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Spoštovana 
sodelavka, sodelavec! 

V želji, da bi bili vsi zaposleni 
s ponosom del ekipe, je pred 
vami dokument

kulturanaša

Razumemo jo lahko kot na-
vodila za delo, kodeks obna-
šanja ali pa kot bonton. Na 
nek način predstavlja tudi 
našo ustavo oziroma zakon. 

Želim si, da bi to kulturo 
sprejeli za svojo, jo podrobno 
poznali in se z njo poistoveti-
li. Če se vam kdaj zgodi, da ne 
veste kako naprej, kateri nas-
vet poslušati ali kako ustre-
či kupcu, vzemite v roke to 
»našo kulturo« in jo še enkrat 
preberite. Prepričan sem, da 
boste v tem dokumentu našli 
odgovor na vsako poslovno 
vprašanje. 

Zavedajmo se, da kdor se 
preneha truditi biti boljši, 
enostavno preneha biti do-
ber. In to velja tako za pod-
jetje, kot vsakega slehernega 
posameznika.

Marko Podgornik,
direktor

Dva kamnoseka klešeta 
granitne kocke. 

Na vprašanje »kaj delata?« 
prvi reče: »Klešem ta  
prekleti kamen.« 

Drugi pa s ponosom 
odgovori: »Sem del ekipe,  
ki gradi katedralo!« 

Jan Karlson



Iz majhne obrtne delavnice, kjer smo pričeli z navijanjem tu-
ljav in izdelavo transformatorjev, smo postali renomirano slo-
vensko podjetje. Izjemne ideje našega ustanovitelja, g. Vojka 
Podgornika, so nas vedno postavljale na vodilno mesto, zato 
nam je konkurenca sledila in nas posnemala. Bili smo pionir-
ji tako v prodajnem programu, organizaciji podjetja in načinu 
nastopanja na trgu. Prvi smo ponudili lasten slovenski katalog 
laboratorijske opreme, pribora in kemikalij in prvi lasten inže-
niring s proizvodnjo laboratorijskega pohištva. 

Danes smo največji dobavitelj za laborato-
rije v Sloveniji. Po 20. letih smo še vedno 
edini, ki izdajamo lasten katalog v sloven-
skem jeziku. Naš inženiring pa je v teh letih 
močno prerasel meje Slovenije in izdelave 
manjših laboratorijev. 

Dolžnost vseh nas, ki vsak dan stopamo v 
MIKRO+POLO, je rast. Naša osebna rast 
in rast našega podjetja. Le tako bomo za 
naše podjetje in za nas, vsakega sleher-

nega posameznika, prišli do lepšega jutri. 
Najlažje bomo to rast dosegali tako, da si 
bomo upali biti drugačni, da bomo prep-
rosti ter odkriti drug do drugega in do na-
ših partnerjev. In seveda -- da bomo največ 
zahtevali sami od sebe; ne od drugih. In če 
bomo ob vsem tem pametno uporabljali še 
naše male sive celice, je pot do zmage za-
gotovljena.

ČAKA NAS ČUDOVITA PRIHODNOST!

uvod



Naš rek je "vaš partner za laboratorij". Začeli smo tako, 
da smo kupcem reševali probleme in za njih iskali izdel-
ke, ki so jih želeli pri svojem delu. Na ta način smo zrasli 
v zaupanja vrednega partnerja, ki zna prisluhniti kupcu 
in mu pomagati. In tega ne smemo pozabiti. 

Seveda smo v letih razvoja zrasli v podjetje, ki se ne 
ukvarja samo s prodajo, ampak tudi s svetovanjem. 
Zato naša dolžnost ni le pomagati našim kupcem in 
jim ustreči v vsaki njihovi želji, ampak tudi svetovati. S 
pravilnim svetovanjem in promocijo našega prodajnega 
programa pa jih lahko napotimo k izdelkom, ki so za nas 
strateškega pomena in imajo visoko dodano vrednost. 
Na naše kupce nam ni potrebno gledati kot na kralje, 
temveč kot na naše poslovne partnerje. 

Naša želja ni biti najcenejši ponudnik in prodati vse 
za vsako ceno, temveč ponujati pravo razmerje med 
ceno in kvaliteto. Vedno bomo stremeli h kvalitetnim 
izdelkom; pred in po prodaji pa moramo kupcem nu-
diti tudi kvaliteten servis oziroma kvalitetne storitve. In 
samo dober »servis« kupca (priprava ponudb, nabava 
izdelkov, logistika, servis, reševanje reklamacij …) lahko 
upraviči višjo ceno izdelkov.

program
prodajni



Verjetno jo je še čutiti … Čeprav je bilo pozi-
tivno energijo včasih, ko nas je bilo v pod-
jetju manj, lažje čutiti in vzdrževati. "Stari" 
sodelavci jo čutimo še danes in želimo si, 
da bi to pozitivno energijo čutili tudi ostali. 
Prava energija je prišla iz našega prepriča-
nja, da smo za naše podjetje sposobni in 
pripravljeni nekaj narediti. Energija je prišla 
iz naše mladostne zagnanosti in entuziaz-
ma, iz iskanja vedno novega in iz naše želje 
po spremembah. Zato je pomembno, da 
vsak sodelavec na svoje delo gleda z veliko 
mero entuziazma. Tisti, ki ga delo ne vese-
li, zavrže dobro tretjino svojega življenja! 

Naloga vseh vodij je, da širijo pozitivno 
energijo in da so dober vzgled vsem za-
poslenim. Obveza vodij je motivacija zapo-
slenih in skrb za njihov razvoj. Pomembno 
se je zavedati, da razvoj in napredovanje ne 
pomenita vedno enako. V rokah vsakega 
posameznika pa je, da njegov razvoj na-
preduje.

Vsi zaposleni smo prodajalci. Vsi vsak dan 
predstavljamo naše podjetje. Pa naj gre za 
telefonista, šoferja, računovodjo, prodajalca 
na terenu ali direktorja. Našo ceno postav-
ljamo s pozdravom po telefonu, hitrostjo 
obdelave kupčevih zahtev, embalažo dosta-
vljenih izdelkov itd. Zato je zelo pomembno 
ali telefon zvoni v prazno, preden se nekdo 
oglasi, pa še ta se potem oglasi z zaspanim 
glasom. Ravno tako je pomembno tudi, ali 
so naši izdelki dostavljeni v škatli za čevlje 
ali v "naši embalaži" …

Zavedati se moramo, da naši kupci ne 
obstajajo zaradi nas, temveč mi obstajamo 
zato, ker imamo naše kupce. Zato se mo-
ramo pred vsako odločitvijo postaviti tudi v 
vlogo kupca. 

prodajalcivsi smo

je naša moč
naša energija



Če želimo doseči naš cilj po rasti, moramo za rast imeti sredstva. 
Še posebej na področju financ. Iz neba nam na krožnik še nikdar 
ni padlo nič! Vsi vemo, da nam bo dolgoročne rezultate dalo samo 
naše trdo delo. 

Če bomo prodajali s previsokimi cenami, ne bo nihče kupoval naših 
izdelkov. Če jih bomo prodajali s prenizko ceno pa nam ne bo ostalo 
nič zaslužka. Čudovita težava, ki nas je primorala cene postavljati 
preudarno in ob tem razmišljati ekonomično.

nam daje sredstva

Že večkrat smo z našim poslovanjem in 
našimi uspehi dokazali, da lahko do dobrih 
rezultatov pridemo z omejenimi sredstvi. 
Metanje sredstev skozi okno je v našem 
podjetju greh. Ni umetnost doseči cilja, če 
imaš na voljo neomejeno količino sredstev 
(denarja, kadrov …). Na to nas vsak dan 
opozarjajo moderne poslovne stavbe, ki so 
zgrajene kot spomenik človeški norosti, na-
mesto kot racionalen odgovor na potrebe 
poslovanja. 

Preden izbereš pot ali se odločiš za reši-
tev, izračunaj tudi njene stroške (ne samo 
finančne) in njen uspeh. Samo na ta način 
se lahko odločiš, če je tvoja pot pravilna in 
upravičena. 

Denar skozi okno pa mečemo tudi na druge 
načine in to v vsakodnevnem poslovanju: 
ravnanje z odpadnim papirjem, telefonira-
nje v tujino in razpravljanje (namesto da 
pošlješ enostaven e-mail), uporaba inter-
neta v zasebne namene, poraba časa za 
prepričevanje kdo ima prav in kdo mora kaj 
narediti … In takšnih stroškov je neomejeno 
število.

rezultate
dosegajmo dobre

z malo sredstvi

profit



Kadar v neki skupini ali podjetju 
sodeluje več ljudi, morajo ob-
stajati pravila. Vendar bolj kot so 
pravila zakomplicirana, težje jih 
upoštevamo. Zakomplicirana pra-
vila, birokracija in navodila pa rada 
paralizirajo poslovanje. Največ-
krat je sinonim za birokracijo tudi 
planiranje. Vendar je dobro plani-
ranje osnova za izdelavo smernic 
poslovanja, po katerih se ravnamo 
vsi zaposleni. Seveda pa pretira-
vanje v planiranju podjetje res vodi 

v paralizo. Vsak zaposleni mora 
planirati svoj razvoj, svoje delo, 
poslovanje podjetja. Pri tem naj te 
vodita zdrav razum in preprostost. 

Preprostost je enostavno naša 
tradicija. Preprostost v našem 
obnašanju nam daje moč. Tako 
pri notranjem komuniciranju, kot 
v povezavi z našimi kupci in do-
bavitelji. Zanašajmo se na naše 
prednosti, našo moč in našo željo 
po uspehu.

naša vrlina
je preprostost

Samo, če se bomo spraševali zakaj 
delamo neko stvar na nek način, lahko 
najdemo novo rešitev. Če se bomo upi-
rali delati stvari vedno po enakem vzor-
cu, četudi se nam ta vzorec zdi pravilen, 
lahko napredujemo. Zato si moramo 
upati delati na naš, drugačen način. 
Ne samo pri velikih odločitvah, ampak 
tudi pri reševanju vsakodnevnih opra-
vil. Želja po preizkušanju novih načinov 
nas mora neprenehoma voditi naprej. 
Zato se vsak dan vprašaj kaj lahko iz-
boljšaš. 

Vedno smo bili podjetje z originalnimi 
poslovnimi idejami. Pomembno je, da 
smo tako podjetje še naprej. Vsak dan, 
pri vsakem opravilu.

naš način
počnimo stvari na



General, ki bije več bitk naenkrat, bo verje-
tno poražen. Tudi multitalentiran atlet ima 
težave. Zato se moramo tudi mi koncen-
trirati. Nikdar ne bomo mogli početi vsega 
naenkrat, na vseh trgih, ob istem času. 

Vse naenkrat na žalost ne gre … Na začetku 
se moramo morda koncentrirati na prodaj-
ni program, nato na kupce, potem na način 
prodaje itd. Koncentracija pomeni moč, 
zato jo uporabljaj vsak delovni dan. 

Vsak posameznik v podjetju je del mozaika. 
Zato opravljanje tvojega dela nista pomoč 
ali usluga drugemu posamezniku, tem-
več pogoj za uspeh celotnega podjetja; za 
izgled celotnega mozaika.

Manj kot imamo ljudi, ki so sposobni spre-
jemati odgovornost, več imamo birokracije. 
Sprejemanje odgovornosti nima ničesar z 
izobrazbo, finančnim položajem ali funk-
cijo in rangom posameznika. Tisti, ki lahko 
sprejemajo odgovornost in se znajo odločati 
sami, so pomembni za napredek in so tisti, ki 
skrbijo, da se kolesa vrtijo v pravo smer. 

Samo tisti, ki spi, ne dela napak. Napake so 
privilegij aktivnih; tistih, ki lahko svoje na-
pake odpravijo in začno stvari delati prav. 
Zahteva, da napredujemo in se razvijamo, je 
zahteva po napakah. Strah pred napakami 
pa je sovražnik napredka.

privilegij
prevzemanje odgovornosti je

naš uspeh
koncentracija je pomembna



odgovornost
Podjetja ne predstavlja naša blagovna znamka, temveč za-
posleni. Zato dajemo zadovoljstvu zaposlenih na njihovem 
delovnem mestu poseben poudarek. Vedno bomo imeli 
posluh za ideje sodelavk in sodelavcev in potrudili se bomo 
ponuditi tisto, česar si druga podjetja ne upajo, saj je naš cilj 
biti najboljši delodajalec daleč naokrog. Imamo brezplačen 
zajtrk, neomejen plačan dopust in odlične malice za lepši 
dan … Imamo nepozabne zabave in sproščen odnos s poslu-
hom za vsakega slehernega posameznika. Ne glede na nje-
govo delovno mesto. 

Zelena barva v našem logotipu predstavlja naš trud postati 
zeleno podjetje. Tiskanje v podjetju ni dovoljeno, saj nam ra-
čunalniška pismenost omogoča pregledovanje in shranjeva-
nje dokumentov v elektronski obliki. Kar mora biti natisnjeno 
pa natisnemo na ekološki papir. 

Vsi zaposleni, zlasti pa vodje, podpiramo 
vrednote družini prijaznega podjetja. Ob 
tem upoštevamo interese sodelavcev pri 
usklajevanju poklicnih in družinskih obve-
znosti. S svojim vedenjem podpiramo dru-
žini naklonjeno kadrovsko politiko in sami 
živimo na način, ki je zgled za združljivost 
poklicnega in družinskega življenja. 

Ocenjevanje vedenja, zavzetosti in social-
nih vrlin vodij z "anketo vodje" ocenjujejo 
zaposleni; anketa se izvaja na dve leti. Vo-
dilni delavci na najvišji stopnji kritičnosti in 
vesti sprejemamo tudi kritiko zaposlenih 
kot najvišjo stopnjo konstruktivnosti in od-
nosov z zaposlenimi. 

Podjetje organizira redna izobraževanje in 
treninge za vodje s področja osebnostne 
rasti in socialnih veščin. S pridobivanjem 
teh znanj in veščin se vodjem izostri odnos 
do problematike družini prijaznega podjetja. 

Vsak vodja s vsakim svojim sodelavcem 
enkrat letno opravi razgovor, na katerem 
se dogovorita o rezultatih in načrtih, oseb-
nem razvoju in razmerah za opravljanje 
dela. Ena od obveznih točk je tudi vpraša-
nje o usklajevanju poklicnih in družinskih 
obveznosti.

družbena

podjetja



"Če ne veš kam si namenjen,  
se ti lahko zgodi, da boš tja tudi prišel." 
Vsak dan stopajmo v podjetje z veliko mero optimizma 
in bodimo veseli, da nas čaka še ogromno dela. Vsak 
dosežen cilj naj bo namreč začetek nečesa novega!

začetku
veseli nas, da smo šele na



1. izdaja zapisana v mesecu septembru 2006 

2. izdaja dopolnjena z vrednotami družini prijaznega podjetja v mesecu septembru 2010 

3. izdaja zapisana v mesecu oktobru 2014 

Poslovna skrivnost -- samo za interno uporabo.
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