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VSAKA MAJHNA POTREBUJE VEČJO, TOPLO DLAN,
SAJ POTI ŽIVLJENJA NIHČE NE ZMORE SAM.
IN KO SE ZA DOBRO SESTAVI VEČ DLANI,
POTUJEMO SKOZI ŽIVLJENJE Z MANJŠIMI SKRBMI.
Iskreno se zahvaljujemo

Aluminium Kety Emmi d.o.o.
za donacijo 1.000 €

za pomoč otrokom v stiski pri nakupu šolskih potrebščin.

V Ljubljani, avgust 2022

Zveza prijateljev mladine
Ljubljana Moste-Polje
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Od čarobnega do
resničnega
Za konec tedna me mladoletna hči povabi v ljubljanske Križanke na koncert glasbe iz filmov o Harry Potterju. Ob spremljanju
resnično čudovite glasbe skladateljev J. Williamsa, P. Dola, N.
Hooperja in A. Desplata, ki jo je izvajal Akademski simfonični
orkester Khmelnitske filharmonije ukrajinskih glasbenikov,
pod taktirko dirigenta T. Martynka, je uživala velika pisana
množica ljudi, od mladostnikov do tistih manj mladih. Igralec
Chris Rankin, ki je v filmu igral enega od Weasleyevih fantov,
je z zgodbicami in z vtisi iz snemanj, ki si jih je ustvaril sam in
z ostalimi, pred dvajsetimi leti, še otroškimi filmskimi igralci,
spretno vodil od melodije do melodije in prispeval k še večji
dramatičnosti, žalosti, veselju, presenečenju izvajane glasbe.
Sama sem z velikim zanimanjem spremljala dogajanje, opazovala množico, ki je več kot očitno uživala v čarobni glasbi
in glasbenih efektih, pri tem pa se mi v spomin vtisnejo na
ekranu izpisane besede pisateljice J.K. Rowling: »Svet je
poln čudovitih stvari, ki jih še niste videli. Nikoli ne zamudite priložnosti, da jih vidite.” Kako prav ima, me prešine.
Ne le glasba, temveč tudi stvaritve narave, raznovrstnih umetnikov, prijazne misli in besede tega in onega, in
še toliko vsega ostalega je, kar je vredno videti, doživeti,
začutiti, biti vsaj delček nečesa lepega, vsaj trenutek…
Štejejo slednji, ker če bi bili večni, ne bi bili posebni.

»Izzivov na delovnih mestih ne zmanjka
in ob iskanju najboljših možnih rešitev,
z medsebojnim sodelovanjem in spoštovanjem bomo nizali uspehe za uspehi,
odpravljali morebitne pomanjkljivosti in
se veselili rezultatov našega dela.«

Poletje se počasi, a vztrajno, preveša v jesen, pred nami
je začetek novega šolskega leta. Dragoceni trenutki,
preživeti z našimi družinami, bodo spet redkejši, a zato
toliko dragocenejši. Izzivov na delovnih mestih ne zmanjka in ob iskanju najboljših možnih rešitev, z medsebojnim
sodelovanjem in spoštovanjem bomo nizali uspehe za
uspehi, odpravljali morebitne pomanjkljivosti in se veselili
rezultatov našega dela.
Res je, vsak dan ne moremo na koncert ali na ribolov ob bistri
potok ali na dobro predstavo, lahko pa vsak dan preživimo
prijetne in izpolnjujoče trenutke v družbi dobrih sodelavcev,
uživamo v zvoku prijaznega pozdrava, stiska rok, nasmeha in
ponujeni pomoči ter vzpodbudi. Kako že … Štejejo trenutki in
malenkosti. Naredimo si jih in naredimo jih za druge.
Silva Babšek
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Zahtevni delovni izzivi
nam pomagajo rasti
Zastavili smo si ambiciozne dolgoročne cilje in smelo strategijo. Po dveh letih ugotavljamo, da drzno in pogumno zastavljeni cilji
niso ostali le črka na papirju, ampak se postopoma, korak za korakom uresničujejo. Nismo še na cilju, smo pa na dobri poti, da do
prelomnega leta dosežemo in celo presežemo načrtovano. Nahajamo se v obdobju, ko na vseh področjih poslovanja prehajamo
na višji nivo svojega delovanja. V realizacijo prihajajo novi pomembni projekti, ki bodo zelo zaznamovali naše bodoče poslovanje.
Največ aktivnosti se trenutno izvaja na projektih avtomobilske
industrije, kjer zaganjamo serijsko proizvodnjo za novega kupca Ineos. Projekt po vrednosti ni zelo velik (cca 2,5 mio € na
letnem nivoju), je pa strateško izredno pomemben, saj smo z
njim pridobili status sistemskega dobavitelja, kar nam bo referenca in pomembna odskočna deska za pridobivanja novih
razvojnih projektov pri ostalih nišnih proizvajalcih avtomobilov.
Daleč največji projekt ta trenutek je projekt Fisker – nov električni
avtomobil, za katerega izdelujemo aluminijske komponente za
podnožje avtomobila. Velikost in pomembnost projekta lahko
opišemo z nekaj najpomembnejšimi podatki: vrednost prodaje
bo na letnem nivoju znašala slabih 20 mio € (kar je trenutni rang
velikosti obsega poslovanja v Alusijaju), letna poraba aluminijskih
profilov bo več kot 2000 ton (več, kot jih je sedaj na celotnem
podjetju skupaj), za optimalno pripravo proizvodnje pa je bila potrebna investicija več kot 6 mio €.

Investicija za projekt Fisker
Opremo sestavlja 8 sodobnih CNC strojev, ki so postavljeni
v avtonomne celice in opremljeni s sodobnimi vpenjalnimi
pripravami, roboti za posluževanje ter sodobno kontrolno
opremo, ki bo omogočala najvišji nivo doseganje kakovosti,
avtonomijo procesa in v največji možni meri izločila vpliv potencialnih človeških napak. Naslednji sklop so 3 popolnoma
avtomatizirane celice za zatiskovanje vstavnih elementov,
specialne krožne žage, nekaj ekscentričnih stiskalnic, linija za
trovaliziranje in ostala manjša oprema. Proizvodnja bo robotizirana in avtomatizirana v največji možni meri, prav tako bo
digitalizirana in urejena po najvišjih tehničnih, organizacijskih
in kakovostnih normah, kjer zasledujemo zahteve Industrije
4.0, s ciljem samoregulacije procesov. Čaka nas velik zalogaj
in izziv, da bomo ustrezno pripravili vse potrebno za redno
proizvodnjo. Celoten program bo obvladovalo nekaj več kot
30 zaposlenih, ki jih bomo delno prerazporedili iz drugih sredin, del bo tudi novo zaposlenih, vsem pa bo skupno, da bodo
potrebna določena specifična znanja in veščine, ki jih doslej nismo bili vajeni v takšnem obsegu. Ob uspešni uvedbi in zagonu
v začetku naslednjega leta bo ta projekt v vseh pogledih predstavljal urejenost po najvišjih zahtevanih standardih in bo »učni
primer« za ostale prihajajoče projekte, kot tudi za naravnanost
in posodabljanje proizvodnje obstoječih programov. Na projektih
Ineos in Fisker predano dela tim sodelavcev, ki je postavljen pred

S sodelovanjem pri izdelavi avtomobila Ineos Grenadier 4x4 smo
pridobili status sistemskega dobavitelja, zato je projekt strateško
izredno pomemben za naše podjetje.
marsikateri nov, drugačen delovni izziv. Verjamemo v njih, njihova
znanja in izkušnje, zato smo prepričani, da bodo tudi v prihodnje
uspešno reševali izzive in morebitne negotovosti, ki nam jih bo
prinesla druga polovica leta.

Za nov električni avtomobil Fisker Ocean izdelujemo aluminijske
komponente za podnožje avtomobila.
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Les in Alusijaj – pomembna stebra prihodnosti
Pomemben del prihodnjega razvoja našega podjetja ostajata
tudi Les in Alusijaj. Obdelava lesa si na svojem specifičnem
trgu utira dokaj uspešno pot, zato jo je potrebno podpirati
z novimi investicijami in izboljšavami. Vzporedno moramo
razvijati tudi projekte v segmentu »Aluminiju dajemo sijaj«,
tako pri obstoječih kupcih kot so Gorenje in BSH, kot pri
novih kupcih, kjer je potrebno omeniti kupce kot so Rittal, Remus,Trimus, Bachman. Perspektiva razvoja morajo
biti programi in projekti, ki so zahtevni in kompleksni, mi pa
moramo biti vrhunsko pripravljeni in jih moramo realizirati
čimbolj učinkovito. Le zahtevni projekti imajo namreč lahko
višjo dodano vrednost, ker jih bo kupec pripravljen plačati. Le
projekti z višjo dodano vrednostjo lahko večajo bruto dodano vrednost na zaposlenega in omogočijo uresničevanje dela
strategije, ki se nanaša na izhodišče biti najboljši delodajalec
v regiji, tudi z najvišjimi primerljivimi plačami.
Za optimalno pripravo proizvodnje novih programov avtomobilske
industrije smo investirali v stroje in opremo v vrednosti 6 mio €.

Povezani strateški cilji
Strateški cilji so medsebojno tesno povezani in izpolnjevanje enega omogoča uresničitev drugega. Za njihovo realizacijo je
zadolžen strokoven, kompetenten, zagnan, odgovoren kader,
ki tvori nadvse uspešen tim. To smo mi - tim Emmi. V tej fazi
napredka, razvoja in zavedanja je postalo jasno, da bo naš tim
dosegel, morda celo presegel zastavljeno strategijo. Novi zahtevni
delovni izzivi nam bodo pomagali rasti in krepiti našo mednarodno
konkurenčnost, že prihodnje leto bodo vidni rezultati večletnega
usmerjenega dela. Potrebno pa je ohraniti zagnanost, vzdrževati
motivacijo in nadgrajevati uspešno timsko delo. Tako bomo dosegli
poslovne cilje, osebne cilje in skupaj gradili okolje, v katerem je in
bo prijetno in kakovostno soustvarjati nove delovne projekte ter
ob tem slediti tudi usmeritvam standardov, zastavljenih politik in
ukrepov.
Roman Stegne

Za izdelovanje nove serije ročajev za BSH smo letos nabavili CNC
Brother in ga za posluževanje pred kratkim opremili s 6-osnim
robotom YASKAWA, dosega 2.200 mm.

Poslovanje v prvi polovici leta 2022
Začetek leta 2022 so zaznamovale negotove razmere kot posledica vojne v Ukrajini. Pretrgale so se nekatere oskrbovalne verige,
dobavni roki so se podaljšali, cene energentov so močno zrastle. Del povečanih stroškov smo uspeli prevaliti na končne kupce in
tako zagotovili poslovanje v skladu z zastavljenimi načrti.
Čas inflacije in naraščajoči življenjski stroški nam nakazujejo ohlajanje gospodarstva v jesenskih mesecih. Večjega padca naročil
zaenkrat ne beležimo, a za našo konkurenčnost se bomo morali vsi potruditi. Prepričan sem, da s trmo in usmerjenostjo v prihodnost
lahko uresničimo smelo zastavljeno strategijo.
Iz preteklosti smo se naučili, da poslovanje nikoli ni enostavno. Vedno se pojavljajo finančne in gospodarske krize, pretresi in nepričakovani dogodki (npr. pandemija in zapiranje gospodarstva). Tu smo zato, da se prilagodimo situaciji in poiščemo rešitve za vse izzive, ki jih
dogajanje v bližnji in daljnji okolici postavlja pred nas. Imamo zdrave temelje, bogate izkušnje, pravo mero vztrajnosti in trme, da bomo
uspešni tudi v prihodnje.

Investicija v zeleno energijo
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Sončna elektrarna
uspešno obratuje
Naše podjetje že vrsto let stremi k energetski samooskrbi ter
zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv. V trenutnem obdobju
visokih cen energentov je vsaj delna samooskrba na področju
energetike še toliko bolj pomembna. Z lesno biomaso in odvečno toploto iz kompresorske postaje zagotavljamo 100% toplotno
samooskrbo celotnega podjetja. Da bi postali delno samooskrbni
tudi na področju električne energije, smo se odločili za investicijo
v sončno elektrarno.

V planu je že razširitev obstoječe elektrarne, ki jo želimo realizirati do
naslednjega poletja. V primeru odobrene vloge na razpis Ministrstva
za infrastrukturo, kjer smo zaprosili za sofinanciranje v višini 20%,
pa bomo s projektom nadaljevali že konec letošnjega oz. v začetku
naslednjega leta.
Luka Rojs

Ideja o lastni sončni elektrarni je v podjetju zorela že nekaj let, saj
želimo prispevati k zmanjšanju emisij CO2 v družbi, k investiciji
pa so nas dodatno spodbudili naraščajoči stroški električne energije na trgu. Tako smo v lanskem letu pričeli s pridobivanjem
soglasij ter tehničnimi usklajevanji, v začetku junija letos pa tudi z
montažo sončnih celic. Projekt je bil, kot smo planirali, zaključen
v sredini julija.
Podjetje ima dobro sončno lego, zadostno strešno površino ter
lastno transformatorsko postajo, ki omogoča inštalacijo elektrarne
z močjo 1000kW. V prvi fazi smo se odločili za izgradnjo elektrarne
z močjo 400kW, kar zadostuje za 12% samooskrbe z električno
energijo. Letna produkcija elektrarne je ocenjena na 432MWh, kar
primerjalno zadošča za zagotavljanje električne energije 48 gospodinjstvom. Ocenjujemo, da bomo z manjšim odvzemom elektrike iz
omrežja zmanjšali emisije CO2 za 109,78 ton letno.

Prvi rezultati kažejo, da sončna elektrarna proizvede celo več
električne energije, kot so kazale simulacije pred izvedbo projekta.

Certifikat Družbeno
odgovoren delodajalec

Certifikat pokriva 4 področja:

Potem ko smo lani uspešno pridobili certifikat Družini prijazno
podjetje, smo se letos odločili za nadgradnjo: V podjetju intenzivno tečejo postopki za pridobitev certifikata Družbeno
odgovoren delodajalec.

• izvajanje aktivnosti za medgeneracijsko sodelovanje;

Gre za nov certifikat, ki temelji na smernicah mednarodnega
standarda za družbeno odgovornost ISO 26000. Certifikat
ne vključuje zgolj zaveze k družbeni odgovornosti na najvišji
upravljavski ravni v organizaciji ali podjetju, temveč naslavlja
zaposlene, da aktivno sodelujejo pri zasnovi in izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje organizacije oz.
podjetja.

Podjetje se lahko odloči za certificiranje zgolj enega področja
ali vseh štirih. Ker imamo v našem podjetju že številne druge
certifikate in veliko predlaganih ukrepov že izvajamo, smo se
odločili za pridobitev krovnega certifikata, kar pomeni, da bomo
hkrati certificirali vsa štiri področja. Certifikat bomo predvidoma
pridobili do konca letošnjega leta. Takrat bomo podrobneje
predstavili tudi sprejete ukrepe, ki nam bodo pomagali tudi v
prihodnje rasti in se razvijati kot družbeno odgovorno podjetje.

• izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj;
• vpeljevanje ukrepov z namenom usklajevanja poklicnega,
družinskega in zasebnega življenja;

• izvajanje aktivnosti s področja varnosti in zdravja na delovnem
mestu.

Doroteja Mlaker Krošel

Tesla & Schumann vibracijski sistem
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Nova naložba v zdravje in
dobro počutje zaposlenih
Naše podjetje se je v okviru Promocije zdravja odločilo za investicijo v Tesla & Schumann vibracijski sistem, saj želimo doprinesti k vsesplošnemu dobremu počutju naših zaposlenih. Gre za naravne gibalne procese brez uporabe električnih dražljajev
ali kemičnih snovi. Z uporabo Tesla tehnologije v povezavi s Schumannom se telo uglasi na vibracijo 7,83 Hz, kjer se aktivirajo
procesi samoregulacije in samozdravljenja telesa.
Uporaba sistema je brezplačno na voljo vsak dan med 07. in 16. uro, sistem je postavljen na Upravi. Zasebnost je zagotovljena. Vsi,
ki bi želeli sistem preizkusiti, se predhodno prijavite na recepciji ali preko Outlook koledarja, kjer si med sejnimi sobami dodate sobo
Tesla&Schumann. Terapija traja cca. 20 minut. Vsak zaposleni lahko sistem enkrat na teden uporabi med delovnim časom, dodatni
termini pa so na voljo izven rednega delovnega časa. Odsotnost z delovnega mesta v času terapije uskladite s svojim nadrejenim.
Kako terapija poteka?
Sistem je postavljen na tleh kot ležišče. Nanj se udobno namestite (uležete), vklopite delovanje in cca. 20 minut počivate ter se
prepuščate procesu samozdravljenja. Po želji lahko na ležišče položite svojo brisačo. Pred in po terapiji popijte kozarec vode.
Doroteja Mlaker Krošel

Kako vam energijski sistem lahko pomaga?
√ sprošča mišičevje in zakrčeno telo, umiri človeka;
√ izboljša ravnotežje;
√ aktivira pretok limfe;
√ optimizira telesno težo;
√ lajša težave z inkontinenco;
√ nevtralizira stresne vplive;
√ pomirja in lajša tesnobne občutke v telesu;
√ vzpostavlja ravnovesje;
√ vzpodbuja duševno ravnovesje;
√ izboljša koncentracijo;
√ blaži nihanje razpoloženja, pomirja notranji nemir, nervozo,
√ nespečnost in utrujenost;
√ spodbuja harmonizacijo v telesu;
√ podpira proces okrevanja po poškodbah in sprošča mišice;
√ več moči in vzdržljivosti ter boljši refleksni odzivi
in koncentracija;

√ podpira mentalno in telesno kondicijo in blaži posledice
pshičnega in fizičnega stresa;
√ odstranjuje blokade in izboljša pretok energije;
√ aktivira protistresno delovanje;
√ podpira postopke zdravljenja;
√ krepi imunski sistem;
√ izostri miselni fokus in izboljšuje miselne procese;
√ lajša bolečine v hrbtenici in sklepih;
√ nežno vzravna okostje in telo;
√ lajša glavobole;
√ telo postavlja v naravno ravnovesje;
√ izboljša vsesplošno počutje in kvaliteto vašega življenja;
√ spodbuja boljšo prekrvavitev ter presnovo in s tem vpliva na
uravnavanje tlaka;
√ izjemna preventiva in podpora lastnim zdravilnim mehanizmom telesa.
Povzeto po www.tvojavisjavibracija.si

Intervju z olimpijcem in Naj
sodelavcem, Srečkom Jelenom
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»Vsak bi moral imeti priložnost
doživeti olimpijado«
tekmovanja in 3 najboljše ekipe iz državnega tekmovanja. Naš
prvi cilj je bila uvrstitev na olimpijado in to nam je tudi uspelo.
Olimpijada bi morala biti že leta 2021, a je bila prestavljena za
eno leto. V začetku je bilo prijavljenih celo 35 držav, nato je sledilo nekaj odpovedi zaradi vojne v Ukrajini. Organizacija dogodka
je bila vrhunska. V Celju smo bili en teden, nameščeni smo bili po
šolah in dijaških domovih, za prehrano je skrbela vojska, hrana
je bila izvrstna. Olimpijada je bistveno višji nivo organizacije kot
državno tekmovanje, vsak bi moral imeti priložnost to doživeti.
Kako se spominjate tekmovalnega dne?
Olimpijada je bila v vročinskem valu, vsi tekmovalci smo bili pod
pritiskom, 5 let treniraš, a si še vedno v dvomih, ali ti bo tekma
uspela. Pri vaji se lahko hitro kaj zalomi, lahko si zmagovalec,
lahko pa tudi veliki poraženec. Naša ekipa je bila sestavljena iz
vrhunskih tekmovalcev, vsi izkušeni olimpijci, dva sta bila že na
sedmi zaporedni olimpijadi, ostali na treh, štirih, petih olimpijadah. Jaz sem bil edini prvič. Na taki tekmi izkušnje pomenijo veliko, potrebuješ pa tudi dobro dnevno formo in še kanček sreče.
Tekmovalni dan smo začeli z zajtrkom v sobi, a hrana nam ni
teknila. Prisotna je bila nervoza, tudi molitev, da ne bi prišlo do
napak. Šli smo na ogrevanje, imeli vajo za spomin, se prijavili na
komisiji, nato se je začelo zares. Vaja je uspela brez kazenskih
točk, štafeto smo opravili odlično.

Za Srečka Jelena je leto 2022 zelo posebno leto. Med 17. in
24. julijem se je udeležil gasilske olimpijade v Celju, kjer je
sodelovalo 2.650 tekmovalcev iz 20 držav. Z ekipo PGD Šmartno na Pohorju je osvojil izvrstno drugo mesto. Zaposleni so ga
izbrali na Naj sodelavca, oktobra pa ga čaka še eno pomembna
prelomnica – prestopil bo med upokojence.
Olimpijska medalja je nekaj, o čemer lahko večina ljudi samo
sanja. Vam je uspelo na letošnji gasilski olimpijadi. Kako se je
sploh začela zgodba, ki vas je na koncu pripeljala do olimpijske
medalje?
Gasilec sem že 52 let, dvajset let sem bil poveljnik PGD Zgornja Bistrica, opravljene imam številne specialne tečaje v gasilstvu, sodelovanje na gasilski olimpijadi pa je bila dolgo časa moja
želja. Želel sem biti del vrhunske ekipe, ki je pripravljena trdo
trenirati, da bi si zagotovila udeležbo na olimpijadi. V Sloveniji
je gasilstvo zelo močno razvito, konkurenca je velika, zato se je
težko kvalificirati za gasilsko olimpijado. Priprave so tekle 5 let,
v tem času smo vztrajno vadili in tekmovali na občinskih, regijskih, državnih in ligaških tekmovanjih. Na končno izbirno tekmovanje za olimpijado se je uvrstilo 5 najboljših ekip iz ligaškega

Podelitev olimpijske medalje vam bo verjetno za vedno ostala
v spominu. Se vas je dotaknil še kakšen drug trenutek?
Po novici, da smo bili drugi, še nismo dojeli, da smo naredili
takšen rezultat. Do živega mi je prišlo zvečer na podelitvi medalj,
ko stojiš na stadionu in so zbrane vse enote. Takrat te prevzamejo čustva in se zavedaš, kaj ti je uspelo. V spominu mi bo
zagotovo ostala tudi otvoritev olimpijade. Vse ekipe smo prišle
na stadion, igral je vojaški orkester, zbrani smo bili tekmovalci iz
20 držav. Situacija je primerljiva z otvoritvijo olimpijskih iger, kot
jih vidimo po televiziji. Impresivno. Za piko na i pa je član naše
ekipe, Vlado Ačko, imel to čast, da je prižgal olimpijski ogenj.
V letošnjem letu so vas zaposleni z največ glasovi izbrali tudi
za Naj sodelavca. Zakaj menite, da so izbrali prav vas?
Na Emmiju sem menjal nekaj delovnih sredin, delal sem z veliko
ljudmi, nikoli nisem bil konfliktna oseba, imam pa instinkt za ljudi, jih hitro preberem, tako da me ne morejo peljati žejnega čez
vodo. Sodelavci vidijo, da sem pripaden podjetju. Vsak dan sem
na podjetju že 5.15, odhajam pa malo pred pol tretjo popoldan.
Tako imam stik z nočno izmeno, pripravim vse potrebno za
jutranjo izmeno, nato počakam še popoldansko ekipo. Imamo
korekten, umirjen dialog. Ni mi težko pomagati sodelavcem.
Kaj vam bo iz vaše delovne kariere še posebej ostalo v spominu?
Ko sem prišel, sem dobil delovno mesto valjarja. Po parih letih,

Intervju z Naj sodelavko, Biserko Helbl
ko sem bil že samostojen, pogruntal sistem nastavitev za valjanje, pa me je pod svoje okrilje vzel bivši vodja, Ivan Dolinšek.
Bil je moj mentor, drugi oče. Vračal sem mu tako, da sem mu
bil vedno na razpolago. Tudi, ko sem imel mavec na nogi, sem
prišel v službo, nastavil stroj in valjal.
Oktobra po več kot 33 letih zaključujete kariero na EMMI-ju.
Kaj boste počeli po upokojitvi?
Po olimpijadi sem dobil vnukinjo Zalo, ko bo malo večja, bo
začela ona meni polniti baterije. Kupil si bom sezonsko karto
za smučanje na Treh Kraljih, spet bom bolj aktiven pri gasilcih. V novembru greva z ženo na Azorske otoke, ko se bo tudi
žena upokojila, pa načrtujeva potovanje v Avstralijo za vsaj en
mesec.
Imate kakšno sporočilo za vaše sodelavce?
V prvi vrsti vsem želim zdravja in sreče. Delajte, kar vas veseli,
delo opravite kvalitetno in dobro. Ostanite pošteni, lojalni, še
naprej si pomagajte med seboj. Tu in tam vas pa pridem še kaj
obiskat.
Doroteja Mlaker Krošel

»To mi pomeni več, kot
si mislite«
Biserka Helbl nam je po osvojitvi naziva Naj sodelavka zaupala, kakšne lastnosti mora imeti po njenem mnenju zaposleni,
po katerem se lahko sodelavci zgledujejo, povprašali pa smo
jo tudi o njenih željah in načrtih.
Kaj vam pomeni naziv Naj sodelavka?
Tega naziva nisem pričakovala, bil je popolno presenečenje. Mi je
pa v veliko veselje in čast. Sem počaščena, da so me sodelavci
izbrali. Se jim zahvaljujem.
Zakaj menite, da so vas sodelavci izbrali za Naj sodelavko?
Če nekaj dobro narediš in nekdo to opazi, je zadovoljstvo. Če pa
te pohvali več ljudi, je to potrditev, da si na pravi poti. Biti moraš
to kar si, brez pretvarjanja. Da si iskren, pošten, da imaš delovne
navade, dober odnos do ljudi in materiala, da si pripaden izvoru
dohodka. Ker od nečesa navsezadnje moraš tudi živeti in si življenje
narediti še lepše.
Kakšne lastnosti mora imeti zaposleni, da se drugi lahko zgledujejo po njem?
Človek mora biti prilagodljiv, delaven, družaben, sočuten in aktiven
po svojih najboljših močeh in možnostih.
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Obstaja kdo v podjetju, ki je vam za zgled?
Vzgled so mi vsi, ki svoje delo opravljajo odgovorno, spoštljivo, so
pozitivni in potrpežljivi do svoje bližnje okolice.
Kaj radi počnete, kadar niste v službi?
Zadnje čase se trudim postati boljša verzija sebe. Berem knjige, ki
lahko spremenijo vsaj delček mojega življenja na boljše. Rada delam na vrtu, opazujem naravo in živali, grem na sprehode, tudi na
kakšen pohod v hribe in seveda rada se zabavam v družbi dobrih,
pozitivnih ljudi.
Kaj bi pohvalili na Emmiju?
Pohvalila bi nov izgled Emmija, vse prireditve, ki jih podjetje
pripravlja skozi leto za vse zaposlene. Podjetje je razumno do
delavcev in njihovega zdravja, saj nudi ogromno ugodnosti za
naše dobro počutje.
Kaj bi želeli, da se spremeni, izboljša v podjetju?
Podjetje gre s časom naprej, izboljšave so prioriteta zaposlenih.
Želite kaj sporočiti sodelavcem, ki so vas izbrali za Naj sodelavko?
Zelo sem vesela in ponosna, da sem bila izbrana za Naj sodelavko.
To mi zelo veliko pomeni, celo več, kot si mislite. Zahvaljujem se
vsem za lepe besede in lepo mnenje o meni. Nihče pa ni popoln in
brez napak. Vsi imamo svetle in temne trenutke v življenju. Želim
si, da se razumemo in imamo radi ter da si med seboj čim več pomagamo. Kdaj pa kdaj pa si povemo tudi dober vic in se do solz
nasmejimo, saj se ve, da je smeh pol zdravja. Hvala vam.
Suzana Svenšek

Intervju z Naj sodelavko, Zlatko Kovše
Intervju z mlado upokojenko, Leo Arbeiter
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»Mislila sem, da me hecate«
Zlatka Kovše je v našem podjetju zaposlena od leta 2006,
letos pa so jo sodelavci nagradili z nazivom Naj sodelavka.
V pogovoru nam je med drugim zaupala, kje vidi napredek
podjetja in kje možne izboljšave v prihodnje, pogovarjali pa smo se tudi o njenem odnosu do dela in medsebojnih
odnosih s sodelavci.

Razumem se z vsemi sodelavci in tudi z vodji. Tudi v prejšnji
firmi je bilo tako.
Kakšne lastnosti mora imeti po vašem mnenju zaposleni, da se
drugi lahko zgledujejo po njem?
Imeti mora dobre odnose s sodelavci, jim pomagati, biti razumevajoč do novih sodelavcev, ki imajo manj izkušenj. Ne sme biti
konflikten, biti mora potrpežljiv, včasih pa tudi mediator, ko pride
do kakšnega nesoglasja.
Obstaja kdo v podjetju, ki je vam za zgled?
Delavke, ki so že dolgo na EMMI-ju, so lahko marsikomu za zgled
s svojimi izkušnjami.
Kaj radi počnete, kadar niste v službi?
Rada pazim vnuke, najmlajši je star tri mesece. Rada se družim s
prijatelji, sem v naravi, se sprehajam in vrtnarim. Včasih sem rada
hodila v planine, zdaj pa mi malo nagaja zdravje, zato raje hodim
po ravnini.
Kaj bi pohvalili na Emmiju?
Pohvalila bi novo jedilnico, lepo urejeno okolico podjetja, dodali bi
lahko še kakšne rožice pred vhodom. Poskrbljeno je za parkirišče,
urejena je kolesarnica. Tudi sladoled med poletjem zelo paše.

Kaj vam pomeni naziv Naj sodelavka? Ste ga pričakovali?
Običajno sem jaz pobudnik tovrstnih akcij, letos pa so sodelavci na
skrivaj izpeljali akcijo mimo mene. Mislila sem, da me hecate, ko
ste me obvestili, da imajo sodelavci presenečenje zame. Do konca
nisem vedela, da bom dobila priznanje za Naj sodelavko, niti najmanj si nisem tega mislila. Sem pa zelo vesela.
Zakaj menite, da so vas sodelavci izbrali za Naj sodelavko?
Rada pomagam, sem za vsako akcijo, včasih kaj ušpičim. Velikokrat se pošalimo, dobra volja in smeh nas držita pokonci.

Kaj bi želeli, da se spremeni, izboljša?
Rada imam pospravljeno in očiščeno delovno mesto, zato menim,
da so še priložnosti na izboljšavi urejenosti in organiziranosti materiala in pripomočkov.
Želite kaj sporočiti sodelavcem, ki so vas izbrali za Naj sodelavko?
Lepo se vam zahvaljujem, želim si, da bi še naprej dobro
razumeli. Rada vas imam.
Doroteja Mlaker Krošel

»Bodite složni, imejte se
radi«
Lea Arbeiter – Poldka se je spomladi letos upokojila. V pogovoru
nam je zaupala, da je imela v karieri srečo, saj je vedno delala z
ljudmi, s katerimi se je dobro razumela. Na novo življenjsko obdobje se je hitro navadila, a EMMI-ja ne bo pozabila.
Nekaj mesecev že uživate zasluženo penzijo. Ste se že navadili
na novo življenjsko obdobje?
Že, že. Vsega luštnega se hitro navadiš.
Kaj vam zapolnjuje dneve, kaj radi počnete?
Jutranja kavica v miru, druženje z vnuki, branje knjig, skratka vse,
za kar prej nisem imela časa.

Se še kaj spomnite na EMMI in sodelavce?
Velikokrat se spomnim na moje sodelavce. Vsako obdobje ima
svoj čar, tako imam tudi lepe spomine na obdobje na Emmiju. Veliko srečo sem imela, vedno sem bila s sodelavci, s katerimi smo
se res dobro razumeli.
Vam bo iz vaše delovne kariere ostal v spominu kakšen zanimiv
dogodek?
V začetku moje delovne kariere na Emmiju sem že na delovnem mestu zaspala. Bilo je v popoldanski izmeni, malo pred
deseto uro, ko sem čakala, da se izteče delovni čas. V tem

Intervju z mlado upokojenko, Leo Arbeiter
Intervju z Naj inovatorjem, Alešem Štefanejem
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kratkem času sem zatisnila oči in prespala edini avtobus, ki
je vozil domov. Takrat mi ni preostalo drugega, kot da jo peš
mahnem proti domu. Mislila sem, da se je moja kariera na
Emmiju zaključila. Pa vendar ni bilo tako. Sem jo kar dobro
odnesla, brez sankcij.
Kakšen nasvet bi iz vaših bogatih izkušenj lahko dali
zaposlenim na EMMI-ju?
Pred vami je še nekaj delovnih let, zato naj vam zaželim samo to,
kar rada vedno znova ponovim: Bodite složni, imejte se radi. Ne
pozabite pa tudi na nove sodelavce, ki prihajajo. Lepo jih sprejmite
in jim bodite v oporo, da se bodo lažje vključili v kolektiv.
Branka Kovačič

»Biti moraš strojnik
z glavo«
Aleš Štefane je že 17 let zaposlen v našem podjetju. Uspešno
opravlja delo skupinovodje v Sijaju, s podanimi predlogi za izboljšave pa si je prislužil naziv Naj inovator. Zaupal nam je, da je bilo
imenovanje zanj popolno presenečenje, saj naziva ni pričakoval.
Kako pomembna se vam zdi inovativnost na delovnem mestu?
Veliko nam lahko pomaga, ker si s tem olajšamo delo. Kdo bo bolje
vedel, kako bi lahko delo teklo lažje in hitreje, ali kako lahko stroj
bolje izkoristimo, kot tisti, ki delo dejansko opravlja?
Že nekaj let ste skupinovodja v Sijaju. Spodbujate tudi sodelavce
k inovacijam, k napredku?
Vsakemu novo zaposlenemu že na začetku razložim, kako
pomemben je napredek in razvoj, svojo ekipo pa nenehno spodbujam, da bi inovativne ideje tudi zapisali.
Kako se človeku sploh utrne zamisel o inovaciji, o izboljšavi?
Potrebno je razmišljati poleg dela, potem pridejo ideje. Biti moraš
strojnik z glavo, pripaden EMMI-ju.
Katera vaša inovacija vam je še posebej ostala v spominu?
Spomnim se inovacije, ko smo na CNC strojih HAAS 501 in HAAS
502 za izdelek RFL dodali krtačo za razigljevanje ročajev. Tako smo
imeli eno operacijo manj in so izdelki iz CNC obdelave lahko šli direktno v eloksirno.
Imate že idejo za novo inovacijo?
Ravno pred kratkim sem realiziral novo idejo. To je bil podstavek za omare, v katerih imamo shranjena orodja. Dobil sem
idejo, poiskal material, izdelal in montiral podstavek ter v uri in
pol zaključil projekt.

Obstaja kdo, ki je vam zgled v podjetju?
Največ sem se naučil od Turner Marjana. Zame je tehnolog z veliko
začetnico. Vsega se loti in priskoči na pomoč, če je potrebno.
Kaj bi v EMMI-ju pohvalili in kaj bi želeli, da se spremeni?
Ogromen napredek se je zgodil v 17 letih, odkar sem tukaj, razvoj
gre v pravo smer. Priložnosti za izboljšave pa vedno obstajajo,
bomo sproti videli, v katero smer nas bo peljalo.
Kaj sicer radi počnete v življenju, ko niste v službi? Ste tudi doma
tako inovativni?
Rad kolesarim in grem na kakšen izlet, sicer se pa okoli hiše vedno
najde delo. Če znaš v službi široko gledati, znaš potem tudi doma.
Tudi doma iščem priložnosti za izboljšave, da si olajšam delo.
Doroteja Mlaker Krošel

Športne igre Tinje 2022
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Sproščeno druženje in fair play
»To smo mi, Emmi!«, je po dveh letih premora zaradi korone odmevalo na Športnih igrah našega podjetja. Velika udeležba in
sproščeno vzdušje sta pokazala, da smo zaposleni tovrstna druženja pogrešali. V športnem delu dogodka smo se pomerili v
nogometnem in odbojkarskem turnirju, kolesarji so se podali na pot od Emmija do Tinja, najštevilčnejša pa je bila skupina pohodnikov, ki je raziskovala naravne lepote Pohorja. Dogodek smo sklenili z uradno slovesnostjo, na kateri smo razglasili najboljše
športnike ter podelili posebna priznanja Naj inovatorju ter trem Naj sodelavcem po izboru zaposlenih. Velik aplavz navzočih je
požel govor g. Piotra Wysockega, ki se je v imenu lastnikov, Grupe Kety, v slovenščini zahvalil vsem zaposlenim v Emmiju za dobro
sodelovanje. Uradnemu delu je sledila sproščena zabava v družbi Ansambla Gas, manjkala ni niti poljska kulinarika, za katero so
radodarno poskrbeli naši lastniki.
(dk)

Največ zaposlenih se je odločilo za pohodništvo.

Tekmovanja so potekala v ekipnem duhu s pravo mero tekmovalnosti.

Vsi za enega in eden za vse – tudi na odbojki.

Kolesarski vzpon se je začel pred Emmi-jem.

Dogodka so se udeležili tudi naši lastniki.

Poljska kulinarika je dogodku dodala piko na i.

Zmago v nogometu so si priigrali igralci ekipe 1Aluminij.

Odbojkarsko krono so letos osvojile Sijajke.

Dobra družba poskrbi, da so športne igre še zabavnejše.

Vse udeležence športnih aktivnosti smo opremili z majicami.

Teambuilding 2022
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Gradimo Emmi tim
Teambuilding je ena izmed najpomembnejših naložb v zaposlene. Gradi zaupanje, rešuje konflikte, spodbuja komunikacijo,
poveča sodelovanje, viša motivacijo, predanost, inovativnost. V letošnjem letu smo medsebojne vezi Emmi tima krepili na
dveh teambuildingih na Hočkem Pohorju. Ekipa razširjenega vodstva je v prvem delu z dr. Zdravkom Zupančičem spoznavala
veščine poslovnega govorjenja in nastopanja ter vodenja sestankov, v drugem delu pa so si udeleženci medsebojno podelili
svoje dosežke, uspehe ter kartice hvaležnosti. Dogodek je zaokrožilo športno obarvano večerno druženje.
Ekipa skupinovodij in izmenskih delovodij je svoje znanje vodenja in komuniciranja nadgradila skozi zabavno-poučne igre v Pohorje
Village. Za dosego ciljev je bilo v vsaki igri nujno dobro medsebojno sodelovanje, dobra organizacija, učinkovita komunikacija in
timsko delo. Ker so te kompetence ključne za dobro opravljanje vsakodnevnega dela v podjetju, smo po vsaki igri vlekli vzporednice
med novimi znanji ter vsakodnevnim delom. Dogodek smo sklenili s sproščenim večernim druženjem.
(dmk)

Teambuilding razširjenega vodstva je prinesel nova znanja in
spoznanja, manjkalo ni niti smeha in dobre volje.

Sestavljanje sestavljanke je mnogo več kot le igra, še posebej, če
je začinjena z nepredvidenimi dogodki.

Vodje so dokazali, da se znajo zelo dobro vživeti v dodeljene vloge.
Sociodrama je bila prepričljiva, odločna in zelo zabavna.

Vsi za enega in eden za vse – EMMI tim vodij v proizvodnji.

NK Kety EMMI & Impol
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Nogometaši Kety Emmija & Impola med
drugoligaško smetano
Potem ko je bistriškim nogometašem konec predlanske sezone v zadnjem krogu spodletela uvrstitev med drugoligaše,
je konec meseca maja prinesel težko pričakovano uvrstitev med najboljših 26 slovenskih nogometnih klubov (2. snl šteje
16 ligašev). Seveda uvrstitev v višji kakovostni razred posledično pomeni višje stroške, a hkrati tudi privilegij, ki ga ni
deležen prav vsak klub.

V bistriškem nogometnem klubu se je podjetju Kety Emmi pričakovano pridružila tudi skupina Impol, saj višji rang
tekmovanja zahteva tudi nogometaše, katerih znanje in izkušnje bodo pripomogli k izpolnitvi prvega cilja v sezoni
– obstanek v ligi. Prav tako je vodstvo kluba je sklenilo sodelovanje s prvoligaškim klubom NK Celje, pogodbo o
sodelovanju pa sta podpisala dr. Vito Martinčič z bistriške strani ter generalni direktor celjskega prvoligaša Valeriy
Kolotilo. Klub je zapustilo 6 igralcev, s klubom pa so pogodbe podpisali Rok Pirtovšek in Lan Vunderl, ki sta prišla iz
Rogaške, Fran Šlamberger in Jaka Korošec ki sta se v Slovensko Bistrico preselila iz ptujske Drave, Niko Havelka iz
Varaždina, ki je preteklo sezono igral na Cipru ter Jaša Martinčič, ki se je po poškodbi v Dobu v matični klub vrnil pred
dnevi. Na posodo so prišli Mateo Koprivc, Nejc Klašnja, Stian Džumhur, Anej Kujović, Nedim Ljubijankić (nekdanji slovenski reprezentant U-16) ter Vanja in Tai Matea Panić. Zadnji je bil kot igralec Kopra v lanski sezoni najboljši strelec
1. slovenske mladinske lige in vsi so pričakovali podpis za primorskega velikana, a so bili podjetnejši pri prvoligašu iz
knežjega mesta in fant je podpisal za Celje ter se znašel v Slovenski Bistrici.
V letošnji sezoni je za bistriški klub v prvih treh krogih že dosegel dva zadetka. Prav tako je kar nekaj sprememb doživel
tudi strokovni štab. Mesto trenerja je zasedel nekdanji igralec Maribora in Olimpije ter poznejši trener Nafte in Rogaške
Franc Fridl, mesto njegovega pomočnika pa je v rokah nekdanjega nogometaša Bistrice Anžeta Stegneta. Na mestu
tehničnega direktorja je prav tako vsem znano nogometno ime. Simon Sešlar je bil dolgoletni igralec Celja, z Mariborom
pa je v sezoni 1999/2000 okusil tudi igro v najprestižnejšem klubskem tekmovanju, Ligi prvakov.
Obetaven začetek
Drugoligaško sezono so varovanci trenerja Fridla pričeli v Dekanih, majhni vasici v koprski občini, kjer so se pomerili
z ekipo Jadrana, ki je že nekaj sezon stalni član drugoligaških igrišč. Bistričani so krst prestali odlično, saj so slavili z
zadetkom Matea Koprivca ter vknjižili prve točke v sezoni. V drugem krogu so doma gostili Roltek iz Doba, ki spada
med najboljše drugoligaške ekipe ter odigrali 1:1. Tokrat se je med strelce za bistriški nogometni ponos vpisal Tai Matea
Panić. V tretjem krogu je sledilo gostovanje v Biljah, kjer so domači nogometaši slavili z 2:1, tudi tokrat je za bistriški
klub zadel Tai Matea Panić. Kot zanimivost velja omeniti tudi pogled na število obiskovalcev na tekmi. V 2. krogu, ki je bil
v začetku meseca avgusta, ko je precej ljudi še na dopustih, se je na prvi tekmi v bistriškem športnem parku zbralo
500 gledalcev, kar je bilo z obiskom v Lendavi rekord kroga.
Seveda bo ob dobrih predstavah nogometašev Kety Emmi
& Impola Bistrice obisk še višji, kajti fantje si s svojimi igrami to gotovo zaslužijo. Ob tem seveda ne moremo mimo
navijaške skupine Attems Boys, ki ob zvokih bobna glasno
spodbujajo bistriške nogometaše.
V kolikor vas ob sobotah pot zanese v Slovensko Bistrico, se vsekakor pozanimajte, ali je na stadionu v športnem
parku na sporedu ligaška tekma. V primeru ogleda tekme
se boste gotovo še vrnili.
Damijan Drame
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Mangova torta z bezgom
Sestavine za piškotno dno:
•
•
•

150 g maslenih keksov
70 g stopljenega masla (po potrebi več)
3 žlice ruma

Piškote s pomočjo valjarja ali multipraktika zmeljemo v drobtine. Maslo v kozici ali mikrovalovki stopimo in dodamo k
piškotom. Po želji lahko dodamo za okus še rum ali malo
bezgovega sirupa. Vse skupaj dobro premešamo in po potrebi
dodamo malo masla ali piškotov. Dno pekača v katerem smo
hladili žele, ponovno pokrijemo s peki papirjem. Piškotno dno
enakomerno razporedimo po pekaču in pritisnemo ob dno, da
ne bo odvečnega zraka.

Sestavine za bezgovo kremo:
•
•
•
•
•
•

Sestavine za mangov žele:
•
•
•
•

2 manga
50ml vode
žlica sladkorja po potrebi
5 listov želatine

Mangov žele pripravimo najprej, saj potrebuje veliko časa, da
se strdi. Mango olupimo in narežemo na manjše kocke. Bolj
zrel mango imamo, manj dodatnega sladkorja potrebujemo
in prej se bo zmehčal pri kuhi. Mango nato kuhamo v kozici skupaj z vodo in sladkorjem tako dolgo, da se omehča.. To
bo trajalo približno 10 minut. Ko se mango povsem omehča,
ga pretlačimo z vilicami ali spasiramo v gladek pire. Želatino
za pet minut namočimo v mrzlo vodo, po petih minutah jo
ožamemo in dodamo k mangovemu pireju, dobro premešamo in pokuhamo še malo. Okrogel pekač, v katerem pečemo
torto, obložimo s peki papirjem (dno). Pire še vroč vlijemo v
pekač in postavimo v zamrzovalnik za približno 2 uri (lahko
tudi v hladilnik, vendar bo trajalo dlje časa). Ko se žele povsem
ohladi, ga previdno vzamemo iz pekača in pri tem pazimo, da
se ne prelomi, saj je žele zelo mehak. Odložimo ga na krožnik,
katerega postavimo v hladilnik.

250g mascarpone sira
(Skyr) jogurt z okusom manga (170g)
100 g kisle smetane
6 listov želatine ali 2x krem fix instant želatino
50 ml bezgovega sirupa
4 žlice sladkorja + (1 vaniljev in rumov sladkor)

Vse sestavine razen želatine zmešamo v enotno maso. Za
intenzivnejši okus bezga v kremi dodajte več sirupa. Želatino namočimo v mrzlo vodo za pet minut, nato jo ožamemo in stopimo v kozici, dokler ne nastane tekoča zmes
(ne sme zavreti).V primeru, da uporabljate instant želatino, jo samo umešate v maso. Stopljeno želatino dodamo v
zmes, katero smo pred tem poskusili. Na hitro premešamo
in polovico mase vlijemo v pekač na kekse. Žele na vsaki
strani obrežemo približno za 1.5 cm manj tako, da dobimo
manjši krog ali pustimo, da se vidi, nato ga postavimo na
kremo. Po vrhu polijemo še preostalo kremo in postavimo
v hladilnik, da se čez noč strdi.

Sestavine za mangov pire:
•
•

1 mango
Sladkor in cimet po okusu

Mango skupaj s sladkorjem in cimetom spasiramo v pire,
da dobimo gosto zmes, katero namažemo po površini
torte. Na koncu jo okrasimo po želji.
Recept nam je zaupala Nika Škripač.

