Iz rubrike To smo mi:
tekači se zagnano
lotimo tako svojega
dela kot tudi maratona.

info@ravnesystems.com
www.ravnesystems.com

v številkah

102
TEKAČA

sta tekla v dresu Skupine SIJ na
21. Ljubljanskem maratonu. Skupno smo
pretekli 1.502 kilometra in za dobrodelne
namene zbrali 4.004 evre.
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îîNAŠA DRUŽBA SE NA OGLED POSTAVI
Našim sodelavcem iz prodaje sta jesenske
dneve popestrila še dva sejemska nastopa,
s katerima zaključujemo letošnje pestro
sejemsko dogajanje.
Na obeh sejems k ih n a s t o pih
smo našo družbo
in naše blagovne
znamke predstavili v okviru Skupine
SIJ. Konec oktobra
smo razstavljali na
sejmu EuroBLECH
2016. EuroBLECH
je vodilni mednarodni sejem za obde-

lavo pločevin v Evropi, ki se vsaki dve leti odvija v Hannovru.
Blagovna znamka industrijskih nožev Ravne Knives se je na
omenjenem sejmu predstavila že osmič, medtem ko smo
blagovni znamki valjev in strojegradnje predstavili prvič.
Kot vedno pa se po sejemskem nastopu naše pravo
delo šele začne. Pridobljene prodajne priložnosti bo treba spremeniti v naročila, ki bodo družbi povrnila vložena
sredstva. Enako velja za vse prodajne priložnosti, pridobljene med sejemskim nastopom na Metal-Expu v Moskvi.
Slednji velja za tradicionalni sejem Skupine SIJ, na katerem
se z vsemi blagovnimi znamkami skupine predstavimo še
ruskemu trgu.
Letos smo se na ogled postavili na devetih sejmih, od
tega šestkrat samostojno ter trikrat kot del Skupine SIJ.
Prihajajoče poslovno leto bo z vidika sejemskih predstavitev še pestrejše. Obiskati nameravamo kar deset sejmov.
jana.grosar@ravnesystems.com

îîZA OŠ JURIČEVEGA DREJČKA SMO ZBRALI 2.320 EVROV

OTROK

naših sodelavcev, starih do vključno
sedem let, bo dedek Mraz obiskal
8. decembra 2016 v športni dvorani
OŠ Franja Goloba na Prevaljah.

750
TOČK

št. 11

novice



smo do konca tretjega
četrtletja letos zbrali
v kampanji Znamo
varno, zmoremo
zdravo, za doseganje
ciljev na področju
bolniške odsotnosti in
nezgod pri delu. Smo
na tretjem mestu na
skupni lestvici lokacije
Ravne na Koroškem.
polona.ahac@ravnesystems.com

Sodelavci Skupine SIJ smo v okviru akcije Delamo
korake za male junake s tekom zbirali sredstva
za otroke s posebnimi potrebami. Na 21.
Ljubljanskem maratonu sta konec oktobra v dresu
Skupine SIJ za dober namen tako tekla 102 tekača.
Iz naše družbe je korake nabiralo pet tekačev.
Vsi skupaj smo pretekli 1502 kilometra, od tega smo jih sodelavci družb z Raven na Koroškem premagali 660. Skupaj z našim
dobaviteljem, ki je prispeval dodatnih 1.000 evrov, smo tako za
donacijo Osnovni šoli Juričevega Drejčka zbrali kar 2.320 evrov.

Mag. Vesna Lujinović, v. d. ravnateljice Osnovne šole
Juričevega Drejčka, Samo Jenič, direktor SIJ Ravne
Systems, in Andrej Klinc, vodja prodaje, Swaty Comet, ob
simbolični predaji donacije otrokom s posebnimi potrebami.

Tri, štiri, zdaj … in start!

Donacijo je ravnateljici in hvaležnim otrokom 15. novembra skupaj s predstavnikom dobavitelja predal naš
direktor Samo Jenič, ki se je na maratonu s tekom na 21
kilometrov izkazal kot naš najboljši tekač. Na prisrčnem
sprejemu so nas otroci nagradili s pevskim nastopom, ogledali pa smo si tudi razstavo njihovih risbic, ki so jih narisali
za dobrodelno akcijo.
Tekačem se za vsak korak skupaj s prejemniki doniranih
sredstev iskreno zahvaljujemo. Hkrati pa vse sodelavce že
zdaj vabimo, da se nam prihodnje leto na maratonu pridružite
v še večjem številu. Najbolj zagrizeni so že začeli trenirati …
Več o naši akciji in 21. Ljubljanskem maratonu si lahko
preberete na Yammru, v decembrski številki revije SIJ pa
bo objavljena tudi obsežnejša reportaža.
polona.ahac@ravnesystems.com
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îîPO NOVA ZNANJA V NOVI IZOBRAŽEVALNI CENTER

îîKAKO SE MOTIVIRAMO
ZA REKREACIJO

V torek, 11. oktobra 2016, je svoja vrata uradno
odprl novi Izobraževalni center (IC) Skupine SIJ,
ki je svoj dom našel v nekdanji upravni zgradbi
Nožev Ravne.
Za usposabljanja smo zaposleni naše družbe doslej uporabljali jedilnici, sejne sobe in druge prostore v upravni
zgradbi in halah. Novi prostori, ki so nam za te namene na
voljo v IC, so v primerjavi z njimi prostornejši, svetlejši, z
možnostjo različnih postavitev in sodobno tehnično opremo
za uspešno učenje.
V letu 2017 se bodo naši sodelavci udeležili strokovnih
usposabljanj s področij prodaje, vodenja in komunikacije,
internih usposabljanj iz tehničnih strok (strojništva, obdelave
kovin in metalurgije), poslovnega komuniciranja v tujih jezikih
idr. Vsak zaposleni se bo v povprečju usposabljal vsaj šest
ur, za kar bomo namenili najmanj 230 evrov na zaposlenega.
V izobraževalnem centru nadaljujemo z izvajanjem tečaja poslovne angleščine. Oktobra smo izvedli dvodnevno
delavnico Psihologija prodaje za 12 sodelavcev iz prodaje,
novembra pa bomo pripravili interno usposabljanje o termični obdelavi jekel, ki ga bo izvedel dr. Milan Švajger.
Izobraževanja bodo potekala tudi v elektronski obliki, ki

îîDECEMBER – ČAS ZA
DRUŽENJE, ZABAVO IN
OBDAROVANJE
Daljše noči, idilični pogledi na pobeljeno pokrajino
ter neskončno število lučk vseh barv mavrice so
nas popeljali v praznično obdobje, polno sanj in
želja. Prav je, da se mu prepustimo, se poslovimo
od starega leta in nazdravimo novemu ter skupaj
z otroki vsaj za kratek čas verjamemo v Miklavža,
dedka Mraza ali Božička.
Prve letošnje snežinke
s sabo prinašajo tudi
dve praznično obarvani
povabili. Prvo je namenjeno našim malčkom,
drugo pa vsem nam,
sodelavcem družbe SIJ
Ravne Systems.
Skupaj s palčki bo
dedek Mraz v športno
dvorano OŠ Franja GoOtroci, dedek Mraz je že na poti!
loba Prevalje prispel v
četrtek, 8. decembra 2016, ob 17. uri. Po ogledu predstave Palčkov dol bo vsem otrokom naših sodelavcev, starim
do vključno sedem let, razdelil težko pričakovana darila.
Otroci bodo vabila prejeli tudi osebno po pošti – prinesejo
naj jih s sabo, saj bodo z njimi prevzeli darilo.

Življenje je v naših rokah. Vsi si želimo, da bi
bili zdravi in da bi imeli več energije za stvari,
ki jih najraje počnemo. Morda je zdaj čas za
razmislek o rednem ukvarjanju s športom, ki
nam lahko pri tem izjemno pomaga.

Dvanajst sodelavcev iz prodaje je nove
prostore IC preizkusilo že pred uradnim odprtjem.

zaposlenim omogoča, da čas učenja prilagodijo službenim
in osebnim obveznostim.
Prostori IC pa niso namenjeni le izobraževanjem – uporabimo jih lahko tudi za poslovna in strokovna srečanja,
sestanke, promocijske in družabne dogodke.
dragica.pecovnik@ravnesystems.com

îîDOBRA UDELEŽBA V
RAZISKAVI SIOK 2016
V družbi SIJ Ravne Systems se je raziskave SIOK
udeležilo 74,2 odstotka povabljenih zaposlenih.
Od skupno 497 vabljenih je vprašalnik namreč
izpolnilo 369 sodelavcev.
Konec septembra in v začetku oktobra smo v Skupini SIJ
izvedli raziskavo SIOK, v okviru katere smo že drugič merili
organizacijsko klimo, zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih.
Na ravni Skupine SIJ je svoje mnenje izrazilo tri četrtine
vseh povabljenih zaposlenih, kar dokazuje, kako pomembno
se nam zdi, da lahko izrazimo svoje mnenje, pohvale in
tudi kritike.
Vsem sodelavcem, ki ste sodelovali v raziskavi, se iskreno zahvaljujemo. In ker vaše mnenje šteje, vas ob tej priložnosti še enkrat obveščamo, da bodo rezultati raziskave
znani predvidoma decembra, ko se bomo z njimi seznanili
na upravi Skupine SIJ, vodstva družb in sindikati, vsem sodelavcem pa jih bomo predstavili v začetku prihodnjega leta.
sara.wagner@sij.si

V Kulturnem centru Ravne na Koroškem vsak
mesec gostuje potujoči kino. Zaposleni lahko
koristite 30-odstotni popust na nakup ene
vstopnice na eno predstavo.
Potujoči kino Moj kino z najsodobnejšo lasersko tehniko
za prikazovanje filmov obljublja izbor najnovejših filmov za
vso družino. Kino predstave so načeloma enkrat na mesec
v Kulturnem centru Ravne na Koroškem, Gledališka pot
1. Ob predložitvi kartice za identifikacijo delovnega časa
in osebnega dokumenta si boste lahko film ogledali 30
odstotkov ceneje. Popust velja za eno vstopnico na eno
predstavo. Aktualen spored je objavljen na spletni strani
www.mojkino.si/ravne-na-koroskem.

polona.ahac@ravnesystems.com

monika.zvikart@metalravne.com

Z nami že oktober 2016
Danilo Smolnikar in Blaž Kramer

1.
2.

îîGREŠ Z MANO V KINO?

In kje bomo novemu letu
nazdravili sodelavke in sodelavci?
Od leta, ki mineva, se bomo sodelavci družb Noži Ravne,
Serpa ter nekdanja Sistemska tehnika kot sodelavci nove
družbe SIJ Ravne Systems letos prvič skupaj poslovili v
Družbenem domu na Prevaljah. Vsemu novemu, kar prihaja,
bomo nazdravili v petek, 23. decembra 2016, ob 18. uri.
Udeležbo, prosim, potrdite svojemu vodji najpozneje do 12.
decembra 2016. Več informacij bomo objavili na oglasnih
deskah. Vljudno vabljeni v čim večjem številu!

30 let: Branko Pfeifer,

Osebni trenerji priporočajo kar nekaj trikov, ki nam
bodo pomagali pri motivaciji za telovadbo. Pravijo, da
je pomemben že dober načrt. Ljudje, ki imajo natančen
pregled nad tem, kdaj in koliko se ukvarjajo z rekreacijo, so denimo dvakrat uspešnejši pri doseganju ciljev,
povezanih z izgubo prekomerne telesne teže. Nekaj
nasvetov, ki vas bodo morda lažje pregnali s kavčev:

4.

Postavite si cilje
Nič ni bolj motivirajočega kot
premagati same sebe. Postavite
si realne cilje z jasnimi mejniki.
Ni nujno, da na tekmovanjih
osvajate medalje. Osreči vas lahko
že dejstvo, da boste lahko poleti
ponovno samozavestno zlezli v
svoje najljubše kopalke.
Vzpostavite rutino
Najbolj predani tečejo že pred
sončnim vzhodom ali pozno zvečer,
ko njihovi otroci že sladko spijo.
Vzemite v roke beležko in načrtujte.
Ne čakajte, da vam nepričakovani
opravki prekrižajo načrte.
Poiščite podporo
Trening boste veliko težje preskočili,
če vas bo na tekaški stezi čakal
prijatelj in se spraševal, zakaj ga
puščate na cedilu. Povežite se
z ljudmi podobnih interesov in
strokovnjaki za fitnes in prehrano.
nejc.krumpacnik@ravnesystems.com

40 let: Janja Vušnik,

Zdravko Duler in Engelbert Močivnik

3.

Zamenjajte perspektivo
Zavezanost k redni rekreaciji
se začne v glavi, zato začnite
razmišljati kot športnik. Naj natrpan
urnik ne postane izgovor. Spomnite
se, da ste zgled drugim, na šport pa
glejte kot na blagoslov, saj marsikdo
nima te sreče, da bi se lahko
ukvarjal z njim.

Vir: http://www.gaiam.com/discover/197/
article/5-ways-stay-motivated-exercise-regularly/

Iskreno čestitamo!
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vrstice za varnost in zdravje

vlagamo in razvijamo

îîNAŠ CILJ JE NIČ NEZGOD PRI DELU!

îî Z APLIKACIJO DO POPOLNEGA
NADZORA NAD MERILI

Od aprila do septembra letos smo v naši
družbi našteli 10 nezgod pri delu. Manj kot
v enakem obdobju lani, ko se je zgodilo 12
nezgod, a še vedno več od cilja, ki se mu
želimo čim bolj približati: nič nezgod pri delu.
Vprašanje, kaj najpogosteje botruje nezgodam v
naši družbi, smo postavili mag. Sabini Kamnik Zebec, strokovni delavki za varnost in zdravje pri delu,
iz BVD-RAVNE d.o.o., ki pri nas opravlja naloge s
področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva
pred požarom:
»Na podlagi letošnjih poškodb ugotavljamo, da
so glavni vzroki za poškodbe:
• Neprevidnost in nepazljivost pri delu. Zaradi teh dveh vzrokov se največ nezgod
zgodi pri ročni manipulaciji z obdelovanci,
bremeni, opremo, stroji in podobnim.
• Neupoštevanje navodila varnega dela oziroma neustrezna priprava na delo.
• Kršitev predpisov iz varnosti in zdravja pri
delu, kar zajema tudi neustrezno uporabo
osebne varovalne opreme.«
Kaj bi vi svetovali zaposlenim, kako naj ravnajo, da
bo nezgod čim manj oziroma da jih sploh ne bo?
»Da bi bilo poškodb pri delu manj, se je treba
izogniti:
• neustreznemu načinu dela, ki je v
nasprotju z navodili za varno delo,
• neustreznemu odlaganju materiala,
• odstranjevanju varnostnih priprav in
naprav na delovni opremi,

V Laboratoriju stremimo k temu, da smo vedno v koraku s
časom. Zato smo razvili aplikacijo, s katero nadzorujemo merila
in merilno opremo. Z njo nadgrajujemo svoje storitve in jim
povečujemo vrednost, saj strankam s popolno podporo in
svetovanjem rešujemo vsakodnevne težave.

Mag. Sabina Kamnik Zebec je problematiko varnosti
pojasnila ob eni od silhuet, na katerih spremljamo
točke in označujemo kraje nezgod.

• neoznačenosti delovne opreme, ki je v
remontu,
• pokvarjenim, poškodovanim ali odstranjenim varnostnim sponkam na kavljih,
• neuporabi osebne varovalne opreme,
• neurejenosti delovne okolice (oljni madeži,
emulzija, opilki …),
• neoznačenosti nosilnosti regalne opreme idr.«
Bolniške odsotnosti manj kot lani
Spodbudnejše rezultate dosegamo pri bolniški
odsotnosti. V zadnjem četrtletju je bila stopnja
bolniškega staleža 5,27-odstotna, v enakem obdobju lani pa 6,06-odstotna. Cilj – 5,5 odstotka
smo tako dosegli.

Podatkovna baza v programu MS Access
je izdelana tako, da uporabnikom omogoča
popoln nadzor nad merilno opremo. Aplikacija vsebuje seznam vseh meril oziroma
merilne opreme, ki jih podjetje ima. Z njeno
uporabo so uporabniku vsak trenutek na
voljo informacije o tem, kje se merilo nahaja, kdo je njegov skrbnik, kdaj je bilo merilo kalibrirano in kdaj kalibracija zapade.
Aplikacija je del sistema zagotavljanja kakovosti po standardu SIST EN ISO
Aplikacijo nadzora nad merili
9001:2015. Z njo lahko dokazujemo veroje skupaj z dr. Tadejo Merkač
dostojnost meritev oziroma merilnih rezulPrimožič razvil Matej Tomaž.
tatov ter s tem skladnost izdelkov in storitev
z zahtevami kupcev. Podatki so vedno ažurni, sistem nadzora nad merili pa
je zagotovljen. Tako se zadosti zahtevam presojevalcem za sistem kakovosti, saj je popoln nadzor nad merili vedno na voljo kupcem naše aplikacije.
Našo aplikacijo trenutno uporablja šest podjetij, ki so tudi sicer naše
stranke. Seveda bomo v prihodnje z marketinškimi in prodajnimi aktivnostmi
poskrbeli, da se število zadovoljnih uporabnikov še poveča.

polona.ahac@ravnesystems.com

lidija.gosnak@st-ravne.si

11.355

meril trenutno
nadzorujemo z
našo aplikacijo.

6

podjetij že
uporablja našo
aplikacijo.

trendi

îîLETO INOVACIJ NA SEJEMSKEM PODROČJU
Prvič v zgodovini Skupine SIJ smo se družbe
na večini sejmov predstavljale skupaj, kot del
skupine. Razstavljali smo na 16 sejmih v šestih
državah na štirih kontinentih in pri tem vpeljali
številne novosti.
Tovrsten način predstavitve nam je omogočil povečevanje
navzkrižne prodaje in spoznavanje proizvodnih programov,
predvsem pa povezovanje kolegov iz povezanih družb. Poleg
tega smo poenotili vizualno podobo razstavnega prostora,
ki je izdelan tudi iz naših materialov. Enega izmed ključnih
elementov, informacijski pult, so na primer izdelali v SIJ
Acroniju. Korak naprej smo naredili še s predstavitvami
vzorcev naših proizvodov, ki so prerasli v nazoren prikaz
našega tehnološkega znanja in aplikacij naših proizvodov,
po novem pa smo jih opremili tudi z informativnimi napisi
v podobi naših novih blagovnih znamk. Novost je tudi

RAZSTAVLJALI SMO V ŠESTIH DRŽAVAH

integracija platforme Salesforce v sejemske aktivnosti.
Novi proces z uporabo najsodobnejše tehnologije
nam omogoča sprotno vnašanje
kontaktov kupcev, pridobljenih
na sejmu, direktno v sistem.
Pridobljene vizitke že na sejmu
skeniramo z aplikacijo na tablici,
ki jih avtomatsko pretvori v vnos
ZDA
v Salesforce in razporedi na kampanjo. Ročno
nato vnesemo še poročilo s sestanka, v katerega
zapišemo glavne točke pogovora in začrtane
smernice za nadaljnje aktivnosti. Inovacija nam je
prihranila precej dela pri vnašanju podatkov, istočasno
pa omogoča takojšen vpogled v uspešnost posameznega
sejma ter izboljša poznejšo sledljivost prispevka sejma k
našemu poslovanju – pridobivanju novih kupcev in poslov.

Rusija
Nemčija
Češka
Italija
Kitajska

ales.falatov@sij.si

usmerjeni h kupcu

îîDOBRI ODNOSI SO TEMELJ USPEŠNIH POSLOV
Furnirnica Bracia Mrozik iz Poljske je, kot je običajno
za družinsko podjetje, v poslovni svet zakorakala z
majhnimi koraki. Še leta 1989 je zaposlovala zgolj
deset ljudi, sčasoma pa se je razvila v pomembnega
proizvajalca furnirja, ki danes zaposluje več kot 400
ljudi in ima dve proizvodni tovarni.
Bracia Mrozik je največji poljski proizvajalec naravnega furnirja. Letno proizvedejo okoli 26 milijonov kvadratnih metrov
različnega furnirja. V njihovi redni ponudbi je preko 60 vrst
furnirja – bukev, hrast, jelša in jesen, debelin od 0,6 mm
do 2,5 mm. Njihov furnir najdemo v pohištvu in vratih po
vsem svetu, saj kar 70 odstotkov svojih izdelkov izvozijo na

FURNIRNICA BRACIA MROZIK

številne kontinente, kar dokazuje njihovo visoko kakovost,
skladno s svetovnimi standardi.
V proizvodni tovarni v Łaszczówu si pri delu pomagajo s
štirimi najsodobnejšimi rezalniki znamk Cremona in Fezer,
ki imajo vgrajene naše nože in pritisne letve.
V desetih letih, odkar sodelujemo, nam je uspelo razviti
odlične odnose s podjetjem in njegovimi lastniki, ki družbo
tudi upravljajo. V vseh letih sodelovanja promet nenehno
povečujemo. S tem dokazujemo, da sodimo v sam evropski
in svetovni vrh proizvajalcev nožev za furnir.

•
•
•
•

SPLET: www.braciamrozik.pl
LETO NASTANKA PODJETJA: 1989
LOKACIJA: Lublin, Poljska
DEJAVNOST: proizvodnja furnirja

ales.kristof@ravnesystems.com

Proizvajajo več kot 60 vrst kakovostnega furnirja.
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îîTEKAČI: POVEZAL NAS JE DOBER NAMEN

îîSTE TUDI VI JESENI PRIDNI KOT JEŽKI?

Bi bili radi bolj zdravi in polni energije? Želite hitro izgubiti odvečne kilograme? Sliši se
odlično, kajneda. Ne, to ni oglas za katerega izmed skrivnostnih preparatov, ki preko
noči čudežno odpravijo vse vaše tegobe. Naš recept je bolj preprost: prisegamo na tek –
balzam za dušo in telo.

Teta Zima že trka na naša vrata. Kmetom in ljubiteljskim vrtičkarjem
ljuba jesenska opravila se končujejo, pridelek je že spravljen na varno
v kašče oziroma shrambe. Na svoj račun prihajajo gospodinje, ki z
ljubeznijo pripravljajo ozimnico za mrzle zimske dni. Tudi vi jeseni
pobirate sadove svojega dela ali svojo shrambo raje napolnite z
izdelki s polic v trgovinah?

Samo Gerkšič,
Ksenija Sep
Keček, Samo
Jenič, Polona
Marzel Ahac in
Gregor Večko
vemo, da so tako
za tek kot za
posel ključnega
pomena dobre
priprave.

Pozitivni duh kolegialnosti in dobrodelnosti 21. Ljubljanskega maratona je peterico tekačev iz SIJ
Ravne Systems združil in še dodatno spodbudil, da se bomo s tovrstno rekreacijo ukvarjali tudi v
prihodnje. Da bi bili deležni vseh pozitivnih učinkov teka, se še zdaleč ni treba udeleževati tekmovanj
in maratonov. Zadostuje, da se odpravimo na svež zrak in dnevno pretečemo vsaj kakšen kilometer.
Zagotavljamo vam, da boste s telesa odvrgli vse breme napornih delovnih dni in si zbistrili glavo.

»Da pri teku uspešno premagamo razdaljo od starta do cilja, so ključnega
pomena priprave, podobno pa velja tudi v poslu. Pri tem je treba biti
vztrajen, osredotočen in imeti jasno začrtano pot. Lažje je, če s tabo teče še
kdo. Enako je v poslu: če se 'ujamemo', sodelujemo in spodbujamo, bomo do
cilja prišli veliko hitreje.«

Dejan Pavlič, kalilnica
»Na vikendu obdelujemo majhen vrt, tako da kar nekaj
zelenjave pridelamo sami, manjši delež pa je dokupimo.
Radi tudi vlagamo, predvsem papriko in srbsko solato,
pripravimo pa tudi okusen sataraš. Najpogostejše kuhinjske sestavine imamo vedno pri roki, sicer pa tudi v
trgovini gledamo na poreklo in se pred nakupom prepričamo, da gre za slovenski proizvod.«
Martin Kavcl, proizvodnja
»Doma imamo kmetijo. Starša rada obdelujeta vrt. Zelenjavo zato pridelujemo sami, jeseni pa obiramo tudi
jabolka in jih shranimo za ozimnico. Uživamo tudi doma
vzrejeno meso. Resnično imamo vsega po malo. Le redko se zgodi, da nekaj zmanjka in da je po hrano treba
iti v trgovino. Pred zimo je na kmetiji veliko dela, tako
da si čez zimo nabiramo novih moči.«

Tekače iz naše družbe združuje torej ljubezen do teka, vrednote, ki jih pooseblja, pa prenašamo
tudi na svoja delovna mesta. Vabimo vas, da se nam pridružite. Vsem, ki vas muči pomanjkanje
motivacije, priporočamo, da na tek povabite še koga. To je odlična priložnost, da se bolje spoznate
s sodelavci, se zbližate s partnerjem ali obnovite staro prijateljstvo.

Uroš Pavše, IT
»Imamo nekaj sadnega drevja in vrt. Uživamo predvsem
domače pridelke, ko jih zmanjka, pa sadje in zelenjavo
kupujemo v trgovini. Za zimo ostanejo jabolka in solata,
krompir pa kupimo od lokalnih pridelovalcev. Tašča iz
ribeza skuha marmelado in naredi sok. Sam rad gojim
čilije. Imam nekaj sadik. Plodove posušim, iz njih pa
skuham tudi ajvar.«

nejc.krumpacnik@ravnesystems.com; polona.ahac@ravnesystems.com

nejc.krumpacnik@ravnesystems.com

3 dejstva o

razmišljam na glas

îîJANU ROGELŠKU, električarju iz hale A
Jan je mlad električar iz Slovenj Gradca. Od svojega četrtega leta pa do srednje šole je
treniral nogomet, zato mu red in disciplina – glavna ključa do ekipnega uspeha – nista tuja.
Športne izkušnje iz mladosti mu zelo pomagajo pri
vključevanju v novo delovno
okolje. Jan delo električarja
zelo rad opravlja, svojo nadarjenost za izbrani poklic
pa v naši družbi izkazuje
že dobrih pet mesecev. Po
naravi je pozitiven, nasmejan in usmerjen k izpolnitvi
ciljev, ki si jih postavi. Ceni
dobre medsebojne odnose,
iskrenost in medsebojno
spoštovanje, zato ga veseli, da je vse našteto našel
tudi pri svojih sodelavcih.

1.
2.
3.

ŽIVLJENJA SI NE PREDSTAVLJA BREZ

»Svojega življenja si ne predstavljam brez nogometa,
prijateljev, smeha in pozitivne energije.«

îîŽANJEMO SADOVE SVOJEGA
DELA IN NAČRTUJEMO ZA NAPREJ
Smo sredi jeseni. Kmetje in vrtičkarji pospravljajo sadove svojega dela, hkrati pa
že razmišljajo, kako bi prihodnje leto pridelali več oziroma bolj kakovostno hrano.
Vlada in parlament sprejemata nov proračun, športniki so si zadali cilje za poletno
sezono in začeli priprave nanjo.
V podjetjih ni nič drugače. Delal sem v Avstriji, na Češkem, za ameriške in
nemške multinacionalke in jesen je vedno pomenila intenzivno obdobje priprave
načrtov za naslednje leto.
Tudi v naši družbi se v teh tednih poglabljamo v naše dosedanje delo in rezultate, ki jih je to prineslo. Ob tem si moramo
naliti čistega vina, pohvaliti napredek in samokritično priznati
napake, ki smo jih storili. Preveriti moramo smer, ki smo si
jo pred letom zadali, in pogledati, kam smo dejansko prišli.
Počasi se zaključuje turbulentno leto in tudi leto pred nami
je polno izzivov. Naši cilji so jasni – postati želimo najboljši v
tem, kar delamo, in s tem doseči ali celo preseči pričakovanja
naših kupcev. Z dobro analizo priložnosti, postavitvijo pravih ciljev in učinkovito razporeditvijo resursov bomo cilje lahko dosegli.
Dokazali smo že, da imamo znanje, voljo, energijo in odločenost in da smo združeni kos izzivom na zastavljeni poti.

Osnova vsakega dobrega načrta
– ne samo v poslu, ampak na
vseh področjih življenja – sta
analiza preteklega in načrtovanje
prihodnjega dela, aktivnosti.
Stari pregovor pravi, da je z
dobrim načrtom že polovica
narejenega.

ŽIVLJENJSKO VODILO

»Sprejmi vse priložnosti, ki ti jih ponuja življenje,
kajti nekatere stvari se morda zgodijo samo enkrat.«

V UŽITEK MU JE

»Sprehod z mojim psom, igranje nogometa in
druženje s prijatelji.«
lidija.gosnak@st-ravne.si

Samo Jenič, direktor

