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 Iz rubrike To smo mi: 
jeklene vezi na Dnevu 
sodelovanja z lokalno 
skupnostjo smo 
pomagali graditi tudi 
prostovoljci iz  
SIJ Metala Ravne.

monika.zvikart@metalravne.com

članov ŠD SIJ, je 15. septembra sodelovalo 
na 18. Krejanovem memorialu, 

30-kilometrski gorskokolesarski prireditvi 
s startom in ciljem na Prevaljah. Iz naše 

družbe je pedale vrtelo kar 12 sodelavcev.

KOLESARJEV, 26 

prihodkov od prodaje smo v SIJ Metalu 
Ravne ustvarili v prvem polletju 2018, 

kar je zaradi prenosa cen surovin na cene 
izdelkov za 16 odstotkov več kot lani, pri 

čemer pa smo ustvarili 19 odstotkov manj 
dobička. Polletne poslovne rezultate 

podrobneje predstavljamo v rubriki Trendi. 

MILIJONOV EVROV105 

od tega 117 sodelavcev Skupine SIJ in 37 
športnikov iz sponzoriranih klubov, je na 
Dnevu sodelovanja s sloganom Jeklene 

vezi med nami lokalni skupnosti in njenim 
prebivalcem na Ravnah na Koroškem, 

Jesenicah in v Ljubljani podarilo več kot 300 
delovnih ur. Vsem prostovoljcem iskrena hvala. 

PROSTOVOLJCEV,154 

n
o

vi
ce

Na Ravnah se je največ sodelavcev Skupine SIJ podalo v 
Grajski park, da ga s skupnimi močmi uredijo in še polep-
šajo. Pograbili so listje in porezali veje, uredili sprehajalne 
poti ter očistili klopce, da bodo lahko obiskovalci v parku 
še bolj uživali. 

Nedaleč stran je bilo zelo razigrano na pikniku s špor-
tno-družabnimi igrami, ki smo ga pripravili za otroke iz 
OŠ Juričevega Drejčka. Pri športnih igrah so se otrokom 
pridružili nogometaši, odbojkarji in plavalci iz Fužinarjevih 
klubov, ki jih družbe Skupine SIJ na Ravnah podpirajo. 

Prostovoljci so skupaj s člani Planinskega društva Rav-
ne in Fužinarjevimi odbojkarji v roke vzeli tudi brusilke, 
čopiče in barve ter pobarvali okna in oknice na koči na 
Naravskih ledinah. 

V Koroškem medgeneracijskem centru pa smo se pogo-
varjali o jeklarstvu nekoč in danes. Naši gostje so poudarili 
velik pomen jeklarstva za Koroško in nam zaupali svoje 
zgodbe, povezane z delom v »fabriki«. Pretežno mladi obi-
skovalci so jim z zanimanjem prisluhnili in se tudi nasmejali 
marsikateri dogodivščini, ki so jo naši sogovorniki opisali. 
Po pogovoru smo se podali še na voden ogled Kovačnice 
SIJ Metala Ravne.

Zadovoljstvo in dobro voljo je bilo ob koncu dneva čutiti 
tako pri Sijevih prostovoljcih kot tudi pri tistih, ki smo jim 
pomagali ter jih razveselili, zato se bomo za dober namen 
zagotovo še združili. 

Vabimo vas, da si v reviji SIJ pogledate še več fotografij 
z Dneva sodelovanja z lokalno skupnostjo in preberete, kaj 
se je dogajalo tudi na Jesenicah in v Ljubljani ter kaj so 
nam o svojih vtisih povedali naši sodelavci – prostovoljci. 

monika.zvikart@metalravne.com

Sodelavci Skupine SIJ smo v okviru Dneva 
sodelovanja z lokalno skupnostjo v svojem 
domačem okolju kot prostovoljci z različni-
mi dobrodelnimi dejavnostmi s sloganom 
Jeklene vezi med nami razveselili ljudi in 
jim pomagali. 

 î UTRJEVALI SMO JEKLENE VEZI MED NAMI

Glavni direktor SIJ Metala Ravne Andrej Gradišnik se je 
pridružil delovni akciji na Naravskih ledinah, saj so mu 
»gore zelo blizu«. 

Jure Jamer, direktor Valjarskega programa SIJ Metala 
Ravne, Boštjan Apšner, tehnolog iz SIJ Ravne Systems, ter 
upokojenci Franjo Haramija, Milan Švajger, Đuro Haramija 
in Jože Prednik so nam zaupali svoje jeklarske zgodbe. 

Ivan Vušnik, direktor Kovaškega programa, je obiskoval-
cem predstavil tudi Kovačnico težkih odkovkov. Nekateri 
so bili prvič v tej proizvodni hali, drugi pa so obujali spo-
mine, kako je bilo tu pred časom. 
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za vsak danobvestila

Iskreno čestitamo!

1. S KATERO CILJNO SKUPINO BI 
NAJRAJE DELALI? SO TO OTROCI, 
STAREJŠI, MLADI, MORDA 
BOLNIKI?

2. BI NAJRAJE POMAGALI RECIMO 
SAMO ŽIVALIM ALI BI VLOŽILI 
SVOJ ČAS V IZBOLJŠANJE 
KAKOVOSTI ŽIVLJENJA V VAŠEM 
KRAJU? 

3. KOLIKO (PROSTEGA) ČASA 
STE PRIPRAVLJENI NAMENITI 
PROSTOVOLJSTVU?

 

4. KATERA ZNANJA IN VEŠČINE, KI 
JIH IMATE, LAHKO PONUDITE KOT 
PROSTOVOLJEC/PROSTOVOLJKA? 

Zagotovo je večina od vas kot prostovoljec/prostovolj-
ka kdaj že priskočila na pomoč. Nekateri to počnete 
že, odkar pomnite, in je prostovoljstvo del vašega 
življenja oziroma preživljanja prostega časa. Verjetno 
prav vsi poznate občutke zadovoljstva, ko naredite kaj 
dobrega, čeprav ničesar ne pričakujete v zameno. 
Področja, na katerih lahko sodelujemo kot prostovoljci, 
pa so zelo različna. 

V pomoč pri izbiri in odločitvi za prostovoljstvo so 
vam lahko tudi naslednja vprašanja:

Prava izbira prostovoljskega dela je pomembna za 
zadovoljstvo vseh: vas kot prostovoljca/prostovoljke, 
prostovoljske organizacije (če se vanjo vključite) in 
seveda konkretnih prejemnikov pomoči. 

Vir: https://www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/
kako-postanem-prostovoljec

mateja.krajnc@ravnesystems.com

Septembra smo se zaposleni družb Skupine 
SIJ kot prostovoljke in prostovoljci prvič 
organizirano in množično priključili različnim 
akcijam v lokalni skupnosti. Zelo pohvalno, če 
ste bili med njimi. Radi pa bi vas spodbudili, da 
pomoči potrebnim pomagate tudi čez leto.

 î KAKO IZBRATI 
PROSTOVOLJSTVO?

 î PROIZVODNJA V AVGUSTU
Julija in avgusta skupaj smo ob skrajšanih remon-
tih v primerjavi z lanskim poletjem odlili 17 od-
stotkov več jekla in povišali gotovo proizvodnjo za 
osem odstotkov, kar nam daje dobro popotnico za 
jesenske mesece. 

Avgusta smo v SIJ Metalu Ravne uresničili plan proizvo-
dnje v Valjarskem in Kovaškem programu. V jeklarni smo 
za planom minimalno zaostali, vendar je bila v primerjavi 
z lanskim avgustom tudi tu proizvodnja večja. 

Zelo pomembno je, da smo v poletnih mesecih proiz-
vedli bistveno več kot lani, saj smo v tem letu skrajšali 
remonte z namenom doseganja visoke proizvodnje, kar 
nam je tudi uspelo. 

Avgusta smo uspešno zaključili še remont na srednji 
progi v valjarni in tako zaokrožili remontno obdobje. 

Pri neuspeli proizvodnji smo bili količinsko pod planom. 
Naš cilj je neuspelo proizvodnjo konstantno zniževati, da 
pa bomo to dosegli, moramo zastavljene aktivnosti tudi 
ustrezno izvajati. 

Za dosežene rezultate v proizvodnji v poletnih mesecih 
se zahvaljujemo vsem, ki ste k temu pripomogli. 

alojz.buhvald@metalravne.com

 î KOVAČNICA – ODLIČNA 
KULISA NOVEMU AUDIJU A8

Predstavitev avtomobila znamke Audi A8, ki bo 
oktobra v oddaji Volan na Kanalu A, je nastala v 
Kovaškem programu SIJ Metala Ravne. 

Prizor, ko sodelavci iz ogrevne peči v nadaljnjo obdelavo na 
45 MN stiskalnico z žerjavom prenesejo žareči ingot tem-
perature okoli 1.180 stopinj Celzija, je v Kovačnici težkih 
odkovkov del vsakdana. 

Ne zgodi pa se vsak dan, da žareči ingot v Kovačni-
ci dobi vročega konkurenta – avto znamke Audi A8, ki 
po besedah proizvajalca predstavlja prihodnost razreda 
prestižnih vozil. 

monika.zvikart@metalravne.com

 î SEZNANILI SMO SE S 
POLLETNIMI REZULTATI 
POSLOVANJA IN NOVIM 
SISTEMOM NAGRAJEVANJA

Glavni direktor SIJ Metala Ravne Andrej Gradišnik 
je sodelavcem predstavil rezultate poslovanja Sku-
pine SIJ in družbe SIJ Metal Ravne v prvem polletju 
2018, aktivnosti pri prenovi kadrovskih sistemov 
ter aktualno dogajanje v SIJ Metalu Ravne. 

Na štirih predstavitvah, v sejni sobi upravne stavbe in v 
proizvodnih prostorih valjarne, kovačnice in jeklarne, je 
glavni direktor sodelavce najprej seznanil s poslovnimi 
rezultati, ki smo jih v Skupini SIJ in SIJ Metalu Ravne do-
segli v prvi polovici letošnjega leta. Rezultate podrobneje 
predstavljamo v rubriki Trendi.

V nadaljevanju je predstavil novo variabilno nagrajeva-
nje zaposlenih, ki ga vpeljujemo v mesecu septembru, in 
predlog za izplačilo nagrade za uspešnost ob koncu leta. Na 
kakšen način bo potekalo variabilno mesečno nagrajevanje 
zaposlenih, podrobneje predstavljamo v posebni prilogi, ki 
je del tokratnega časopisa Metal 24. 

Glavni direktor Andrej Gradišnik, ki je ob koncu predsta-
vitev sodelavcem opisal še aktualno dogajanje v druž-
bi, je poudaril, da je bilo v zadnjem obdobju pri prenovi 
kadrovskih sistemov veliko narejenega. »Novi variabilni 
sistem nagrajevanja ob doseganju dobrih poslovnih rezul-
tatov omogoča, da za mesečno nagrajevanje zaposlenih 
namenimo tudi do 8,25 odstotka mase plač. V SIJ Metalu 
Ravne tudi izboljšujemo delovne razmere. S 1. 9. 2018 smo 
v Težki kovačnici odkovkov s štiriizmenskega dela prešli na 
tri izmene, kar pomeni, da imajo zaposleni proste sobote 
in nedelje, enako načrtujemo v dogovorih z upravo Sku-
pine SIJ tudi za jeklarno in težko progo v valjarni. Narejen 
je bil tudi pomemben korak, usklajen s sindikati na ravni 
Skupine SIJ, da v vsaki posamezni družbi prioritetno uve-
demo nov plačni sistem in uredimo popravke v podjetniški 
kolektivni pogodbi.«

Predstavitve rezultatov poslovanja bodo v družbah Sku-
pine SIJ odslej stalnica in bodo izvedene pred vsakokratno 
objavo polletnih in letnih rezultatov poslovanja.

monika.zvikart@metalravne.com

z nami že ... avgust 2018

irena.praznik@metalravne.com

10 let: MARKO ŠULER, DANIJEL PEČEČNIK iz Jeklarskega programa in JANEZ BORDJAN iz Vzdrževanja. 
30 let: MIROSLAV MORI iz Vzdrževanja. | 40 let: ZORA RUDEL iz Prodaje.

Tako je oba, žareči ingot in vročega Audija A8, v objektiv 
ujel Jure Cehner iz oddaje Volan.

Sodelavci na predstavitvi poslovanja v hali kovačnice. 
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Interna šola metalurgije:

udeležencev prve generacije iz SIJ Metala Ravne46
predavateljev iz 
SIJ Metala Ravne 7modulov10

V Skupini SIJ že več let na trgu delovne sile občutimo pomanjka-
nje sodelavcev z metalurško izobrazbo, zato je pomembno, da 
(novo)zaposlene z neustrezno izobrazbo dodatno usposobimo 
s programom internega izobraževanja. Vodstvo in kadrovske 
službe smo združili znanje in izkušnje strokovnjakov iz SIJ Acro-
nija, SIJ Metala Ravne in SIJ Ravne Systems ter pripravili izobra-
ževalni program, ki smo ga poimenovali Šola metalurgije.

Šola metalurgije vsebuje 10 vsebinskih modulov. V uvodnih modulih ude-
leženci spoznavajo procese in proizvodne programe v podjetju in osnove 
metalurgije, v nadaljevanju pa v sklopih modulov, ki so pripravljeni za 
vsako skupino posebej, pridobijo specifična znanja, ki jih pri svojem delu 
potrebujejo. 

Interna izobraževanja izvajajo predvsem strokovnjaki iz Skupine SIJ, 
ki najbolje vedo, kako pomembno za uspešnost in rast družb Skupine SIJ 
je prenašanje znanja in izkušenj strokovnjakom začetnikom ali prekvali-
ficiranim sodelavcem.

Prva generacija Šole metalurgije je učenje začela februarja, v je-
senskem obdobju pa ga nadaljuje. Tehniške osnove, ki jih potrebujejo 
za svoje delo, v šoli metalurgije v eni skupini spoznavajo naši sodelavci 
iz proizvodnje, predvsem obdelovalci in oblikovalci kovin. Prav tako Šolo 
metalurgije obiskujejo zaposleni v prodaji in marketingu in si tako prido-
bivajo potrebna znanja, ki jim zelo pomagajo pri delu na zahtevnih trgih. 

katarina.gradisnik@sij.si

 î INTERNA ŠOLA METALURGIJE

 î REZULTATI POSLOVANJA V PRVEM POLLETJU LETA 2018
Skupina SIJ je objavila nerevidirane rezultate po-
slovanja za prvo polletje leta 2018 – za celotno 
skupino ter ločeno za metalurško in prehrambno 
dejavnost. Metalurška dejavnost Skupine SIJ, ka-
mor spada tudi naša družba, je poslovala podobno 
kot leta 2017. 

Metalurška dejavnost je v prvem polletju leta 2018 ustva-
rila 426,2 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 
10 odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani. Več kot 
za 37 milijonov evrov višje prihodke smo ustvarili tako na 
tujih kot na domačem trgu. Kazalec dobičkonosnosti po-
slovanja EBITDA ostaja primerljiv z enakim obdobjem lani 

in je rezultat uspešnega obvladovanja ter prenosa stroškov 
strateških surovin na prodajne cene. EBITDA tako znaša 
43,8 milijona evrov, kljub porastu stroškov strateških su-
rovin v prvem polletju za več kot petino. Stroški surovin 
so porasli tudi zaradi največjih proizvedenih količin jekla v 
prvem polletju do sedaj – odlili smo 260.709 ton jekla, kar 
je 18 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, in proizvedli 
204.342 ton gotovih izdelkov oziroma 15 odstotkov več v 
primerjavi z enakim obdobjem lani. Učinkovito izkorišča-
mo strateške naložbe metalurške dejavnosti v povečanje 
proizvodnih zmogljivosti, ki smo jih zaokrožili v letu 2017. 

V družbi SIJ Metal Ravne smo v prvi polovici leta 2018 
odlili 66.000 ton jekla, kar je en odstotek manj, in proizvedli 

42.000 ton gotovih izdelkov, kar je za tri odstotke več kot 
v enakem obdobju lani. V primerjavi z lani smo prihodke 
od prodaje zvišali za 15 milijonov na skupaj 105 milijonov 
evrov, vendar za tri odstotke zaostajamo za zastavljenim 
gospodarskim načrtom. Višje prihodke od prodaje smo 
ustvarili kot posledico povišanja cen surovin, ki smo jih z 
zamikom prenašali na cene proizvodov. 

V primerjavi z lanskim polletjem je tako dobiček v višini 
3,5 milijona evrov nižji za 19 odstotkov, EBITDA v višini 13 
milijonov evrov pa za šest odstotkov. 

sara.wagner@sij.si; monika.zvikart@metalravne.com

RIGANTI SPA 

• SPLET: www.riganti.com

• LETO NASTANKA PODJETJA: 1891

• LOKACIJA: Solbiate Arlo (blizu Milana)

• DEJAVNOST: utopna kovačnica

• CILJ: ostati specializiran dobavitelj za različne 
industrije

Bluming je bil leta 2017 agregat z največ prostih 
zmogljivosti, ki smo jih težko zapolnili z naročili. 
Lani smo zato začeli aktivnosti za pridobivanje 
novih kupcev, predvsem za gredice.

Namen prodajnega projekta družbe SIJ Metal Ravne Gre-
dice z bluminga za zahtevne izdelke je bil najti nove kupce 
s količino 500 ton gredic z dobrim pokritjem variabilnih 
stroškov. Pred začetkom projekta smo na leto prodali ok-
rog 1.000 ton gredic z bluminga, po uspešno izvedenem 
projektu pa smo konec leta 2017 količino več kot podvo-
jili, od novih kupcev pridobili naročil za 736 ton gredic ter 
dosegli pokritje nad ciljanim. Letos ob trenutnem trendu 
lahko pričakujemo skupno prodajo več kot 3.000 ton, kar 
pomeni 40–50 odstotkov več kot lani. Eden največjih novih 
kupcev je Riganti iz Italije, ki je sedaj med desetimi naj-
večjimi kupci v SIJ Metalu Ravne. Samo letos smo mu do 
danes prodali že več kot 1.000 ton gredic.

Družinsko podjetje Riganti je ena izmed vodilnih kovač-
nic v Evropi, specializirana za utopno kovanje. Letna zmo-
gljivost kovanja je 30.000 ton, zaposlenih imajo 230 ljudi. 
Specializirani so za kovanje izdelkov od pet kilogramov do 
ene tone in pol iz različnih kvalitet. Njihovi izdelki so samo 
kovani, lahko pa so tudi toplotno in mehansko obdelani. 
Proizvajajo majhne in srednje velike serije, dobavljajo v 
vse industrijske panoge, predvsem v strojegradnjo, kjer 
se uporablja utopno kovanje.

vesna.pevec@metalravne.com

 î PRODAJNI PROJEKT GREDICE Z BLUMINGA OBRODIL SADOVE

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu 
in nadzor, da se delo opravlja skladno s 
tem, sta med najpomembnejšimi nalogami 
vodij. Vodje tako tudi ključno vplivajo na 
zmanjšanje števila poškodb pri delu.

Kontrolo in nadzor nad izvajanjem ukrepov za zago-
tavljanje varnosti in zdravja pri delu (VZD) je treba 
izvajati ves delovni čas. Pri tem je še posebno po-
memben nadzor novih sodelavcev in mladih. Vodja 
je dolžan ob ugotovljenih nedoslednostih sprotno 
opozarjati na pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki 
se pojavljajo pri delu, ter ustrezno ukrepati. Prav 
tako mora pregledovati delovna mesta in delov-
no okolico.

Ključne naloge in odgovornosti vodje na področju 
VZD so:
• zagotovi varno izvajanje tehnoloških postop-

kov in procesov,
• izvaja nadzor delavcev z vidika spoštovanja 

tehnoloških navodil in ukrepov VZD,
• izvaja nadzor delavcev glede uporabe osebne 

varovalne opreme (OVO – zaščitna čelada, 

delovna obleka, zaščitni čevlji, zaščitna očala, 
zaščita sluha …),

• daje navodila za izvedbo delovnih operacij (ne-
posredno nadzira delo s povečano nevarnostjo 
za zdravje in življenje delavcev …),

• odloča o uvedbi posebnih varnostnih ukrepov, 
• v primeru znakov neustreznega obnašanja 

delavcev ali suma vinjenosti zahteva kontrolo 
psihofizičnega stanja (prisotnost alkohola ozi-
roma psihoaktivnih substanc),

• odstrani delavca z delovnega mesta v primeru 
kršitev navodil VZD,

• prijavi/evidentira vsak nevaren pojav/dogodek 
pri delu ter ukrepa za zagotovitev VZD, 

• sodeluje pri raziskavi vzrokov nezgod pri delu, 
• spremlja delo zaposlenih skozi celotni delovni 

čas in vodi evidenco opravljenega delovne-
ga časa.

Kljub zgoraj naštetim nalogam in odgovornostim, 
ki jih imajo vodje, pa še vedno velja, da ste oseba, 
odgovorna za zagotavljanje vaše varnosti in zdravja, 
v prvi vrsti vi sami. 

jernej.forstner@bvd-ravne.si

Dosledno upoštevanje navodil za varno delo, zagotavljanje varne delovne opreme, 
dosledna uporaba OVO in ustrezen nadzor vodij nad izvajanjem ukrepov dvignejo 
raven varnosti in zdravja pri delu ter zmanjšajo tveganja za nastanek nezgod pri delu.

 î VLOGA VODIJ PRI ZAGOTAVLJANJU  
VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
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to smo mi anketa

razmišljam na glas 

NAJVEČJA ŽELJA
»Da bi bil zdrav in bi še dolgo lahko počel to, kar delam danes.«

stanko.petovar@metalravne.com

HOBIJI
»Vzgoja kanarčkov in sedeča odbojka, v kateri  
sem z IŠD Samorastnik lani postal državni prvak.«

ŽIVLJENJSKA MISEL IN NJEGOV SLOGAN
»Red in čistoča sta obraz podjetja.  
Njuno vzdrževanje je poleg osnovnega dela obveza vseh nas.«

Rudi se je pred 30 leti zaposlil v takratni Jeklolivarni Železarne Ravne. Ob delu je končal srednjo 
metalurško šolo na Ravnah in bil premeščen v Kontrolo kakovosti kovačnice. Zaradi bolezni je postal 
invalid in prešel v ZIP center. Direktor Kovaškega programa mu je znal prisluhniti, in je uredil, da 
je Rudi ostal v kovačnici in postal njen »hišnik«, za kar mu bo Rudi večno hvaležen. 
Nekdanji direktor livarne, g. Tajs, ga je naučil, da se dobri rezultati dela lahko dosegajo le v ure-
jenem delovnem okolju in obratu, in temu pravilu je Rudi zvest še danes.

3 dejstva o
 î RUDIJU VERTAČNIKU

Rudi je dolga leta delal v kontroli kovačnice. Zaradi bolezni je bil kot invalid 
premeščen v SIJ ZIP center. Sedaj skrbi za urejenost okolice in hal Kovaškega 
programa, in to zelo uspešno.

Združili smo dobro s prijetnim. Skupaj smo naredili nekaj 
koristnega za soljudi in okolje, v katerem delamo. V prijetni 
družbi sodelavcev pa nam je delo šlo še bolje od rok. 

Poleg belih čepic z napisom Jeklene vezi med nami, kaj jim je še skupnega?
To, da jim ni vseeno. Da kljub vsakodnevnim obveznostim znajo najti tudi čas za dober namen. 
Tokrat za lokalno skupnost, v kateri so zaposleni, skupaj s sodelavci Skupine SIJ. 

Druži pa jih tudi veliko dobre volje in pozitivne energije, s katero se podajajo vsakodnevnim 
izzivom naproti. To so pokazali tudi na Sijevem Dnevu sodelovanja z lokalno skupnostjo. 

Vsem prostovoljcem – hvala. 

monika.zvikart@metalravne.com

Dan sodelovanja z lokalno skupnostjo je pri aktivnostih, ki sicer niso del njihovega 
delovnega vsakdana, združil tudi sodelavce iz različnih oddelkov SIJ Metala Ravne. Z 
grabljami, škarjami pa tudi z brusilkami in čopiči v rokah so se podali v Grajski park in 
na Naravske ledine.

 î ZDRUŽILI SMO SE ZA DOBER NAMEN

Robert Tkalec, Andrej 
Gradišnik, Jože Apat in David 
Pandel so barvali okna in 
naoknice na koči na Naravskih 
ledinah.

Na naslovnici: SIJ Metalovi 
prostovoljci, ki so urejali 
Grajski park: (v prvi vrsti z 
leve) Netti Mattersdorfer, 
Vesna Laznik, Miran Kopmajer, 
Cirila Vidovič, Zdenka Bališ in 
Polona Zih Rožen, (z leve zadaj) 
Franc Kališnik, Mirjana Mlakar, 
Jožica Nemec in Vanja Lužnic.

Andrej Gradišnik, glavni direktor

Prava motivacija se odraža 
v tisti neskončni pozitivni 
energiji, ki nam daje moč, 
da bi gore premikali. 
Zato ni čudno, da so se 
v športu, podjetjih in 
na drugih področjih že 
od nekdaj ukvarjali s 
teorijo in vprašanjem, 
kaj ljudi motivira.

Enotnega odgovora, kaj najbolj motivira različne ljudi in okolja, ni moč dati. 
Nekaj pa je gotovo. V podjetjih je smiselna motivacija skozi prepoznavanje 
dobrega dela, na podlagi merljivih kriterijev, ki zagotavljajo enako obrav-
navo in pravičnost nagrajevanja zaposlenih. To velja tudi, kadar je moti-
vacijsko sredstvo denar. 
V SIJ Metalu Ravne s septembrom 2018 uvajamo novi sistem mesečnega 
variabilnega nagrajevanja, ki nam ob doseganju ciljev, postavlje-
nih v gospodarskem načrtu naše družbe za leto 2018, 
namenja precej višjo maso denarnih sredstev, kot smo 
jih imeli na voljo do sedaj. Skupaj se potrudimo, da 
bomo postavljene cilje na ključnih področjih poslova-
nja, od katerih je odvisna uspešnost podjetja, dosegli.

 î UČINKOVITO IN PRAVIČNO VARIABIL-
NO NAGRAJEVANJE POVEČA MOTIVA-
CIJO ZAPOSLENIH IN USPEH PODJETJA

Kamilo Grobelnik, strokovni delavec III, Kemija
»Že od mladih let sem gasilec. Biti gasilec pomeni vedno 
in povsod pripravljen pomagati ljudem v težavah. To ni de-
lavnik, ampak je način življenja. Ko vidiš nekoga v nesreči, 
mu pomagaš in s tem pokažeš, da v nesreči ni sam – ja, 
to je osebno zadovoljstvo. Dobrodelnost je plemenito de-
janje, pomagaš brez plačila, zadostuje zahvala, ki jo vidiš 
v očeh ljudi, ki si jim pomagal, ko so pomoč potrebovali.«

monika.zvikart@metalravne.com

Zdenka Bališ, strokovna delavka I, Finance
»Za urejanje Grajskega parka v okviru Dneva sodelovanja 
z lokalno skupnostjo sem se odločila, da bi pripomogla k 
čistemu in urejenemu okolju, v katerem sem zaposlena. 
Tudi v domačem kraju sodelujem v čistilnih akcijah ter 
spodbujam mlajše k skrbi za okolje. Dokazali smo, da 
znamo sodelovati in da smo pripadni ne samo podjetju, 
ampak tudi kraju, v katerem delamo. Želim si, da bi se 
podobnih akcij v prihodnje udeležilo še več sodelavcev.«

Anton Lenart, vodja oddelka  
Priprava vložka, Jeklarski program
»Krvodajalec sem že več kot dvajset let, redno zadnjih 
šest. Vesel sem, da lahko nekomu pomagam živeti s tako 
malo truda, ki ga vložim v to, še posebno, če zato nekdo 
preživi. To mi pomeni humanitarnost, dobrosrčnost in 
notranje zadovoljstvo. Vsakdo bi lahko bil dobrodelen na 
ta način, nikoli ne veš, kdaj boš sam potreboval tovrstno 
pomoč. Veliko premalo pomagamo kot človek človeku.«

Zahvala, ki jo vidiš v očeh tistega, ki mu pomagaš, pa pomeni 
največ. O tem so prepričani tudi naši sodelavci, ki so nam zaupali 
svoje izkušnje in misli o dobrodelnosti in prostovoljstvu.

 î VSAKDO IZMED NAS  
LAHKO NEKOMU POMAGA!




