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Poleg vizije in poslanstva so vrednote eden izmed ključnih
temeljev poslovanja vsake organizacije. Vrednote so lepilo,
ki povezuje člane tima. Če so vrednote podjetja podobne osebnim vrednotam, se bo posameznik v takem okolju dobro
počutil. V nasprotnem primeru bo sodelovanje na dolgi rok
bistveno težje.
Vrednote našega podjetja predstavljajo pričakovane splošne
kompetence vseh zaposlenih. Spomnimo se jih:
Odgovoren odnos do virov: V službi preživimo več časa kot z našimi
domačimi, zato je ključnega pomena, da s sodelavci vzpostavimo
spoštljive odnose. Ravnamo pošteno in etično, skrbno in gospodarno ravnamo z materialom, opremo, orodjem, finančnimi viri.
Skrbimo za naravo in okolje ter učinkovito rabo energije.
Odzivnost: Biti odziven pomeni, da spoštujemo postavljene roke
ter se držimo dogovorjenega. Če je rok za dokončanje naloge 15. v
mesecu, obveznosti zaključimo do roka. Če to iz objektivnih razlogov ni mogoče, pravočasno, še pred potekom roka, zaprosimo za
podaljšanje. Če se z nadrejenim dogovorimo, da pridemo na delo v
soboto, se dogovora držimo.
Strokovnost in osebnostna rast: Vsak izmed nas potrebuje splošna
in specifična znanja za uspešno opravljanje svojega dela. Ob vstopu v
podjetju nas v delo vpelje mentor, kasneje smo dolžni tudi sami slediti
trendom in novostim na našem delovnem področju. Dodatna znanja
pridobivamo z internimi in eksternimi usposabljanji, tudi na pobudo
zaposlenih. Prizadevamo si biti vedno boljši, tako na poklicnem kot na
osebnem področju.
Sodelovanje in pripadnost: Odlični posamezniki lahko naredijo veliko, a zmaguje vedno ekipa. Zato se povezujemo v time
in skupaj dosegamo zastavljene cilje. Pripadne ekipe pa se
poistovetijo s podjetjem v dobrih in slabih časih, prevzamejo
odgovornost za svoje delo in sodelujejo na družabnih dogodkih
v organizaciji podjetja.
Doroteja Mlaker Krošel
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Prva četrtina leta 2022
je že za nami
Zaznamovalo jo je nadaljevanje rasti cen surovin, storitev in energentov, ob tem pa velika previdnost celotne dobaviteljske verige,
tudi naše do kupcev pri obljubljanju dobavnih rokov. Še pred letom, dveh zelo predvidljivi ekonomski dejavniki, so danes na trhlih
tleh.
Vzroki za podražitev in motene dobave so globalni. Izvirajo iz zdravstvene krize, ki jo je do obisti razgalil Covid-19 ter ruske agresije
na Ukrajino. Slednja se je na očeh svetovne javnosti pričela že leta 2014, v novi, še bolj drzni in krvavi obliki pa se je razplamtela letos
februarja. Tarče agresorjevega orožja so postali civilni objekti, nič hudega sluteče ukrajinsko ljudstvo, ki z odraslo moško populacijo
pogumno prenaša napad in brani vsak košček svoje domovine. Na drugi strani masa mater, starcev in otrok išče zavetje v sosednjih
državah. Trpijo tako eni kot drugi. Kako dolgo še, je vprašanje, na katerega v tem trenutku nihče ne ve odgovora, kaj šele rešitve. Žal.
Mi vemo, da smo v prvem kvartalu svoj plan prodaje realizirali,
celo presegli, zaostali pa malenkostno za planirano višino
EBITDA. Kupci industrije vozil predstavljajo dobrih 30% celotne prodaje, sledijo kupci bele tehnike z Gorenjsko skupino,
Skupino BSH in Skupino Liebherr hladilna tehnika.
V kvartalu, ki je za nami, je dodobra zaživela nova generacija
gorenjskih ročajev BIO21, pred nami pa je začetek serijske
proizvodnje ročajev za novo generacijo kuhalnih aparatov
skupine BSH, ki bo v roku slabega leta dokončno zaključila
proizvodnjo za Emmi več let izredno pomembne generacije
IC6. Uspešno smo opravili certificiranje po standardu ISO 50001,
sistem upravljanja z energijo, katerega pomen bo z leti in z nadaljnjo dražitvijo energentov vedno večji. Uspešno in pravočasno
smo izvedli vse do tega trenutka zahtevane razvojne faze obeh
novih programov za avtomobilsko industrijo, do začetka serijske
proizvodnje katerih nas loči le še nekaj mesecev.
Do takrat nadaljujemo z izpolnjevanjem planiranih aktivnosti za realiziranje zastavljenih ciljev. Izboljševanje delovnih
procesov, učinkovitosti, organizacije in delovnih pogojev so
skrb in odgovornost nas vseh, ne le vodstva. Vsak izmed
nas ima vsak dan, pri svojem delu in v okviru zaupanih nalog odgovornost, da jih izvede in opravi v najboljši možni
meri in s polno odgovornostjo do sebe in do delodajalca.
Odgovornost je in bo vedno vzajemna.
Pri tem pa nam je skupna tudi odgovornost za okolje, da bo
v dobri kondiciji na voljo tudi rodovom, ki prihajajo za nami.
Silva Babšek
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Stroj bo posluževal
6-osni robot
V letu 2021 je bilo podjetje uspešno pri vzorčenju in izdelavi prototipne serije ročajev za BSH, ki ji je sledila nominacija za
serijsko proizvodnjo. Planirana letna proizvodnja je okrog 230.000 kosov, program naj bi se izvajal 5 let. Za potrebe novega
izdelka smo nabavili nov CNC stroj znamke BROTHER.
Po pregledu obstoječega strojnega parka smo ugotovili, da bo za doseganje ustrezne kakovosti obdelave in zagotavljanje količin
nove serije izdelkov potrebna dodatna investicija. Na osnovi zbranih ponudb in ostalih podatkov smo se odločili za izdelavo v
robotski celici s standardnim CNC strojem. V celico smo v prvi fazi vgradili en CNC stroj znamke BROTHER SPEEDIO S700X2. Za
posluževanje bo vgrajen 6-osni robot YASKAWA HM 35 z dosegom 2.200 mm. Vgrajen bo tudi avtomatski sistem zaloge pladnjev
s surovci in obdelanimi kosi, ki bo teoretično omogočal avtonomijo stroja za 320 kosov. Dobava in zagon CNC stroja je bila izvedena v sredini meseca marca. Dobava, zagon in postavitev avtomatizacije bo izvedena v mesecu maju. Celica bo zgrajena tako, da bo
v primeru povečanja naročil kasneje možno vgraditi še en dodaten CNC stroj.
Razlike med Haas in Brother CNC strojem
Če primerjamo tehnične lastnosti strojev HAAS in BROTHER, ni opaziti večjih razlik. Za izbiro znamke BROTHER smo se odločili
predvsem na osnovi dejansko izvedenih testov obdelav. Pospeški in pojemki stroja so zelo veliki. Pri zaviranju glavnega vretena se
del energije tudi vrača v stroj, kar je prednost z okoljevarstvenega vidika. Gre za klasični vertikalni triosni stroj z dodanim delilnikom
- četrto osjo.
Vojko Podlesnik
Planirane investicije v 2022
V letu 2022 planiramo še naslednje večje investicije v stroje:
- zamenjava varilnega robota;
- zamenjava CNC ISKRA;
- nabava dodatnega robota za brušenje;
- nabava CNC stroja za izdelavo pragov;
- investicije za nove posle na avtoindustriji.

CNC Brother je po karakteristikah podoben primerljivim CNC strojem znamke Haas,
ima pa zaradi vračanja energije v stroj prednosti z okoljevarstvenega vidika.
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Vajeništvo izvajamo
z odliko
V našem podjetju sodelujemo v izobraževanju vajencev že od šolskega leta 2018/2019, ko je po nekajletnem premoru v
Sloveniji ponovno zaživelo vajeništvo. V aprilu smo, kot je določeno s programom vajeništva, izvedli vmesni preizkus, ki se
ga je udeležila tudi sekretarka iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Vmesni preizkus je opravljal Tomaž Galun, ki trenutno obiskuje 2. letnik vajeniškega programa oblikovalec kovin-orodjar na
Tehniškem šolskem centru Maribor. Pod mentorstvom Uroša Škripača je pripravil tri naloge in jih na preizkusu predstavil nadzorniku, Urošu Zupančiču iz podjetja Mahle Electric Drives Slovenija d.o.o. Dogodka so se udeležili mag. Petra Fras, sekretarka
Sektorja za podjetništvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ana Žemva Novak, samostojna svetovalka na
GZS ter Boris Toplak, predstavnik TŠC Maribor. Tomaž je svoje naloge suvereno predstavil in preizkus uspešno opravil, gostje pa
so pohvalili pripravljenost vajenca in mentorja ter izvajanje celotnega vajeništva v našem podjetju. »Če bi se še enkrat vpisoval
v šolo, bi se ponovno odločil za vajeništvo, saj pridobim veliko več prakse kot moji sošolci, ki so izbrali klasični šolski program «
je na vprašanje o izbiri šolanja sekretarki odgovoril vajenec Tomaž. Gostom je razložil, koliko različnega znanja je doslej pridobil v
Emmi-ju ter razkril, da prakso najraje opravlja v vzdrževanju, kjer je delo razgibano in raznoliko.
Vsi prisotni na dogodku so se strinjali, da vajeništvo prinaša visoko dodano vrednost udeležencem programa. Čeprav se vpis v
programe Tehniškega šolskega centra Maribor povečuje, izziv ostaja promocija vajeništva med bodočimi dijaki. Na tem področju
bo v prihodnje potrebno še več sodelovanja med šolami in gospodarstvom, ob podpori gospodarskega in šolskega ministrstva
ter Gospodarske zbornice Slovenije.
Doroteja Mlaker Krošel

Vajenec je v merilnici pod budnim očesom nadzornika praktično
izvedel predpisano nalogo s področja merjenja.

Preizkusu je sledil še ogled podjetja.

Postavili majsko drevo
Čeprav smo se 22. aprila zbudili v deževno jutro, nas to ni
ustavila, da ne bi na dvorišču podjetja postavili majskega
drevesa. Pridne ženske roke so spletle vence in jih okrasile
s pisanimi verigami iz krep papirja, moški del ekipe pa se je
lotil žaganja vej in odstranjevanja lubja. Čeprav tradicija narekuje, da naj bi se majsko drevo postavilo ročno, si pri nas
delo olajšamo s pomočjo viličarja. Postavitvi je sledilo krajše
druženje z jedačo in pijačo. Na ta dan smo v podjetju izvedli
tudi vajo evakuacije.
(dmk)

Pogovor z vodji stroškovnih mest
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Leto 2021 je bilo posebno, zahtevno, a za EMMI kljub temu
uspešno leto. Vodje stroškovnih mest in vodjo PC Les smo
povprašali, na kaj so v preteklem letu še posebej ponosni ter
kateri izzivi jih čakajo letos.

Štefan Planinšek, vodja SM Eloksirna
Ponosen sem na svojo ekipo, oziroma na vse zaposlene v SM
Eloksirna. Kljub zahtevnemu letu, ko smo se soočali z epidemijo Covida, ob vseh stranskih učinkih, ki so se ob tem izražali,
in visokim naročilom kupcev, smo ponovno dokazali, da smo
prava ekipa in da znamo »stopiti« skupaj.
Ob tej priložnosti bi izpostavil tudi uspešno zamenjavo glavnega
hladilnega sistema anodizacije na eloksirni liniji, s katerim bomo
zmanjšali porabo električne energije.
V 2022 bomo spodbujali zaposlene k inovativnemu razmišljanju, ki izboljšuje kreativnost. Posledično se želimo naučiti, da so
spremembe del vsakdanjika in izboljšave gibalo napredka. Dvigniti želimo kvaliteto in učinkovitost na še višji nivo, posledično
zmanjšati število reklamacij in notranji izmet, saj lahko le s
takšnim razmišljanjem in pristopom, sledimo zahtevnemu
trgu oziroma kupcem.
Želimo biti najboljši, zgled drugim SM-jem in ponosni, da smo
del ekipe SM Eloksirna.
Marko Čurin, vodja SM Avtomotiv in SM Kombi
Za nami je še drugo dokaj »noro« koronsko leto, ki je prineslo precej omejitev, predvsem v javnem življenju. Prepovedano je bilo
druženje v večjem številu, obiski, prireditve, dejavnosti. Okužbe
s korono so zahtevale veliko odsotnosti naših sodelavcev, kar
je povzročalo nemalo težav v proizvodnem procesu. Ponosen
sem predvsem na svoje sodelavce, da smo kljub vsem težavam
zadostili vsem potrebam kupcev, čeprav nas je v določenem
trenutku manjkala skoraj polovica zaposlenih v SM Avtomotiv
in SM Kombi. Z dodatnim delom, delom izven delovnega časa,
nadurami nam je skupaj uspelo. Ponosen sem tudi na to, da
se je v teh razmerah pokazala solidarnost in razumevanje med
sodelavci, kar zadnje čase ni več tako samoumevno. Ponosen
sem tudi na naš Avtomotiv tim, ki pridobiva in vpeljuje nove
posle v avto industriji, kar je tudi vizija podjetja.
Izziv v letu 2022 bo vsekakor vpeljava novih programov na
avtoindustriji v redno proizvodnjo. Kot je znano, v letošnjem letu
pričnemo z dvema večjima programoma. S prvim smo že pričeli,
začetek drugega pa je planiran proti koncu leta. Predvsem drugi
projekt je precej zahteven s stališča avtomatizacije in velikosti
samega projekta. Za realizacijo bomo potrebovali večje število
CNC strojev in robotov, v proizvodnji bomo letno obdelali cca.
1500 ton aluminija. Program bo zahteven s stališča obvladovanja materiala, zalog, kadra,…Vsekakor pa nas tudi čakajo izzivi
zaradi dviga cen, pomanjkanja surovin ter elektronskih komponent. Vendar kljub vsem težavam in zahtevnim razmeram ne
dvomim, da nam v našem podjetju ne bi uspelo. V preteklosti
smo že dokazali, da z našim pozitivnim pristopom do dela ter
pripadnostjo zaposlenih lahko rešimo vse težave, zato verjamem, da bomo uspešno zaključili tudi leto 2022.

Pogovor z vodji stroškovnih mest

7

Boris Jesenek, vodja SM Sijaj
V preteklem letu 2021 smo kljub težki, negotovi situaciji dokazali,
da zmoremo premagati vse izzive. Hkrati je to dokaz, da smo v
preteklosti sprejemali prave odločitve. S strateškim kadrovanjem
ter učinkovito predajo znanja, spodbujeno skozi mentorstvo, optimistično zremo novim izzivom naproti.
V kolektivu SIJAJ-a se še posebej zahvaljujemo vsem bivšim
sodelavcem, sedanjim upokojenkam in upokojencem, ki so svoje znanje nesebično predali novim sodelavcem. Ponosen sem na
ekipo Sijaja, skupaj dokazujemo, da združen kolektiv lažje kljubuje
vsakodnevnim izzivom. Urejena, čista proizvodnja je odraz vseh
zaposlenih, vsem nam pa zavedanje, da nam urejeno delovno
okolje pomeni veliko. Izpostavil bi zelo dobro medsebojno sodelovanje z vsemi ostalimi podpornimi službami EMMI-ja.
V času, ko se surovine, energenti dražijo, je še kako pomembno
vestno in ekonomično rokovanje z izdelki. Izkaz dobrega dela
je obvladovan delež izmeta, ki je okviru planiranega. Slogan
“Aluminiju dajemo sijaj” nam nalaga še več odgovornost in zavedanje, da ni nič samoumevnega, da se pa z delom, redom in
disciplino da doseči, oziroma preseči marsikaj. Kar so bile ne
dolgo tega še sanje, je sedaj naša realnost in obveza za naš
novi, še boljši jutri. Hvala vsem za dosedanji trud.
Aleksander Kobale, vodja Skladišča
Preteklo leto 2021 je minilo v krču korone z ukrepi ter debatami
za & proti ter razcepljenostjo med znanostjo in zavajajočimi novicami. Del teh debat se je prenesel tudi na zaposlene, tako da so
pavze minile ob burnih debatah za & proti. Podobno dinamično in
burno leto je bilo tudi na logističnem področju: Razložili smo 270
kamionov Alu surovin, 20 komionov Fe surovin, 20 kamionov Inox
surovin in za 300 kamionov dodajnega materiala. Ves omenjeni
material smo skladiščili in ga po naročilu dostavili v proizvodnjo. Odpremili smo 1500 kamionov končnih izdelkov, imeli smo
povprečno 7 odprem dnevno.
Ponosen sem na ekipo zaposlenih v skladišču, saj smo ob
vseh omenjenih aktivnostih imeli le 2 logistični reklamaciji.
Prav tako smo uspešno izpeljali nekaj prepotrebnih investicij:
nabava štiripotnega viličarja, beljenje skladišča, menjava regalov, postavitev novih regalov.
Leto 2021 je zaznamovala tudi fluktuacija kadra, potrebno je
bilo nadomestiti sodelavce, ki so se v letu 2020 in 2021 upokojili.
Že nekaj let dobro sodelujemo z Višjo prometno šolo Maribor
na programu inženir logistike. Tudi lani smo imeli dve študentki na trimesečni praksi. Z njuno pomočjo ter nadurnim delom
smo nadomestili odsotnost kadrov. Ena izmed študentk, ki so v
preteklosti opravljale prakso pri nas, je diplomirala in se zaposlila
v našem podjetju, na kar smo še posebno ponosni.
Seveda pa ne smemo spati na lovorikah, potrebno je gledati naprej.
Pred nami je leto polno izzivov, projektov in priložnosti, na žalost
pa tudi negotovosti. V tem letu naš čaka implementacija pomembnega projekta, uvedba WMS sistema (Warehause Management
System), ki nam bo zraven vseh ostalih prednosti (FIFO, optimalna
izraba prostora, sprotne inventure….) omogočal spremljati lokacijo
skladiščenega blaga.
Hočemo ali ne, se je vojna na mejah Evropske unije dotaknila
vseh nas tako na čustvenem, humanitarnem kot gospodarskem
področju. Čaka nas pestro leto 2022.
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Vojko Podlesnik, vodja PIP
V letu 2021 sem ponosen na izvedeno investicijo v 5 osni
portalni CNC stroj HAAS GM-2-5AX. Z zagonom stroja
je omogočena izdelava prototipov in prvih serij za zelo
perspektivne nove programe Avtoindustrije. Ponosen
sem tudi na dobre kazalnike planiranja proizvodnje. Z manjšimi
izjemami dosegamo željene roke kupcev brez večjih sprememb
planov. K temu pripomore dobro sodelovanje med prodajo,
nabavo, planerji in proizvodnjo. Izpostaviti želim še dvig kvalitete
izdelav CNC prijemal za nove in obstoječe izdelke. V letu 2021
je bilo skonstruiranih in izdelanih cca. 20 kompleksnih prijemal
za programe v Alusijaju in 12 za nove posle v Avtoindustriji.
Predvsem pa sem ponosen na celotno ekipo zaposlenih v
planiranju in pripravi dela. Z medsebojno podporo in sodelovanjem z zaposlenimi iz drugih služb podjetja smo uspešno
izvedli skoraj vse izzive.
Tudi v letošnjem letu nam izzivov ne bo zmanjkalo. Posvetili se
bomo zagonu novega programa ročaja EOX 21, hkrati bomo
aktivno vpeti v vse nove projekte na avtoindustriji. Realizirali
bomo planirane investicije v varjenje, CNC obdelavo, brušenje,… Čaka nas tudi revidiranje Pravilnika o določanju časovnih
normativov in priprava izhodišč za implementacijo v delovni
proces.

Aleš Dolinšek, vodja Vzdrževanja
Vzdrževanja sestavlja ekipa odličnih posameznikov, ki zna in pozna
sodelovanje. Male zmage nas dopolnjuje, nas delajo boljše, močnejše.
Seveda tudi pri nas pride kdaj do nesoglasij, a jih rešujemo sproti s
pogovorom in srečanji.
V letu 2021 smo ponosni na priklop hladilnega sistema v Eloksirni,
zagon novega kompresorja, sodelovanje pri obnovi upravne zgradbe in preseženo planirano število podanih racio predlogov. Na tem
področju imamo v prihodnosti še veliko priložnosti.
Na ekipo Vzdrževanja sem zelo ponosen in sem prepričan, da
so tudi moji sodelavci ponosni, da delajo v ekipi Vzdrževanja
AK Emmi. Ponosni smo, da smo mentorji mlajšemu kadru, ki si
pridobiva izkušnje in nova znanja.
Leto 2022 prinaša veliko izzivov, tako doma kot v službi. Izziv, ki mu
lahko rečemo stalnica, je, da v Vzdrževanju skrbimo za nemotene
proizvodne procese: pravočasna popravila, predvideno izvajanje remontov in tudi skrb za optimizacijo stroškov. Izziv nam bo,
da postanemo oddelek brez poškodb. Eden od pomembnejših
izzivov je pripeljati sistem preventivnega vzdrževanja (TPM) do
dovršenosti. Prepričan sem, da nam bo to tudi uspelo. Imamo zelo
dobro ekipo, izobražujemo nov kader, naša IT služba pripravlja
programsko podporo, urejamo skladišče in še veliko malenkosti
obstaja, ki bodo pripeljale TPM do dovršenosti.
Glede na to, da stroški energije in materialov naraščajo, je veliko
izzivov tudi na tem področju: prihranki pri energije, prihranki pri
materialu. Vsekakor pa je trajnostni izziv biti okoljsko odgovoren.

Pogovor z vodji stroškovnih mest
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Robert Halužan, vodja PC Les
Ponosen sem predvsem na vse svoje sodelavce v proizvodnji in
upravi, ki s svojim delom in rezultati doprinesejo k razvoju podjetja in hkrati našega SM-ja. Kljub covid stanju in povezanimi
težavami nam je uspelo servisirati večino naših kupcev, ki so
z našim delom zadovoljni. Hkrati smo dosegli in presegli naše
zastavljene proizvodne in prodajne cilje za leto 2021, kar je zelo
pomembno za nadaljnje delo in razvoj . Zelo sem ponosen na
našo proizvodnjo, ki se iz leta v leto na določenih segmentih
modernizira in povečuje. Vesel sem tudi, da smo leto zaključili
brez poškodb zaposlenih, saj sta nam zdravje in varnost zaposlenih na prvem mestu.
Izzivi, ki nas čakajo v letu 2022, so predvsem zvišanje cen
hlodovine in posledično dvig cen pri naših obstoječih kupcih.
Potrebno bo predvsem hitro reagiranje in prilagajanje izhodnih
cen izdelkov glede na vhodne cene surovine. Izzivi, ki nas še
čakajo, so predvsem iskanje ustreznega kadra in novih kupcev.
Prav tako bo pomembno še bolj kakovostno in hitro servisiranje obstoječih kupcev. Pomemben poudarek bo v prihodnje na
iskanju rešitev, ki bodo zaposlenim olajšale delo in ga naredile
še bolj varnega.

Uspešni na vseh
presojah
Sistemi vodenja nam pomagajo obvladovati delovanje naših procesov, poleg tega pa z njimi dvigujemo nivo zaupanja v očeh
naših kupcev. V začetku letošnjega leta smo pridobili nov ISO standard 50001, v aprilu pa bili uspešni na dveh kontrolnih in
dveh recertifikacijskih presojah. Presojali so nas tudi kupci, ki so prav tako potrdili, da delujemo skladno z njihovimi zahtevami in pričakovanji.
Januarja letos smo se uspešno certificirali po standardu ISO 50001. S tem sistemom vodenja lažje in učinkoviteje obvladujemo
pomembno rabo energije v našem podjetju (električna energija, biomasa, plin in voda).
V začetku aprila 2022 smo uspešno izvedli kontrolno presojo po ISO 14001, ki predstavlja sistem ravnanja z okoljem, in ISO 45001,
ki pokriva področje varnosti in zdravja pri delu. Naše zdravje in varnost pri delu sta najvišji vrednoti v našem podjetju. Poleg tega s
tem sistemom vodenja pomagamo ohranjati naše življenjsko okolje tudi za rodove, ki prihajajo za nami.
Recertifikacija sistema vodenja kakovosti in avtomobilskega standarda
Vse bolj postajamo del zgodbe kupcev avtomobilske industrije. Avtomobilski standard IATF 16949 zahteva, da imamo standardizirane in
formalizirane procese in postopke, kar nam včasih še povzroča določene težave. Od 13. do 15. aprila 2022 se je izvajala recertifikacijska
presoja po zaključenem prvem triletnem ciklu od implementacije sistema vodenja kakovosti po zahtevah avtomobilske industrije v našem
podjetju. Hkrati je potekala tudi presoja sistema vodenja kakovosti ISO 9001.
Kljub določenim odstopanjem lahko z veseljem sporočim, da procese ustrezno obvladujemo in da bomo v postavljenih rokih neskladnosti
odpravili in ponovno pridobili standard IATF 16949 za naslednje triletno obdobje.
Presoje kupcev
V prvem kvartalu letošnjega leta so naše delovanja presojali tudi trije kupci. Na vseh presojah smo bili uspešni. Plastika Skaza in
Gorenje nista ugotovila nobenih posebnosti. Magna nas je presojala po VDA 6.3. Na prvotni presoji na daljavo smo dobili rumeni
status, na ponovni presoji pa smo spet prešli v zeleni status, kar je zelo pomembno za uspešno sodelovanje na obstoječih in novih
projektih.
Matej Jelenko

Usposabljanje; Dan za zdravje
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Aktivno sodelovanje
vseh udeležencev
Marca smo v podjetju izvedli usposabljanje za osebe, odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Osnovni
namen usposabljanja je odgovorne osebe usposobiti za izvajanje postopkov ukrepanja v primeru požara. Del občasnega preverjanja usposobljenosti teh oseb je tudi vsakoletna vaja evakuacije, pri kateri odgovorne osebe aktivno sodelujejo.
Na tokratnem usposabljanju je bil poseben poudarek na praktičnem delu – seznanitev z evakuacijskimi potmi, zbirnimi mesti, prikaz
uporabe vgrajene opreme za odkrivanje, javljanje in alarmiranje požara, ročno odpiranje zapornic/drsnih vrat, seznanitev z lokacijo
in zapiranjem plinske požarne pipe ter nenazadnje prikaz varne uporabe priročnih gasilnih sredstev ter gašenje improviziranega
začetnega požara, pri katerem je aktivno sodeloval vsak udeleženec usposabljanja. Praktični prikaz varne uporabe priročnih gasilnih
sredstev (gasilni aparati, hidranti) je bil izveden v sodelovanju z zunanjim izvajalcem, Tomom Fellejem iz podjetja Storitve Felle d.o.o.
V skladu s predpisi o požarnem redu mora delodajalec v vsaki izmeni in za vsako lokacijo, kjer opravlja dejavnost, med zaposlenimi
določiti osebo, odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Določi se tolikšno število ljudi, da je v vsaki izmeni (tudi v
času bolniških odsotnosti in dopustov) zadosti usposobljenih oseb, da se prepreči širjenje požara ter da je ustrezno izvedena evakuacija
iz objekta. Usposabljanje, glede na razmere v delovnem okolju, obsega nevarnosti za nastanek požara in praktično uporabo opreme,
naprav in sredstev za gašenje požara v delovnem okolju ter poznavanje načrta evakuacije.
Gorazd Kovče

Vsak udeleženec usposabljanja se je preizkusil v gašenju
improviziranega začetnega požara.

Brezplačne meritve in
masaže za zaposlene
8. in 15. aprila smo v sodelovanju z Zdravstvenim domom
Slovenska Bistrica – Centrom za krepitev zdravja, in podjetjem IZZA d.o.o. organizirali Dan za zdravje. Zaposlenim so
bile na voljo sedeče masaže ter merjenje krvnega sladkorja,
krvnega tlaka in holesterola. Udeleženci so se seznanili tudi
z aktivnostmi Centra za krepitev zdravja ter z masažami in
fizioterapevtskimi storitvami, ki jih naše podjetje vso leto
zaposlenim sofinancira v višini 40%. Vse storitve na Dnevu
zdravja so bile povsem brezplačne, zaposleni so se dogodka
udeležili v velikem številu.
Dneve za zdravje bomo v podjetju organizirali tudi v prihodnje in
k sodelovanju povabili še lokalne ponudnike zdravih izdelkov. Že v
maju pa nas čakajo športne igre, kjer bomo s fizičnimi aktivnostmi
krepili zdravje, z druženjem pa medsebojne vezi, ki gradijo Emmi
tim.
Doroteja Mlaker Krošel

Zaposleni so ob opravljenih meritvah dobili tudi priporočila
za zdrav življenjski slog.

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje
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Pokojninska renta za
dostojno pokojnino
Že v letu 2003 smo se v podjetju odločili, da zaposlenim ponudimo dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje. Namen
je, da z rednim varčevanjem v dodatno pokojninsko zavarovanje poskrbimo, da bomo kot upokojenci vsak mesec prejemali
dodatno pokojninsko rento in tako še naprej uživali v vsem, kar nas veseli.
V Emmi-ju dodatno pokojninsko zavarovanje temelji na pokojninskem načrtu in pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta
kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, v katerem sta se delodajalec in delavec zavezala plačevati
določen znesek zavarovalne premije. Delodajalec in zaposleni plačujejo zavarovalno premijo za dodatno pokojninsko zavarovanje
SAVA POKOJNINSKI DRUŽBI (nekdanja MOJA NALOŽBA).
Delodajalec vsakemu zaposlenemu s pogodbo za nedoločen čas ponudi v podpis izjavo za vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje,
pod pogojem, da tudi posameznik sam plačuje del zavarovalne premije. V kolikor se zaposleni ne želi vključiti, poda izjavo, da se ga v
zavarovanje ne vključi.
Delodajalec prispeva 40 €, zaposleni vsaj 10€
Delodajalec za vsakega zavarovanca, ki se vključi v dodatno pokojninsko zavarovanje, mesečno plačuje premijo 40 EUR, posameznik pa
mora plačati najmanj 10 EUR. Vplačana zavarovalna premija šteje kot davčna olajšava. Višina davčne olajšave za skupno vplačano premijo
(delodajalčev in delavčev del) je omejena in lahko znaša 5,844 % bruto plače, vendar skupaj ne več kot 2.903 EUR v letu. Delavcu se prizna
davčna olajšava v višini letne premije, ki jo vplača delavec.
S spremembo pokojninske zakonodaje je bilo določeno, da morajo pokojninske družbe vplačane zavarovalne premije naložiti v različne
sklade, pri tem pa morajo upoštevati starostne omejitve zavarovancev.
Sava pokojninska družba ima tri sklade:
dinamični sklad; v katerega se lahko vključijo zavarovanci
do 47. leta starosti (delniški sklad),
uravnoteženi sklad; v katerega so vključeni zavarovanci
od 47. do 57. leta, ali mlajši od 47. leta (mešani sklad),
zajamčeni sklad; v katerem so zavarovanci vseh starosti, obvezen pa je za starejše od 57 let (obvezniški sklad).

Z dodatnim pokojninskim zavarovanjem poskrbimo, da
bomo kot upokojenci še naprej uživali v vsem, kar nas veseli.

Sodelovali na Karierni
tržnici

Zavarovance v sklad razporedi pokojninska družba, upoštevajoč
njihovo starost, lahko pa zavarovanci enkrat letno brezplačno
zahtevajo spremembo sklada. Spremembe ne morajo zahtevati zavarovanci, ki so stari nad 57 let (npr. da bi iz zajamčenega
sklada bili razporejeni v dinamični ali uravnoteženi sklad).
Kot je bilo že uvodoma navedeno, je namen varčevanja
pokojninska renta in s tem višja pokojnina. Pokojninsko
rento začne zavarovanec prejemati z upokojitvijo. Lahko
pa se zavarovanec odloči za enkraten dvig privarčevanih
sredstev, vendar v tem primeru plača akontacijo dohodnine v višini 25 %.
Za še več informacij se lahko obrnete na splošni sektor podjetja ali na brezplačno številko Sava pokojninska družba 080
29 29.

Med 11. in 15. aprilom je potekala že 9. Karierna tržnica, ki jo
organizira Karierni center Univerze v Mariboru v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje (OS Maribor in OS Ptuj).
Dogodek, na katerem je sodelovalo tudi naše podjetje, je
namenjen spodbujanju mreženja med delodajalci in študenti,
diplomati ter ostalimi mladimi na trgu dela. Izvedeni so bili
trije sklopi: delavnice, kratke predstavitve delodajalcev in hitri
razgovori študentov s potencialnimi delodajalci. Dogodek je v
celoti potekal preko spleta, v okolju MS Teams.

Drago Selinšek

(dmk)

Intervju z Danijelom Duronjičem
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Od štipendista do vodje
projektov
V našem podjetju že vrsto let tesno sodelujemo s šolami s širšega območja. Vsako leto omogočimo opravljanje obvezne
prakse številnim dijakom in študentom s področja strojništva, orodjarstva, mehatronike, metalurgije, lesarstva, poleg tega
celo leto omogočamo študentom dodaten zaslužek z delom preko študentskega servisa… Dijakom in študentom tehničnih
smeri, ki se na praksi izkažejo, ponudimo kadrovsko štipendijo. Da je zgoden stik študentov z gospodarstvom še kako
pomemben, nam je zaupal tudi Danijel Duronjič, naš nekdanji štipendist, zdaj samostojni inženir – vodja projektov v prodaji.
»Za možnost štipendije v EMMI-ju mi je povedal sošolec na Fakulteti za strojništvo, ko sva obiskovala 3. letnik. Ker nisem iz
Podravske regije, podjetja predtem nisem poznal, a sem se takoj odločil, da stopim v stik,« svojo pripoved začenja Danijel.
Podjetje je nanj naredilo dober prvi vtis, zato si je želel, da bi štipendijo dobil. Želja se mu je uresničila, Danijel pa je začel tudi
s študentskim delom v podjetju, kolikor mu je študij to omogočal. V času absolventa se je popolnoma posvetil študentskemu
delu ter hkrati spisal diplomsko delo iz izsekovanja aluminijastih profilov. Takoj po diplomi se je pri nas zaposlil in nadaljeval delo
razvojnega tehnologa, nato pa v letu 2014 prevzel delo samostojnega inženirja – vodje projektov v komercialnem sektorju. Ob
vprašanju, ali si je v času študija predstavljal, da bo gradil kariero v komerciali, se Danijel nasmehne: »Študiral sem proizvodno
strojništvo in si predstavljal, da bom delal v tehnologiji, nato pa me je pot zanesla v prodajo in vesel sem, da je tako. Na tem delovnem mestu se dobro počutim, vsak dan je priložnost, da rasteš in si širiš obzorja. V stiku si s številnimi poslovnimi partnerji,
na službenih poteh spoznavaš različne kulture, načine razmišljanja. Nikoli ni dolgčas.«

Pomemben je zgoden stik z gospodarstvom
Če bi bil Danijel danes še enkrat na začetku svoje karierne poti,
bi se odločil enako, le stik z gospodarstvom bi poskušal že prej
navezati. Dijakom in študentom zato svetuje: »Izkoristite vsako priložnost za povezovanje z gospodarstvom. Kadrovska
štipendija zagotovo precej olajša študij, hkrati pa doda večjo
mero odgovornosti in motivacijo za uspešen zaključek. A četudi
ne dobite kadrovske štipendije, začnite čim prej s študentskim
delom. Študij na fakulteti je dobra osnova, če pa teorijo kombiniraš
s praktičnim delom pri delodajalcu, je izplen mnogo večji.« Danijel
ostaja zvest našemu podjetju že 12. leto, zato nam je ob koncu
zaupal še, kaj mu je v Emmi-ju všeč: »Všeč mi je miselnost kolektiva,
še posebej takrat, ko ne gre vse gladko. Spopadamo se z izzivi, ne
s težavami, pri zapletih pa kolektivno pristopimo k iskanju rešitve.«
Danijel se zaveda, da vedno obstajajo tudi možnosti za izboljšave:
»Vedno gledamo širšo sliko. Z drobnimi izboljšavami na svojem področju lahko veliko doprinesemo k uspešnemu delovanju podjetja
kot celote.«
Doroteja Mlaker Krošel

»Vsaka izkušnja je dragocena, bodisi predana s strani starejšega
sodelavca ali naučena iz lastnih napak.«

Ujeto v objektiv
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Mateja Arbeiter in Stanka Pem dokazujeta, da lahko tudi ženske uspešno opravljajo delo v SM Les.

Anita Naveršnik je sodelavka, ob kateri ni nikoli dolgčas. Naj se njena
dobra volja in pozitivizem še naprej širita po kolektivu.

Na pustni torek so pustne šeme odganjale zimo ter prinesle
sproščenost in dobro voljo v kolektiv.

Para kolesar Roman Pongrac
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»V življenju moraš sprejeti,
kar ti je dano«
Roman Pongrac je para kolesar, ki se kljub redki bolezni in 100% invalidnosti v življenju ni predal. Nasprotno, uživa na kolesu
in uspešno tekmuje na dirkah, ki jih ne bi zmogel marsikateri popolnoma zdrav posameznik. Slovenijo je zastopal na para
olimpijskih igrah v Londonu 2012. V začetku letošnjega aprila se je udeležil dirke po Flandriji, v našem podjetju pa smo mu
pomagali izdelati posebno gonilko, brez katere ne bi mogel kolesariti.
V podjetju smo vam pomagali izdelati gonilko za kolo. Kako vam bo pomagala?
Sem 100% invalid, imam redko bolezen hemofilijo A težke oblike. Zaradi bolezni imam okvarjene sklepe, najbolj levo koleno, ki
ga žal za kolesarjenje ne morem uporabljati. Kolesarim samo z eno nogo, a vozim normalna športna kolesa. Na ta kolesa je
bilo potrebno narediti posebno gonilko. Vi ste mi omogočili, da sem lahko še naprej aktiven in se kosam z zdravimi kolesarji na
rekreativnih tekmovanjih.
Ste uspešen para kolesar, bili ste tudi na olimpijskih igrah. Čeprav
vam zaradi zdravstvenih težav gotovo ni vedno lahko, v življenju
niste obupali, ravno nasprotno. Od kod jemljete energijo in moč
za vse odlične športne podvige?
Ja, res je… Leta 2012 sem bil na para olimpijskih igrah v Londonu. Bil sem tudi na nekaj svetovnih prvenstvih, dirkal sem
za svetovni in evropski pokal širom Evrope. V praksi hemofilija
in šport ne gresta skupaj, saj se pri tej bolezni zaradi krvavitev
ne smeš poškodovati. Sedaj imamo zdravila za strjevanje krvi.
To zdravilo si apliciram v žilo pred vsakim treningom in dirko,
da imam potem zadosti faktorja za strjevanje krvi, če pride
do poškodbe. Poškodovati se kljub temu ne smem. V življenju
moraš sprejet, kar ti je dano, slabo in dobro. Hemofiliki moje
generacije in še starejši smo v mlajših letih izredno trpeli zaradi
krvavitev v sklepe in te krvavitve so nam povzročale nepopisne
bolečine. Sedaj, ko imamo zdravila, je kakovost našega življenja
občutno boljša. Kot otrok sem bil izredno živ. Težko je bilo gledat vrstnike, ki so igrali nogomet. Ker me starši niso mogli imeti
skozi na očeh, sem izkoristil in tudi sam brcal in se igral z njimi.
Sledile so krvavitve v gleženj, koleno, kolk…Zaradi teh krvavitev
imam danes tako invalidnost. Hemofiliki smo navajeni trpeti in
kolesarstvo je izredno naporen šport, po mojem mnenju med
težjimi.

Na kateri vaš dosežek ste v življenju najbolj ponosni?
Najbolj ponosen sem zagotovo na para olimpijske igre. To, kar je meni uspelo, je misija nemogoče. Tam dirkajo zdravi fantje,
samo da so brez ene noge. Jaz pa z artropatijo sklepov in z eno nogo. Že to, da sem bil zraven, je bil izjemen osebni uspeh.
Ponosen sem na vsak trening in vsako dirko, ki jo odpeljem.
Katere športne cilje ste si postavili za prihodnost?
Sedaj, ko ne dirkam več aktivno za Slovenijo, sem si zadal, da odpeljem enodnevne klasike, ki jih vozijo profesionalni kolesarji.
Odpeljal sem že Paris-Roubaix, Liege-Bastogne-Liege. Letos je bila na vrsti Flandrija. Rad bi odpeljal tudi dirko po Romandiji.
Vse te trase so naporne že za zdravega človeka – športnika, dolge so okoli 150km.
Doroteja Mlaker Krošel

NK Kety Emmi Bistrica U12
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Vzhajajoče zvezde
druge v Umagu
Umag je bil konec marca letos znova prizorišče enega najbolj znanih mednarodnih nogometnih turnirjev v Evropi za nogometaše mlajših kategorij U12 in U13, znanim pod imenom Umag Trophy.
Na letošnjem Umag Trophy 2022, ki ga je organizirala agencija B4, je sodelovalo kar 36 klubov iz Italije, Madžarske, Hrvaške, Srbije in Slovenije, med njimi pa so bodla v oči imena velikanov kot so torinski Juventus, Hellas iz Verone, beograjski
Partizan in hrvaška Rijeka. Izmed slovenskih ekip so nastopile selekcije večine slovenskih prvoligašev Olimpije, Kopra,
Domžal, Brava, Mure in Celja, najdlje pa je prilezla ekipa iz – Slovenske Bistrice!
Ekipa Kety Emmi Bistrica U12, ki jo vodi trener Luka Ornik, je v svoji skupini igrala z vrstniki Mure, Olimpije in Hellasa iz Verone.
V sobotnem dopoldnevu so Bistričani najprej opravili z Muro in slavili z 1:0. Sledila je ljubljanska Olimpija, ki je uspela igrišče zapustiti neporažena, saj je bil izid na koncu srečanja 1:1. V zadnjem skupinskem srečanju so upi Kety Emmija Bistrice dobesedno
odpihnili z igrišča veronske vrstnike in slavili s kar 3:0 ter v skupini D osvojili 1. mesto.
V nedeljskem nadaljevanju turnirja je igralce Kety Emmija čakal dvoboj osmine finala, na drugi strani pa so stali igralci ljubljanskega
Brava, ki so srečanje pričeli odlično ter povedli že v 1. minuti, a so Bistričani kaj kmalu stvari vzeli v svoje roke ter se z zadetkoma
Patrika Papotnika in Bora Vanturja uvrstili v četrtfinale.
Odločale so enajstmetrovke
Četrtfinale je postregel z derbijem v pravem pomenu besede, saj so nasprotniki bili igralci Aluminija iz Kidričevega. Dvoboj se je v
regularnem delu končal z začetnim izidom 0:0 in zmagovalca so odločili streli iz enajstih metrov. Za Kety Emmi so zadeli Gašper
Sevšek, Leon Dubravica in Anže Kneževič ter se s 3:1 uvrstili v polfinale.
Ovira za uvrstitev v veliki finale je bila madžarska ekipa Meszöly Focisuli iz Budimpešte. Tudi ta dvoboj se je v regularnem delu
končal z neodločenim izidom 0:0 in potnika v finale so znova odločali streli z bele točke. Bistričani, sedaj že prekaljeni izvajalci
kazenskih strelov so se odlično odrezali tudi v sosedskem dvoboju. Z bele točke so zadeli Kneževič, Dubravica, Papotnik in Vantur,
eden od velikih junakov pa je bil tokrat Mai Tratenšek, ki je Madžarom ubranil kar dva strela iz 11 metrov!
V finalu so se igralci Kety Emmija pomerili z vrstniki hrvaškega velikana Rijeke, ki je na srečanju kmalu povedla, nato pa se krčevito
branila ter koncu vendarle uspela slaviti z 2:1. Edini strelec za Bistričane je bil Sevšek, za kaj več je zmanjkalo časa.
Odlične predstave mladih športnikov
Kljub porazu v finalu so se varovanci trenerja Ornika iz
Umaga upravičeno vrnili dvignjenih glav, saj so lahko na
svoje predstave več kot ponosni. Ob obilici novih izkušenj
so fantje spoznali, da se na igrišču lahko enakovredno
kosajo z vrstniki veliko slavnejših klubov. Vrhunsko organiziran turnir, prežet z odličnimi igrami, športnim navijanjem,
čudovitim vremenom ter odličnim rezultatom, bo igralcem
najbrž ostali v spominu vse življenje.
Igralci in spremljevalna ekipa so ob vrnitvi v Slovensko Bistrico
bili deležni tudi velikega sprejema, za katerega sta poskrbela
zakonca Tratenšek.
Za Kety Emmi Bistrica so nastopili: Mai Tratenšek, Tarik Muminović, Gašper Sevšek, Jan Očko, Bor Vantur, Patrik Papotnik,
Tim Zupančič, Anže Kneževič, Jan Glogovšek, Tilen Ciglarič,
Nino Grobeljšek, Tim Hvalič, Arnel Kuntner, Leon Dubravica in
Gal Lešnik.
Trener ekipe je bil Luka Ornik, tehnični vodja pa Boštjan
Zupančič.
Igranje na turnirju so otrokom poleg njihovih staršev s svojimi donacijami omogočili še: Občina Slovenska Bistrica, Vrtnarstvo Tratenšek iz
Slovenske Bistrice, Avto DS - Danilo Sevšek iz Oplotnice in Bar Miha
iz Pečk pri Makolah.
Damijan Drame

Ob obilici novih izkušenj so fantje spoznali, da se na igrišču lahko
enakovredno kosajo z vrstniki veliko slavnejših klubov.
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Nova kolesarnica
V podjetju smo uredili prostorno kolesarnico, ki je namenjena
kolesom, motornim kolesom, skirojem. Do konca maja bo v
kolesarnici na voljo še polnjenje električnih skirojev. Poskrbljeno
je za varnost, območje je pokrito s kamerami.
(dmk)

Pohorska gibanica
Sestavine:
Kvašeno testo:
500 g namenske moke
30 g kvasa
2 jajci
2,5 dcl mleka
0,6 dcl olja
1 žlička sladkorja
ščepec soli
Nadev:
700 g skute
0,5 litra mleka
3 jajca
80 g pšeničnega zdroba
1 dcl sladke smetane
2,5 dcl kisle smetane
žlica masla,
1 vanili sladkor
2 žlici sladkorja
ščepec soli

Kvas raztopimo v malo mlačnega mleka, dodamo žlico sladkorja in moko. Zamesimo testo in pustimo, da vzhaja 30 minut. Nato testo
razvaljamo, da je malo večje kot pekač.
Med tem naredimo nadev. V kozici zavremo mleko, ki smo mu dodali maslo, sol in sladkor, vanj zakuhamo zdrob. Na hitro ohladimo in mu
dodamo skuto, vanili, kislo smetano in na koncu jajca. Posebej pripravimo sladko smetano, ki smo ji dodali eno jajce in zmešamo v gladko
zmes. Z njo na koncu prelijemo nadev. Pečemo 45 minut na 180 stopinj. Pa dober tek.

