIJ Metal Ravne in SIJ 
Acroni. Na leto prodajo 11.000 ton orodnih in specialnih 
jekel ter jekel za obdelavo plastike. 

V SIJ Ravne steel centru skladno z željami kupca jeklo 
razrežejo in po potrebi tudi mehansko obdelajo. V ta namen 
imajo skladišče v Ljubljani, ki obsega okoli 3.000 m2, in 

v proizvodnji 17 žag za razrez jekla. Na zalogi imajo več 
kot 50 kvalitet jekel, v več kot 1.100 različnih osnovnih, 
proizvodnih dimenzijah.

Nudijo tudi celovit logistični servis, ki vključuje urejanje 
potrebne dokumentacije in dostavo jekla na zahtevano lo-
kacijo. Izkušeni metalurgi pa kupcu pomagajo tudi pri izbiri 
najprimernejšega jekla. 

V družbi je zaposlenih 36 sodelavcev, predvsem mladih, 
njihova povprečna starost je 39 let. 

Ponosni so na svoje zveste kupce, ki so skoraj vsi 
končni kupci, večinoma orodjarji, v Sloveniji, Italiji, Avstriji, 
Nemčiji in na trgih nekdanje Jugoslavije.

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

 î SKUPAJ VELJAMO VEČ!

Ko gledamo poročila, pogosto opazimo komentar-
je različnih podjetnikov in ekonomistov na račun 
slovenskega poslovnega okolja – visoki davki, po-
časna javna uprava ipd. Marsikdo rad »pojamra«, 
da ga država ovira. A kot »domačini« kaj hitro na 
našo situacijo pogledamo preozko. Kako pa naše 
okolje vidijo tujci? 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podje-
tništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, 
na kratko SPIRIT, je v letu 2017 že desetič izvedla raziskavo 
med tujimi investitorji. Kaj so ugotovili?

 

Naša glavna prednost je znanje
Med glavnimi razlogi, ki prepričajo tuje investitorje, s(m)o 
kakovostni in usposobljeni ljudje, naše inovacijske kapa-
citete. Pri tem še posebno izstopata znanje tujih jezikov in 
tehnično znanje. Tuja podjetja so namreč izjemno razvojno 
naravnana ter nadpovprečna v raziskovalnih aktivnostih, in 
takšen kader potrebujejo. A se kar 64 odstotkov tujih pod-
jetij, ki so sodelovala v raziskavi, tudi Skupina SIJ, sooča 
s pomanjkanjem primernih kadrov. 

Največji mlinski kamen:  
davčna in delovna zakonodaja
A na drugi strani tuji investitorji kot eno največjih ovir prepo-
znavajo obremenitev dela z davki in prispevki, neprilagodljivo 

delovno zakonodajo in stroške dela. Lani so tuja podjetja opa-
zila celo dodatno poslabšanje situacije. Na tem področju bi bilo 
treba izboljšati komunikacijo z javno upravo, odzivnost države 
in državnih organov ter pospešiti administrativne postopke. 

Vsi v istem poslovnem okolju
Izpostavimo naj tudi dejstvo, da ob delovanju v istem po-
slovnem okolju podjetja s tujim kapitalom rastejo hitreje od 
slovenskega povprečja, tako po prihodkih od prodaje kot 
izvozu, številu zaposlenih in dodani vrednosti na zaposle-
nega. In kljub oviram na našem trgu tuja podjetja načrtujejo 
dvig prodaje (70 odstotkov podjetij), širitev (38 odstotkov 
podjetij) in nove zaposlitve (55 odstotkov podjetij). 

joze.spiljak@acroni.si 

 î SLOVENSKO POSLOVNO OKOLJE IN TUJI INVESTITORJI

 î VLAGAMO V IZBOLJŠANJE  
VARNOSTI NA RAVNALNIH STROJIH

Pri procesu ravnanja v adjustaži valjarne profilov se je v zadnjih 
letih dogodilo večje število delovnih nezgod in težkih poškodb, 
ki jim je botrovalo predvsem neustrezno zalaganje materiala na 
stroje. Posebno kritična sta bila stroja Danieli 1 in RAV 80, kjer je 
bilo zaradi večje varnosti nujno treba sanirati nalagalne mize.

V sodelovanju z družbo SIJ Ravne 
Systems smo razvili nove šaržirne 
mize, ki preprečujejo poseg delav-
ca v nevarno območje pri rednem 
obratovanju stroja, hkrati pa smo 
delno avtomatizirali proces mani-
pulacije materiala. 

Konstruktorji so v začetni fazi 
vključili tudi operaterje pri strojih in 

ti so s svojimi predlogi pomagali pri posodobitvi miz v smislu večje varnosti 
in zmanjšanja fizičnega napora pri zalaganju profilov. S tem se je povečala 
varnost in posledično zmanjšala nevarnost poškodb.

Obe mizi je dobavitelj dokončal in predal decembra 2017. Montaža 
mize na ravnalnem stroju Danieli 1 je bila že izvedena, druga pa še čaka 
na ugoden termin, saj je treba najprej poravnati material za uresničitev 
mesečnega plana, nato pa lahko stroj začasno ustavimo za montažo.

silva.sirk@metalravne.com

Oddelek Razvoj in kontrola, ki je ob razgla-
sitvi četrtletnih rezultatov tako v drugem 
kot tudi v tretjem četrtletju zaostajal za 
rezultatom oddelka Logistika, je v zadnjem 
četrtletju ob doseženih lastnih ciljih in slab-
šem rezultatu v Logistiki postal letni zma-
govalec kampanje Znamo varno, zmoremo 
zdravo na lokaciji Ravne na Koroškem. 

Tudi v letu 2017 je bil naš cilj, da se približamo nič 
(0) nezgodam pri delu in smo pod ciljnim bolniškim 
staležem, ki smo si ga zastavili ob začetku kampa-
nje za vsak posamezni oddelek. 

V ocenjevalnem obdobju drugega četrtletja so 
se najbolje odrezali sodelavci iz Logistike, ki so 
obdobje oddelali brez poškodbe in dosegli tudi cilj 
pri bolniških izostankih. 

V tretjem četrtletju so enako število točk zabe-
ležili trije naši obrati, Logistika, Razvoj in kontrola 
ter Kovačnica. Na podlagi največjega napredka v 
primerjavi z enakim ocenjevalnim obdobjem pred-
hodnega leta so zaposleni v Logistiki drugič postali 
četrtletni zmagovalci. 

V zadnjem ocenjevalnem obdobju se je v Logi-
stiki zgodila nezgoda pri delu, prav tako je bolniš-
ka odsotnost presegla ciljno, zato je bil seštevek 
točk tega obrata v tem obdobju nizek. V Razvoju in 
kontroli pa so dosegli zastavljene cilje in s skupnim 
seštevkom 1.700 točk postali zmagovalci leta 2017. 
Z zmago so si prislužili nagrado v višini doseženih 
točk, to je 1.700 evrov.

Zmagovalcem iskreno čestitamo, vsem pa že-
limo varno in zdravo delo! 

Seštevek doseženih točk v SIJ Metalu Ravne: 
PROGRAMI/ODDELKI SKUPAJ
Razvoj in kontrola 1.700
Logistika 1.300
Kovačnica 1.050
Vzdrževanje 650
Jeklarna 525
Valjarna 450

monika.zvikart@metalravne.com

 î REZULTATI KAMPANJE ZNAMO VARNO,  
ZMOREMO ZDRAVO ZA LETO 2017

težjih poškodb pri delu se je med letoma 
1991 in 2016 dogodilo na ravnalnih strojih 
RAV 80 in Danieli 1.

54

evrov je vrednost dveh novih  
šaržirnih miz, izdelanih v  
SIJ Ravne Systems.

112.084
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to smo mi anketa

razmišljam na glas 

Andrej Gradišnik, glavni direktor

Zdaj verjamem bolj kot prej: 
vsak cilj, četudi na prvi pogled 
še tako visok in oddaljen, je 
dosegljiv, če si ga srčno 
želimo, premoremo 
dobro in homogeno 
ekipo, smo pripravljeni 
zanj trdo delati, 
imamo dovolj znanja, 
vztrajnosti ter poguma 
in nas spremlja kanček 
sreče.

 î MEJA ZA ŠPORTNE, ZNANSTVENE IN 
GOSPODARSKE DOSEŽKE JE SAMO NEBO

Z dosežki slovenskih športnikov na velikih tekmovanjih se Slovenci zelo 
radi pa tudi najpristneje in najlažje poistovetimo. Iz uspešnih športnih 
zgodb je jasno, da razvoj opreme, športna prehrana, sistematično tre-
niranje, spremembe miselnosti in predvsem volja športnikov omogočajo 
vedno boljše dosežke. Iz lastne izkušnje lahko potrdim, da pri tem zelo 
pomembno vlogo igra ekipa.

Spoznanja iz športa lahko preslikamo na druga področja v življenju – tudi 
ali pa še posebno na službenem področju. Zato tudi v SIJ Metalu Ravne že 
dolga leta zelo skrbno gradimo ekipo sodelavcev, ki verjame v vrednote, 
pomembne za velike dosežke. Bodimo ponosni, da smo del us-
pešne ekipe, ki se veseli novih izzivov in verjame, da smo 
danes dobri, a jutri smo lahko še boljši.

Ko smo se pred leti koroški alpinisti vrnili z us-
pešne odprave na 8048 metrov visok Broad Peak, 
sem zapisal: 

Miran Kopmajer, strokovni delavec v kadrih
»Proces dopinga vključuje vse, tudi trenerje, zdravnike 
in podporno osebje. Spremembe športnih zmogljivo-
sti, ki so plod trdega treninga, prav tako pa tiste, ki to 
niso, prepozna že vsak rekreativni športnik, vrhunski 
bi jih moral toliko bolj. Izključno krivdo pa ne bi smeli 
pripisovati samo športniku, ki večinoma ni izobražen 
za prepoznavo teh substanc – vsaj ne v obsegu, kot je 
doping razširjen po svetu.«

joze.apat@metalravne.com

Matej Šekoranja, strokovni delavec v kontrolingu
»Doping v modernem športu je nedvomno velik pro-
blem, ki ga bo vse težje izkoreniniti. Vrhunske športnike 
k zlorabi prepovedanih substanc in drugih snovi silijo 
nenehni pritiski sponzorjev, javnosti in seveda pretirana 
tekmovalnost znotraj posameznih panog. Željo preizku-
siti se, čast in tekmovalnost vse bolj izpodkopava težnja 
po zaslužku in slavi.«

Zala Logar, nabavna menedžerka
»Z vrhunskim športom naj bi se ukvarjal, če si dober v 
nečem in uživaš v tem. S pravilno prehrano in učinko-
vitimi treningi lahko dosežeš dobre rezultate. Res pa je, 
da so pritiski od zunaj veliki in nekateri jim podležejo 
ter za slavo naredijo vse. Vendar morajo potem za svoja 
dejanja tudi nositi posledice.« 

Vrhunski šport je povezan s preseganjem meja. Ko se pridruži še 
interes politike, kapitala in javnosti, dobimo kombinacijo, kjer 
je doping prej pravilo kot izjema. Odgovori naših sodelavcev 
dokazujejo, da imamo o dopingu poglobljeno mnenje.

 î DOPING V VRHUNSKEM ŠPORTU – 
IZJEMA ALI PRAVILO?

IZKUŠNJA, KI JE NE ŽELI PONOVITI
»Bitka za Slovenijo na Holmcu.«

stanko.petovar@metalravne.com

ZAČETEK DELOVNEGA DNE
»Kavica s sodelavci in mir – v službi in na svetu!« 

NASLOV KNJIGE O NJEGOVEM ŽIVLJENJU
»Ni pomembno, kako in kolikokrat padeš,  
pomembno je, da se pobereš.«

V »fabriki« je začel delati leta 1981 v Strojih in delih, po vojaščini pa je od leta 1983 zaposlen 
v obratu EPŽ. Tukaj je pustil močan pečat poklicnega dela, od pomočnika talilca I pa do vodje 
obrata, kar je že deset let. Delu daje pomembno vlogo, mu je v ponos in čuti odgovornost za 
nove generacije. 

V prostem času 
ženo rad popelje 
na motorju. Letos 
poleti bo nastopil 
na svetovnem 
veteranskem 
prvenstvu v 
namiznem tenisu v 
ZDA. Na SIJ zimskih 
igrah je Boris na 
tekmi, po najlepšem 
padcu – ostal živ. 

3 dejstva o
 î BORISU KAJŽERJU, vodji oddelka EPŽ

Je zahteven vodja do podrejenih, a vedno enako pošten do vseh. Igra namizni tenis, 
zelo rad tudi zapoje in zaigra nogomet. V pogovoru z njim brez politike ne gre, saj mu 
je mar za ljubo Slovenijo.

Tako pri športu kot pri delu so za uspeh  
potrebna odrekanja, vztrajnost in disciplina.

Vsi imajo radi zimo in so športno aktivni tudi pozimi. Šport jim daje energijo tudi za vsakdanje delo. 
Marjan se je že kot otrok naučil smučanja na bližnjem hribu z lesenimi smučmi brez mase, ki 

so namesto vezi imele vzmet in usnjeni trak. Zdaj pri ŠD Sele-Vrhe organizira smučarske tekme.
Tudi Branka smuča že od otroških let, prvih zavojev se je naučila kar na bregu za hišo, kasneje 

pa aktivno smučala na smučišču v domačem kraju na Holmcu. Brigita je v otroštvu zimske dni bolj 
kot na smučišču preživljala na drsalkah in sankah, smučati je začela šele pozneje. Na tekmi je 
dokazala, da včasih za zmago ni potreben vrhunski rezultat, ampak dobra volja za sodelovanje in 
pa malce sreče. Bojan in Hinko sta s smučanjem povezana bolj profesionalno. Oba sta smučanje 
trenirala v klubu, zdaj pa kot učitelja smučanja svoje znanje prenašata tudi na mlajše. 

V SIJ zimskih igrah vsi vidijo odlično priložnost, da se s sodelavci družijo tudi v drugačnem 
vzdušju. V vseh pa je tudi nekaj zdrave tekmovalnosti, zato se radi spustijo med količki in pome-
rijo s sodelavci.

monika.zvikart@metalravne.com

Naši najboljši smučarji: (z leve) 
strokovni delavec v kontroli 
Kovaškega programa Hinko 
Pepevnik, vodja marketinga 
Brigita Rataj, obratni inženir 
Marjan Hovnik, strokovna 
delavka v računovodstvu 
Branka Novak in dispečer 
specialist Bojan Trost.

 î DRUŽENJE IN TEKMOVANJE PRINAŠATA VESELJE
Na SIJ zimskih igrah so se na veleslalomski tekmi naši sodelavci odlično odrezali. 
Najboljši pa so nam priborili komplet medalj, Brigita in Bojan zlato, Branka in 
Hinko srebrno ter Marjan bronasto. 


