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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

Kazalo
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MARKO
PODGORNIK
direktor

MIKRO+POLO SMO LJUDJE

Rad sem obdan z ljudmi, ki so preprosti, ob katerih se počutim dobro, ki mi dajejo 
energijo in so polni navdiha. Rad sem obdan z ljudmi, ki me izpopolnjujejo in 
dopolnjujejo. Z ljudmi, ki so pozitivno naravnani, ki so pošteni in iskreni. Zaupanja 
vredni. Rad sem obdan z ljudmi, ki radi ustvarjajo, se radi nenehno učijo, ljubijo 
spremembe in ki nimajo strahov. Z ljudmi, ki so odgovorni in radi preizkušajo neznano. 
Rad se obdajam z ljudmi, za katere je včeraj zgodovina, jutri negotova prihodnost, 
danes pa so tukaj in plešejo skozi življenje, kot da jih nihče ne gleda. Predvsem pa 
sem rad obdan z ljudmi, ki sprejemajo drugačnost, ki vsakega sprejemajo takšnega, 
kot je. V popolnosti.
 
Morda poetično, a ta začetek me najbolje opiše. Takšen sem. Seveda ne vedno in 
povsod, saj veste – izjeme potrjujejo pravila. Ko sem bil konec poletja 2006 postavljen 
na čelo Mikropolovk in Mikropolovcev, sem nehote začel podjetje spreminjati v to, 
kar sem sam. Vrednote, ki jih zasledujem sam, so s tedni, meseci in leti postale 
vrednote našega podjetja. Ne glede na to, da v naše podjetje v prvi vrsti vstopamo iz 
ekonomskih razlogov, sem si vedno želel, da bi imel ob sebi sodelavce in sodelavke, 
ki nas družijo tudi skupne vrednote. 
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Zato sem že v prvem mesecu po prevzemu dirigentske palice spisal dokument Naša 
kultura, v katerem sem poskusil združiti vrednote prvega direktorja s svojimi. Pod 
prvo izdajo sem se tako podpisal Marko, pod izdajo za leto 2019, ki smo jo poimenovali 
Naša kemija, pa ste se prvič podpisali moji sodelavci; sam dodajam samo uvod. 
Ponosen.

MIKRO+POLO smo ljudje. Brez nas je naše podjetje samo skovanka dveh besed na 
papirju, ki ne pomenita ničesar. Vsebino smo dodali in jo vsak dan oblikujemo vsi, ki 
vstopamo v ta naš MIKRO+POLO. In če želimo še veliko let vanj vstopati z veseljem in 
nasmeškom na obrazu je prav, da na prvo mesto postavimo podjetje, ki mu služimo. 
Samo, če bo v prvi vrsti interes podjetja in šele v drugi vrsti naš lasten, bomo zgodbo 
o uspehu pisali še dolgo. MIKRO+POLO smo mi. Mi vsi. In vedno bomo.

Naša kemija je naš testament, je naša ustava. Je popis vsega, kar smo in kar želimo 
biti. Je naš kompas, ki bo celotni družini Mikropolovcev vedno in povsod pokazal 
pravo smer.

Prijetno branje!
                                                                                                  Marko Podgornik,
                                                                                                  direktor
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Vizija 2025: Postati prva izbira kupcev
Vizija Lab Interior 2025: Priti med TOP5 svetovnih

proizvajalcev laboratorijskega pohištva

VREDNOTE
DRUGAČNOST

(izvirnost, inovativnost,
kreativnost, preprostost)

KOMPETENTNOST
ODGOVORNOST

(do dela, zaposlenih,
družbe in okolja)

VESELJE DO DELA
OSEBNA RAST

POSLANSTVO
Smo družina zavzetih
strokovnjakov, ki za svoje
partnerje išče inovativne
poti pri opremi in razvoju
laboratorijev prihodnosti

ZAKAJ SMO TU, KAM HOČEMO,
V KAJ VERJAMEMO?

.

.

. Zlata odličnost
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ZAČETKI

Iz majhne obrtne delavnice, kjer je g. Vojko Podgornik pričel z navijanjem tuljav in 
izdelavo transformatorjev, smo postali renomirano slovensko podjetje za oskrbo
laboratorijev. Izjemne ideje so nas vedno postavljale na vodilno mesto, zato nam je 
konkurenca sledila in nas posnemala. 

Začeli smo z reševanjem problemov kupcev in iskanjem izdelkov, ki so jih potrebovali 
pri svojem delu. Na ta način smo se razvili v zaupanja vrednega partnerja, ki zna 
prisluhniti kupcu in mu nuditi kakovostno storitev. 

Bili smo pionirji tako v prodajnem programu, organizaciji podjetja kot v načinu 
nastopanja na trgu. Prvi smo izdali lasten slovenski katalog laboratorijske opreme, 
pribora in kemikalij ter ustanovili inženiring, ki načrtuje, proizvaja in montira 
laboratorijsko pohištvo. 

+ Zaupanja vreden partner, znamo prisluhniti kupcem.

+ Vodilno mesto, pionirji.

1990

DANES

Danes smo največji dobavitelj za laboratorije v Sloveniji. Pri skoraj tridesetih letih 
smo še vedno vodilni v celoviti, kupcem prilagojeni ponudbi v lastni spletni trgovini 
v slovenskem jeziku. Inženiring pa je v teh letih močno prerasel meje Slovenije 
in pod lastno blagovno znamko Lab Interior postavlja laboratorije širom po svetu. 
Danes lahko ponudimo laboratorij na ključ – ga zasnujemo, izdelamo, instaliramo, 
opremimo z vsemi aparati, priborom in opremo ter potrebnimi kemikalijami.

Zrasli smo v podjetje, ki se ne ukvarja samo s prodajo, ampak tudi s proizvodnjo in 
svetovanjem. Način interakcije je danes drugačen. Kot strokoven in kompetenten 
partner kupcem pomagamo pri odločitvi za izdelke, ki najbolje zadovoljujejo njihove 
potrebe, obenem pa so za nas strateškega pomena in imajo visoko dodano vrednost. 

+ Pri nas lahko naročite laboratorij na ključ.

+ Prodaja + svetovanje.

2020
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Andreja Zimič
Pomočnica direktorja za IKT

V Mikro+Polo sem se v vseh letih, kar sem tukaj, 
naučila ogromno, tudi odnosa do dela, do kupcev, 
predvsem pa odnosa do sodelavcev. Kljub temu, da 
smo med seboj zelo različni, kot barve, se moramo 
zavedati, da le s sodelovanjem lahko skupaj tvori-
mo mavrico. Zato sem prepričana, da je treba pri-
dobljeno znanje in izkušnje deliti, saj se le tako naš 
tim razvija in RASTE še naprej. 

SKUPAJ RASTEMO
IN DOSEGAMO CILJE

Dolžnost vseh, ki vsak dan stopamo v MIKRO+POLO, je rast – tako osebna, kot rast 
našega podjetja. Le na tak način skupaj gradimo lepši jutri.  Upamo si biti drugačni 
in preprosti. Smo odkriti – do sebe, drug do drugega in do naših partnerjev. Od sebe 
zmeraj zahtevamo največ in pri tem uporabljamo vse svoje male sive celice. Tako 
skupaj rastemo in dosegamo zastavljene cilje.  

ČAKA NAS ČUDOVITA PRIHODNOST!

+ Smo drugačni, preprosti in odkriti do sebe in drugih.

+ Največ zahtevamo sami od sebe!
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Tina Hohnjec
referentka za podporo kupcem

Vedno, ko se s kupcem pogovarjam po telefonu, mu 
skušam dati občutek, da je nekaj posebnega. Osre-
dotočim se nanj, s prijaznim glasom in dobrimi mis-
limi. Izogibam se besedni zvezi »ne vem«. Namesto 
tega skušam poiskati ustrezno rešitev. Zavedam se, 
da se moje razpoloženje in nasmeh »čutita« na drugi 
strani.

NASMEH ODPIRA VRATA ZA USPEH!
Ali ste vedeli, da za nasmeh potrebujete manj 
energije kot za mrščenje? Pri nasmehu sode-
luje 17 obraznih mišic, pri mrščenju pa kar 43. 
Nasmeh lahko potencira srečo, ne samo vašo, 
ampak tudi srečo ljudi okrog vas.

VSI SMO
PRODAJALCI

Vsi zaposleni smo prodajalci. Naše podjetje predstavljamo vsakodnevno – z 
učinkovito in hitro obdelavo naročil, s kakovostnim servisiranjem, z dobro organizirano 
logistiko, s strokovno prodajo, vrhunsko proizvodnjo, prilagodljivo montažo in 
nenazadnje s prijaznostjo. Tudi izven podjetja in izven delovnega časa. 

Pozdrav po telefonu, hitrost obdelave kupčevih zahtev, embalaža dostavljenih 
izdelkov … to so dejavniki, ki postavljajo našo ceno. Zelo pomembno je, da telefon ne 
zvoni v prazno, da se v našem glasu čuti nasmeh in da so izdelki dostavljeni v »naši« 
embalaži in ne v »škatli za čevlje«. 

+ Zaposleni smo vsi prodajalci in vsak dan predstavljamo naše podjetje, vedno in povsod.

+ Prijazna komunikacija, hitra obdelava naročil, lepa embalaža pošiljk.
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Pri svom radu se uvijek trudim, da slušam kupca i da mu dam punu 
podršku. Da zna da sam pokušala sve da mu pomognem i da sam mu 
se maksimalno posvetila. Svaki kupac, koji to uviđa, uvijek mi se vraća.

Isto tako, treba cijeniti sebe i svoju kompaniju. Ako ti sam znaš svoju 
vrijednost i cijeniš sebe i kompaniju u kojoj radiš i drugi će to isto tako 
cijeniti! Uvjerena sam, da to pridonosi mom zadovoljstvu i sreći u radu. 
Zbog toga često lakše nađem pravo rješenje za kupce.

Amina Karić - Sarajevo
prodajna predstavnica

Naši kupci so naši dolgoročni poslovni partnerji. Ne obstajajo zaradi nas, temveč 
mi obstajamo, ker jih imamo. Zato se moramo pred vsako odločitvijo postaviti v 
vlogo kupca. 

Ključni cilj je skrb za zadovoljstvo naših kupcev in preseganje njihovih pričakovanj. 
Ni dovolj le obdelava naročila in dobava blaga z izdajo računa. Gre za nenehno 
komunikacijo, preverjanje zadovoljstva kupcev in učenje iz njihovih pripomb, želja 
in kritik. Njihove povratne informacije so ključne za dobro medsebojno sodelovanje. 

Kupci se vračajo, ko jim prisluhnemo, smo z njimi iskreni – ne glede na vrsto 
informacije – in jim damo vedeti, da smo za njih storili vse, kar je v naši moči.

SKRBIMO
ZA KUPCE

+ Posel smo ljudje. Lažje je poslovati s prijatelji. Naše kupce moramo odlično (s)poznati, 

   da bomo z njimi kar najbolje sodelovali.
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Zabavaj se! To je moj moto. Karkoli v življenju počnemo, 
mora biti začinjeno s kančkom zabave. Osebno mi zaba-
ve veliko pomenijo, ohranjajo me mladostnega. Kot event 
manager skrbim, da to sproščenost in mladostno pozitivno 
energijo prenašam tudi na druge. V življenju se je treba tudi 
zabavati, samo tako ima življenje smisel.

Darin Geržina
referent v zunanji trgovini DOBRA ENERGIJA

JE NAŠA MOČ

Morda je bilo pozitivno energijo včasih, ko nas je bilo v podjetju manj, lažje čutiti in 
vzdrževati. Prava energija prihaja iz zavedanja, da smo za naše podjetje sposobni 
in pripravljeni narediti nekaj več. “Stari” sodelavci jo čutimo še danes in želimo 
si jo prenesti na ostale. Nove sodelavke in sodelavci pa prinašajo novo, mlado, 
neobremenjeno energijo. Prihaja iz njihove mladostne zagnanosti, iz iskanja vedno 
novega in iz želje po spremembah. Pomembno je, da vsak sodelavec na svoje delo 
gleda z veliko mero entuziazma. Tisti, ki ga delo ne veseli, zavrže dobro tretjino 
svojega življenja! Smo podjetje mnogih talentov. Hobije spodbujamo, ker nam dajejo 
zagon in prinašajo veselje do dela.

Pozitivni, optimistični ljudje so tisti, ki zmagujejo. Optimisti prinašajo veselje drugim 
in sebi. Zmaga pa ne pomeni vedno, da nekdo izgubi. Najslajše so zmage brez 
poražencev.

Z združeno pozitivno energijo ostajamo inovativni, ustvarjalni in tako krepimo pozi-
tivno drugačnost.

+ Naša pozitivna energija nas žene naprej in navzgor.
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Kot vodja verjamem, da je potrebno imeti vizijo in ji slediti 
ne glede na prepreke. Le to je potrebno prenesti na vsakega 
posameznika v oddelku. Zato je pomembna pozitivna energija, 
učinkovita komunikacija in dajanje vzgleda. Vodja mora prav 
tako skrbeti za prijetno počutje sodelavk in sodelavcev.

Jure Mlakar
direktor programa Lab Interior

VODJE SO ZGLED

Naloga vseh vodij je, da širijo pozitivno energijo in so dober zgled vsem zaposlenim. 
Obveza vodij je motivacija zaposlenih in skrb za njihov razvoj. Pomembno se je 
zavedati, da razvoj in napredovanje ne pomenita vedno enako. V rokah vsakega 
posameznika pa je, da se razvija in napreduje.

Vsak vodja z vsakim svojim sodelavcem ali sodelavko opravlja poglobljene 
razgovore, na katerih se dogovarjata o rezultatih in načrtih, osebnem razvoju in 
razmerah za opravljanje dela. 

+ Vodje so in morajo biti zgled pri širjenju pozitivne energije.

+ Vsak zaposleni je odgovoren za svoj napredek in razvoj.
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Vodje so postavljeni od zunaj, voditelji rastejo od 
znotraj, iz sebe. 

Zaposleni ocenjujemo vedenje, zavzetost, podjetnost, inovativnost in so-
cialne vrline vodij. Vodilni delavci (samo) kritično in zavestno sprejemamo 
mnenje zaposlenih kot najvišjo stopnjo konstruktivnosti v odnosih. 

VODJE SO VIR
NAVDUŠEVANJA

Ključna lastnost voditeljev je, da znajo svoje navdušenje prenesti na druge. Njihovo 
notranje sonce osvetljuje, navdihuje in greje tudi ljudi okrog njih. Vir navduševanja je 
v njih in ga nenehno iskrijo z vprašanjem zakaj – ali še bolje – za kaj?

Voditelji s prožno miselnostjo so prepričani v človeške zmožnosti in razvoj. Podjetje 
uporabljajo kot motor rasti – zase, za sodelavce in celoto. Posel je zanje potovanje. 
Vse vključujoče, živahno potovanje, napolnjeno z učenjem.

+ Voditelji navdušujejo.

+ Voditelji verjamejo v svoje sodelavce.
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Verjamem, da je za dobro sodelovanje potrebno, da se osvobodiš 
strahu in ogroženosti, svojega ega in sebičnosti. Vse našteto hromi 
in omejuje. Za soustvarjanje s srcem, za prestopanje meja in izsto-
panje iz okvirjev moraš resnično verjeti v dobro v drugem, verjeti, 
da se lahko prav od vsakega nekaj naučiš in da je prav vsak v ne-
čem boljši od tebe. Takšni smo skupaj nepremagljivi.

Pia Ulaga Čokl
prodajna predstavnica

SKUPAJ SMO MOČNEJŠI

Vse dosedanje uspehe smo dosegli skupaj. Kot tim. Včasih je prav neverjetno, koliko 
znanja in idej prispeva vsak posameznik, ko se kot tim lotevamo novih projektov. 
Pravi tim je tisti, katerega rezultat je več kot seštevek rezultatov posameznikov, ki 
ga sestavljajo. To smo že večkrat dokazali. 

Vsaka veriga je močna le toliko, kolikor je močan njen najšibkejši člen. Zato se vzpod-
bujajmo, si pomagajmo in predvsem skrbimo za odkrito in konstruktivno medse-
bojno komunikacijo. Tako se učimo in skupaj rastemo. S sodelovanjem zmaguje-
mo, spreminjamo sebe in svet.

+ Rezultati pravega tima so boljši kot seštevek rezultatov posameznikov.
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Za sodelovanje je potrebno zaupanje – najprej vase, v svoje sposobnosti, v svojo 
dobronamernost in v prihodnost, seveda pa tudi zaupanje v ljudi okrog sebe. 
Sodelovanje ni tekmovanje v dokazovanju, kdo je boljši, kdo ima prav, kdo ima 
najbolj izvirne ideje. Sodelovanje je povezovanje, dopolnjevanje, poglabljanje, so-
ustvarjanje nečesa novega, česar ne more narediti noben posameznik.

Za dober odnos sta potrebna (vsaj) dva. Vendar lahko dinamiko odnosa spreme-
nimo tudi sami. Kako? Tako, da preusmerimo svoja pričakovanja, da se spreme-
nijo drugi, na to, da se najprej osredotočimo na lastno dojemanje.

Sodelujmo s srcem.
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Dejan Lekić
skladiščnik

Ob ustvarjanju, rasti in razvijanju podjetja je pomembno, da vlagamo 
v znanje zaposlenih. Znanje je osnova, da pridemo do sredstev za 
investiranje. Zaposleni pa moramo imeti v podjetju odnos, kot ga ima-
mo v svojem domačem okolju, kjer je potrebno razmišljati smotrno 
in predvsem ekonomično. Tega načela se držim tudi sam, v službi in 
doma.

USTVARITI, DA LAHKO
VLAGAMO

Če želimo rasti in se razvijati, moramo imeti sredstva, predvsem finančna. Z neba 
nam na krožnik še nikdar ni padlo nič! Dolgoročne rezultate daje samo naše trdo, 
zavzeto in predano delo. 

Prodaja izdelkov po previsokih cenah bo odgnala vse kupce. Če jih bomo prodajali 
po prenizkih cenah, ne bomo preživeli. Čudovita težava, ki nas je primorala cene 
postavljati preudarno in ob tem razmišljati ekonomično.

+ Naše trdo delo je osnova za dolgoročne rezultate - za sredstva za rast in razvoj.

+ Preudarnost in ekonomičnost pri oblikovanju cen.
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Vprašaj se: kako ravnam z odpadnim papirjem? Ali namesto 
enostavnega e-maila telefoniram v tujino in razpravljam? Ali 
med službo uporabljam internet v zasebne namene? Koliko 
časa porabim za prepričevanje, kdo ima prav in kdo mora kaj 
narediti? … Takšnih stroškov je veliko.

Dnevno odpremimo več kot 200 pošiljk, za kar potrebujemo og-
romno škatel in pakirne embalaže. Pri svojem delu se trudim, da 
z embalažo ravnamo racionalno. Kot najstarejši v skladišču prev-
zemam to kot obveznost in ta vzgled prenašam tudi na mlajše so-
delavce. Pomembno je racionalno rabiti energijo, material in čas.

Branko Zorec
vodja skladišča

? DOSEGAJMO DOBRE REZULTATE
Z MALO SREDSTVI

Metanje sredstev skozi okno je v našem podjetju greh. Ni umetnost doseči cilja, če 
imaš na voljo veliko sredstev (denarja, kadrov… ). Če jih imaš v omejenih količinah in jih 
znaš pravilno razporediti – to je umetnost. Z dobrimi rezultati in odličnim poslovanjem 
smo že večkrat dokazali, da smo »umetniki«. 

Pot do rešitve izberi racionalno; izračunaj stroške (ne samo finančne) in razmisli o 
pričakovanem uspehu. Samo na ta način se lahko odločiš, če je tvoja pot pravilna in 
upravičena. 

Naj bo vsak strošek racionalen odgovor na potrebe poslovanja.

+ Obnašamo se kot dobri gospodarji, kot da delamo v lastnem podjetju.

+ Mislimo na racionalnost vsak dan, pri vsakem opravilu!
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Preprostost se kaže tudi v tem, da se vsi v podjetju tikamo; 
od direktorja do vzdrževalca. Tikanje ima veliko prednosti: za-
upnost, pripadnost, povezanost. Zahteva pa tudi spoštljivost in 
upoštevanje bontona v komunikaciji. Del strpnosti in spreje-
manja drugačnosti je, da dopuščamo tudi, da se vsak posa-
meznik odloči, ali mu tako neformalno komuniciranje ustreza.

Naša prednost je v tem, da si zadev po nepotrebnem ne “kompliciramo”. 
Ker imamo tudi preprosto in jasno komunikacijo, zelo dobro sodelujemo. 
To pomeni dobro delovno klimo, ki posledično prinese izboljšanje delovnih 
procesov, inovacije... V takem kolektivu je veselje delati.

Drago Tutek
mizar

PREPRO
STO ST

NAŠA VRLINA JE
PREPROSTOST

Kadar v neki skupini ali podjetju sodeluje več ljudi, morajo obstajati pravila. A če so 
preveč kompleksna (ali birokratska), jih težko upoštevamo. In k birokraciji pogosto 
prištevamo tudi planiranje. Vendar je dobro planiranje osnova za izdelavo smernic 
poslovanja, po katerih se ravnamo vsi. Pretiravanje v planiranju podjetje res lahko 
vodi v paralizo, zato naj te vodita zdrav razum in racionalnost.

Vsak zaposleni mora planirati svoj razvoj, svoje delo, sodelovati pri planiranju 
poslovanja podjetja. 

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

+ Zdrav razum in preprostost pri načrtovanju in postavljanju (nujno potrebnih) pravil.

+ Naša moč je v naši preprostosti in zavedanju naših prednosti.
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Vodje so vir ustvarjalnosti
Da razvijaš svojo vlogo voditelja, je potrebna ustvarjalnost. Vsak voditelj je edinstven, 
saj izhaja iz svoje notranje motivacije, iz svojega ZA KAJ. Poleg kreiranja osebnega 
voditeljskega sloga pa je ustvarjalnost potrebna, da iz dane situacije narediš nekaj 
novega, kar do tedaj še ni bilo mogoče.

Priložnosti za ustvarjalnost se pojavijo, ko ustaljeni načini ne delujejo več in se zaleti-
mo v zid. Opustimo stara orodja in preusmerimo žarek pozornosti na to, kar se pora-
ja okrog nas in v nas. To je kot razpoka v naši resničnosti. Takrat imamo možnost, da 
jo zbrusimo ali se ustavimo.

Za kreiranje novih pristopov in rešitev so potrebni odprt um, odprto srce in jasen 
namen videti, čutiti ter dopustiti, da staro gre.

Mikropolovci radi rečemo, da so pri nas edina stalnica 
spremembe, kar je na svoj način že kar zlato pravilo. 
Vedno smo na preži za novimi idejami in načini, kako 
bi lahko nekaj izboljšali, nadgradili ali naredili drugače, 
učinkoviteje.

Darja Klep
prodajna predstavnica

POČNIMO STVARI
NA NAŠ NAČIN

Novo rešitev najdemo tako, da se vprašamo, zakaj neko stvar počnemo na nek način. 
Napredujemo lahko, če se pri delu upiramo enakemu vzorcu, pa četudi se nam ta 
zdi pravilen. Najti moramo naš, drugačen način in ga pogumno vpeljati v delo – ne 
samo pri velikih odločitvah, ampak tudi pri reševanju vsakodnevnih opravil. Želja po 
preizkušanju novih načinov nas mora neprenehoma voditi naprej. Zato se vsak dan 
vprašaj, kaj lahko izboljšaš. 

Vedno smo bili podjetje z originalnimi poslovnimi idejami. Pomembno je, da takšni 
ostanemo. Vsak dan, pri vsakem opravilu.

+ Upamo si biti drugačni, preizkušati nove načine.

+ Vsak dan se vprašamo: kaj lahko izboljšamo? Kaj lahko naredimo drugače?
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V podjetju imamo vsi zaposleni isti cilj, vsi stremimo 
h kakovosti naših proizvodov in zadovoljstvu upo-
rabnikov. Če vsi merimo v isto tarčo, nam uspeh ne 
more pobegniti.

Matic Košir
priprava proizvodnje

OSREDITOČENJE JE 
POMEMBNO ZA NAŠ USPEH

General, ki bije več bitk naenkrat, bo verjetno poražen. Nikdar ne bomo mogli početi 
vsega naenkrat, na vseh trgih, ob istem času. Nikoli ne bomo mogli zadovoljiti vseh 
kupcev, vseh njihovih potreb in želja. Osredotočimo se na eno; na začetku morda 
na prodajni program, nato na kupce, potem na način prodaje itd. Osredotočenje 
pomeni moč, na to se spomni prav vsak delovni dan. 

OSREDOTOCENJE
V

+ Osredotočenje je ključ do uspeha. Vsi smo del istega mozaika.
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Odgovornost je privilegij!? Kako je potem mogoče, da se je toliko ljudi vztrajno 
otepa? Zakaj strah pred njo, če to strah sploh je? Morda gre zgolj za vzdrževa-
nje cone udobja? Ali pa smo si skozi leta dovolili 
zaspati? 

Še bolj zanimivo postane, ko ti v podjetju povedo, da so napake privilegij aktiv-
nih. Delodajalec nam daje vsa pooblastila: dovoli, da smo kreativni, da sode-
lujemo, razmišljamo in delimo svoje ideje – da ne stagniramo. Zato: bodimo 
drzni in si upajmo. Jaz si upam! Upaj si še ti!

Leonida Mušič
projektni vodja

PREVZEMANJE ODGOVORNOSTI
JE PRIVILEGIJ

Manj kot imamo ljudi, ki so sposobni sprejemati odgovornost, več imamo birokracije. 
Sprejemanje odgovornosti nima nič z izobrazbo, finančnim položajem ali funkcijo 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. 

V družini Mikro+Polo želimo ohraniti osredotočenost na posameznika in se medsebojno 
podpirati. Imamo svoje pravice, a tudi dolžnosti. Svoboda prihaja z odgovornostjo.

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

Vsak dan izrabljaj svoj privilegij – svojo pravico in dolžnost, da se odločaš in prevzemaš 
odgovornost.

+ Sprejemanje odgovornosti in samostojno odločanje je ključ napredka.

+ Kdor dela, tudi greši – pomembno je poskusiti nove stvari, odpraviti napake, 

   ko se pojavijo in jih, kadar je le mogoče, preprečevati.
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Damjan Zupanič
serviser

Boštjan Perko
e-poslovanje

Veseli me, da lahko izrazim svoje mnenje in dajem ideje. Ko-
nec koncev lahko le tako rastemo in drug drugemu pomaga-
mo. Vsak izmed nas gleda na neko stvar iz drugega zornega 
kota; s tem, ko lahko pove, kaj vidi, je rešitev problema zelo 
enostavna. Več glav več ve!

V prejšnji službi si nisi mogel sam določiti, kdaj greš npr. 
na malico, dopust ali kdaj imaš prost dan. Prazniki in vi-
kendi so bili načeloma vedno delovni. Le redko, z veliko 
utemeljevanja, si lahko dobil prosto. V MIKRO+POLO 
me zelo veseli, da si odhod na malico in kosilo lahko 
določiš sam, glede na delo, ki ga imaš. Veseli me tudi, 
da je poskrbljeno za zdrav način prehranjevanja, kar 
je v današnjem času zelo pomembno.

SMO DRUŽBENO
ODGOVORNO PODJETJE

Podjetja ne predstavlja naša blagovna znamka, temveč zaposleni. Zato zado-
voljstvu zaposlenih pri delu dajemo poseben poudarek. Vedno imamo posluh za 
ideje sodelavk in sodelavcev. Trudimo se ponuditi, česar si druga podjetja ne upajo. 
Naš cilj je postati in ostati najboljši delodajalec daleč naokrog. Imamo brezplačen 
zajtrk, neomejen plačan dopust in odlične malice za lepši dan … organiziramo nepo-
zabne zabave, izlete, športne aktivnosti in negujemo sproščen odnos s posluhom za 
posameznika. 

Upoštevamo interese sodelavcev pri usklajevanju poklicnih in družinskih obveznosti. 
Izvajamo družini naklonjeno kadrovsko politiko in dajemo zgled za združevanje po-
klicnega in družinskega življenja. Ena od obveznih točk pri rednih individualnih razgo-
vorih je tudi vprašanje o usklajevanju poklicnih in družinskih obveznosti.

Organiziramo redna izobraževanja in treninge s področja stroke, osebnostne rasti 
in socialnih veščin zaposlenih. Omogočamo jim interne prerazporeditve v skladu z 
njihovimi željami po novih izzivih.

...do zaposlenih

+ Podjetje predstavljamo zaposleni, naše ideje, naša zavzetost in predanost, 

   zato nam Mikro+Polo ponuja veliko ugodnosti.

+ Skrbimo za skladnost poklicnega in družinskega, zasebnega življenja. Smo 

   družini prijazno podjetje. Naša vrednota je odgovornost do zaposlenih.
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Bodi to, kar si, razmišljaj s svojo glavo, začni dan vesel in skušaj čim 
bolj uživati v svojem delu. To je moje načelo, ki ga skušam vsak dan 
posebej živeti v podjetju, v katerem delam že šestnajst let.

Janja Ogrizek
prodajna referentka

SMO DRUŽBENO
ODGOVORNO PODJETJE

Smo strpni. Spoštujemo vse življenjske stile, spolne usmeritve, drugačnosti. 
Različnost nas bogati, prinaša novo kakovost v življenja in odnose ter spodbuja 
najboljše v nas. Zato smo tudi LGBT prijazno podjetje.

…do okolja 
Prizadevamo si postati zeleno podjetje. Poslujemo brez papirja. Dokumente pregle-
damo in shranimo v elektronski obliki. Na ekološki papir natisnemo, kar je nujno pot-
rebno. Ločujemo odpadke, imamo Ekotičke, blago pakiramo v reciklirano embalažo, 
zbiramo odpadne kemikalije pri naših kupcih ter jih brezplačno odpeljemo in uničimo.

…do skupnosti
Z različnimi akcijami med mladimi promoviramo naravoslovje, še posebej kemijo.
Pomagamo socialno šibkejšim otrokom in družinam v našem lokalnem okolju.

+ Trajnostna, ekološka naravnanost je naša pomembna vrednota.

+ Promoviramo naravoslovje (sploh kemijo) med mladimi.

+ Smo sočutni in imamo posluh za socialne stiske.

+ Različnost nas bogati, strpnost do drugačnosti je naša usmeritev.
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Scooby Doo
štirinožni prijatelj

Hov hov…kdor je zloben do živali, ni dober človek. Zato me veseli,da 
smo v Mikro+Polo štirinožni prijatelji dobrodošli. Če stvari ne moreš 
pojesti, ali se z njo igrati, jo polulaj in pojdi dalje. To je moje načelo. 
Med delovnim časom sem deležen sprehodov na svežem zraku, 
cartanja in igranja…A je lahko še lepše?! Woof…

+ Štirinožnim prijateljem prijazno podjetje.

+ Veselje in sproščenost na delovnem mestu.

+ Nova rubrika “Mikroljubljenčki” v našem internem časopisu Mikrofon.

V SLUŽBO S KUŽKOM

Ja, tako je. Hišni ljubljenčki so v našem podjetju zelo dobrodošli. Ne le, da so njihovi la-

stniki tako še bolj povezani z njimi; tudi žival se počuti varneje, srečnejše. Hkrati v naš 

delovni čas in okolje prinašajo veliko mero veselja, sproščenosti in tako sooblikujejo  

pozitivno klimo. Stik z živaljo je neke vrste terapija.

Živali nam pomenijo veliko. Zato smo zanje v 2019 namenili tudi posebno rubriko »Mi-

kroljubljenčki« v našem internem časopisu Mikrofon. V rubriki se bomo posvetili raz-

ličnim  temam  -  od  pasem,  do  vzgoje,  prehrane, smešnic in drugih zanimivih tem.  

Naše podjetje ne skrbi le za hišne ljubljenčke zaposlenih. Kot družbeno odgovorno 

podjetje nam je mar tudi za živali, ki nimajo tolikšne sreče v svojem kosmatem življe-

nju. Zato občasno poskrbimo za živali v zavetiščih in priskočimo na pomoč s prispevki 

v različnih oblikah.



VESELI NAS, DA DOSEŽENEMU
CILJU VEDNO SLEDI NOV ZAČETEK

Ni sreča, ko dosežeš cilj. Sreča je biti na poti do cilja. Naša čudovita usoda je, da 

smo še vedno na začetku. Na vseh področjih. Napredovali bomo samo, če se bomo 

neprestano spraševali, kako lahko to, kar počnemo danes, jutri naredimo bolje.

Vsak dan stopajmo v podjetje z veliko mero optimizma in razmišljajmo s svojo glavo. 

Bodimo veseli, da nas čaka še ogromno dela. Poiščimo veselje v njem. “Če ne veš, kam si namenjen, 
se ti lahko zgodi, da boš tja tudi prišel.” 



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

4. izdaja dopolnjena v mesecu maju 2018

5. izdaja dopolnjena v mesecu januarju 2019

Pri pripravi Naše kemije so sodelovali (v abecednem vrstnem redu): 
Darin Geržina, Boris Grobelnik, Tina Hohnjec, Darja Klep, Matic Košir, De-
jan Lekič, Mirjana Mladič, Leonida Mušič, Janja Ogrizek, Pia Ulaga Čokl in 
Matej Verbošt.

S pregledovanjem, dopolnjevanjem in popravki so se zelo potrudili: 
Breda Kodba, Marko Hanc in Mirjana Mladič.
 
Oblikovanje, fotografija: Jan Veselič
 
Odgovorni urednik: Marko Podgornik
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