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- 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;
- Trajnostni razvoj.

Izdajatelj:
Aluminium Kety Emmi d.o.o.
Kolodvorska 37a
2310 Slovenska Bistrica
02/80 50 500
info@emmi.si
www.emmi.si
Glavni urednik:
Drago Selinšek
Urednica:
Doroteja Mlaker Krošel
Fotografija:
Nino Verdnik, Tjaša Brglez, osebni arhivi
Aljaž Tršar
Tisk:
Evrografis d.o.o.
Naklada:
450 izvodov

D
obeh projektov nato nadaljujemo s pripravami na serijsko
vane aktivnosti bodo zahtevale polno angažiranje vseh
zaposlenih in visok nivo
strokovnih ter organizacijskih
sposobnosti. Na videz se zdi in
sliši zapleteno, a smo v
dokazal ravno nasprotno: s
pravo mero pozitivne energije,
volje, zagnanosti in timskega
dela so rešljive prav vse
zastavljene naloge. Naš cilj in
namen je reševati težke in
kompleksne zadeve. Ravno
zato smo dobri in bomo postali
še boljši, najboljši. Zato smo
Emmi tim.
Roman Stegne

V

imamo, da smo del te družbe, na drugi strani pa se še bolj zavedamo odgovornosti za to, da to družbo peljemo naprej,
v nova leta, v nove priložnosti, v nove zgodbe…in odgovornosti za to, kaj tej družbi damo.
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T

ako kot se vsak posameznik identificira s svojim imenom in priimkom in s svojo osebnostjo oz. podobo o nas samih,
ki pa se velikokrat razlikuje od podobe, ki jo imajo o nas drugi, tako ima tudi podjetje svojo »notranjo« in »zunanjo«
podobo. Notranjo podobo ustvarjajo skupki svetov vseh zaposlenih, ki ima vsak svoj osebni prostor, ki zanj ni majhen, je

je naš skupen. To je tisti del, ki se nanaša na službo, na delo, ki ga opravljamo, sodelavce, s katerimi dnevno preživimo
zunanji svet, ker brez njega direktno ali indirektno ne moremo potrjevati in razvijati svojih svetov in hkrati potrjevati in
izpolnjevati svojega in sebe.
S pozitivno podobo o sebi in z vero v sebe, da zmoremo, ter potrjevanje svoje notranje podobe s pozitivnimi rezultati
njihovih družin.
Res smo lahko ponosi in veseli, da smo mi EMMI!
Silva Babšek

Emmi že od leta 1946

Drugih 25 let
delovanja podjetja...
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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,

pozornosti. V tokratni številki se bomo spomnili
drugih 25 let delovanja našega podjetja.

1976
sistem za proizvodnjo, inženiring in trgovino z lesom,
pohištvom, notranjo opremo in drugimi programi.
DO Lesnine - Zunanja trgovina postalo dobavitelj
nekaterih zahodnoevropskih podjetij.

1985

Podjetje Lesnina TOZD EMMI se je preselilo v
novo zgrajene proizvodne prostore v
industrijski coni v Slovenski Bistrici. Nabavila
se je nova sodobna linija za profiliranje in
varjenje aluminijskih trakov. Pomemben

se proizvajajo za nemškega partnerja Helima
Lingemann. Vodstvo podjetja je še okrepilo
zahodnoevropsko usmerjenost poslovanja,
odvijala na trgih takratne skupne države.

1988

Dograjena je bila nova proizvodna hala, kjer je sledil
SNAUWAERT, ki je potekala do 1992/1993.

1990

Slovenija stopi na pot osamosvojitve. Vodstvu
podjetja Lesnine Emmi je uspelo, da so njihovi kupci

1992

Sredi januarja je Republiko Slovenijo priznala Evropska
unija. Lesnina Emmi se je uspešno utrjevala na zahtevnem trgu aluminija v zahodni Evropi. Pomemben

hladilnih naprav Austria Haustechnik, za katerega se
izdelujejo aluminijasti okvirji.

1994

Podjetje se je uspešno certificiralo po standardu
ISO9001:1994. Zaposleni so se radi družili tudi
izven delovnih prostorov, izleti so postali vsakoletna stalnica.

1996

Lesnina EMMI je praznovala 50-letnico svojega obstoja,
vse obsežnejša je proizvodnja raznovrstnih izdelkov iz
aluminija za industrijo pisarniškega pohištva in bele
tehnike.
Doroteja Mlaker Krošel

Intervju z g. Piotrom Wysockim
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v Slovenijo”
N

Naše podjetje v letošnjem letu
obeležuje 5 uspešnih let sodelovanja z

priložnostmi smo se pogovarjali z g.
generalnega

direktorja

skupine

ter

Aluform Sp. z.o.o. V intervjuju nam je med
drugim zaupal, kako vidi naše medsebojno
sodelovanje, kaj so po njegovem mnenju
zaposlenih, spregovoril pa je tudi
podobnostih in razlikah med Slovenijo in
Poljsko.

-

Pred kratkim smo prenovili našo upravno zgradbo. Kakšen vtis je pustila pri Vas?

zaposlene, kakor tudi za obiskovalce podjetja, je prostorna, funkcionalna in estetska. Prostori so klimatizirani, opremlprijetno in tudi od zaposlenih slišim, da radi prihajajo in delajo tukaj.

Intte
In
Intervju
ervj
vvju
u zsg.
Pi
P
Piotrom
iPiotrom
o
otro
ro
om Wy
Wysoc
W
Wysockim
Wysockim
ysock
kim
m

7

Kaj so po Vašem mnenju glavne vrednote podjetja in zaposlenih, ki želijo graditi uspešno zgodbo?
Menim, da vsaka izmed izbranih poti temelji na ustvarjanju takšne organizacijske kulture, ki spodbuja ustvarjalnost,
upravljati, podjetje, ki zna izkoristiti sposobnosti in znanje svojih zaposlenih, si pridobi sposobnost ohranjanja prednosti
„živi” in uspešno posluje.
Emmi neprekinjeno posluje že 75 let in je, kakor vsako podjetje z dolgoletno tradicijo, doživljal vzpone in padce. Vsi ti
izboljševanja. Njegovi zaposleni imajo odprte glave in energijo za razvoj podjetja.
Ob praznovanju 75. obletnice podjetja ste nas presenetili z darili, za kar se vam iskreno zahvaljujemo. Imate

sodobno tržno gospodarstvo. Imate velik potencial. Kompetence Emmi-ja v obsegu obdelave aluminija ter angažiranje

Velikokrat ste že bili v Sloveniji, kaj vas tukaj najbolj navdušuje?

bivanjem v Sloveniji so zagotovo lahko zadovoljni ljubitelji dobrega vina. Od prvega obiska v Sloveniji sem ljubitelj

in zagotovo je to eden izmed razlogov, da se tako dobro razumemo in z lahkoto sodelujemo. Tako kot Poljska tudi
Slovenija sodi v skupino slovanskih narodov, imamo podoben jezik, združujejo nas tudi skupne izkušnje zadnjih
-

potovati... Poleg tega sem ljubitelj nogometa, predvsem klubov: Real Madrid, Manchester United, Bayern München ter
NK Maribor. Navijam tudi za vašo državno reprezentanco. Kadar igrata med sabo reprezentanci Poljske in Slovenije, kot
Doroteja Mlaker Krošel
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V spomin na Milana Smogavca
-

udeležil.
Malo športa, zabave in obilica pozitivne energije in tako se mi je porodila ideja o pohodu na Tri kralje, ki ga združimo s
pomladanskem vremenu kot najtežja naloga v celotni organizaciji. Zadnji petek v mesecu aprilu je kazalo spremenljivo
pozitivno mislijo smo se podali na pot.

Dobili som se pri Bistriškem zajetju. Še zadnje
Eni so si prinesli tudi anorake in dežnike. Drugi
dodatkov, saj nas sonce greje.
In smo šli. Pol ure smo rabili, da smo prehodili
najbolj obljuden del Bistriškega Vintgarja, ki vodi

Na kratko smo se ustavili pri Štampoharjevem
mlinu in Maroltovi jelki oziroma tem, kar še je
ostalo od nje. Maroltova jelka je veljala za najdebelejšo jelko v Evropi. Obseg v prsni višini je bil kar
605 cm, vsebovala je pa kar dobrih 42 kubikov
lesa. Njena starost je bila ocenjena na 250 let.
Drevo je propadalo v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja, dokler ni neurje in strela odlomilo del
Lahko bi rekli, da je sama sebi naravni spomenik.

V Bistriškem Vintgarju so tudi težje dostopne poti lepo
urejene.

od poti, ki smo jo prehodili do sedaj. Po nekaj sto
so anorak in dežnik, bili modrejši od mene, ki sem
upala in verjela, da ne bo dežja. Na koncu smo bili
modrejši za izkušnjo. Nebo nad nami se je popolnoma razbesnelo, dohitela nas je nevihta z
vse do Treh kraljev.
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Damjanova žena. Ni ga junaka, ki si nebi vsaj
dvakrat napolnil krožnika do roba. Tudi tisti, ki ne
jemo mesa. Ko se je malo razjasnilo, smo si zakurili kres, v bistvu smo si zakurili kar na štoru. Tudi
brez roštilja ni šlo. Za glasbo je skrbel naš Miha.

razšli, smo vsi si bili enotni, da moramo to še
memorial tradicija. Da ne bo ostalo samo pri
besedah, organizacijo naslednjega memoriala
bolj pogumen od mene in bo povabil na dogodek
Mateja Tomasini

Pobegniti v 60 minutah
popoldneva smo se po dopoldanskem delu skupinovodje in izmenski delovodje odpravili na teambuilding v ESCAPE

Anja Šmigoc

Številne uganke in
miselni
izzivi
so
okrepili naše medsebojno
sodelovanje,
zmagal je tim.

Teambuilding za razširjeno vodstvo
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K

za nove iz
izzive

z izzivi, ki jih prinaša služben vsakdan in skupaj ures-

Izkazalo se je, da ta, na videz ne ravno lahka naloga, na

naloge na svežem zraku …

>

tematike, preživeli aktivni odmor, popoldne pa
nadaljevali bolj tekmovalno. Povadili smo naše
spretnosti sprejemanja in dajanja navodil,
reševanja izzivov v skupinah, pretegnili mišice
fotografski spomin z zlaganjem kock ter iskali
skriti zaklad. Že na licu mesta je bilo jasno, da
zmagovalci sladek zaklad razdelili med vse …
Poligon prioritet je zahteval veliko spretnosti. <

pobožali na skoraj 1000 metrih nadmorske višine - na
mi smo jo nabrali za nazaj in za naprej!

>
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Ostanimo mirni in
N

edavni vžig lesne biomase v našem podjetju nam je pokazal, kako hitro lahko pride do tovrstnega neljubega
dogodka. Zato je prav, da se skupaj spomnimo, kako pravilno ravnati v primeru požara. Gorenje je kemijska reakcija,
za katero so potrebni gorljiva snov, kisik in toplota. Gorenje je lahko kontrolirano ali nekontrolirano. Nekontrolirano
gorenje je požar, ki ga lahko pogasimo s hlajenjem, dušenjem (odvzemanjem kisika) ali odvzemanjem gorljive snovi.

sredstva (odeje, pokrovi ipd).

Nato se mirno po evakuacijskih poteh evakuirate na zbirno mesto, ne ovirajte dostopa gasilcev in ostalih reševalcev. Iz
-

Preventiva je boljša kot kurativa
Stari pregovor pravi, da je 'preventiva veliko boljša kot kurativa'. Za omejitev nastanka požara moramo vsi zaposleni redno
izvajati preventivne ukrepe varstva pred požarom:
skrbno nadzirati in odstraniti vse možne vire vžiga in omejiti uporabo gorljivih snovi na minimum;
-

skrbeti, da so evakuacijske poti, izhodi in zasilni izhodi v objektih vedno prosti;
skrbeti, da so intervencijske poti vedno proste, dostopne in prehodne;

•
•
•
•

KJE gori
KAJ gori
KAKŠEN je obseg požara
ALI SO OGROŽENI ljudje in živali.
Pri gašenju z gasilnikom je potrebno <
upoštevati navodila zapravilno uporabo.

OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje
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Šola na Tinju bogatejša
za nov šolski vrt
V
Najprej smo za izdelavo in donacijo visokih gred
Najpr
ed zapro
zaprosili podjetje Aluminium Kety Emmi,i, neizm
neizmerno smo hvaležni, da so

veselimo obilnega pridelka
pridelka.
interesne dejavnosti
ti ŠOLS
ŠOLSKI VRT. Njihova naloga
l
je jutranje zalivanje, skrb za rastline
tli iin zasajevanje.
jevanje. V
Verjamemo,
j
da bo

Mentorica interesne
teresne dejavnosti
d j nosti Š
Šolski
olski vr
vrt:
.

Visoke grede za šolski vrt so izdelali v
lesnem oddelku podjetja Aluminium Kety Emmi.

Nogometaši Kety Emmi
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mladi navdušili
N
pa lahko ravno obratno trdimo za mlajše klubske selekcije.
ter hrvaškem Umagu.
Turnir v Grosupljem se je pred letom 2020 odvil kar 17 let zapored, lansko leto pa se je tradicija zaradi Covida 19 prekinila, a le za eno leto. V tem dolenjskem mestu se je zbrala domala vsa slovenska nogometna smetana, razen ekipe
Maribora. Svoje znanje so tako predstavile ekipe Olimpije, Kopra, Domžal, Mure, Triglava, Celja, sežanskega Tabora,

Bistrice, Bor Vantur.
boju od 5. do 8. mesta so nato ugnali Bravo z 2:0, v boju za 5. mesto pa klonili proti ljubljanski Olimpij in na koncu v
V Umagu so nogometaši Kety Emmija v skupinskem delu premagali grosupeljsko Brinje z 1:0, nato pa se poigrali s
Taborom iz Maribora, ki so ga ugnali s 4:0. Še slabše so jo odnesli nogometaši kranjskega triglava, ki so jih mladi

je bila boljša s 3:1. Ponos Kvarnerja je na koncu turnirja osvojil drugo mesto, naslov pa je šel v Beograd. V boju za 3.
ter osvojili 3. mesto, obenem pa so bili najboljša ekipa iz Slovenije!
velikanov, tako Maribora kot Olimpije.

Damijan DRAME

Mladi nogometaši U-11 so tudi na
turnirju v Umagu dokazali, da
premorejo velik potencial.

Družinski pohod
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Od Tinja do Treh kraljev

K

podružili, nasmejali in dali možgane na off. Po dolgem
koronskem letu nas je podjetje povabilo na pohod iz
Tinja do Treh kraljev oz. po lažji Urškini poti od Treh
Tretjina pohodnikov se je zbrala ob 9. uri na Tinju,
Preostali udeleženci, ki so se podali po Urškini
poti, so se zbrali pol desetih na Treh Kraljih.

ustrezno zaposlitev.

videlo, da spadamo skupaj. Spremljala sta nas tudi dva
kužka.
pokazala svoje zobe, nam hoja po pohorskih gozdovih
ni predstavljala hudega napora. S kratkimi postanki
Prijetno smo se družili med seboj, pa tudi kakšen
urah na cilju. Del pohodnikov iz Tinja se je odpravil še na
enkraten, poln smeha in dobre volje, tudi vreme nam je
služilo. Hvala podjetju in organizatorjem za ta dan,

Družinski pohod
Pohod so brez težav zmogli tudi najmlajši udeleženci.
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nagrado je prevzela vnukinja Anika.

Utemeljitev izbire Naj sodelavcev:
Iztok Kolar
Iztok si je naziv Naj sodelavec po mnenju zaposlenih prislužil, ker je prijazen, delaven, iznajdljiv, rad
pomaga in svetuje, je dober poslušalec, ima dober odnos do sodelavcev, se rad pošali in je dobre volje. Je
fant od fare in kot so še zapisali: »Chuck Norris v Emmijevi preobleki.«
Martin Zorko
Martin je eden tistih izjemno pripadnih sodelavcev, ki bo vseh 40 let delovne dobe ostal zvest EMMI-ju.
in vesten delavec. Z veseljem deli svoje znanje in izkušnje, je odgovoren in samoiniciativen. Sodelavci so
zapisali še, da je enostavno legenda in glavni organizator zabav v njegovi gorci, kjer jih vedno z veseljem
pogosti.
Janko Korent
Za Janka sodelavci pravijo, da je prijazen, pozitiven, svoje sodelavce nasmeji in jih spravi v dobro voljo.
-

Utrinek, jubilanti, recept
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Foto utrinek
Ob 75. obletnici delovanja podjetja so naši lastniki, Grupa

tudi foto utrinek. Biserka, hvala.

Kakavove rezine
BISKVIT:
•
4 jajca – naredi sneg
•
20 dkg sladkorja
•
20 dkg moke
•
1 pecilni
•
3 žlice kakava
•
1 dcl olja
•
1 dcl vode
Peci pri 180 stopinjah cca. 20 minut in ohlajenega
prereži na pol.
PRELIJ:
•
1 dcl ruma
•
1 dcl tople vode
•
2 žlici sladkorja v prahu
NAMAŽI V SREDINO:
•
1 kislo smetano
•
15 dkg narezanih orehov
Pokrij z drugo polovico biskvita in na vrhu še polij
•
•

2 žlici vode
2 žlici margarine

Recept nam je zaupala Mojca Samec.

DELOVNI JUBILANTI V
PRVI POLOVICI LETA 2021
-

Aleš Dolinšek: 30 let
Radivoj Podlesnik: 30 let

-

Žerak Stanislav:10 let

