

Iz rubrike To smo mi:
tim internega vzdrževanja z izkušnjami
starejših sodelavcev in
vnemo mlajših je pripravljen na nove izzive in
standarde.

info@ravnesystems.com
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sij.ravnesystems.com

îîLAHKO GREM S TABO V SLUŽBO?

v številkah

Verjetno ni staršev, ki jim otroci vsaj enkrat
niso postavili tega vprašanja. In pred drugo letošnjo stavko šolnikov smo sodelavci
naše družbe nanj končno lahko odgovorili
pritrdilno. V SIJ Ravne Systems smo namreč
za ta dan otrokom pripravili prav posebno
presenečenje.
Otroke naših sodelavcev smo na dan stavke šolnikov povabili v »službo«. Okoli trideset naših najmlajših je z nami
preživelo nadvse zanimiv dan: po jutranjem varstvu in zajtrku smo se odpravili na obisk podjetja. Pisano druščino
otrok, starih večinoma med šest in dvanajst let, je sprejel
in nagovoril direktor Samo Jenič. Direktorica Laboratorijev,
dr. Tadeja Primožič Merkač, jim je predstavila še podjetje
in tehniške poklice.

novice
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SODELAVCEV

se je od novembra 2017 do januarja oziroma
februarja letos učilo tujih jezikov. Deset se jih
je učilo angleščine, dvanajst pa nemščine.
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Naši najpomembnejši gostje ta dan so si nato ogledali nekaj najzanimivejših kotičkov naše družbe in obiskali
delovna mesta svojih staršev. Navdušeni nad vsem, kar so
videli in doživeli, malo pa tudi že utrujeni, so po kosilu na
starše počakali v igralnici Čukov svet. Družbo so jim delale
tudi animatorke, zato idej za igro in zabavo ni zmanjkalo.
Marsikateremu sodelavcu ali sodelavki smo ta dan
rešili problem varstva, otrokom pa smo pripravili tudi nepozaben dan. Spoznali so tehniške ter druge poklice, naše
izdelke in okolje, v katerem delamo. Zagotovo bo kdo med
njimi v prihodnje ne samo otrok sodelavcev, ampak tudi
naš sodelavec.
polona.ahac@ravnesystems.com

35.373 €

smo v letu 2017 namenili za donacije in
sponzorstva. Sponzorirali smo delovanje ter
razvoj plavalnega in nogometnega kluba,
podprli pa smo tudi učence s posebnimi
potrebami, športno društvo, kulturno društvo
in naložbe v športno infrastrukturo.

37

Niste nas mogli spregledati! Takole opremljeni smo bili
pripravljeni na ogled podjetja in obisk delovnih mest staršev.

Razigrana druščina otrok se je »v službi«
predvsem zabavala, tudi v pisanem svetu igralnice.

Kot se za pomembne obiske spodobi, je otroke v
veliki sejni sobi sprejel in nagovoril tudi direktor.

Mlado generacijo najbolj zanima vse,
kar vsaj malo spominja na »robote«.

KONTAKTOV

s potencialnimi novimi kupci je marketing
vzpostavili v prvih dveh mesecih
letošnjega leta. Šest od njih je že poslalo
povpraševanje.
janja.rakovec@sij.si
polona.ahac@ravnesystems.com
jana.grosar@ravnesystems.com

Systems 24, številka 3, marec 2018 I Izdajatelj: SIJ Ravne Systems d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem I Glavna urednica: mag. Sara Wagner I Izvršna urednica: Polona Marzel Ahac I Uredniški odbor: Andrej Brumen, Polona Marzel Ahac,
Mateja Krajnc, mag. Sara Wagner I Jezikovni pregled: mag. Andreja Čibron Kodrin, Fužinar Ravne I Foto – naslovnica: Dobran Laznik I Oblikovanje: Sans, Andrej Knez I Tisk: SIJ ZIP center, Ravne na Koroškem I Naklada: 550 izvodov

marec 2018

številka 3

obvestila

za vsak dan

îîPROIZVODNJA V
FEBRUARJU

îîSPET AKTIVNI –
ŠPORTNO DRUŠTVO SIJ

Skupna realizacija v februarju znaša 89,7 odstotka.
Načrtovane cilje smo ponovno dosegli samo v
profitnem centru (PC) Vzdrževanje, zelo približali
pa smo se jim tudi v PC Noži (99,5 odstotka).

Po krajšem premoru smo se v Športnem društvu
SIJ (ŠD SIJ) ponovno aktivirali. Za letos smo
pripravili zanimiv program športnih aktivnosti
naših športnih sekcij.
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TO

îîODVISNI OD
PAMETNEGA TELEFONA
Vedno bolj se zavedamo, da se večina preveč
ukvarja s svojim mobilnim telefonom oziroma
pametno napravico. Ste kdaj sami sebe preverjali, kako pogosto? Preštejte, kolikokrat na dan
vsaj malo pogledate na svoj telefon in potem
ostanete »z njim več minut«, tako doma kot v
službi. Dejstvo je, da vsakič, ko se osredotočimo na svojo napravo, zamudimo nekaj drugega
v svojem okolju. V službi smo manj osredotočeni na delo, doma »zamujamo« svoje otroke,
partnerje in prijatelje.

Skupaj

Realizacija po profitnih centrih (PC) za februar 2018

Februarja smo se soočali predvsem z naslednjimi težavami:
• Na slabše rezultate je vplivalo tudi pomanjkanje zmogljivosti (pomanjkanje strojev in sodelavcev, predvsem
v PC Noži, Valji in Strojegradnja).
• V PC Valji smo bili priča velikim izpadom strojne
opreme.
Realizirali smo:
• Zaključili smo prvo fazo prenove PC Valji, sledi priprava druge faze.
• Zagnali smo novo žago v PC Noži.
• Uvedli smo lastno dežurstvo na področju vzdrževanja.
Priložnosti za izboljšave vidimo še na naslednjih področjih:
• Izvedba nadaljnjih korakov metode 5S.
• Delo pri dveh oziroma več strojih.
• Redno knjiženje operacij v informacijski sistem Sytline, kar bo prineslo točne podatke o kapacitetah pro
izvodnje in na koncu tudi točen plan.
• Dvig pravočasnosti odprem in proizvodne realizacije.
• Optimizacija procesov in uskladitev nove organizacije.
• Dvig urejenosti, discipline in odnosa do dela in podjetja.

Športne aktivnosti sekcij so usmerjene na tek, pohodništvo
in kolesarstvo. Pri vsaki sekciji smo že določili tudi dogodke, ki se jih bomo udeležili:
• TEKAŠKA SEKCIJA (5. Istrski maraton; Poslovni tek
trojk; 23. Ljubljanski maraton)
• POHODNIŠKA SEKCIJA (62. pohod Pot ob žici, 5. maj
2018; 10. Telcerjev pohod na Uršljo goro, 12. maj
2018; Stenar, julij/avgust 2018)
• KOLESARSKA SEKCIJA (15. Poli maraton 2018; 18.
Krejanov memorial 2018; 40. Juriš na Vršič 2018;
dvodnevni rekreativni kolesarski izlet, oktober 2018)
Članom, ki so v sezoni 2017 plačali članarino in se
niso udeležili nobenega dogodka, se po sklepu upravnega
odbora društva prizna članarina za letos. Ta znaša enako
kot lani, to je 20 evrov.
Več informacij o ŠD SIJ, zakaj in kako postati član,
pa boste lahko prebrali v naslednji številki revije SIJ, na
oglasnih deskah ter internih televizijah.

zoran.zajamsek@ravnesystems.com

alenka.bizilj@sij.si

Znaki, ki kažejo, da postajate
odvisni od mobilnega telefona:

1.
2.

îîSMUČIŠČE ZA NAJMLAJŠE TUDI NA POSEKI
V naši družbi smo skupaj s SIJ Metalom Ravne
poskrbeli, da je na Ravnah zaživelo smučišče
za naše najmlajše in začetnike. Z donacijo smo
namreč omogočili nakup otroške vlečnice.
Novo pridobitev smučišča Poseka smo v uporabo uradno
predali prvi zimski počitniški dan. Na dogodku, imenova-

nem Družinski dan na snegu, so nas s prisrčno pesmijo in
gibalno točko pozdravili otroci Vrtca Ravne na Koroškem.
Ureditev otroškega smučarskega poligona prinaša dodano
vrednost tudi nam, saj na Poseki smučajo tudi naši zaposleni in njihove družine.

3.

polona.ahac@ravnesystems.com

4.

Rdeči trak sta skupaj s predstavnikoma ZKŠTM in občine Ravne
na Koroškem prerezala naš direktor Samo Jenič ter vodja
korporativnega komuniciranja Skupine SIJ, mag. Sara Wagner.

Po poligonu so se prvi spustili Majčijevi smučarji. Zanje
je navijal tudi lisjak Foksi, uradna maskota slovenske
olimpijske reprezentance.

z nami že ... februar 2017
10 let: Ramiz Bačić, Ivan Poročnik, Janko Razgoršek, Milan Simetinger | 20 let: Rok Kotnik
Iskreno čestitamo!
dragica.pecovnik@ravnesystems.com

5.

TUDI MED SPANJEM IMATE
TELEFON PRI SEBI
Telefon imate pri sebi tudi ponoči, na
nočni omarici ali celo v postelji. Vaš
telefon je vaša budilka.
VZTRAJATE, DA LAHKO DELATE
HKRATI DVE STVARI
Pišete sporočilo ali se pogovarjate
po telefonu, medtem ko na primer
upravljate stroj ali izvajate kakšno
drugo aktivnost.
POSTANETE PANIČNI, ČE TELEFON
POZABITE DOMA
Kadar ste brez telefona, je vaš dan
postavljen »na glavo«, enako se
počutite tudi takrat, ko telefona ni v
vašem vidnem polju.
KO STE V DRUŽBI ALI V SLUŽBI,
OBVEZNO PREVERJATE TELEFON
Zelo pogosto preverjate svoj telefon,
novice in družbena omrežja. Ne
počutite se dobro, če na vaši napravi
dlje časa ne vidite kakšnega novega
obvestila.
TELEFON VZAMETE S SABO TUDI NA
STRANIŠČE
Ste med tistimi, ki lahko »pozabijo«,
da opravljajo potrebo, ker se vmes
kratkočasite s svojim telefonom?

Koristen nasvet, kako se v miru osredotočiti na nalogo,
ki jo želite opraviti, je, da na telefonu vklopite način »v
letalu«. Tako boste vsaj ta čas nedosegljivi.
mateja.krajnc@ravnesystems.com
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vlagamo in razvijamo

îîMED DELOM NE TELEFONIRAMO!

îî S PREVENTIVO NAD STROJE

Uporaba mobilnih telefonov med delom v
proizvodnih prostorih negativno vpliva na
varno delo delavcev, zato ni dovoljena.

Gospodarske zahteve, močna konkurenca ter vedno dražja
proizvodna sredstva od nas zahtevajo vse večjo operativno
sposobnost oziroma razpoložljivost delovnih sredstev. To pa
lahko dosežemo le s temeljitim pristopom k vzdrževanju.

Obstaja velika verjetnost, da zaposleni ob uporabi mobilnih telefonov v določenih trenutkih preusmerjajo svojo pozornost od varnega dela, kar
lahko posledično pripelje do povečane verjetnosti
za nastanek nezgod pri delu.
Prav tako lahko uporaba mobilnega telefona
ovira oziroma onemogoča samo delo (npr. upravljanje in vodenje žerjava, viličarja, tovornega in osebnega vozila, kjer se v skladu z Zakonom o varnosti
cestnega prometa že vrsto let prepoveduje in sankcionira z globo 120 evrov).
Resen telefonski pogovor delavca povsem
»okupira«. Dejstvo je, da človek praviloma ni sposoben hkrati kakovostno opravljati dveh miselnih
operacij. Če se nekdo torej intenzivno pogovarja po
telefonu, ne spremlja dovolj dogajanja na svojem
delovnem mestu, zato ni ustrezno pozoren na delovni proces in nevarnosti, ki pri tem nastajajo. Seveda pa posledično tudi ne odreagira pravočasno.
Vpliv uporabe mobilnega telefona med delom
na delavca je naslednji:
• daljši reakcijski čas,
• počasnejše zaznavanje in reagiranje na
signalizacijo,
• reakcijski čas se poveča z 0,3 sekunde na 0,7
sekunde,
• zmanjšano zaznavanje okolice in dogajanja v
obratu,

• večje tveganje pri odločitvah,
• kompenzacijsko vedenje (zmanjšana natančnost, počasnejše delo),
• manjša stopnja uporabe varnostnih naprav in
priprav.
Zagotovitev ustrezne ravni varnosti pri delu je
ena temeljnih obveznosti vsakega delodajalca, zato
uporaba mobilnega telefona ni dovoljena na delovnih mestih, kjer lahko le-ta negativno vpliva na
varno delo delavcev (krmiljenje zahtevnih delovnih
procesov, vodenje in upravljanje delovne opreme ali
delovnega procesa, ko se zaradi pomanjkanja nadzora lahko pripeti poškodba ali nevarni dogodek ...).
slavko.ferk@bvd-ravne.si

trendi

îîEU TRENUTNO IZKLJUČENA IZ
CARIN NA UVOZ JEKLA V ZDA
Združene države Amerike so 9. marca uvedle
25-odstotno carino na uvoz jekla in 10-odstotno carino na uvoz aluminija, ki bo veljala
poleg že obstoječih protidampinških ukrepov. 22. marca pa so ZDA sporočile, da je
Evropska unija iz ukrepa začasno izključena.
Trump kontroverzno odločitev utemeljuje kot vprašanje nacionalne varnosti (samostojna vojna industrija) in podporo domače jeklarske industrije. Iz
ukrepa sta bili najprej izvzeti Kanada in Mehika,
kasneje pa še Evropska unija, Avstralija, Južna
Koreja, Argentina in Brazilija.

Bruselj si je prizadeval za izvzetje, saj je EU
naravna varnostna zaveznica ZDA in obratno, EU
pa tudi nikoli ni izvajala dampinga omenjenih proizvodov na ameriški trg.
Tudi Slovenija in Skupina SIJ sta carini nasprotovali. Slednja je v prvi izjavi zagotovila, da
je že zbrana skupina strokovnjakov, ki pripravlja
scenarije za obvladovanje potencialnih tveganj.
Med letoma 2009 in 2017 je Slovenija povečala
izvoz jeklarskih proizvodov v ZDA s 4,51 odstotka
na 8,97 odstotka. Ameriški trg obsega 10-odstotni
delež izvoza Skupine SIJ.

Stroj brez preventivnega vzdrževanja … in po njem

Stanje delovnega sredstva je odraz njegovega vzdrževanja in »spoštljive«
uporabe, zato smo energijo usmerili na pripravo (in izvajanje) ustrezne dokumentacije in navodil za redno in vestno vzdrževanje. Preventivo lastnih
služb smo razdelili na dva dela: na »preventivo operaterja« in »preventivo
vzdrževalne službe«, čemur so prilagojeni tudi preventivni plani. Zunanje
izvajalce vključimo le pri kompleksnejših delih in ko izvajalec potrebuje
določene certifikate.
Med stroji smo izpostavili tiste, ki so za proizvodnjo in doseganje dobrih rezultatov najpomembnejši in zahtevajo našo dodatno skrb. Operater
svoj stroj najbolje pozna in je tudi prvi, ki na morebitno nepravilno delovanje opozori službo vzdrževanja (ustno in pisno v pripravljene obrazce).
Vzdrževalci se moramo ustrezno odzvati, odpraviti napako takoj oziroma
v dogovorjenem roku.
Zastoje in vzdrževalne aktivnosti vestno beležimo, s čimer ustvarjamo dobro osnovo za analize in nadgradnjo sistema. Pomembno je, da
smo vedno v koraku s časom, da imamo ustrezna orodja za popravila in
diagnosticiranje, da nadgrajujemo in dopolnjujemo svoja znanja. Dobro
preventivno vzdrževanje vključuje vse, ki sodelujemo v proizvodnem procesu. Od nas zahteva organiziranost, vestnost, doslednost in odgovornost,
ki pa bodo ob dobrem delu zagotovo ustrezno nagrajene. Težak je samo
začetek, preostanek bomo opravljali vedno lažje …

sasa.jost@acroni.si

andrej.brumen@ravnesystems.com
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manj zastojev

in več planov preventivnega vzdrževanja smo pripravili za operaterje, prav toliko tudi za vzdrževalce

usmerjeni h kupcu

îîPAGED-SKLEJKA, EDEN NAJVEČJIH
PROIZVAJALCEV VEZANIH PLOŠČ V EVROPI
Družba, ki je od leta 1993 v zasebnih rokah, izhaja iz
poljske agencije za izvoz lesnih vlaken. Pred prodajo
zasebniku je bila usmerjena v prevzemanje proizvajalcev pohištva iz lesa in tovarn vezanih plošč, nato
pa se je osredotočila na izboljšanje distribucije po
celotni državi. Leta 1996 je postala delniška družba.
Podjetje ima 700 zaposlenih in ustvari več kot 75
milijonov dolarjev prihodkov od prodaje.
Podjetje je eden izmed treh največjih proizvajalcev vezanih plošč v Evropi. Vezane plošče izdelujejo iz breze, jelše,
bukve in bora, namenjene pa so zelo različnim panogam:
• Gradbena industrija, pohištvo: notranje stene, stropi,
vrata, strehe, obloge.
• Avtomobilska in transportna industrija: stene tovornjakov in kontejnerjev, sedeži v tovornjakih in javnem
prevozu, deli notranjosti avtomobila itd.

PAGED-SKLEJKA S.A.

• Pakirna industrija: škatle, proizvodnja rezil za avtomatsko izdelavo kartonskih škatel itd.
• Ladjedelništvo: stene in obrati za prevoz tovora, flote
avtomobilskih krovov, deli notranje opreme ladij, pro
izvodnja jaht, čolnov, kajakov itd.
Podjetju v naši družbi dobavljamo nože za furnirnice. Smo
glavni dobavitelj za industrijske nože, predvsem za nože za
rezanje in luščenje furnirja. Od nas kupujejo tudi nože za sekirostroj in pa pritisne letve. S podjetjem smo vzpostavili zelo
dober odnos, ki ga na vsak način želimo ohraniti in poglobiti,
saj vsako leto izjemno raste, kar pa za nas pomeni, da bomo
imeli tudi v prihodnje veliko priložnosti za sodelovanje.
simon.vergles@ravnesystems.com
drago.zuzel@ravnesystems.com

•
•
•
•

SPLET: www.sklejkapisz.pl
LETO NASTANKA PODJETJA: 1945
LOKACIJA: Morag, Poljska
DEJAVNOST: proizvodnja vezanih plošč

Vezane plošče iz različnih vrst
lesa za različne industrije.
(Vir: https://www.youtube.com/watch?v=7P2BD-GVbPc.)
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anketa

îîKO SE STROJ USTAVI, NAŠA
EKIPA GA V RITEM SPRAVI

îîPUSTITE MOBITEL KDAJ TUDI DOMA?

Interni vzdrževalci so »zdravniki« za naše stroje in orodja.
Povezujejo jih dobra volja, smeh, odlični medsebojni odnosi in veselje do dela.

Ervin Čekon, Jože Dobrodel, Vinko
Golob, Rudi Krajnc, Marko Kralj,
Matko Kajžer, Jože Anželak, Matjaž
Kukenberger, Žan Hlupič, Jan Rogelšek
(na fotografiji od leve proti desni),
Andrej Brumen (spodaj) ter Zvonko
Grešovnik in Andrej Kladnik delujejo
kot dobro uigran orkester, zato so
uspešni in učinkoviti tudi pri delu.

Matko, Zvonko, Vinko, Rudi, Jože, Ervin in Matjaž imajo izkušnje in znanje, ki jih z veseljem prenašajo
na Žana, Jožeta in Jana, Andrej in Marko pa poskrbita za organizacijo in koordinacijo del. V največje
zadovoljstvo sta jim uspešno opravljeno delo ter pohvala vodij in sodelavcev. Pravijo, da mora biti
vodja odličen motivator, ki s svojim pristopom pripomore k dobremu vzdušju in poskrbi za čim lažje
delo celotne ekipe. Pri svojih sodelavcih najbolj cenijo odkritost, spoštljiv odnos do sodelavcev in
skupnega imetja v podjetju. Slika podjetja je namreč odsev vseh zaposlenih.
Seznam načrtovanih del pregledajo ob jutranji kavi. Iz izkušenj vedo, da sta za natančno, varno
in kakovostno opravljeno delo potrebna čas in koncentracija.

Morebitne težave rešujemo timsko, s pogovorom o izzivih, ki nas čakajo.
Strinjamo se, da 'več glav več ve'. Pomembno je, da se vsi zavedamo,
da težave, ki jih imamo, niso le stvar posameznih oddelkov podjetja,
ampak vseh zaposlenih.
Po napornem delovnem tednu radi gredo skupaj na pijačo, ob kateri si oči z veseljem spočijejo tudi na
kakšnem lepem dekletu. A kot pravi njihov sodelavec Jože, ki se v prostem času ukvarja z jadralnim
padalstvom, je najpomembneje – tako pri padalstvu kot v življenju –, da vedno ostaneš na trdnih tleh.

Uporaba mobitela je postala nova zasvojenost 21. stoletja, saj
nam ta, že nekaj časa nepogrešljiv, aparat daje občutek stalne
dosegljivosti. Sodelavce SIJ Ravne Systems smo tako povprašali,
kakšen vpliv ima novodobna tehnologija na njih ter ali se znajo od
nje tudi »odklopiti« in se sproščati na drugačne načine.
BLAŽ KRAMER, Tehnologija
»Pripadam generaciji, ki je doživljala in spoznavala razvoj
od prvih enostavnih računalnikov do pametnih naprav. Sam
telefon rad pozabim v kakšni jakni, obešeni na hodniku.
Mlajšim svetujem, da večkrat tako ravnajo, saj bodo manj
obremenjeni z opozorili telefona za vsako novo sporočilo.
Še boljše pa je telefon pustiti v jakni v hiši in se odpraviti
na sprehod v naravo.«
MARINA IVANOVIĆ FIJAVŽ, Finance
»Sem aktivna uporabnica nekaterih socialnih omrežij, po
mobilnem telefonu spremljam še osebno in službeno elektronsko pošto. Živimo v svetu, v katerem nam pametni
telefoni lajšajo in poenostavljajo življenje, hitreje prejmemo in oddajamo informacije. Iskreno me skrbi, da nas bo
tehnologija prehitela, če jo bomo ignorirali. Zato se trudim,
da ostanem med povprečnimi uporabniki. Vsekakor pa
si prizadevam 'pozabiti' telefon kdaj pa kdaj tudi doma.«
MARKO VEBER, Vzdrževanje
»Znam se zabavati tudi na druge načine, vendar imam
telefon zaradi dosegljivosti vedno pri sebi. Kadar telefon
uporabljamo v razumnih mejah, ima pozitivne učinke –
lahko pokličemo osebo, ki jo potrebujemo, ves čas so
nam na voljo vse informacije, kadar čakamo v kakšni
čakalnici, si lahko krajšamo čas …«
mateja.krajnc@ravnesystems.com
polona.ahac@ravnesystems.com

polona.ahac@ravnesystems.com

3 dejstva o

razmišljam na glas

îîMARKU MAVRIČU,
VODJI RAZVOJA V LABORATORIJIH
Marko se pri svojem delu ukvarja z vodenjem razvojnih procesov znotraj Laboratorijev, ki v največji meri zajemajo razvoj in ažuriranje akreditiranih kalibracijskih postopkov. Njegova naloga je tehnično vodenje letnega akreditacijskega postopka in
izvajanje korektivnih ukrepov.

1.
2.
3.

Pri delu v kolektivu Laboratorijev najbolj ceni medsebojno spoštovanje, iskrenost in sprejemanje odgovornosti.
Misli, da se lahko dobre rezultate dosega le z veliko
mero sproščenosti, a zagretosti za delo. V prostem
času kot tudi na delovnem mestu veliko stavi na humor, saj prisega, da skoraj ni situacije, ki je dobra šala
ne bi izboljšala.
Prihodnost Laboratorijev po njegovem sloni na
dodatnem izboljševanju kakovosti dela, izobraževanju
sodelavcev in sledenju hitro spreminjajočim se potrebam v industriji. Poleg tega podpira kolektivno vizijo
trženja velike palete znanja, ki ga nedvoumno premoremo, tako znotraj Laboratorijev kot v celotnem podjetju.
V toplejšem delu leta veliko časa nameni gorskemu
kolesarstvu, kar mu omogoča svobodo in ga ohranja
zdravega. Ob drugih priložnostih čas rad preživi v naravi, predvsem v družbi svojih štirinožnih prijateljev.

ZAČETKA DNE SI NE PREDSTAVLJA BREZ

»Iskrenega in veselega jutranjega pozdrava mojih psičke in psa.«

SAM BI SE OPISAL KOT

»Realističen in vztrajen, a včasih preveč zakompliciran.«

ČAR NJEGOVEGA DELA

»Moje delo je 'zdrava' mešanica prakse in teorije, kar posledično
prinaša raznovrstne in dinamične naloge, pri katerih sodelujem s
karakterno in strokovno zelo različnimi ljudmi. To mi omogoča, da se
vsak dan naučim kaj novega.«

lidija.pecolar@ravnesystems.com

îîOD ZAČETKA POMLADI OSREDOTO
ČENI SAMO ŠE NA RAZVOJ DRUŽBE
Kljub vražam, ki spremljajo trinajstico, je to številka, ki nam večkrat prinese
dobre stvari. In tako se je zgodilo tudi v minulem mesecu. Marec je bil namreč
že trinajsti (in tudi zadnji) mesec, v katerem je veliko sodelavcev naše družbe
čas in energijo namesto v razvoj usmerjalo predvsem v pripravo, predstavitve
in zagovore neštetih dokumentov. Namesto investiranju v novo opremo smo
čas posvečali predstavitvam želenih investicij. Namesto z izvajanjem strategije
smo se ukvarjali s pripravami strategije in namesto z razvojem naših
sodelavcev smo se ukvarjali z informiranjem zunanjih sodelavcev.
Vesel sem, da smo to zgodbo zaključili. Vodje smo se ponovno v celoti usmerili v razvoj zaposlenih, procesov in celotnega podjetja. Nekateri ste to že opazili, drugi boste kmalu.
Učinki ne bodo vidni preko noči, vendar trdno verjamem, da
bomo vsak mesec naredili korak naprej, postavljali trdnejše
temelje in učinkovitejšo organizacijo, ki bo še uspešnejša in
na katero bomo vsi ponosni. In kar je pomembno – nova uprava nas pri tem popolnoma podpira. Usoda SIJ Ravne Systems
je torej spet popolnoma v naših rokah. Naš jutri je postal bolj
predvidljiv in za naš uspeh smo odgovorni le še mi sami.

Kljub vsem pritiskom in
posledično stresu, s katerim
smo se soočali v minulih
trinajstih mesecih, smo med
sabo dobro sodelovali in
predvsem vztrajali 'do konca',
za kar se vsem sodelavcem
in sodelavkam iskreno
zahvaljujem.
Samo Jenič, direktor

