

Iz rubrike To smo mi:
sodelavke nabave rade
»zapravljamo« tudi v
prostem času.

info@ravnesystems.com
sij.ravnesystems.com
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îîPESTRO SEJEMSKO DOGAJANJE V OKTOBRU
novice

v številkah

2.642

UDELEŽENCEV

se je v enem letu delovanja SIJ
Izobraževalnega centra udeležilo 238
dogodkov, ki so skupno trajali kar 997 ur.

V

73

RAZLIČNIH DRŽAV

smo od začetka leta 2016, ko smo se
združili v podjetje SIJ Ravne Systems,
prodali svoje izdelke.
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Oktober sta zaznamovala dva pomembna
sejemska nastopa. V Turčiji smo se
predstavljali na sejmu ALU EXPO, ki je
pomemben za vse, povezane z industrijo
aluminija. V Nemčiji pa smo se v okviru
skupne predstavitve družb Skupine SIJ
predstavili na sejmu FAKUMA, ki v ospredje
postavlja industrijsko procesiranje plastike.

V začetku meseca smo se v Istanbulu že drugič predstavljali na mednarodnem sejmu ALU EXPO 2017, ki je vodilni
sejem industrije aluminija za Evrazijo. Na sejmu, ki se je
odvijal med 5. do 10. oktobrom, je bilo prisotnih kar 319
razstavljavcev iz 33 držav. Našo družbo sta zastopala
Gregor Večko, vodja prodaje valjev, in Samo Gerkšič,
vodja Toplotne obdelave. Na stojnici smo skupaj z našim
agentom, podjetjem Pyrotek iz Turčije, sprejemali stranke iz širše regije.
Od 17. do 21. oktobra smo prvič sodelovali na vodilnem sejmu plastike Fakuma, v Nemčiji. Na razstavnem
prostoru smo v ospredju predstavili naše nože za reciklažo
plastike z nožem za granuliranje DURALIFE V +. Med 1.800
razstavljavci iz 37 držav smo našo družbo predstavljali
Tomaž Golob, vodja prodaje nožev, Andrej Pungartnik in
Urban Žaže, sodelavca iz prodaje, ter Tanja Stopernik iz
marketinga. Naši obiskovalci so prihajali iz Nemčije, Rusije, Tajvana, Mehike, Irana, Švice … Sejem smo izkoristili
za srečanje z obstoječimi in potencialnimi kupci. Sedaj
pa nas čaka še veliko dela, saj bomo poskušali čim več
prodajnih priložnosti spremeniti v posel.

Naša prodajna ekipa z agentom iz Švice.

mateja.krajnc@ravnesystems.com
tanja.stopernik@ravnesystems.com

378

INTERVENCIJ
GASILCEV

je bilo v letih 2016 in 2017 (do konca
septembra) na celotnem območju
ZGO Ravne.
janja.rakovec@sij.si
mateja.krajnc@ravnesystems.com
jernej.forstner@bvd-ravne.si

Predstavniki družbe SIJ Ravne Systems z
ekipo podjetja Pyrotek, našega agenta v Turčiji.

îîREZERVIRAJTE SI ČAS ZA ZABAVO
Prednovoletno srečanje vseh sodelavcev naše
družbe bo letos v petek, 15. decembra, ponovno v
Družbenem domu na Prevaljah.
Leto je skoraj že naokoli in veseli december bo tudi tokrat
prinesel priložnost za – lahko rečemo že tradicionalno –
srečanje zaposlenih družbe SIJ Ravne Systems.

Vabilo, vse potrebne informacije in navodila za prijavo bomo
objavili sredi novembra. Že zdaj pa vas vljudno vabimo, da
si 15. december rezervirate za zabavo, ki vsaj do naslednje
ne bo šla v pozabo.
polona.ahac@ravnesystems.com
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îîPROIZVODNJA V
SEPTEMBRU
Skupna realizacija v septembru znaša
95,2 odstotka, kar je sicer bolje kot avgusta,
a še vedno pod planom.
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Skupaj

Realizacija po profitnih centrih (PC) za september 2017

Načrtovane cilje smo tokrat dosegli in presegli samo v profitnih centrih Toplotna obdelava in Vzdrževanje. V profitnih
centrih Valji in Noži imamo za prihodnje mesece dovolj naročil, zato bi se morali rezultati že prihodnji mesec izboljšati.
Konec leta in v začetku leta 2018 pričakujemo več naročil
tudi za profitni center Strojegradnja.

îîPREVERJANJE KOMPETENC
ZA DIMENZIJSKE MERITVE
Pred časom smo med zaposlenimi v proizvodnji začeli preverjati kompetence za opravljanje dimenzijskih
meritev. Sodelavce bomo namreč po potrebi vključili
v dodatna usposabljanja. Načrtujemo jih za področja, ki se bodo izkazala za najbolj problematična.

Preverjanje
kompetenc za
dimenzijske
meritve v
Laboratorijih.

Končni cilj dodatnih usposabljanj je dvig kakovosti v pro
izvodnji oziroma zmanjšanje izmeta, popravil in reklamacij.
V okviru tega projekta smo že naredili naslednje:
• Izbrali in pripravili smo tipične proizvode, ki se izdelujejo za posamezne profitne centre.
• Nabavili smo merilna sredstva, samo za namene tega
projekta.
• Izvedli smo referenčne meritve in izdelali računalniški
program za vodenje evidence meritev oziroma analize
rezultatov/odstopanj od referenčnih meritev.
• Vodje PC-jev so svoje zaposlene razporedili v skupine
glede zahtevnosti meritev oziroma uporabe merilnih
sredstev, ki jih morajo obvladati. Temu smo prilagodili
preverjanje izvajanja meritev.
• Septembra smo začeli postopno preverjanje kompetenc sodelavcev iz proizvodnje (najprej Strojegradnja
in Valji, nato Noži in Vzdrževanje).
Preverjanja se izvajajo v Laboratorijih. V želji, da bi se
izognili ugibanjem in morebitni slabi volji, poudarjam, da
projekt ni namenjen kaznovanju, odpuščanju ali šikaniranju posameznikov, za katere se bo izkazalo, da za izvajanje meritev potrebujejo še dodatna usposabljanja. Projekt
bomo predvidoma zaključili v roku enega leta.

za vsak dan

Septembra smo se soočali predvsem z naslednjimi
težavami:
• V profitnem centru Valji smo imeli zelo slabo realizacijo.
• Prvega »S«-a metode »5S« še vedno nismo izvedli,
kljub podaljšanju roka.
• Naši proizvodi še vedno ne dosegajo ciljev na področju kakovosti (neuspela proizvodnja je znašala 1,18
odstotka; cilj je največ 0,9 odstotka).
• Nimamo dovolj dobrega pregleda nad merilno opremo,
ki se uporablja v procesih proizvodnje. Zaposleni niso
dovolj kompetentni za dimenzijske meritve.

îîUČIMO SE VSE ŽIVLJENJE
Včasih rečemo, da moramo hoditi po svetu
»odprte glave«. To pomeni, da smo pripravljeni
sprejemati novo znanje in modrosti. Naša
izobraževalna pot se ne konča po pridobitvi
naziva, za katerega smo se šolali, pač pa se
moramo učiti vse življenje. Svet se namreč
danes tako hitro spreminja, da se moramo kar
naprej prilagajati nečemu novemu.

Za izboljšanje našega poslovanja načrtujemo:
• Prikaz in analizo kazalnikov proizvodnje na oglasnih
deskah v proizvodnih prostorih.
• Izvedbo drugega »S«-a metode »5S«.
• Nenehne izboljšave na vseh področjih, nove investicije
ter spremembe prostorske umestitve strojev.
• Dvig kakovosti – najprej bomo preverili kompetence
na merjenju, nato pa sodelavce ustrezno usposobili za
delo z merilno opremo.
• Zaključili bomo pripravo investicijskih in vzdrževalnih
planov za leto 2018.
• Družbo bomo organizirali v dve diviziji (Valji in Noži ter
Strojegradnja in Vzdrževanje).
zoran.zajamsek@ravnesystems.com

îîIZ RODA V ROD
Prepričani smo, da je med nami veliko sodelavcev,
katerih starši, stari starši, otroci in zakonski ali zunajzakonski partnerji so bili oziroma so zaposleni v
družbah Skupine SIJ ali v njenih predhodnicah. Zanimivo bo dobiti vpogled v družinsko tradicijo dela
v železarstvu, zato smo pripravili razpis Iz roda v
rod, s katerim želimo poiskati te zgodbe.
Na razpisu Iz roda v rod lahko sodelujete:
• vsi, ki ste zaposleni v družbah Skupine SIJ,
• če sta ali sta bila v družbah Skupine SIJ zaposlena
vsaj še dva vaša sorodnika (oče, mati, brat, sestra,
stari starši, zakonski ali zunajzakonski partner),
• če ste pripravljeni z nami deliti svojo zgodbo o družinski tradiciji dela v Skupini SIJ.
Zaželeno je, da ob prijavi na razpis priložite dokazila o preteklih
zaposlitvah družinskih
članov v družbah Skupine SIJ za primer, če
družba, v kateri se
zaposleni prijavlja na
razpis, ne razpolaga s
temi podatki (priznanja ob delovnem jubileju in/ali odhodu
v pokoj, delovna knjiga in podobno). V primeru, da boste
prilagali omenjena dokazila, predlagamo, da se oglasite v
kadrovski službi.
Vsakogar, ki se bo prijavil na razpis, bomo poklicali, da
se dogovorimo za srečanje, ob katerem bomo od vas lahko
pridobili še dodatne informacije.
Letos bomo izbrali do štiri družine z najdaljšo železarsko
tradicijo v naši družbi, jih predstavili v internih časopisih in
njihove družinske člane simbolično nagradili na prireditvi
Dan metalurga.
Na razpis Iz roda v rod se lahko prijavite do 20.
novembra 2017. Prijavnico, ki ste jo prejeli skupaj
s tokratnim internim časopisom, lahko oddate v
skrinjico za inovativne predloge, v vaše tajništvo ali
pa jo prinesete v kadrovsko službo.

rok.kotnik@ravnesystems.com

z nami že ... september 2017
10 let: Jasmina Peteršinek in David Kralj | 30 let: Miran Schaffer, Robert Tajzel,
Matjaž Mlakar in Marko Hribernik | 40 let: Cvetko Barbič

polona.zih@metalravne.com

1.
2.

3.
4.

Odprti za nove informacije in znanja
Živimo v času, ko znanje hitro zastara,
v povprečju v dveh do petih letih,
odvisno od poklica oziroma panoge.
Želja po znanju, napredovanju in
nadaljnjem izpopolnjevanju nam
mora biti motivacija za učenje. Zato
učenje naj ne bo mučno, težko in
»brez veze«.
Učimo se drug od drugega
Pogosto se niti ne zavedamo, da se
učimo tudi drug od drugega, npr.
od sodelavcev, s katerimi preživimo
veliko časa. Najboljša je kombinacija
znanja in izkušenj. Pogosto mlajši
sodelavci v kolektiv prinesejo nova
znanja, starejši jih lahko podkrepijo
s svojimi izkušnjami, ki so ključnega
pomena za učinkovito opravljanje
dela. Pametni se učijo od najboljših.
Učite se od dobrih sodelavcev.
Učimo se na spletu
Živimo v času, ko znanje hitro zastara,
v povprečju v dveh do petih letih,
odvisno od poklica oziroma panoge.
Želja po znanju, napredovanju in
nadaljnjem izpopolnjevanju nam
mora biti motivacija za učenje. Zato
učenje naj ne bo mučno, težko in
»brez veze«.
Dobil sem vabilo na
izobraževanje – kaj zdaj?
Uspešna podjetja skrbijo, da
zaposleni pridobivajo znanja, ki
jih potrebujejo pri svojem delu.
Udeležba na izobraževanjih, na katera
nas napoti delodajalec, je obvezna,
saj je znanje zaposlenih osnovni
pogoj za razvoj in uspešno delovanje
podjetja.

In ne nazadnje, če se učimo vse življenje, smo aktivnejši in s tem pripomoremo tudi k lastnemu boljšemu
zdravju in počutju.
monika.zvikart@metalravne.com

Iskreno čestitamo!
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vrstice za varnost in zdravje

vlagamo in razvijamo

îîOMOGOČIMO HITRO POSREDOVANJE GASILCEV
V Skupini SIJ si ves čas prizadevamo za izboljšanje požarne varnosti naših prostorov in
obratov. Oktobra, ki je mesec požarne varnosti, se zato priključujemo vseslovenski akciji Ko se nesreča zgodi, naj bodo proste poti!
Ko potrebujemo pomoč gasilcev, si vsi želimo,
da bi nam ti čim hitreje priskočili na pomoč. Čas
njihovega prihoda pa se lahko podaljša, ker smo
jim zaradi lastnega malomarnega ravnanja zaprli
intervencijsko pot oziroma postavitveno površino za vozila.
Vse intervencijske površine in poti so označene s črto rumene barve, ponekod tudi z napisom
intervencijska pot. Vse zaposlene na lokaciji ZGO
Ravne pozivamo, naj imajo vedno v mislih, da
nesreča ne počiva in da se lahko zgodi, da tudi
sami potrebujemo pomoč. Na poteh, namenjenih gasilcem, zato ne parkiramo vozil in delovnih
strojev. Na njih ne odlagamo materiala ali jih kako
drugače blokiramo.
S prostimi intervencijskimi potmi gasilcem
omogočimo hiter in varen prihod do kraja nezgode, saj se morajo v primeru požara čim prej posvetiti reševanju naših življenj. V mesecu požarne
varnosti zato želimo posebej poudariti prosto prehodnost teh poti, izvajali pa bomo tudi pogostejše
preventivne preglede in opozarjali na morebitne
kršitve. S sprostitvijo intervencijskih poti bomo
vsi znatno prispevali k naši varnosti in varnosti
reševalnih služb.

îî ODSTRANIMO NEPOTREBNO
Z DELOVNEGA MESTA
V družbi smo se že pred meseci lotili izvedbe prvega »S«-a
metode »5S«, ki predvideva sortiranje in odstranitev vseh
nepotrebnih predmetov na delovnem mestu. Naloge žal še
vedno nismo opravili. Ciljem smo se najbolj približali v Nožih,
druge profitne centre čaka še precej več dela.
Ne želimo si, da bi imeli zaposleni občutek, da »pospravljajo« zato, ker
jim je nekdo tako ukazal. Naš skupni cilj mora biti, da imamo vsi urejena
delovna mesta. Na njih naj ne bo odvečnih stvari, zaradi katerih prihaja do
nepotrebne izgube časa ob iskanju stvari. Pospravljeno delovno mesto je
tudi varnejše in posledično manj izpostavljeno nepredvidenim dogodkom.
Izognimo se na primer spotikanju na delih, ki ležijo vsepovsod, in posledično padcem ter poškodbam. Potrudimo in organizirajmo se, da čim prej opravimo prvi »S« (odstrani nepotrebno) in drugi »S« (vse na pravem mestu).
zoran.zajamsek@ravnesystems.com
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1

ciril.stern@bvd-ravne.si
jernej.forstner@bvd-ravne.si

10

intervencij gasilcev v letu 2016
in 188 intervencij do oktobra
2017 na celotnem območju ZGO
intervencija gasilcev zaradi požara v družbi SIJ Ravne Systems
v hali D v letu 2016 in nič intervencij gasilcev v letu 2017
intervencij gasilcev pri
spremstvu medicinske sestre
v družbi SIJ Ravne Systems v
letu 2017

Primeri neurejenosti delovnih mest v naši proizvodnji.

trendi

îîPOLLETNI REZULTATI: SLEDIMO VIZIJI, UVAJAMO SPREMEMBE
Metalurška dejavnost Skupine SIJ je v prvem polletju
leta 2017 poslovala stabilno in uspešno. S povečanjem
količinske prodaje nerjavnih, standardnih orodnih in
specialnih jekel utrjujemo položaj specializiranega
proizvajalca jekel z visoko dodano vrednostjo. Ob tem
nekoliko spreminjamo naš način delovanja, ki od vseh
nas terja dodatna prizadevanja in trud.

Poslujemo stabilno z jasno vizijo

Prihodki od prodaje v višini 389 milijonov evrov so za 18,2
odstotka višji v primerjavi z lani, kar je predvsem posledica
višjih prodajnih cen proizvodov, ki sledijo ugodnim razmeram na trgih surovin za proizvodnjo jekla. Dosežen EBITDA
je s 45,5 milijona evrov nekoliko nižji od lanskega (47,3 mi-

lijona evrov), prav tako je nižja EBITDA marža v višini 11,7
odstotka, ki pa še vedno presega povprečje panoge za eno
odstotno točko. Odlivi za naložbe so znašali 36,9 milijona
evrov, predvsem zaradi že zagnane naložbe v konvertor AOD
v družbi SIJ Acroni, ki je ključna za utrjevanje položaja specializiranega proizvajalca jekel z visoko dodano vrednostjo.

V znamenju sprememb

Cilj vseh sprememb je iskati dodatne notranje rezerve
za uspešno poslovanje in zmanjšanje zadolženosti.
sara.wagner@sij.si
Nerjavna, standardna
orodna in specialna jekla

27 %

Konstrukcijska, elektro
in osnovna legirana jekla

31 %
33 %

Prvo polletje so zaznamovale tudi spremembe: ob spremembah v vodstvu Skupine SIJ in nekaterih družbah smo
ves čas zagotavljali nemoteno poslovanje skupine. Za obdobje naslednjih desetih let (2018−2028) smo in še vedno
uvajamo nov postopek celovitega strateškega načrtovanja,
s poudarkom na naložbah in vzdrževanju.

67 %
1–6 2015

69 %
73 %

1–6 2016
1–6 2017

Za štiri odstotne točke se
je povečala prodaja jekel z
višjo dodano vrednostjo.

usmerjeni h kupcu

îîPRECIZNO ZAPAKIRANI, VARNO KONZERVIRANI
Večletno sodelovanje s podjetjem, ki je
specializirano na področju kovinskega pakiranja
in je prisotno v trinajstih državah na stari celini,
temelji na konstantni dobavi posnemalnikov –
nožev za posnemanje barve in folij.
Embalaže sestavljajo pomemben del izkušnje potrošnika,
zato je ključno, da so izdelane kakovostno in privlačno, biti
pa morajo tudi funkcionalne.
Podjetje, kateremu dobavljamo posnemalnike, izdeluje
kovinske embalaže za živilsko in kemično industrijo ter tudi
za dekorativne izdelke (konzerve, pločevinke, doze). Na
kovinske embalaže z našimi noži precizno nanašajo tanke
zaščitne sloje v konzervah in grafično oblikovane folije za
pločevinke različnih vrst pijač, grafično z našimi posnemalniki opremljajo tudi embalaže različnih barvil, razredčil ipd.

Vsaka najmanjša nepravilnost na rezilu se odraža v slabem in neenakomernem nanosu barve oziroma folije na
embalažo. Pri izdelavi teh nožev je izjemno pomembno, da
uporabljamo čim čistejši material, na rezilu teh nožev pa ne
sme biti nobenih nepravilnosti.
Prav to je naša konkurenčna
prednost, s katero ohranjamo
zadovoljstvo kupcev, kar ti ob
obiskih in naročilih večkrat
poudarijo.

Zanimivost: začetki kovinskih embalaž segajo
v čas Napoleona; ta je za
svojo vojsko potreboval
način pakiranja hrane, ki bi tina.sumnik@ravnesystems.com
zagotavljal daljšo obstojnost
že pripravljene hrane.
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Podatki o porabi pločevink za pivo in brezalkoholne
pijače v Evropi med letoma 2010 in 2014 (kosi v
milijardah)
Vir: http://www.canmakers.co.uk/wp-content/uploads/2011/01/
Annual-Report-BCME-2015.pdf
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anketa

îîZAPRAVLJAMO, A VSEENO PRIHRANIMO
V nabavi, kjer smo zaposlene izključno ženske, vsakodnevno rešujemo izzive na
različnih področjih. Marsikdo bi rekel, da smo zapravljivke, vendar stroške vedno
nadziramo v okviru dovoljenega budžeta, in na koncu ustvarjamo celo prihranke.

Tim sodelavk
nabave
sestavljamo
Lucija Hip,
Nataša Komprej,
Ksenija Sep
Keček, Valerija
Mandl, Marjeta
Krof, Nina Ovnič
in Sanja Oder.

Sodelavci pri nas cenijo pripravljenost na sodelovanje in strokovni pristop. Pogosto jim povzročamo
sive lase, saj pri naročilih upoštevamo zakonska in številna druga pravila. Iz nabave večkrat odmeva
že znano vprašanje: »Ali je naročilo odobreno in v budžetu?« Ali pa: »Zahtevane so bile minimalno
tri ponudbe, jih imamo?« Kljub prizadevanjem ne gre vedno vse po načrtih, zato imamo v rokavu
običajno pripravljen še rezervni scenarij.

Nabavnik mora biti predvsem dober pogajalec, da pridobi najboljše
pogoje in cene. Naše ključne lastnosti so občutek za čas in prioritete,
obvladovanje pritiskov in stresa, sposobnost timskega dela in
usklajevanje različnih interesov.«
V nabavi smo se naučile, da si moramo postavljati visoka merila, pri njih vztrajati in biti ponosne na svoje
delo. Spoštujemo dobavitelje, s katerimi skupaj gradimo višjo konkurenčnost v dobavni verigi. Sodelujemo z oddelki nabave družb v Skupini SIJ, s katerimi si izmenjujemo izkušnje.
Rade skupaj popijemo kavo in pojemo kakšno sladico, saj smo po naravi sladkosnede, pa čeprav
s slabo vestjo. Poklepetamo o minulem dnevu, o vsakodnevnih izzivih in včasih tudi o kakšni bolj
osebni temi. Prostega časa imamo vedno premalo, smo pa tipične ženske, in še v prostem času
rade zapravljamo, pa čeprav za čisto drugačne namene kot v službi.

îîNAŠA DRUŽBA POLNA
DRUŽINSKIH ZGODB
V okviru akcije Iz roda v rod, ki jo predstavljamo tudi na drugi strani
časopisa, iščemo družine, katerih člani že več generacij opravljajo
delo v družbah Skupine SIJ oziroma njenih predhodnicah. Pri naših
sodelavcih smo preverili, ali imajo tudi oni kakšno družinsko zgodbo,
vezano na to tradicijo.
VINKO GOLOB, Vzdrževanje
»Železarna zaznamuje že štiri generacije iz moje družine.
Tukaj sta bila zaposlena tako moj ded kot tudi moj oče,
oba do starostne upokojitve. Zdaj poleg mene družinsko
tradicijo nadaljuje tudi moj sin, ki je trenutno zaposlen v
prodaji. Lahko bi rekel, da smo kar malo čustveno navezani na podjetje in kot domačini ponosni na dolgoletno
jeklarsko tradicijo na Ravnah.«
BOŠTJAN APŠNER, Toplotna obdelava
»Ob raziskovanju družinskih korenin sem ugotovil, da
moja povezanost z ravensko železarno sega daleč v zgodovino. Ponosen sem in vedno bolj se zavedam velikega
pomena, da so moji predniki dolga desetletja negovali
spoštovanje do 'matere fabrike' in to vrednoto prenašali
tudi na mlajše rodove, predvsem pa so skrbeli, da so
priučena znanja in veščine predali naprej.«
RUDOLF VOGEL, CAM in orodja
»Trenutno smo v podjetju zaposleni trije bratje in tudi moj
sin. Pred nami je bil zaposlen že moj stric. V nekdanji Železarni Ravne so bile zaposlene cele družine in si služile
svoj vsakdanji kruh. Tudi danes je podobno. Predvsem
starejše generacije imajo korekten odnos in dojemajo,
da so del podjetja. Časi se spreminjajo, in mlajše generacije gledajo na to povsem drugače. Osebno imam
spoštljiv odnos do podjetja in čutim pripadnost.«
mateja.krajnc@ravnesystems.com

sanja.oder@ravnesystems.com
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îîBRANKU GNAMUŠU, BRUSILCU
Branko dela v Nožih že več kot 27 let. Pred poškodbo ramena je bil brusilec, po vrnitvi
z rehabilitacije pa zaradi zdravstvenih omejitev skrbi za čiščenje in vzdrževanje transportnih poti. Svoje delo rad opravlja, služba pa mu mine, kot bi trenil. Tehnologijo za
čiščenje različnih površin razvija sam, posebno zadovoljstvo pa čuti, kadar vidi rezultate svojega dela in spremembe na boljše. Sodelavci mu pri tem pomagajo, saj tudi sami
počistijo okoli svojih strojev.

1.
2.
3.

Branko v prostem času rad teče, hodi in se
»namaka« v vodi, ker mu to zelo pomaga pri
rehabilitaciji rame. Zaradi poškodbe se je žal
moral odpovedati kolesarjenju, hoji v gore
in plavanju, saj se ne sme preveč naprezati.
Živi zdravo, kolikor le lahko. Na življenje
gleda z optimizmom ter se ne obremenjuje
s stvarmi, na katere nima vpliva in ki se
ga ne tičejo. Sonce ga napolni z energijo
in mu daje moč, da lažje pozitivno razmišlja. Pomembno mu je, da je zadovoljen in
da ima notranji mir, ta mu največ pomeni.
Pravi, da skritega cilja, ki si ga je postavil,
še ni dosegel.

razmišljam na glas

îîDOBRA EKIPA SE POKAŽE
V NAPETIH ČASIH
V zadnjih tednih ste mnogi deležni več dela, izvajate dodatne aktivnosti, ki
so potrebne zaradi poročanja in sodelovanja z lastniki, priprave planov za
prihodnje leto in podobno. Zaposleni pri operativnem delu zato nimajo dovolj
podpore vodij. V takšnih trenutkih hitro stopimo korak nazaj, najdemo »dober«
razlog, zakaj česa ne moremo narediti pravočasno ali zakaj je napak več.
V podobni situaciji so se znašli tudi naši zlati košarkarji sredi
finalne tekme na letošnjem evropskem prvenstvu v Carigradu.
Lepa prednost se je začela topiti, izgubili so najboljša igralca
in tekma je bila videti izgubljena. A so se prebudili, odigrali
sanjske zadnje minute in postali prvaki.
To lahko postanemo tudi mi. Na letni ravni lahko dosežemo rekordne prihodke in rekordni dobiček, kar sta
dva kazalnika, ki najbolje prikazujeta, kako dobro delujemo kot organizacija. Hkrati pa nam omogočata izplačilo
nadpovprečnih plač in nove investicije, zaradi katerih bomo
v prihodnje delali še bolje.

PRI SODELAVCIH NAJBOLJ CENI

»Nesebično pomoč. Da ti kdo pomaga, če ga potrebuješ, čeprav je
vezan na normo. Poštenje in odkritost mi v časih, ko nas obkroža
hinavščina, zelo veliko pomenita. Te vrednote so žal v veliki meri že
izumrle, a sam prisegam nanje.«

O NJEM MORDA ŠE NE VESTE

»Imam veliko prijateljev na spletu, tudi iz tujine in z drugih
kontinentov, s katerimi si redno dopisujem. Večino sem prej že
osebno spoznal, na primer na morju.«

PRIJATELJI IN SODELAVCI GA OPIŠEJO KOT

»Rad priskoči na pomoč, je družaben in prijazen.«
polona.ahac@ravnesystems.com

Stopimo skupaj tudi mi in
izpolnimo zastavljene cilje
v zadnjih dveh mesecih
leta. Na delo hodimo z
odločenostjo, da nam bo
uspelo, pomagajmo drug
drugemu in pokažimo,
da znamo.«
Samo Jenič, direktor

