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S
ki po ulici hodijo z masko, smo bili vajeni le iz dokumentarcev o
vsem skupaj vidi veliko teorijo zarote. V naši družini smo virus
preboleli že lani in lahko vam povem, da si ne želimo ponovno
zboleti.
drugih, saj nas le kolektivna solidarnost lahko popelje nazaj v

prijateljstva, pojavljajo se napetosti v delovnih organizacijah.
Družba se je razdelila do te mere, da argumentirana razprava

naša komunikacija ostane na spoštljivem nivoju. Epidemija bo
enkrat minila, ljudje pa bomo ostali povezani v družinah,
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se bomo morali znati pogovarjati, iskati skupne rešitve in
delati za skupne cilje. Zmaguje vedno ekipa, nikoli posameznik.
Spoštujmo drug drugega in poskrbimo, da bodo naše ekipe
Vse dobro želim…
Doroteja Mlaker Krošel

Nagovor direktorice
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Nenazadnje je doslej podjetje celo zamenjalo dve lokaciji, da je lahko zagotovilo zadosti prostora in boljše pogoje dela,

preteklosti stvar okusa, a ne zagotavlja varne in svetle prihodnosti. Zato se bo v podjetju še naprej spreminjalo, še

izdelkih nikjer ne bo pisalo naše ime, je dovolj, da to vemo mi. Mi, ki smo danes na podjetju in vsi tisti, ki še bodo prišli n
i
s svojo drznostjo, inovativnostjo, z zavedanjem o nujnosti permanentnega izobraževanja in osvajanja novih tehnologij
gradimo to podjetje naprej.

izpisano v naši zavesti: EMMI!
Silva Babšek

,

Emmi že od leta 1946

Emmi od 1997
do 2013
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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. Zgodovina je pomemben
del vsake uspešne zgodbe, zato ji tudi mi letos
številki se bomo spomnili pomembnejših dogodkov
med leti 1997 in 2013.

1997

Podjetje se je uspešno recertificiralo po standardu ISO
9001:1994, število zaposlenih se je povzpelo na 180. Že
v 90-ih letih so se organizirali izleti za zaposlene in
njihove otroke.

2000
proizvedeno blago se carini kar v podjetju
tehnoloških rešitvah. Novembra 2000 vodenje
podjetja prevzame Roman Stegne, ki je
razvoja in kakovosti poslovanja.

2006

anje v Evropi, ki je prvenstveno namenjena specialnim
efektom eloksaže aluminija. Podjetje si je zastavilo vizijo:

tehnološke rešitve alu komponent.« Število zaposlenih
se je povzpelo na 250. Podjetje je praznovalo 60 let
delovanja.

2008

Zaradi širitve obsega poslovnega sodelovanja s
prostorov. Ob izkopu za novo halo smo naleteli na
ostanke nekdanje naselbine Rimljanov: posodo,
keramiko in steklo ter strešno opeko. Razstavo
najdenih predmetov smo v letošnjem letu prestavili
v Grad Slovenska Bistrica in jo tako pod okriljem
Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica dali na ogled
širši javnosti.

2009

V podjetju so bile organizirane prve športne igre na
Vrholah. Dekleta so tekmovala v odbojki, fantje pa v
nogometu. Kljub mrzlemu vremenu je bilo vzdušje

2010

Podjetje je prejelo priznanje Andragoškega centra
dolgoletnih vlaganj v izobraževanje zaposlenih.
Nagrada je pomenila spodbudo za nadaljnja

2013
tekmovanje na Treh Kraljih. Dogodek je v naslednjih letih
še tekmovanje s pležuhi in postavljanje snežne Emmice.
Doroteja Mlaker Krošel
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Družinski pohod

po meri posameznika
Z

spoznavanje okolja, orientacijo v prostoru
in opravljanje dejavnosti, potrebnih za
lahko glasen zvok slabo vpliva na njegovo
varnost in zdravje. Govorimo o hrupu in ta

<

se nekateri delavci še vedno premalo zavedajo, da je uporaba osebne varovalne opreme, kot že samo ime pove,
-

potrebno zadušitev hrupa, pri tem pa so še vedno slišni pogovori in signalna opozorila. Vsak prejemnik bo ustrezno

- sponko za pritrditev vrvice na obleko.

Hrupu se zaradi narave naše proizvodnje ne moramo izogniti, vendar lahko z dosledno uporabo osebne varovalne

Investicija v 5-osni CNC stroj
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Sinhrono rezkanje
V
Razlika med 3-osnimi, 4-osnimi in 5-osnimi CNC stroji je v možnosti zahtevnejših obdelav. 3-osna obdelava poteka po treh
pomeni, da se obdelovanec obdela s kakšnim vpetjem manj, brez preprijemanja.

Investicija je vredna 275.700€, k temu moramo prišteti še 30.000 € za nadgradnjo orodij in vpenjalnih sklopov.
Priprave izdelujemo sami
Praksa podjetja je, da priprave za CNC
stroje izdelamo sami v podjetju. Izdelava
povpraševanja stroja. Nato sledi projekprimeru vpenjalnih delov hitro vpenjalsklopov sta odvisna od dobavnega roka
CNC stroja. Z vpeljavo hitro vpenjalnih
sistemov (pnevmatsko vpetje) smo
povišali število vpetih obdelovancev v
stroju. S kombinacijo daljših obdeloval-

hkrati. Ta kombinacija znižuje strošek
dela ter zvišuje dodano vrednost izdelka
oz. njegovo pokritje
pokritje.
Boris Jesene
Jesenekk

Popolnoma prenovili kuhinjo in jedilnico

tradicionalnih, do menijev na žlico, sadnih in solatnih krožnikov, dodatno pa nam ponudnik nudi tudi extra meni, goveje in
malic bomo razvijali tudi v prihodnje, saj želimo na dolgi rok zagotavljati sveže pripravljeno, toplo prehrano. Številne raziskave

Doroteja Mlaker Krošel

Investicije v PC Les
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Z novo paketno žago
do višje produktivnosti
oktobru.

bil do sedaj potreben za manipulacijo lesa iz žage
delavec, imeti bo moral izpit in znanje za delo z
Razmere na trgu lesne industrije so zelo

investiramo v posodabljanje proizvodnje in

proizvodnje in fleksibilnost na trgu.

< Starejši čelilniki kljub investiciji ostajajo v proizvodnji,
uporabljali jih bomo za manjše serije nestandardnih
izdelkov.

Masovni izvoz hlodovine
V teku leta 2020 je bilo izvenevropskim državam
prodano 17 milijonov hlodov iglavcev, kar je 100 %
volumen še podvojil. Enako velja že leta za
prihaja do ozkih grl preskrbe v vseh gospodarskih
pomanjkanja lesa, in težave s preskrbovanjem je
dobavni roki pa se podaljšujejo.
Robert Halužan

Intervju z upokojencem Martinom Zorkom
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Zasadil sem nekaj trsov,
P

o 40 letih dela v EMMI-ju se je upokojencem pridružil tudi Martin Zorko. V pogovoru je z nami delil nekaj spominov iz
njegove delovne kariere in nam zaupal, kaj je po njegovem mnenju na EMMI-ju vredno pohvaliti. Povprašali smo ga tudi,

z lesom sem opravljal z velikim veseljem vse do leta 2017, ko sem dobil priložnost za nekoliko lažje delo v SM Sestavi.
Preizkusili ste se tako na lesnem oddelku kot v oddelku obdelave aluminija. Kaj vam je v vaši delovni karieri ostalo najbolj
in mi pokazali delo z aluminijem, kar je za mene bilo nekaj novega. Najbolj se spominjam izletov, prijetnega druženja, piknikov v
moji gorci, predvsem pa novoletnih zabav in postavitev majskega drevesa, pri katerem smo sodelovali vsi. Želim, da bi se ta
tradicija nadaljevala...
Pred kratkim ste prejeli priznanje za Naj sodelavca in to je že drugo tovrstno priznanje v vaši karieri. Kaj so po vašem
mnenju razlogi, da so vas kar dvakrat izbrali za Naj sodelavca?
Ne vem, kakšni so bili razlogi, se pa lepo zahvaljujem vsem v lesu in vzdrževanju,
kjer
z

Spremljali ste razvoj EMMI-ja skozi vašo kariero. Kaj bi na EMMI -ju
pohvalili in kaj bi po vašem mnenju morali še spremeniti?
z dobrim vodstvom vse skupaj premagali. Pohvalim lahko celoten Emmi in vam
še naprej želim uspešno vodenja in ohranitev delovnih mest.
Kako ste se razumeli s sodelavci?
do nesporazuma, kar smo reševali v moji gorci ob kozarcu vina.
V svojem življenju sem si zastavil cilj za v pokoj, zasadil sem nekaj trsov, da mi
prijateljicami.
Kaj boste po upokojitvi najbolj pogrešali?
Pogrešal bom sodelavce v Lesu in na Sestavi, najbolj pa sodelavke, pa tudi celi
Emmi. Rad bi se še zahvalil vsem za udeležbo na zabavi ob moji upokojitvi.
Presenetili ste me z velikim darilom -spominsko knjigo. To darilo je nepozabno

Mateja Turner

Martin je ob upokojitvi od sodelavcev v dar dobil
unikatno stojalo za kozarce ter spominsko knjigo.

Novi sodelavci, jubilanti, upokojenci
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Unikatnosti EMMI-ja so pozitivizem, prijaznost
V zadnjih dveh mesecih se je našemu kolektivu pridružilo kar nekaj novih sodelavcev. Da bi jih nekoliko bolje spoznali,
smo jih povprašali o lastnostnih, s katerimi bi se opisali, zanimalo pa nas je tudi, kaj je EMMI pridobil z njihovo zaposlitvijo
dosedanji karieri niso poznali.

Katere lastnosti bi si pripisali?
Kaj je EMMI pridobil z vašo zaposlitvijo?
Podjetje je pridobilo delavca, ki je sposoben predelati
njimi približati podjetje do tako želene industrije 4.0.
Hkrati pa je podjetje pridobilo nekoga, ki lahko s svojimi
programskimi rešitvami pomaga, olajša in digitalizira
Kakšen je vaš prvi vtis o podjetju?
Zelo lep in topel sprejem s strani zaposlenih in vodilnih v
LLo
o re
m
Morda bi tukaj lahko izpostavil, da kljub zelo dobri organizaciji dela v proizvodnji, ima podjetje še nekaj prostora
za izboljšave pri organizaciji dela za programerja, za kar
Ima Emmi kaj unikatnega?
neobdelanih podatkov, ki posredno vplivajo en na
drugega v proizvodnji in to je zame sedaj nov unikaten
izziv.

Nejc Preložnjak, Planiranje
in priprava dela
Katere lastnosti bi si pripisali?
Iskrenost, delavnost, nikoli ne odneham, pripadnost
Kaj je EMMI pridobil z vašo zaposlitvijo?
Glede na to da je Emmi razmeroma nov dobavitelj v avto
industriji, mislim da lahko s svojim znanjem in
avtomobilski industriji, meni osebno pa to predstavlja
novi izziv.
Kakšen je vaš prvi vtis o podjetju?
sodelavci lepo sprejeli in mi pomagajo, da bi se kar
najhitreje vpeljal v delo.
Ima Emmi kaj unikatnega?
Za unikat mojega novega podjetja pa bi izpostavil
komunikacije, ki se mi zdi za uspešnost podjetja
izrednega pomena.

Boris Karneža, Prodaja
Katere lastnosti bi si pripisali?
Sodelovanje in ekipni duh, radovednost in vedoželjnost.
naloga, za katero se je bilo potrebno res potruditi in je
bila plod dela celotne ekipe.
Kaj je EMMI pridobil z vašo zaposlitvijo?
Osebo, ki se bo trudila, ne samo, da bodo zastavljene
naloge opravljene v dogovorjenem roku, ampak tudi, da
Kakšen je vaš prvi vtis o podjetju?
ki sem jih uspel do sedaj spoznati.
Ima Emmi kaj unikatnega?

Peter Gošnjak, Planiranje
in priprava dela
Katere lastnosti bi si pripisali?
discipliniran, pripaden, preudaren, urejen….
Kaj je EMMI pridobil z vašo zaposlitvijo?
EMMI je z mojo zaposlitvijo pridobil izkušenega
dodana vrednost so znanje in izkušnje.
Kakšen je vaš prvi vtis o podjetju?
Prvi vtis je pozitiven. Stremite k optimizaciji in
modernizaciji proizvodnje in njihovim procesom. Kolikor
sem seznanjen, se preusmerjate v avtomotiv industrijo.

osebno mislim, da je zelo pomembno za skupen uspeh.

Nataša Šteblaj, Prodaja

Žan Novak, Vzdrževanje

Katere lastnosti bi si pripisali?

Katere lastnosti bi si pripisali?
Odziven, delaven, spoštljiv, korekten pri delu.
Kaj je EMMI pridobil z vašo zaposlitvijo?
Emmi je pridobil mladost in zagnanost za delo.
Kakšen je vaš prvi vtis o podjetju?

Kaj je EMMI pridobil z vašo zaposlitvijo?
doprinesla k uspešno opravljenim novim izzivom v moji
novi firmi.
Kakšen je vaš prvi vtis o podjetju?
me podpirajo in mi pomagajo vsak dan pri mojih

med zaposlenimi in odnos med zaposlenimi in nadrejenimi, delovanje celotnega sistema, vidi se razvoj in
napredek podjetja.
Ima Emmi kaj unikatnega?
Preventivno vzdrževanje, ki ga marsikje ni, so pa še
priložnosti za izboljšave in nadgradnjo sistema.

Alen Vrhovec, Sijaj
Katere lastnosti bi si pripisali?
Kaj je EMMI pridobil z vašo zaposlitvijo?
Pridobili ste sodelavca, ki se trudi delati na kvaliteti in
kvantiteti.
Kakšen je vaš prvi vtis o podjetju?
Ima Emmi kaj unikatnega?
O, to pa! Veliko boljši standard za delavca, kot drugje. Tu
raznoliko. Še veliko svojih spretnosti in znanja vam lahko
pokažem.

Katere lastnosti bi si pripisali?
Sem miren, ambiciozen, prijazen, znam poslušat
navodila in brez težav sodelujem s sodelavci.
Kaj je EMMI pridobil z vašo zaposlitvijo?
pomagati, produktiven in odgovoren do materiala.
Kakšen je vaš prvi vtis o podjetju?
informacijski sistem dobro deluje, da lahko hitro sledimo
vsem novostim.
Ima Emmi kaj unikatnega?
Zdi se mi, da se ljudje med seboj res dobro razumejo,
sodelavci in nadrejeni. Tudi na sploh je dobro vzdušje.
Zahvalil bi se za priložnost, ki ste mi jo ponudili, ves trud

Miljana Kapun, Eloksirna
Katere lastnosti bi si pripisali?
Potrpežljiva, solidarna, marljiva, kolegialna do
sodelavcev, priljubljena med sodelavci.
Kaj je EMMI pridobil z vašo zaposlitvijo?
Marljivo in odgovorno delavko, ki se bo trudila po svojih
Kakšen je vaš prvi vtis o podjetju?
razumemo.
Ima Emmi kaj unikatnega?

Katere lastnosti bi si pripisali?
Delaven in zanesljiv.
Kaj je EMMI pridobil z vašo zaposlitvijo?
Pridobil je dve desni roki.
Kakšen je vaš prvi vtis o podjetju?
spoštljiv odnos zaposlenih do novincev.
Ima Emmi kaj unikatnega?
Delo je tukaj dosti bolj raznoliko kot pri prejšnjih
delodajalcih.

Katere lastnosti bi si pripisali?
Delaven, izkušen, pošten.
Kaj je EMMI pridobil z vašo zaposlitvijo?
EMMI je pridobil zaposlenega, ki ima veselje do dela z
potrebe, tako da se že od mladosti ukvarjam z lesom.
Kakšen je vaš prvi vtis o podjetju?
Prvi vtis je zelo dober, hitro so me sprejeli v kolektiv, zelo
Ima Emmi kaj unikatnega?
Organizacija dela je dobra, imamo dovolj prostora za
opravljanje dela.

Delovni jubilanti:

Mlad upokojenec:

-

Jesenek Boris - 10 let

-

-

Kolar Dejan – 10 let

-

Mlakar Martin – 10 let

-

Gerlec Danijela – 10 let

-

Pišorn Dušanka – 10 let

-

Tramšek Romana – 10 let

-

Zorko Martin – 40 let

Zorko Martin – september 2021

Fotoutrinki
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udeležil ocenjevanja vin v okviru sejma Agra v Gornji
Radgoni in prejel srebrno medaljo za laški rizling letnik
2020 in veliko zlato medaljo za suhi jagodni izbor letnik

pripeljejo naravnost do našega podjetja

zimo.

Med poletjem smo se vsi zaposleni lahko osvežili z
dekleta iz Eloksirne.

Fotoutrinki
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logotip podjetja, proizvodne hale pa za
novo barvno preobleko, odslej v sivi barvi.

V oktobru bomo investirali v nov 3-osni
CNC HAAS4 SS, v proizvodnji bo to že 5
stroj iste velikosti in serije. V podjetju že
vpenjala v okolju Solid Works, nato sledi
kooperantih. Stroj bo tako že ob zagonu
opremljen z hitro vpenjalnimi vpenjali za

Ne glede na to, kako dober je vodja, vedno je priložnost
za osvežitev in nadgradnjo znanja. Naši vodje so svoje
znanje vodenja in komuniciranja nadgrajevali na
coachingu z BMC International. Resne teme v
kombinacijo z zabavnimi izzivi so recept za uspešno
izobraževanje.

Požarni sistem, Razpis za otroke
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celotno inštalacijo in vse elemente (avtomatske in
sistemom proizvajalca Siemens. Zamenjavo izvaja
procesom, kar lahko predstavlja svojevrstno motnjo.
Dela potekajo po planu, še enkrat pa prosim za
kdaj po daljši poti – gibanje pod delom na višini je

Gibanje pod dvižno košaro je zelo nevarno, zato se ne
zadržujemo na mestih, kjer potekajo dela na višini.

za otroke in vnuke zaposlenih
Ko bom velik(a), bom….
Naše podjetje uspešno deluje že 75 let. Zgodovina
je pomembne del vsake uspešne zgodbe, a še
pomembneje je pogledati v prihodnost, si postaviti
cilje in jim slediti. Tako kot ima naše podjetje
postavljene smele cilje za prihodnje, tako tudi vsak
otrok sanja o svoji prihodnosti. Ob praznovanju
obletnice smo zato pripravili likovno – literarni
Kdo lahko sodeluje?
Sodelujejo lahko vsi otroci in vnuki zaposlenih med
2. in 15. letom starosti.
Kako sodelujem?
risbico, napišete spis ali napišete pesmico. Vaše
izdelke naj starši/stari starši prinesejo v kadrovsko

Veselimo se vaših izdelkov.

Kakšna je nagrada?
zaenkrat ostane še skrivnost.

