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v številkah

 Iz rubrike To smo 
mi: v računovodstvu 
so fakture, stroški, 
poročila in bilance 
naši vsakodnevni 
spremljevalci.
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V projekt boste aktivno vključeni vsi zaposleni. Z izkušnjami iz 
delovnega okolja ste namreč pomemben vir mnenj, pogledov 
in informacij, ki nam bodo pomagale pri izvedbi projekta.

Zdaj potekata priprava projekta in analiza trenutne-
ga stanja, s katero pridobivamo pomembne informacije 
za nadaljnje faze prenove plačnega sistema. Zaposlene 
bomo v projekt vključili že na samem začetku. V prvi po-
lovici meseca februarja v ta namen načrtujemo izvedbo 
skupinskih razprav (tako imenovanih fokusnih skupin) z 
vodji, delovodji in skupinovodji. V drugi polovici februarja 
pa bomo v projekt vključili tudi vse druge zaposlene z iz-
vedbo anonimne ankete. 

Cilj fokusnih skupin in ankete med zaposlenimi je zbrati 
čim več informacij, ki bodo koristne pri projektu, zato vas 
prosimo, da v njih sodelujete in izrazite svoje mnenje ter 
pričakovanja.

Na 2. strani današnjega časopisa vam predstavljamo 
zastavljene korake prenove plačnega sistema, projektni 
tim in zunanjega partnerja HRM, s katerim sodelujemo 
pri projektu. O posameznih aktivnostih vas bomo sproti 
obveščali po ustaljenih komunikacijskih kanalih v družbi. 

monika.zvikart@metalravne.com

V četrtek, 17. januarja 2019, sta OŠ Prežihovega 
Voranca in OŠ Koroški jeklarji v telovadnici slednje 
priredili Poklicno tržnico. Na dogodku, ki vsako leto 
poteka v mesecu januarju, se je predstavilo trinajst 
srednjih šol iz Koroške, Podravske in Savinjske regije 
s skupno preko petdesetimi programi. Na tržnici se je 
poleg drugih podjetij predstavila tudi naša družba. 

Dogodka se je udeležila večina devetošolcev obeh ravenskih 
šol, njihovi starši in razredniki ter nekateri učenci iz drugih 
šol v koroški regiji. Odzivi udeležencev in obiskovalcev so 
bili pozitivni, saj so lahko na enem mestu pridobili informa-
cije o srednješolskih programih, štipendiranju, zaposlitvenih 
možnostih in kariernih usmeritvah.

Tovrstnih dogodkov se družbe Skupine SIJ redno 
udeležujemo. 

Pred januarsko tržnico smo se lani spomladi predstavili 
tudi že na tržnici v Slovenj Gradcu, kjer je sodelovalo 18 
srednjih šol in številni delodajalci.

Za krepitev vezi s potencialnim bodočim kadrom smo v 
mesecu novembru v sodelovanju z GZS organizirali Dan od-

prtih vrat. Na predstavitev in ogled podjetja so prišli osnov-
nošolci iz OŠ Franja Goloba in OŠ Koroški jeklarji. Dijakom 
zadnjih letnikov Gimnazije Ravne pa smo predstavili poklice 
in možnosti štipendiranja.

Na Koroškem smo na takšen način nagovorili že več 
kot 500 mladih. 

dragica.pecovnik@ravnesystems.com

Eden ključnih ciljev, ki smo si jih v SIJ Metalu 
Ravne zastavili za letos, je prenova plačnega 
sistema. Želimo si sodoben plačni sistem, ki 
bo enostaven in razumljiv za vse zaposlene, 
fleksibilen, pravičen in transparenten pri 
napredovanju ter bo zaposlenim omogočal 
konkurenčno plačilo. 

 î PRENOVA PLAČNEGA SISTEMA – PROJEKT  
VSEH ZAPOSLENIH SIJ METALA RAVNE

 î NA POKLICNIH TRŽNICAH SPOZNAMO PRIHODNJE SODELAVCE

monika.zvikart@metalravne.com

pri svojem delu uporabljamo zaposleni v SIJ 
Metalu Ravne. Uporabnikom smo v tokratni 
rubriki Za vsak dan pripravili nekaj nasvetov, 

kako prepoznajo zlonamerno pošto. 

STACIONARNIH  
IN PRENOSNIH

RAČUNALNIKOV
347

je bilo potrebnih v letu 2018 za izračun EBITDA. 

VRSTIC  
KNJIŽENJA4.584.852

je naš razvojni tim na trg lansiral v letu 2018, to 
je 3 jekla in 37 izdelkov več kot v letu poprej. 

NOVIH JEKEL IN 
103 NOVE IZDELKE9

Projektni tim je v sodelovanju z zunanjim partnerjem 
HRM že začel projektne aktivnosti. Potek projekta je bil 
predstavljen tudi sindikatom.

Skupaj s SIJ Ravne Systems smo bodočim srednješol-
cem predstavili naše potrebe po zaposlovanju ter razpi-
sane štipendije za prihodnje šolsko leto.
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za vsak danobvestila

Iskreno čestitamo!

z nami že ... december 2018

irena.praznik@metalravne.com

 40 let: LUDVIKA ENCI iz Kontrolinga.

 î PROIZVODNJA V DECEMBRU
Proizvodnja SIJ Metala Ravne je bila decembra 
specifična, saj smo jo prilagodili zaključku leta 
in poskušali porabiti čim več neizkoriščenega 
dopusta za leto 2018.

Proizvodnjo smo hkrati prilagajali prodaji, saj je veliko kup-
cev že zelo hitro zaprlo skladišča, in smo lahko odpremljali 
samo določenim in na določene trge. V vseh obratih smo 
z gotovo proizvodnjo zaostali za planom, presegla pa ga 
je jeklarna, kar je pozitivno vplivalo na poslovni rezultat. 

Ocenimo lahko, da je bilo leto 2018 zelo zahtevno. 
Predvsem v drugi polovici leta smo se soočali s stalnim 

pomanjkanjem naročil žarjenih izdelkov, predvsem v Ko-
vaškem programu. Tudi v Valjarskem programu so bile 
proizvodne zmogljivosti bistveno bolje zapolnjene z naročili 
poboljšanih izdelkov. 

So pa v Valjarskem programu naredili velik korak naprej, 
saj so presegli 40.000 ton blagovne proizvodnje, hkrati pa 
so proizvedli približno 2.000 ton več poboljšanih izdelkov. Z 
gotovostjo lahko trdimo, da smo v prvem letu obratovanja 
zelo dobro izkoristili novo peč Ebner. 

Zahvaljujemo se vsem za delovni prispevek v letu 2018, 
pred nami pa je že leto 2019, ki bo še zahtevnejše. 

alojz.buhvald@metalravne.com

 î PROJEKT PRENOVE PLAČNEGA SISTEMA
Prenovo plačnega sistema bomo  
izvedli v naslednjih korakih: 
1. Analiza stanja (analiza plačnega sistema in drugih po-

vezanih kadrovskih sistemov v družbi).
2. Prenova organizacije in sistemizacije delovnih mest 

(natančneje bomo opredelili organizacijske enote v 
družbi ter prenovili opise delovnih mest).

3. Vrednotenje delovnih mest (delovna mesta bomo 
ovrednotili na podlagi vsebine dela, zahtevnosti in od-
govornosti ter pri tem upoštevali vnaprej dogovorjene 
kriterije). 

4. Prenova plačnega sistema (na novo bomo zastavili 
razmerja med osnovno plačo in dodatki, določili plač-
ne razrede za vsa delovna mesta ter umestili zaposle-
ne na nova delovna mesta ter v nove plačne razrede).

5. Formalnopravna ureditev in implementacija (spre-
menili bomo interne akte in podjetniško kolektivno 
pogodbo, zaposleni pa boste prejeli novo pogodbo o 
zaposlitvi).

IMENOVALI SMO PROJEKTNI TIM
V SIJ Metalu Ravne sta bila za potrebe projekta imenova-
na ožji in širši projektni tim. Ožji projektni tim bo skrbel za 
operativno izvedbo aktivnosti, širši projektni tim pa bo so-
deloval pri pomembnih mejnikih projekta. Ožji projektni tim 
sestavljajo predstavniki podjetja HRM (zunanjega partnerja 
pri projektu), SIJ d.d. in SIJ Metala Ravne. V ožji projektni 
tim so iz družbe SIJ Metal Ravne vključeni:
• glavni direktor SIJ Metala Ravne Andrej Gradišnik, 
• vodja kadrovske službe Polona Zih Rožen, 
• strokovni sodelavec sistema plač in organizacije Mi-

ran Kopmajer, 

• vodja pravne službe Mateja Zaveršnik in 
• specialistka za korporativno komuniciranje Monika 

Žvikart. 
V širšem projektnem timu poleg predstavnikov ožjega 

tima sodelujejo tudi izvršni direktorji, direktorji progra-
mov in vodje oddelkov oziroma služb SIJ Metala Ravne. 
Vključeni so tudi predstavnika obeh reprezentativnih sin-
dikatov, sodelavec Biroja za varnost pri delu BVD in naš 
pooblaščeni zdravnik. 

SODELUJEMO Z ZUNANJIM PARTNERJEM
Pri projektu prenove plačnega sistema sodelujemo z zu-
nanjim partnerjem, svetovalnim podjetjem HRM d.o.o. To 
je eno vodilnih svetovalnih podjetij za prenove plačnih 
sistemov v Sloveniji, z večletnimi izkušnjami na področju 
kadrovskega menedžmenta in razvoja vodenja. Sodelovali 
so pri prenovah kadrovskih sistemov v številnih slovenskih 
podjetjih, med drugim tudi pri prenovi plačnega sistema v 
družbi SIJ Ravne Systems, ki je bila zaključena leta 2017.

Sodelavci podjetja HRM bodo sodelovali z ožjim in šir-
šim projektnim timom, neposredno bodo komunicirali z 
vodji in sodelovali s sindikati, izvedli bodo anketo z za-
poslenimi ter koordinirali aktivnosti pri projektu skladno 
s projektnim načrtom. V januarju so se sodelavci podjetja 
HRM srečali z ožjim in širšim projektnim timom, predstavili 
projektni načrt in začrtali plan dela. Projekt so predstavili 
tudi predstavnikom obeh sindikatov. 

O aktivnostih projekta vas bomo sproti obveščali 
po ustaljenih komunikacijskih kanalih v družbi. 

monika.zvikart@metalravne.com
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1. KAKO PREPOZNAM  
ZLONAMERNO POŠTO?

• Pogosto je napisana v »polomljenem jeziku«.
• Pošiljatelja ne prepoznamo. Ima zelo »čuden« 

oziroma nesmiseln e-naslov.
• Vsebina nas napeljuje, da kliknemo na kakšno 

povezavo (ki je običajno spet skupek nekih ne-
smiselnih besed) ali pa da vpišemo osebne po-
datke, kot sta uporabniško ime ali geslo.

2. KAKO UKREPATI, ČE PREPOZNAM 
ZLONAMERNO POŠTO?

• Če prepoznate zlonamerno pošto, jo izbrišite. Če 
niste prepričani, ali gre za zlonamerno pošto, se 
posvetujte z informatiki.

3. KAJ SE ZGODI, ČE ZLONAMERNE 
POŠTE NE PREPOZNAM IN KLIKNEM 
NA POVEZAVO?

• Lahko da gre za tako imenovani »phishing« – v 
tem primeru od nas zahtevajo uporabniško ime 
in geslo. Če ju vpišemo, se lahko zgodi, da dobijo 
pošiljatelji te pošte dostop do vseh naših stikov. 
Posledično se to potem odraža na povečanju 
takšnih e-pisem znotraj podjetja.

• Lahko vam nekdo ukrade identiteto in se pred-
stavlja pod vašim imenom, ker je dobil vaše 
osebne podatke.

• Lahko da gre za povezavo na datoteko, ki vsebuje 
virus. S klikom na povezavo okužite svoj računal-
nik z zlonamerno programsko opremo.

• V primeru, da gre za kriptovirus, vam ta zakodira 
podatke (slike, dokumente ipd.) v neznano obliko, 
da potem niso več uporabni (podatke izgubite). 
Običajno potem od vas zahtevajo, da nakažete 
odkupnino, v zameno pa vam posredujejo pro-
gram z dešifrirnim ključem.

Zaradi vsega naštetega je torej zelo pomembno, da 
smo pri odpiranju e-pošte posebno pazljivi. 
Če slutite, da lahko gre za zlonamerno pošto, ne 
klikajte nanjo!!! O tem takoj obvestite sodelavce v 
informatiki.

matej.tomaz@ravnesystems.com, 
polona.ahac@ravnesystems.com

Vse pogosteje smo tarča pošiljateljev 
zlonamerne pošte, zato ne bo odveč nekaj 
koristnih nasvetov.

 î ALI PREPOZNATE 
ZLONAMERNO POŠTO?



vrstice za varnost in zdravje vlagamo in razvijamo

usmerjeni h kupcu

trendi

 î 2019: OHLAJANJE EVROP-
SKEGA GOSPODARSTVA IN 
ZMERNA RAST PORABE JEKLA

Kljub napovedanemu ohlajanju evropskega 
gospodarstva, ki bo letos raslo manj kot lani, se 
glede na napovedano svetovno rast porabe jekla 
za 1,4 odstotka okoliščine za poslovanje jeklarske 
industrije v letu 2019 ocenjujejo kot ugodne.

OHLAJANJE NEMŠKEGA GOSPODARSTVA 
Za jeklarsko industrijo velja, da je izjemno ciklična. Kadar 
gre dobro gospodarstvu, gre dobro tudi jeklarski industriji, 
saj v ugodnih gospodarskih razmerah ugodno poslujejo tudi 
industrije, ki so velike porabnice jekla. Iz Nemčije, najve-

čjega evropskega gospodarstva in tudi glavnega izvoznega 
trga Skupine SIJ, na katerem ustvarimo več kot 20 odstot-
kov svojih prihodkov, za leto 2019 prihajajo signali, da se 
gospodarstvo ohlaja in bo torej raslo počasneje kot doslej. 
Prednosti, na katere Skupina SIJ v teh okoliščinah stavi na 
nemškem trgu, so dolgoročni odnosi s ključnimi partnerji, 
zanesljivost in kakovost naših proizvodov. Ne smemo za-
nemariti niti lokalne prisotnosti, saj imamo v Nemčiji kar 
tri distribucijske centre (tako imenovane steel centre) in s 
tem hiter in neposreden dostop do končnih kupcev. Skupino 
SIJ bi lahko bolj prizadelo ohlajanje avtomobilske industrije, 
s katero veliko poslujemo, zato dogajanje na tem trgu še 
posebno pozorno spremljamo.

NAJVEČJE TVEGANJE JE PROTEKCIONIZEM ZDA
ZDA, ki so eden ključnih trgov Skupine SIJ, so 1. junija 2018 

uvedle 25-odstotne carine na jeklo. Carine ne veljajo za 
izdelke iz jekla, denimo za industrijske nože iz jekla, ki jih 
prav tako izdelujemo.

Za jekla, ki jih Skupina SIJ izvaža v ZDA, pa ni treba 
plačati carine, če so jekla izvzeta. Za jekla, za katera naj 
bi Skupina SIJ plačevala carine, smo zato takoj po uveljavi-
tvi carin začeli vlagati prošnje pri ameriškem trgovinskem 
ministrstvu za izvzetje naših proizvodov. Do sedaj smo bili 
pri odobritvi prošenj v dobri meri uspešni, kar smo tudi 
pričakovali glede na našo nišno usmeritev na trgu. Tudi v 
letu 2019 bomo nadaljevali te aktivnosti.

Različna tveganja v Skupini SIJ sicer deloma obvladu-
jemo tudi z geografsko razpršenostjo prodaje, ki je v letu 
2018 zajemala preko 70 držav, in s povečevanjem naših 
prodajnih aktivnosti na obstoječih in novih trgih. 

monika.zvikart@metalravne.com

 î KO PROIZVODNJA MED PRAZNIKI 
OBSTOJI, JE ČAS ZA INVESTICIJSKA 
VZDRŽEVALNA DELA

S kupci se vsako leto srečamo tudi na SIJ Partners Summit.

Zmagovalci zadnjega četrtletja, sodelavci iz Vzdrževanja, so prejeli praktične nagrade.

 î V ZADNJEM ČETRTLETJU ZMAGALI VZDRŽEVALCI
Zadnje četrtletje tekmovanja za najvarnejši 
obrat je bilo na Ravnah na Koroškem znova 
razburljivo, saj je o zmagovalcu tokrat odlo-
čil večji napredek glede števila nezgod v pri-
merjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta. 
Z enakim številom točk kot drugouvrščena 
Logistika in Razvoj in kontrola iz SIJ Metala 
Ravne se je tako na vrh zavihtelo Vzdrževa-
nje, SIJ Metal Ravne.

V obdobju od oktobra do decembra je bilo prvih 
pet obratov na lestvici celotno obdobje brez ne-
zgod. Bravo!

Zmagovalci so se razveselili priročnih in toplih 
ovratnih bandan z odsevnim trakom, ki jim bodo 
koristile prav v zimskem času. Z njimi se bodo lahko 
greli in tako varovali svoje zdravje, odsevni trak pa 

bo poskrbel za vidnost v prometu, ki je v mesecih, 
ko je krajši dan, ključna za varnost v prometu. 

Končnega zmagovalca za leto 2018 pa bomo 
razglasili in nagradili februarja. Vsem obratom če-
stitamo za varno delo ter še posebno za vse me-
sece brez nezgod in jim želimo varno in uspešno 
tudi letos.

Tekmovanje za najvarnejši obrat v letu 2019 se 
je že začelo, saj bo letos potekalo vse koledarsko 
leto. Daljše obdobje je tudi edina sprememba v 
formatu tekmovanja, način spremljanja rezultatov 
in točkovanja ostaja enak. Konec februarja boste 
tako na silhuetah že lahko spremljali prve rezultate 
za letos, torej prve seštevke točk za mesec brez 
nezgode in oddane iskrice s predlogi za izboljšave 
na področju varnosti in zdravja pri delu.

katja.krumpak@sij.si

Na prehodu iz starega v novo leto je bilo v dveh proizvodnih 
obratih podjetja precej živahno. Izvajala so se večja sanacijska 
dela na žerjavni progi v valjarni in obnova elektro opreme 
dvigala v kovačnici.

Ustavitev proizvodnega procesa med de-
cembrskimi in januarskimi prostimi praz-
ničnimi dnevi smo ugodno izkoristili za 
obnovo žerjavne proge v valjarni gredic 
ter elektro obnovo dvigala št. 418-131 v 
težki kovačnici. Sanacija žerjavne proge 
je vključevala odstranitev dotrajanih tirnic 
in drugih oslabljenih elementov jeklene 
konstrukcije. V nadaljevanju so bile re-
konstruirane poškodovane vezi in sani-
rane nastale razpoke. Zgornja pasnica 
nosilca je bila dodatno ojačana z dova-
ritvijo pločevine, vgrajena pa je bila tudi 
nova tirnica.

Tudi elektro obnova dvigala nosilnosti 20 + 8 t je bila nujno potrebna 
zaradi dotrajanosti obstoječe opreme in problematike rezervnih delov. 
Namestitev novih klimatiziranih elektro omar s kontaktorji in frekvenčniki, 
novih elektromotorjev ter druge potrebne opreme tako znova zagotavlja 
varno in neprekinjeno obratovanje dvigala.

Izvedba tako kompleksnih del zahteva sodelovanje posameznih služb 
tako pri pripravi projekta kot pri sami izvedbi. V teh primerih naj še po-
sebno izpostavimo prav dobro sodelovanje in trud vseh udeležencev, saj 
so bila na ta način dela uspešno opravljena. 

vesna.laznik@metalravne.com

 î POVZETEK PRODAJE  
V LETU 2018

V kar 46 držav je bilo prodanih 78.000 ton 
naših izdelkov v letu 2018. Največ smo 
prodali v Slovenijo, Nemčijo, Ameriko in 
Italijo.

Lansko prodajo sta zaznamovali rast cen legur, 
predvsem vanadija, in uvedba carin za jeklo in 
aluminij na ameriškem trgu.

Normalni tržni situaciji v prvi polovici leta je 
zaradi uvedbe carin na ameriškem trgu v drugi 
polovici leta sledila močnejša prisotnost svetovnih 
proizvajalcev jekla na evropskem trgu in s tem velik 
pritisk na znižanje cen.

V istem obdobju smo se srečevali z močno 
rastjo cen legirnih elementov, predvsem vanadija. 
Naši stroški izdelave jekla so zato precej narastli, 

kar je poslabšalo našo konkurenčnost na trgu. To 
se je odrazilo v težjem pridobivanju novih naročil v 
drugi polovici leta, predvsem v četrtem četrtletju. 
Količina naročil za ameriški trg se zaradi uvedbe 
carin ni bistveno zmanjšala, se je pa spremenil 
nabor izdelkov.

Zavedamo se, kako pomembno je vzdrževanje 
pozitivnega odnosa z našimi kupci. Obstoječe kup-
ce redno obiskujemo in iščemo možnosti povečanja 
sodelovanja z njimi. Intenzivno iščemo tudi nove 
potencialne kupce, eden od načinov so specializi-
rani sejmi. Tako smo v letu 2018 razstavljali na treh 
specializiranih sejmih v Nemčiji in na Kitajskem. 
Prodaji je lani uspelo pridobiti 88 novih kupcev.

vesna.pevec@metalravne.com; 
stanko.triglav@metalravne.com
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razmišljam na glas 

anketato smo mi

Sedaj je pravi čas, da 
projektni skupini 
pomagamo in projekt 
prenove plačnega 
sistema izvedemo 
kakovostno, saj ga 
delamo za nas, za  
vse zaposlene.

Dober plačni sistem deluje stimulativno in spodbuja učinkovitost posa-
meznika in podjetja.

Obstoječi plačni sistem v naši družbi je zastarel in preživet, zato smo 
že dlje časa čutili potrebo po prenovi in vzpostavitvi plačnega sistema, ki 
bo fleksibilen, transparenten in vsem razumljiv. 

V letošnjem letu je tako poleg povečanja obsega naročil, ki so trenutno 
na nižjem nivoju kot običajno, prav prenova plačnega sistema 
eden ključnih projektov, ki jih bomo izvedli. 

Projektni tim je ob podpori zunanjega strokovnega 
podjetja že zavihtel rokave. Z anketo in od fokusnih 
skupin bo v prvi fazi tim pridobil mnenja in pričako-
vanja vseh zaposlenih, kar bo s pridom uporabil pri 
svojem delu. 

 î PRENOVA PLAČNEGA SISTEMA 
JE EDEN KLJUČNIH PROJEKTOV 
LETOŠNJEGA LETA

Dobre računovodje nas delajo ljubezen do številk, natančnost, pravočasnost, predanost in od-
zivnost. Včasih tudi malo tečnosti, ko zahtevamo različne podatke od drugih zaposlenih/oddelkov. 

Vedno pa poskrbimo, da so na koncu vse številke na svojem mestu. 
nejc.praper@metalravne.com

Preprosteje povedano: v računovodstvu vse poslovne dogodke, ki se zgodijo v evrih, v največji meri 
se izkazujejo v prejetih in izdanih računih, evidentiramo v poslovne knjige in jih nato obdelujemo. 
Poslovne dogodke evidentiramo po različnih kriterijih, kot sta denimo vrsta stroška in stroškovno 
mesto, s čimer omogočimo, da kasneje lahko pripravimo analize in poročila, ki pomagajo pri odloča-
nju. Odgovorni smo tudi za to, da zaposleni vsak mesec na svoj račun dobite svojo plačo. Mesečno 
pripravljamo bilance in druga poročila, ki so v podporo poslovnim odločitvam in drugim oddelkom. 

Rezultat vsega navedenega je EBITDA.

Sodelavci 
računovodstva 
(od leve): Andreja 
Pečnik, Irena Levar, 
Vera Krajnc, Nejc 
Praper, Martin 
Repas, Tatjana 
Polenik, Branka 
Novak in Darinka 
Gradišnik Kralj so 
tokrat sedli za mizo 
brez faktur, bilanc 
in poročil.

Računovodstvo je sistem, ki identificira, beleži in komunicira  
vrednostno izražene dogodke zainteresiranim v organizaciji.

Andrej Gradišnik, glavni direktor
stanko.petovar@metalravne.com

HOBI
»Za kegljanje na ledu me je navdušila žena. Čeprav je drag  
šport, ga bova gojila in v njem uživala, dokler bo le šlo.«

PONOSEN JE
»Da mi uspeva doma z ženo in starši razvijati  
kmetijo in z vloženim trudom tudi kaj zaslužiti.«

ŽIVLJENJSKE PRIORITETE
»Služba in dobro opravljeno delo, ki mi je zaupano. Trudim se, da  
to vsak dan s sodelavci naredimo, se pa moram še veliko naučiti.«

Franc, sicer elektrotehnik, je deset let 
opravljal »geometrska dela«, pri čemer 
so v vseh vremenskih razmerah op-
ravljali meritve in količenje, nato pa še 
risali projektno dokumentacijo. Sedaj 
eno leto prevzema in sortira jekleni legi-
rani odpadek, ki prihaja iz predelovalnih 
obratov. Sodelavci so ga dobro sprejeli, 
in to jim s svojo poštenostjo in sodelo-
vanjem tudi vrača.

Takoj za službo mu veliko pomenita 
tudi dom in delo na kmetiji Gorjak. Tu že 
vrsto let pridelujejo aronijo in njen sok pa 
bučno olje in zelje ter izdelujejo žagani 
les in iz njega embalažo. Oče skrbi pred-
vsem za hlev in živino. Že osmo zimo se 
dvakrat na teden vozi iz Slovenj Gradca 
v Maribor na treninge kegljanja na ledu. 
Z ženo sta člana DKNL Ledenko Maribor, 
ki je večkratni državni prvak. Franc je 
kot posameznik in z reprezentanco lani 
v Avstriji osvojil četrto mesto na svetov-
nem prvenstvu.

3 dejstva o
 î FRANCU DOBNIKU, obratnem tehniku  
s Priprave vložka v Jeklarni

Franc je na videz resen, zadržan možakar. Ko ga ogovoriš, hitro pokaže, da z vso 
resnostjo jemlje delo, ki ga opravlja. Doma ne gleda televizije, ker je veliko dela na 
kmetiji. Pa brez kegljanja pri njem tudi ne gre. 

Miran Kopmajer, strokovni delavec I,  
kadrovska služba 
»Pričakujem strokovno vrednotenje delovnih mest in 
primerjavo med njimi. Pričakujem tudi vzpostavitev 
kriterijev za umeščanje zaposlenih v plačilne razrede 
v razponu, ki ga delovno mesto dopušča. Dolgoroč-
no to pomeni razbremenitev pri mojem delu in lažje 
odločanje vodij.«

Marko Golob, delovodja, predsednik  
sindikata SN KNSS Metal Ravne 
»Zaposleni smo v polnem pričakovanju uvedbe novega 
plačnega sistema. Temeljiti mora na višji osnovni plači. 
Želimo si poštenega nagrajevanja zaposlenih, pri čemer 
naj bi bile plače za enako zahtevna delovna mesta po 
programih primerljive. Glavni cilj je zadovoljstvo vseh 
zaposlenih. Zavedati se moramo, da je pošteno plačan 
delavec zadovoljen in motiviran delavec.«

Dušan Posedi, strokovni sodelavec I, podpredse-
dnik sindikata SKEI Metal Ravne in vodja pogajal-
ske skupine sindikatov Metal Ravne
»Zaposleni že nekaj let opozarjamo na zastarelost, nefle-
ksibilnost in nekonkurenčnost, predvsem pa na zaplete-
nost starega plačnega sistema. Od novega pričakujemo 
enostavnost, preglednost in poštenost, ki zagotavlja višje 
osnovne plače. Zadržati moramo ključne dodatke, ki izha-
jajo iz narave dela in delovnega okolja. Zaposleni morajo v 
sistem zaupati, kar prinaša varnost, predvsem pa želimo 
mladim povrniti zanimanje za poklice v naši tovarni!«

monika.zvikart@metalravne.com

V SIJ Metalu Ravne smo začeli projekt prenove plačnega sistema. 
Sodelavce, člane projektnega tima, smo vprašali, kaj se jim pri 
plačnem sistemu zdi najbolj pomembno in kaj pričakujejo od 
novega plačnega sistema. Iz podanih odgovorov se zdi, da se 
pričakovanja ne razlikujejo veliko.

 î VSI POSLOVNI DOGODKI GREDO TAKO  
ALI DRUGAČE SKOZI NAŠE ROKE

 î KAJ PRIČAKUJETE OD NOVEGA 
PLAČNEGA SISTEMA?


