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delovnem mestu. Psihološki pritiski, ki jih prinašajo epidemija,
zdravstvena in gospodarska kriza, vodijo v krizo odnosov tudi
v delovnih organizacijah. Epidemija nas je odtujila. Prepovedali
so nam druženja, v skrbi za lastno zdravje in preživetje smo se
zaprli v svoje školjke.
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ljudje! Še vedno je samo od nas odvisno, kakšne volje bomo
zjutraj stopili na delovno mesto. Bomo pustili negativnim
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vsepovsod, kamor bomo šli? Ali pa bomo zmogli pogledati
širše, poiskati pozitivne stvari, ki zagotovo so v našem
življenju, in iti z dvignjeno glavo novim izzivom naproti? Imamo

Recept

sepovsod lahko beremo, kako je epidemija prizadela
medsebojne odnose. Ljudje so bili prisiljeni preživeti veliko

A

ljudje smo po naravi družabna bitja, potrebujemo drug
drugega, prijateljske pogovore in vzpodbudne besede. Tudi
svoje dosežke in lepe trenutke radi delimo z drugimi. Ne

Izdajatelj:
Aluminium Kety Emmi d.o.o.
Kolodvorska 37a
2310 Slovenska Bistrica
02/80 50 500
info@emmi.si
www.emmi.si

Imamo drug drugega? Imamo nekoga, ki nas ima rad? Imamo.
Z dobro voljo, nasmehom in prijazno besedo je vse lažje.

Glavni urednik:
Drago Selinšek
Urednica:
Doroteja Mlaker Krošel
Fotografija:
Nino Verdnik, osebni arhivi

mi del odnosa in imamo možnosti,
da nekaj spremenimo. Pozitivizem

Aljaž Tršar
Tisk:
Evrografis d.o.o.
Naklada:
400 izvodov

pomagata, samo še poslabšata lahko situacijo. Nikoli ne bo
vse idealno v življenju, vedno pa bo dovolj dobro, da smo lahko

delujeta pa po vseh horizontalnih
dan z nasmehom in glasnim
jutranjim pozdravom, bo šlo?
Seveda
bo.
Spoštujmo
preventivne ukrepe, a ostanimo
povezani.
Vse dobro želim…
Doroteja Mlaker Krošel

Nagovor direktorice

3

spremembe

“Naš
Naš Sijaj bom
N
bomo
mo z digi
digitalizacijo,
acijo,
aavtomatizacijo,
av
v
acijo, robotizacijo
otiza
ter z
delovno
dde
elovn
elo
vnnoo sil
silo
ilo posta
postavili
ostavi
vvilili naa nov, višjii
nivo,
zagotavljal
ni
ivo,
vo, kkii bo za
aagota
gotaavljal
ljal lažje in
iin sstorilnost.
toril
rilnos
ost.t.”

P

nastopom smo se znašli v povsem novi situaciji, ki je naš vsakdan postavila na glavo.

in prispevkom vsakega izmed nas.

V Lesu se bo nadaljevalo z aktivnostmi, ki prinašajo lesene izdelke z višjo dodano vrednostjo in skrbno oskrbovanje
ostalih proizvodnih enot podjetja s potrebno manipulativno embalažo.

Prav gotovo nam na tej poti sprememb ne bo enostavno, bodo zagate in potrebne prilagoditve, gotovo. A ker prihajaverjamem, da nam bo uspelo, saj mi smo vendar Emmi!
Silva Babšek

Emmi že od leta 1946

Pisalo se je leto 1946 . . .

4-5

P

isalo se je leto 1946, ko je bilo v Slovenski Bistrici
ustanovljeno podjetje Žagotrgoles. Trgovalo je z lesom
in izdelovalo leseno embalažo. Zaposlenih je bilo 7 ljudi.
To so bili prvi zametki našega podjetja, ki v letošnjem
letu praznuje že 75 let delovanja. Zgodovina je
pomemben del vsake uspešne zgodbe, zato ji bomo

1946 in se spomnili prvih 25 let delovanja našega
podjetja.

1946

Prvotno podjetje je bilo locirano na obrobju tovarne
Ukvarjali so se s kupovanjem in prodajo lesa, žaganjem
in izdelavo lesenih zabojev.

1949

Podjetje se je preimenovalo v Krajevno žago
proizvodnjo lesenih izdelkov.

1952

Razrezu hlodovine so dodali še mizarsko dejavnost.
Formiran je bil lasten obrat zabojarna, ki je do takrat
delovala v okviru tovarne Impol. Zaposlenih je bilo 30
ljudi.

1964

Podjetje se je preimenovalo v Embalažo in
mizarstvo – EMMI ter si zagotovilo boljše pogoje
dela z adaptacijo in izgradnjo prostorov na obrobju
grajskega oz. mestnega parka.

1967

Podjetje je razširilo svoj proizvodni program embalaže.

1969
podjetja Emmi. Podjetje je nabavilo opremo za
profiliranje kovinskih trakov s hladnim valjanjem,

1971

Emmi je praznoval 25 let svojega obstoja. V podjetju je
lesnoproizvodne obrti v Sloveniji.
Doroteja Mlaker Krošel

Investicije: polirna linija in CNC stroj
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Investiramo v prvi
5 osni CNC stroj

V

na obdelavi INOX komponent za potrebe avtoindustrije. Poliranje inox cevi – vgradne komponente v prag, ki ga izdeluje-

letošnjega maja. Na stroju bomo lahko obdelovali profile do dolžine 3,5 m, v prvi fazi predvsem za tirna vozila ter

V prvi fazi bomo 5 osni CNC stroj uporabljali
dustrije ter obdelavo dolgih profilov za tirna
vozila.
Aleš Brence

Strategija do leta 2025
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V
varno poslovanje. Aktivnosti za dosego smelo zastavljene strategije so že v teku, fokus je usmerjen v optimalno
organizacijo in kompetentne kadre.
Projekti z višjo dodano vrednostjo

-Prodaja min 60 mio €:
-1/3 Aluminiju dajemo Sijaj;
-2/3 Avtomotiv;
- Industrija 4.0;
- Najboljši delodajalec v regiji;
-BDV/zaposlenega: cca 60.000 €/zaposlenega;
-Število zaposlenih: manj kot 500.

projekte in zahtevnejše izdelke, ki bodo imeli višjo
dodano vrednost. Višjo dodano vrednost lahko
dosežemo z višjim nivojem znanja, z boljšo
tehnologijo, z višjo stopnjo avtomatizacije in
robotizacije ter z bolj produktivnimi in domiselnimi pristopi v izvajanju vseh procesov. Pomeni,
da bosta v prihodnosti morala vsaka enota in
vsak posameznik izvajati svoje aktivnosti s
spremenjenim pristopom.
Projektna pisarna, razvoj in inženiring

P

A

strategije so ustrezna organizacija in kompetentni kadri.
Predstavljene zahteve so med sabo tesno povezane,
prepletene in zahtevajo nove pristope ter aktivnosti na
vseh organizacijskih strukturah ter na vseh nivojih
poslovanja.

proizvodnjo) se intenzivno ukvarjamo s postavitvijo projektne pisarne, z organizacijo razvoja, na
srednji rok tudi z višjo stopnjo povezanosti s kupci
– organizacijo inženiringa. Pospešeno potekajo
aktivnosti na organizaciji avtomatizacije in
outsourcinga.

zgornji del lestvice uspešnosti podjetij v branži, kakor tudi
v državi. Zavedamo se, da je strategija smelo in

obvezne in potrebne prilagoditve v organizacijski
strukturi podjetja. Za uspešno implementacijo

P

onovno poudarjam: vse zastavljene aktivnosti se lahko izvedejo le z ustreznim, kompetentnim in pripadnim kadrom. Prioritetna naloga v
prihodnjem obdobju je pridobiti, usposobiti in
vzgojiti ustrezen strokovni kader, ki bo kos
postavljenim izzivom, bo dovolj ambiciozen in
motiviran, da bo sledil prav tako ambiciozno
postavljeni strategiji. Verjamem, da nam bo skupaj
uspelo.
Roman Stegne
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Že avgusta v novi jedilnici
V

prenovo kuhinje in jedilnice v spodnji etaži upravne
zgradbe. Zaradi gradbenih del bomo jedilnico
Ikea), v bivše prostore podjetja Car Solution.
zagotovljeni vsi pogoji in ukrepi, ki jih predpisuje
sistem HACCP.
V prenovljeno jedilnico naj bi se predvidoma vrnili v
podrobneje obvestili.

K

ljub temu, da bomo v naslednjih štirih mesecih malicali v improvizirani jedilnici, želimo, da se vsi uporabniki držijo

nujna, da bodo gradbena dela lahko tekla nemoteno in da bomo že v avgustu malicali v povsem prenovljenih in udobnih
prostorih, ki bodo ustrezali vsem standardom.
Drago Selinšek

V

februarju in marcu smo organizirali usposa-

Slovenska Bistrica. Na usposabljanje so bili povabljeni izmenski delovodje, skupinovodje in ostali
zaposleni, ki so v preteklosti že imeli tovrstno
usposabljanje. Zaradi trenutnih razmer smo bili
razdeljeni v štiri skupine. Predavatelja sta bila Anja
še zanimivejše, saj sta nam povedala konkretne
primere, ki sta jih kot reševalca doživela sama. S
sabo sta imela tudi defibrilator, ki smo ga lahko
uporabili na lutki. V podjetju nas je 33 zaposlenih
nuditi prav vsi.
Romana Jelenko

Visoke grede
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Visoka greda je rešitev
za vsak vrt
Z
gred, ki so namenjena za vzgajanje vrtnin v
okolju, kjer nimamo dovolj velike zemlje za
Z visokimi gredami pridobimo nov vrt, ki ima
jenje je brez sklanjanja, zaradi svoje višine so
visoke grede primerne tudi za ljudi, ki zaradi
zdravstvenih omejitev ne zmorejo obdelovati
kjer nimamo vrta oz. je zemlje slabše kakovosti za
tako toploto privabijo stranske površine, ki so
izpostavljene soncu in s tem pripomorejo k ogrepospešenemu kaljenju semen.
Kako sestaviti visoko gredo?
Najprej poravnamo teren in odstranimo travnato
ali volneni filc proti voluharjem in drugim vsiljivcem. Visoko gredo najprej napolnimo z vejami v
obliki mreže ali »cikcak«. Na veje položimo kose
trave ali zemlje, ki so nam ostali, sledi plast slame
in listja, ki zadržuje vodo. Dodamo kompost, ki ga
pokrijemo s kartonom, da privabimo deževnike.
sadimo naše pridelke.

Sedaj ko imate osnovne podatke, kako izgleda
visoka greda, vas vabimo, da se oglasite v pisarnah PC Lesa, kjer vam bomo izdelali gredo po
vaših željah. Grede bomo izdelovali iz osnovnega
lesa smreka/jelka ali macesen. Po želji jih lahko
peljemo tudi na impregnacijo. Prisluhnili bomo
vsaki želji, tudi tistim najzahtevnejšim, in vam
uredili ponudbo po najugodnejši ceni.

Racio in Kaizen
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Z drobnimi izboljšavami
do velikega napredka

Ob CNC strojih so se uredile nove mize za lažje delo.

PAPP2.

K

ot že zadnjih nekaj let smo tudi v letu 2020 realizirali številne inovativne predloge, opravili veliko nalog v okviru

izvedene naloge so tudi po mnenju vodstva podjetja bistveno pripomogle k izboljšanju produktivnosti, boljšim pogoV okviru projekta Racio smo lani želeli zbrati 144 predlogov. Plan smo dosegli, saj smo zaposleni skupaj oddali 149
predlogov, in to kljub dejstvu, da smo spomladi zaradi epidemije delali v zmanjšanem obsegu. Oddani predlogi so
podjetju prinesli prihranek v višini 34.216,00€, avtorji inovativnih predlogov pa so prejeli nagrade v skupni višini
4.885,50€. Vse zaposlene vabimo k oddaji predlogov tudi v letošnjem letu, ko smo nekoliko zvišali tudi nagrade. Nagrada za drobno izboljšavo se je zvišala iz 14€ na 20€, motivacijska nagrada, ki jo zaposleni prejme v primeru, da zaradi
mesecu.
Urejenost in ergonomija na delovnih mestih

je namestilo omarice z orodjem. Prav tako se je izvedlo veliko aktivnosti, vezanih na odsesavanje špen ter dima, nabavili

Vsem zaposlenim, ki so s svojimi predlogi, razumevanjem in kooperativnostjo pripomogli k napredku, se za sodelovanje
iskreno zahvaljujemo, veselimo pa se že idej, ki jih boste zaposleni z nami delili v prihodnje.

Kristalna plaketa, Kontrola pristopa
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Ponosni na Kristalno plaketo
S

bonitetna agencija Company Wall Business podelila
stabilnost in ustvarjanje zaupanja med poslovnimi
partnerji. »Ponosni smo lahko nase in vodstvo se
plakete komentirala Silva Babšek, direktorica komer-

ti najvišje bonitetne ocene na podlagi doseženih rezultatov v zadnjih treh letih.
Doroteja Mlaker Krošel

Omejen dostop za
preglednost

V

uredimo kontrolo pristopa. Namen ureditve je, da se

zadostili zahtevam naših poslovnih partnerjev, ki od
nas zahtevajo, da zagotavljamo zaupnost podatkov o
njihovih izdelkih.
vstopali

tisti,

ki

jim

bodo

pravice

dane

na

terminih lahko zaposleni vstopajo v prostore, hkrati pa
se je nahajal v podjetju.
aprila, zato apeliramo na vse sodelavce, da to
sprejmejo z razumevanjem. V primeru morebitnih
napak pri omejevanju dostopa v proizvodnih prostorih
se lahko obrnete na direktorja proizvodnje, za ostale
prostore pa na direktorja splošnega sektorja.
Drago Selinšek

Energetski pregled
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Najcenejša je energija,
ki je ne porabimo
V

podjetju smo izvedli energetski pregled z namenom racionalne rabe

energije, sledi biomasa. V prihodnje bomo iskali možnosti prihrankov tudi na

»V ogrevanem prostoru vsaka
stopinja nad 20°C pomeni do 6 %
tudi višji strošek.«

V

naslednjih treh letih bomo izvajali
organizacijske in investicijske ukrepe, s

energentov.

Med

organizacijske

racionalno rabo vode ter znižanje cene
ukrepi pa izpostavimo uvedbo sistema
upravljanja z energijo, zmanjšanje
zamenjavo

razsvetljave,

odpravo

zamenjavo kompresorja za stisnjen zrak,
tih elektromotorjev,…

»Vzdržujmo tesnila na armaturah - 10
kapljic vode na minuto pomeni 170 litrov na
mesec.«

energije za 10%.«
Luka Rojs

Intervju – Marjana Justinek
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»EMMI je bil moja prva in edina služba«

M

njen zadnji delovni dan v pisarni. Pravi, da se še ne zaveda pomena prelomnice, ki jo prinaša
na njeno dolgoletno kariero v EMMI-ju.
Podjetju EMMI ste se pridružili leta 1980 in ostali vseh 40 let. Kako se spominjate svojih

-

morala vso delo prejšnjega dne ponoviti.
V svoji delovni karierni ste doživeli kar dve prenovi oz. selitvi. Prvo leta 1985, ko se je podjetje preselilo na sedanjo

novi prostori uprave so zelo lepi.
mi pa postajamo modrejši. Skupaj smo preživeli veliko lepih trenutkov, vmes je bilo tudi nekaj težkih obdobij. A vodstvo se
je vedno znalo boriti, poiskati rešitve in iti naprej, kar je zagotovo pozitivno.
Kako ste se razumeli s sodelavci?
S sodelavci sem se super razumela, ni bilo nobenih težav. V vsakem kolektivu pa pride kdaj do kakšnega konflikta, a smo
s pogovorom vedno vse rešili.
Kaj bi na Emmi-ju pohvalili in kaj bi želeli, da se spremeni?
kolektivu dobri. Posebnih idej za spremembe nimam.
Se spominjate kakšne zanimive prigode?
se odpravile v Trbiž, nazadnje smo bile lani na Rogli med krošnjami. Za vedno mi bo ostal v spominu naš prvi skupni izlet.

Upokojitev je prelomnica. Ali boste kaj pogrešali podjetje in sodelavce?
Verjetno mi bo nekaj manjkalo. Pogrešala bom vsakdanji smeh v pisarni, sodelavke. Tudi rutino delovnega tempa bom
pogrešala, dokler se ne navadim na novo rutino. Veselim se novega obdobja.
Doroteja Mlaker Krošel

Vajeništvo

14

Od vajenca do mojstra

V

ustrezno zaposlitev.

jejo v programu oblikovalec kovin – orodjar, Marsel Vidmajer in Adrijan Hronek sta v tretjem letniku, Tomaž Galun pa
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Ideja za rekreativni pohod
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V

Covid -19, s(m)o mnogi izmed nas
našli tudi nekaj dobrega – pohode.
Za pohod ne potrebujemo mnogo,
potrebujemo
zgolj
primerna
tudi dobre družbe in seveda – polne

Sloveniji in kot takšna ponuja veliko
izbral popularnega Vintgarja ali Treh

Ritoznoj. Obe poti sta lahki, kratki in
primerni za vsakogar.
pustil ravnodušnega.

Med vinograde na Bukovec
Prva in hkrati najpogostejša pohodna pot me vodi na Bukovec. Z družbo smo se odpravili mimo gasilskega doma na

smo s pohodom nadaljevali proti centru Bukovca, kjer nas je pot zanesla med vinograde. Od tam nam razgled ponuja

Razgled v Gaberniku, ki ti vzame sapo

prihod med vinograde razveseli vse ljubitelje lepih razgledov. Na eni strani Frešerjevi vinogradi, na drugi strani pa

skozi gozd in se (znova) znašli v Gaberniku, od koder smo se odpravili proti Pokošam. Malce nas je že preganjal mrak,
2 uri.
Se vidimo…
Damijan Drame
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Ob 75. obletnici delovanja našega podjetja se želimo zahvaliti za dosedanje sodelovanje našim poslovnim
partnerjem in jim podariti pozornost, ki bo »izžarevala dušo« našega podjetja. Zato vabimo vse zaposlene k

Izbiramo najboljšo idejo za poslovno darilo ob 75. obletnici delovanja podjetja.
Kakšni so kriteriji?
materiali (aluminij, les). Darila bomo pošiljali po pošti, zato naj ne bodo prevelika. Zaželeno je, da ima darilo
uporabno vrednost.
Kdo in kako lahko sodeluje?
2021.
Kakšna je nagrada?
Doroteja Mlaker Krošel.
Veselimo se dobrih idej.

Potratna potica
TESTO:
•
•
•
•
•
•
•

70 dkg moke
1 kocka kvasa
3 rumenjake
3 dcl vode
5 dkg margarine
1 žlica ruma
Sol, sladkor, limonina lupina – po okusu

BISKVIT – 2x:
•
4 jajca
•
4 žlice moke
•
½ pecilnega praška
•
4 žlice sladkorja
•
1 vanilij
•
2 žlici tople vode
V drugega dodaj še 3 žlice kakava.

nanj svetli biskvit. Na biskvit namaži skutin nadev.
Pokriješ s temnim biskvitom in na njega namažeš
še enkrat orehov nadev. Vse plasti pokrij s testom
in tesno stisni robove. Pusti, da vzhaja vsaj 40
minut. Peci pri 180 stopinj vsaj 1 uro in 15 minut.
Naj vam uspe in dober tek!
Recept nam je zaupala Mojca Samec.

NADEV OREHI:
•
50 dkg orehov
•
beljak iz jajc, ki ti je ostal od testa (sneg)
•
20 dkg sladkorja
•
1,5 dcl mleka
•
1 vanilij
•
limonina lupina, rum, cimet po okusu
NADEV SKUTA:
•
50 dkg skute
•
1 kisla smetana
•
1 vanilij
•
sladkor po okusu

