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NAŠE PODJETJE …

Dobro podjetje, z odličnimi vrednotami in etiko poslovanja. A vendarle je podjetje le tako dobro,
kot so dobri njegovi zaposleni in Mikro+Polo je s tega vidika odlična izbira.

SPEX CertiPrep, Metuchen, NJ, ZDA
Mark Tutty, vodja projektov za Evropo

“ ”

Upravna stavba podjetja Mikro+Polo na Zagrebški cesti v Mariboru, ki se razteza na skupni površini 6000 m².
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ŠTEVILO ZAPOSLENIHRAST PRODAJE

Prodajni program zajema:
 Laboratorijske kemikalije, vključno z 

referenčnimi materiali.
 Mikroskopijo, vključno z elektronsko 

mikroskopijo.
 Mikrobiologijo.
 Izdelke za analizo vod (vključno s sistemi za  

on-line meritve).
 Diagnostiko in-vitro, povezano zlasti s kužnimi 

boleznimi, spremljanjem antikoagulantnega 
zdravljenja, zlorabo drog in elektroforezo.

 Opremo za histo/citopatologijo.

Seveda dobavljamo tudi:
 Splošno laboratorijsko opremo: steklo, 

plastiko, ravnanje s tekočinami in 
vzorčevanje.

 Laboratorijsko opremo in potrošni material 
za pripravo vzorcev in njihovo shranjevanje.

 Kromatografski potrošni material in dodatno 
opremo.

 Analitske in merilne instrumente.
 Specifični inventar za znanosti o življenju, še 

posebej povezan z molekularno biologijo in 
celičnimi kulturami.

 Laboratorijske sisteme za pripravo vode.
 Izdelke za osebno zaščito in zaščito okolja, 

vključno z laboratorijskimi izpiralci.

… JE POSEBNO
V družbi MIKRO+POLO že 30 let udejanjamo naše poslanstvo - 
rešiti kupcu vsak problem, s katerim se sreča v eksperimentalnem 
okolju laboratorija.

Za uspešno povezovanje več kot 4000 kupcev na eni ter 300 
dobaviteljev na drugi strani skrbi 100 zaposlenih. Visoko strokovnost 
zagotavljamo s 25 univerzitetno izobraženimi prodajnimi 
predstavniki različnih smeri: kemije, biokemije, mikrobiologije, 
zdravstvene nege, farmacije …, ki letno opravijo več kot 9000 
prodajnih obiskov. 

Še posebej smo ponosni na lastno proizvodnjo laboratorijskega 
pohištva, s katerim smo opremili že več kot 1000 evropskih 
laboratorijev.

Od same ustanovitve podjetja so laboratoriji glavna rdeča nit naših 
dejavnosti. To velja še danes, ko lahko s ponosom trdimo, da smo 
največji in najpomembnejši dobavitelj za laboratorije v Sloveniji.

Ne glede na to, ali laboratorij spada v akademsko sfero ali v 
industrijsko okolje, ali v njem izvajate raziskovalno ali rutinsko delo, 
diagnostiko in-vitro ali določanje okoljskih parametrov, smo v 
podjetju Mikro+Polo pravi naslov za vse potrebe.

Naš prodajni program obsega več kot 500.000 izdelkov; od tega 
jih 420.000 predstavljamo in ponujamo v prvi slovenski spletni 
aplikaciji (market.mikro-polo.si).

MARKO PODGORNIK
direktor

Prepričani smo, da vas bodo o naši strokovnosti in izkušnjah prepričali naši največji dobavitelji: 
Merck, Leica Microsystems/Biosystems, Bruker, Thermo, BioMérieux, Qiagen, Hitachi High-
Technologies, imena, ki ne potrebujejo dodatne razlage.

Naše geslo »Vaš partner za laboratorij« pri nas res velja! Preizkusite nas!

5

https://www.linkedin.com/in/marko-podgornik-559b295b/


76

V MIKRO+POLO SMO …

Podjetje Mikro+Polo mi že skoraj tri desetletja daje vse, kar si človek na službenem področju  
lahko zaželi. Skozi leta se je organizacija podjetja neprestano nadgrajevala, nenehno smo  

postavljeni pred nove izzive, kar nas dela vedno boljše. Vsakodnevno resnično uživam v svojem delu,  
saj sem obkrožena s sodelavci, s katerimi se odlično razumem in skupaj ustvarjamo  

pozitivno delovno energijo. Rezultat tako enostavno ne more izostati.

Valerija Šlamberger,
v Mikro+Polo zaposlena 25 let

“

”

Druženje s poslovnimi partnerji ob selitvi v nove, večje prostore leta 2005.
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sodelavci se v podjetju vsak dan  
srečamo na brezplačnem zajtrku in kosilu“ ”
BREZPLAČEN ZAJTRK

… DRUGAČNI
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31

MAREC 2019

SAMO PODGORNIK [VODJA LOGIstIkE]
Sem nepredvidljiv napadalec, ki se zna tudi uspešno braniti. 
Moje žoge imajo oči, moje gibanje pa ne. Navajen sem, da 
zadenem cilj. Razen, kadar zgrešim.

PETER JAMŠEK [OBDELAVA NAROČIL - DIAGNOstIkA]
Vse moje podaje so kot moja obdelana naročila - hitra, točna, 
natančna in vedno zadenejo prejemnika. Ko pokličete, nikoli ne 
boste naleteli na živi zid ali se znašli v prepovedanem položaju. 
In tako kot vsi prisegam na fair play in ekipni duh.

 PON tOr sre čet Pet sOb Ned PON tOr sre čet Pet sOb Ned

PODJETJEMNOGIHTALENTOV

SAŠA POPOVIČ [skLADIšČNIk]
Odlikuje me izjemna tehnika, fenomenalen pregled nad igro 
in filigransko natančne podaje. Sem prvi strelec mladinskega 
pogona NK Kovinar. Kličejo me tudi nogometni bombarder  
s Tezna (šala).

Koledar2019.indd   4 19.11.2018   15:08:10

vedno smo bili podjetje  
z originalnimi idejami - med  
drugim smo posneli povsem 
drugačen korporacijski film  
in izdali stenski koledar

“

”

STVARI POČNEMO  
NA NAŠ NAČIN

zaposlujemo ljudi iz Slovenije,  
ZDA, Avstrije, Francije, Bosne  
in Hercegovine

“
”

SMO IZ RAZLIČNIH  
DELOV SVETA

ob koncu leta se zberemo na 
zaključni novoletni zabavi, ki je 
vedno tematskega značaja; tako 
smo se v preteklosti zabavali kot 
pirati, v stilu 80. let in Orienta, imeli 
smo »češki party«, se prelevili v 
znane osebnosti in še mnogo več

“

”

SLUŽBENE ZABAVE

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlbsuU8xPKaY%26t%3D90s
https://youtu.be/lbsuU8xPKaY
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sodelavci lahko uživamo neomejeno število dni 
plačanega dopusta; ja, resnično neomejeno število dni“ ”
NEOMEJEN PLAČAN DOPUST

… NAPREDNI
kot eno izmed prvih 18 podjetij v Sloveniji,  
ki so pridobila certifikat Družini prijazno podjetje, 
zaposlenim med drugim omogočamo, da na 
delovno mesto pripeljejo svoje otroke

“
”

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

na delovno mesto lahko pripeljemo 
naše hišne ljubljenčke, ki nam  
v delovno okolje vnesejo veliko  
veselja in pozitivne energije

“

”

ŽIVALI NA DELOVNEM MESTU
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… POVEZANIenkrat letno se ekipe med seboj pomerimo  
v različnih nalogah; tako smo v zadnjih letih na  
primer izvedli spopad plemen in lov za zakladom

“
”

TEAM BUILDINGI

vsako leto se sodelavci odpravimo 
tudi na skupen izlet, pa naj bo  
to adrenalinski Gardaland, rafting  
po reki Neretvi ali izlet z ladjico  
po Jadranskem morju 

“

”

SKUPNI LETNI IZLETI

sami smo izdelali paletni vrt,  
kjer si vsakodnevno z veseljem 
vzamemo nekaj minut za druženje, 
kavo, čaj, klepet ali počitek

“
”

PALETNI VRT
izdajamo mesečni interni časopis, imenovan Mikrofon, 
v katerem s sodelavci delimo najbolj aktualne zadeve 
podjetja, potovanja, novičke, recepte, priporočila za 
filme, nasvete za zdravo življenje itd.

“

”

MIKROFON

12
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NAŠI KUPCI SO …

S podjetjem Mikro+Polo smo zelo zadovoljni. Strokovni nasveti nam velikokrat  
pomagajo pri izbiranju opreme in kvalitetnem opravljanju dela.  

Takšen nivo sodelovanja je lahko za vzgled in si ga želimo tudi v bodoče.

Medicinska fakulteta Ljubljana, Inštitut za sodno medicino
Olga Balažic, univ.dipl.org.

“
”

S tehnološko opremo in sodobnim laboratorijskim pohištvom smo opremili eno najsodobnejših izobraževalnih  
in raziskovalnih ustanov na področju medicine v Evropi – Medicinsko fakulteto v Mariboru.
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zasnovali smo prikupno  
maskoto - laboratorijskega  
miška, ki ponazarja energijo,  
ljubezen in strast do  
laboratorijskega okolja

…  NAŠA STRAST

znotraj spletne aplikacije 
Market edini v Sloveniji 
zagotavljamo storitev 
Špajza - enostavno 
konsignacijsko skladišče, 
kjer imajo kupci izdelke, 
ki jih najbolj potrebujejo, 
vedno avtomatsko  
na zalogi  

“

”

ŠPAJZA

naš katalog, ki ga edini izdajamo  
v slovenskem jeziku že od leta 1996,  
je postal interaktiven; s pomočjo 
QR kod je lahko v vsakem trenutku 
preveriti stanje zalog, cen in 
dobavljivost izdelkov 

“

”

PRVI INTERAKTIVNI KATALOG 
IZDELKOV S QR KODAMI

v Marketu predstavljamo več kot 420.000 izdelkov 
iz našega prodajnega programa; beležimo več 
kot 5000 registriranih uporabnikov, izmed katerih 
jih preko 300 naroča neposredno iz njihovega 
informacijskega sistema v naš sistem, s čimer  
se izognemo možnosti napak pri naročanju  
in pridobimo na času 

“

”

SPLETNA APLIKACIJA MARKET

preko spleta vam omogočamo 24/7 
spremljanje razvoja vašega naročila“ ”
SLEDENJE NAROČILU

iz SAP-a dobavitelja  
v SAP Mikro+Polo se izvrši 

avtomatski prevzem 
vseh pripeljanih kemikalij

tisk dobavnic za 
naročene kemikalije v 
centralnem skladišču 

kemikalij v Nemčiji

prejem  
naročil kemikalij  
s strani kupcev

voznik odpelje
iz Maribora proti  

centralnemu skladišču 
kemikalij v nemškem 

Schnelldorfu

kreiranje naročila  
dobavitelju in  

prenos le-tega v SAP

pakiranje blaga  
v centralnem skladišču 

kemikalij in prevzem 
blaga s strani voznika

avtomatski tisk dobavnic  
za kemikalije in odprema 

blaga kupcem

06:0016:0012:0007:00 14:00 17:30 07:0002:00

blago prispe v skladišče
Mikro+Polo v Mariboru

”

KAJ S
E Z

G OD I V 24 URAH?

“

MASKOTA
MIŠKO POLO

17

https://market.mikro-polo.si/
https://market.mikro-polo.si/
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z usposobljeno ekipo serviserjev  
skrbimo za nemoteno delovanje  
aparatov skozi njihovo celotno  
življenjsko dobo; od inštalacije naprej 

“

”

LASTEN SERVIS

v kalibracijskem laboratoriju izvajamo 
akreditirane kalibracije temperature,  
kemičnih veličin (pH, kisika in prevodnosti)  
ter merilnikov vlage, in sicer po zahtevah 
standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017, 
akreditacijska listina LK-023

“

”

AKREDITIRAN  
KALIBRACIJSKI LABORATORIJ

prisotni smo na družbenih 
omrežjih Facebook, Twitter, 
LinkedIn in YouTube, kjer 
našim kupcem dnevno 
predstavljamo zanimivosti 
iz različnih področij; skupaj 
beležimo že več kot 24.000 
sledilcev

“

”

DRUŽABNA OMREŽJA

… NAŠA SKRB

pridobili smo številne certifikate,  
ki izkazujejo kakovost v našem poslovanju

“ ”
ŠTEVILNI CERTIFIKATI 

nudimo celovite rešitve, za potrebe 
vseh vrst laboratorijev - sodelujemo  
s svetovno znanimi proizvajalci  
iz celega sveta

“

NAJVEČJI DOBAVITELJ ZA 
LABORATORIJE V SLOVENIJI

”

19

https://www.facebook.com/mikropolo2011/
https://www.facebook.com/mikropolo2011/


Psihiatrična bolnišnica Ormož
Jadranka Laura, vodja laboratorija
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stremimo k visokemu nivoju izvajanja 
storitev ter celoviti podpori kupcem,  
zato nam je vaše mnenje ter zadovoljstvo  
z našimi storitvami zelo pomembno

“

”

MNENJA ZADOVOLJNIH KUPCEV

Atotech Slovenija, d.d.
dr. Marijana Rebernik, direktorica

Komunalno podjetje Velenje
Alenka Štramcar, dipl.inž.kem.teh.,  
vodja laboratorija

Medicinska fakulteta Ljubljana, Inštitut za 
biologijo celice, Sanja Čabraja

Pekarna Pečjak d.o.o., Trzin,  
Mojca Gostečnik

oskrbujemo več kot 10.000 uporabnikov  
v Sloveniji; sodelujemo z največjimi 
podjetji in inštitucijami s področja 
farmacije, zdravstva, gospodarstva, 
izobraževanja, raziskovanja … 

“
ZAUPAJO NAM

”
… NAŠ NAVDIH

pripravljamo družabne dogodke  
za naše kupce, običajno v okviru 
svetovno znanega Festivala Lent,  
ki vsako leto poteka v Mariboru

“
DOGODKI ZA KUPCE

”

20

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Krka - farmacevtsko podjetje

Lek - član skupine Sandoz

Univerzitetni klinični center: Ljubljana in Maribor

Nacionalni inštituti za javno zdravje: Maribor, Celje, 
Koper, Novo mesto, Kranj in Murska Sobota

Splošne bolnišnice: Jesenice, Celje, Slovenj Gradec 
in Dr. Franc Derganc Nova Gorica

Onkološki inštitut Ljubljana

Medicinska fakulteta: Ljubljana in Maribor

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: 
Ljubljana in Maribor

Kemijski inštitut Ljubljana

Veterinarska fakulteta Ljubljana

Inštitut Jožef Stefan

Univerzitetna klinika Golnik

Farmacevtski inštitut Ljubljana

Kozmetika Afrodita

Kmetijski inštitut Ljubljana

Vodovod kanalizacija Ljubljana

Frutarom Etol

Bia Separations

Bosnalijek

Hemofarm 

in mnogi drugi

Pivka d.d., Pivka
Nataša Štefič, vodja kakovosti

Naš poslovni partner ste že vrsto let. 
Strokovnost, kakovost, hitra odzivnost 
in pripravljenost priskočiti na pomoč so 
značilnosti vaše ekipe.

Za vaše podjetje smo se odločili na 
podlagi dolgoletnih izkušenj, priporočil  
in visoke strokovnosti. Sodelovanje z 
vašim podjetjem nam je prineslo več,  
kot smo pričakovali.

Z vašim podjetjem že dolgo časa uspešno 
sodelujemo in smo z vašim delom 
zelo zadovoljni. Še posebej bi pohvalila 
strokovnost osebja servisne službe,  
ki se vedno hitro odzove na naše  
občasne težave.

Mikro+Polo je zanesljivo podjetje,  
s katerim sodelujemo že vrsto let. 
Še posebej bi pohvalila prodajne 
predstavnike in serviserje.

Laboratorijsko pohištvo je super! Spletna 
trgovina je simpatična, lepo pregledna in  
z veliko možnosti iskanja izdelkov.

Z dosedanjim sodelovanjem z vašim 
podjetjem sem zelo zadovoljna. Imate 
zelo prijeten kader, ki je hitro odziven  
in strokoven.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DC6sgqnzg2Qk%26t%3D36s
https://youtu.be/C6sgqnzg2Qk
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DRUŽBENA ODGOVORNOST …

Pohvalil bi vaše aktivno širjenje kemije, predvsem med mladimi. Veliko ste pripomogli,  
da se mladi kemije učijo z razumevanjem. Kot kemiku mi veliko pomeni,  

da se na tem področju tako angažirate. Hvala vam!

Srednja šola za rudarstvo in varstvo okolja Velenje
Tadej Jezernik, dijak

“
”

Že nekaj let podpiramo mednarodni humanitarni projekt »Mirno morje«, s katerim najbolj  
socialno ogroženim otrokom omogočamo prvo izkušnjo z morjem, ki jo preživijo na jadrnici.

22
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… NAS BOGATI

za osnovnošolce organiziramo natečaj 
KEMIJA JE ZAKON
z mamljivo glavno nagrado - 
brezplačnim zaključnim izletom

“

”

v vseslovenski čistilni akciji
OČISTIMO LABORATORIJE
kupcem zagotavljamo brezplačen  
odvoz in uničenje starih kemikalij

“

”

uspešno sledimo idealu prihodnosti -
PISARNI BREZ PAPIRJA;
v podjetju ne tiskamo ničesar, razen 
dokumentov, ki jih pošiljamo kupcem

“

”

socialno ogroženim  
družinam delimo
BREZPLAČNA KOSILA; 
podarili smo že več  
kot 1.500 brezplačnih  
toplih obrokov

“

”

sodelujemo v dobrodelni božični akciji
NAJ BO BOŽIČ ZA VSE
v okviru katere denarno pomagamo  
socialno ogroženim družinam

“

”

vsako leto razdelimo 
20.000 BREZPLAČNIH 
PERIODNIH SISTEMOV
slovenskim osnovnim šolam

“

”

25

https://www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLGHdOTu24MTPlYXKZrBBBp7Dy8lH4XZiz
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STVARI RADI POČNEMO …

Vaše podjetje smo izbrali za partnerja pri načrtovanju in postavitvi našega laboratorija.  
Uspešnost pri načrtovanju in tudi pri gradnji laboratorija je bila v vseh pogledih izjemna;  

tako glede cen, usposobljenosti, storitev, kot tudi časovnega razporeda. Hvaležni smo za to 
partnerstvo, ki je bilo eden od najpomembnejših elementov v naši uspešni zgodovini nove stavbe.

Hygienicum, Inštitut za mikrobiologijo in svetovanje na področju higiene, Gradec, Avstrija
Dr. Michael Stelz, generalni direktor

“

”

Hygienicum – avstrijski kompetenčni center za varnost hrane in industrijsko higieno,  
laboratorij za senzorične analize.

26
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… DRUGAČE

ponosni smo na lastno blagovno  
znamko laboratorijskega pohištva
LAB INTERIOR,
ki smo jo prvič predstavili na  
sejmu Achema 2014 v Münchnu

“

”

razvili smo lastno linijo
DIGESTORIJEV,
s katerimi smo med drugim opremili 
tudi naftno ploščad v severnem morju

“

”

več kot 20 let proizvajamo POHIŠTVO  
za mikrobiološke, kemijske, industrijske,  
šolske in druge laboratorije

“
”

NAŠE PREDNOSTI so laboratoriji, prilagojeni 
kupcem, priprava specifičnih konstrukcijskih  
rešitev ter upoštevanje prilagoditev procesu dela

“
”

laboratorije lahko 
pobarvamo v 12 
RAZLIČNIH BARV

“
”

http://www.labinterior.si/
http://www.labinterior.si/
http://www.labinterior.si/


3130

… BOLJŠE

vgrajujemo le materiale renomiranih 
proizvajalcev, zato vam nudimo GARANCIJO 
na izvedbo in kakovost pohištva

“
”

NAŠ PORTFELJ IZDELKOV JE ŠIROK; ponujamo vse od sistemov laboratorijskega 
pohištva, energetskih celic, delovnih plošč za laboratorijske mize, nosilnih  
kovinskih konstrukcij in mobilnih pultov, omar za shranjevanje, digestorijev,  
lokalnih odsesovalnih sistemov do različnih praktičnih dodatkov za lažje delo 

“

”
na spletu omogočamo 360° POGLED 
laboratorijev, ki smo jih opremili  
z našim pohištvom

“
”

napisali in izdali smo LASTEN PRIROČNIK  
o učinkovitem načrtovanju laboratorija“ ”

z našim pohištvom smo opremili več kot  
1000 laboratorijev v 20 EVROPSKIH DRŽAVAH“ ”

vsi naši proizvodi so certificirani  
po EN STANDARDIH“ ”

http://www.labinterior.si/prodajni-program/referencni-projekti.aspx
http://www.labinterior.si/prodajni-program/referencni-projekti.aspx
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URESNIČUJEMO VIZIJO …

Sodelovanje z vašim podjetjem in zaposlenimi mi je v zadovoljstvo.  
Mikro+Polo je prepoznal svoje zaposlene kot ključen resurs,  

poleg tega pa vedno dobim jasne, točne in pravočasne informacije.

EKOINSPEKT d.o.o. Bijeljina, Bosna in Hercegovina
Bratislav Todorović, tehnični direktor

“
”

Stari most čez reko Neretvo v bosanskohercegovskem mestu Mostar iz 16. stoletja.

32
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… RASTI

tudi na trgu Bosne in Hercegovine 
uvajamo enake poslovne prakse kot v 
Sloveniji, kar pomeni, da na obeh trgih 
izvajamo enako kakovostne prodajne in 
poprodajne storitve z lastnim servisom

“

”

v Bosni in Hercegovini boste 
jedli dobro in obilno; najbolj 
tradicionalno hrano predstavljajo 
burek in čevapčiči, ki si jih lahko 
privoščite od jutra do pozne noči

“

”

nenehno krepimo našo ekipo v Sarajevu, 
ki šteje že 8 članov, od tega 4 strokovno 
podkovane prodajne predstavnike  
z različnih področij

“

”

ob obisku Bosne in Hercegovine 
ne smete izpustiti: reke Neretve, 
ki velja za eno najhladnejših 
rek na svetu, po kateri si lahko 
privoščite tudi rafting, sprehoda 
po starem delu Sarajeva – 
Baščaršiji, kjer boste začutili 
pridih orienta in istočasno videli 
štiri različne religije ter slišali 
njihove molitve

“

”

Sarajevo je leta 1984 gostilo XIV zimske 
olimpijske igre, na katerih je sodelovalo 
998 moških in 274 žensk, glavna 
maskota dogodka pa je bil legendarni 
Vučko, katerega glavni slogan se je  
glasil »Sarajevoooooooo«

“

”

redno organiziramo izobraževanja 
v sodelovanju z našimi dobavitelji, 
katerih se udeleži veliko število 
udeležencev s strani naših kupcev

“
”

EKIPA

IZOBRAŽEVANJA

USPEŠNE POSLOVNE PRAKSE

TRADICIONALNA HRANA

NARAVNE ZNAMENITOSTI     

ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE
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STATISTIKO JEMLJEMO …

Vsa čast in slava, ni kaj, a je možnost, da bi prišel v podobno podjetje kot to,  
v Sloveniji statistično manjša, kot da bi zadel na loteriji.

komentar na omrežju Facebook
Roman Svenšek, Podlehnik

“ ”

Na diagnostičnih testih podjetja bioMérieux je letno procesiranih več kot 500.000 humanih vzorcev,  
kar je toliko, kot je v celotnem letu obiskovalcev Postojnske jame.

36
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… ZELO RESNO

letno ODPREMIMO 33.000 
PAKETOV - če bi jih zložili 
enega na drugega, bi 
dobili stolp, visok 9.000 
metrov, s čimer bi presegli 
višino Mount Everesta

“

”

na naših SPLETNIH STRANEH 
beležimo 400.000 OBISKOV  
letno, kar je skoraj toliko,  
kot ima Malta prebivalcev

“

”

v centralnem skladišču kemikalij 
v nemškem Schnelldorfu blago 
prevzamemo 250-KRAT LETNO; 
prevozimo 385.000 km, kar je toliko,  
kot znaša razdalja med Zemljo in Luno

“

”

letno opremimo  
10.000 m² 
LABORATORIJEV  
doma in v tujini, 
kar je več kot meri 
nogometna površina 
stadiona Camp Nou 
v Barceloni

“

”

ZA INŠTALACIJE IN POPRAVILA 
letno porabimo 5.500 ur, kar je več, 
kot povprečna ženska v svojem 
življenju porabi za preoblačenje, 
ličenje in tuširanje

“

”

letno prodamo 17.500 LITROV 
MIKROBIOLOŠKIH GOJIŠČ -  
z enako količino goriva lahko Boeing 
747 leti iz Ljubljane do Stockholma

“

”

VSAK DAN
prevzamemo 
250+ telefonskih 
klicev, obdelamo 
2.000+ elektronskih 
sporočil in 170+ 
naročil kupcev, 
dostavimo 240+ 
steklenic kemikalij 
in odpremimo 190+ 
paketov

“
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NAŠE MESTO …

S sodelovanjem z vašim podjetjem smo zelo zadovoljni, ker imate hiter odzivni čas,  
ste fleksibilni in prisluhnete našim potrebam.

Medicinska fakulteta Ljubljana, Inštitut za anatomijo
Nataša Pollak Kristl

“ ”

Nočni panoramski posnetek Maribora, drugega največjega mesta v Sloveniji  
in »domačega« kraja podjetja Mikro+Polo. 

40
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… JE VELIKO

tradicionalna mednarodna smučarska 
tekma za svetovni pokal za ženske, ki se 
na mariborskem Pohorju odvija od leta 
1964 in ima najnižji cilj na svetu –  
zgolj 325 metrov nad morjem 

“

”

ZLATA LISICA

Vinagova klet leži neposredno pod mariborskim mestnim središčem in predstavlja eno 
najstarejših in največjih klasičnih vinskih kleti v Evropi; ponaša se s površino 20.000 m²,  
2.5 kilometra dolgimi podzemnimi predori in skupno kapaciteto sodov v obsegu 6 mio litrov

“
”

VINAGOVA VINSKA KLET 

že več kot 400 let raste  
v osrednjem delu starega 
mestnega jedra na Lentu in  
je vpisana tudi v Guinnessovo 
knjigo rekordov

NAJSTAREJŠA VINSKA 
TRTA NA SVETU

“

”

med vinogradi v Svečinskih goricah je 
doma pravo srce –  cesta v obliki srca 
prikazuje energijo podravskih vinorodnih 
goric, jim dodaja izjemen romantičen 
pridih in skozi vse letne čase privablja 
veliko domačih in tujih obiskovalcev

SRCE MED VINOGRADI

“

”

Mariborčanka Ilka Štuhec 
je najboljša smukačica 
svetovnega pokala v 
smučanju za sezono 
2016/2017, prav tako pa  
je v tej sezoni postala 
svetovna prvakinja v smuku, 
ki velja za kraljevo disciplino 
alpskega smučanja

ILKA ŠTUHEC

“

”

Maribor je ta laskavi naslov 
prejel leta 2012 in v tem letu 
se je v mestu zvrstilo izjemno 
veliko kulturnih aktivnosti, ki 
jih je obiskalo kar 2.040.000 
obiskovalcev, od katerih je bil 
najmlajši obiskovalec star 7 
dni, najvišji pa visok kar 217 
centimetrov

“

”

EVROPSKA PRESTOLNICA 
KULTURE 2012

najboljši slovenski športnik 
vseh časov, ki je v devetdesetih 
letih veljal za najstarejšega 
še živečega prejemnika zlate 
olimpijske medalje (prejel jo je 
v gimnastiki), je do svoje smrti 
v 101. letu živel v Mariboru, 
kjer je vsak dan v domačem 
stanovanju vadil na krogih

LEON ŠTUKELJ

“

”



S T R U K T U R A  K U P C E V
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FARMACIJA

ZDRAVJE

ŠOLE

INDUSTRIJA

INŠTITUTI

DRUGO

1982 - Začetek izdelovanja tuljav.

1983 - Prva obrtna delavnica za navijanje tuljav in izdelovanje 
transformatorjev.

1986 - Začetek izdelave laboratorijskih pripomočkov in aparatov.

1989 - Selitev v prve lastne prostore.

1989 - Registracija podjetja MIKRO+POLO.

1990 - Začetek prodaje laboratorijske opreme in pribora.

1991 - Vključitev kemikalij v prodajni program.

1992 - Dopolnitev prodajnega programa z diagnostičnimi aparati 
in reagenti.

1992 - Začetek sodelovanja s farmacevtskima podjetjema Krka 
in Lek.

1996 - Izdan prvi lasten katalog laboratorijskega pribora,  
opreme in kemikalij.

1998 - Začetek svetovanja in opremljanja laboratorijev s 
pohištvom.

1999 - Pridobitev certifikata ISO 9001.

2005 - Selitev v nove poslovne prostore.

2006 - Akreditacija lastnega kalibracijskega laboratorija.

2007 - Pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje.

2008 - Implementacija novega informacijskega sistema SAP.

2008 - Razširitev poslovanja podjetja na območje BiH.

2009 - Pridobitev statusa AOE.

2009 - Skrajšanje dobavnega roka za kemikalije na 48 ur.

2010 - Pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje.

2011 - Lastniško preoblikovanje podjetja (podjetje še naprej 
ostaja v lasti družinskih članov).

2011 - Ekološko ozaveščeno podjetje – brezpapirno poslovanje.

2012 - Prva vseslovenska čistilna akcija Očistimo Slovenijo – 
očistimo laboratorije.

2013 - Izdaja prvega interaktivnega kataloga izdelkov za 
laboratorije.

2013 - Nadgradnja informacijskega sistema SAP s CRM.

2014 - Registracija podjetja LAB INTERIOR.

2015 - Samostojni nastop na sejmu ACHEMA.

2016 - Snemanje prvega korporacijskega filma podjetja.

2017 - Vzpostavitev lastne proizvodnje laboratorijskega pohištva.

2017 - Prejem nagrade Podravsko podjetje leta 2016 po izboru 
bralcev Večera.

2018 - Pridobitev certifikata LGBT prijazno podjetje.

2018 - Izvajanje projekta ASI - Celovita podpora podjetjem za 
aktivno staranje zaposlenih.

2018 - Priključitev svetovni akciji UNICEF #KidsTakeOver.

2019 - Prejem priznanja Starejšim prijazno podjetje.

2019 - Prejem Zlate bonitete odličnosti Bisnode.

2019 - Postali smo zmagovalci prestižnega evropskega 
tekmovanja European Business Awards v kategoriji “Razvoj 
delovnega okolja in kadrov”.

2019 - Podpis Listine raznolikosti.

P R E L O M N I C E  P O D J E T J A

IZDAJA 07/2020



Č E  S I  D O B E R ,  S I  D O B E R !

MIKRO+POLO
SEDEŽ
Mikro+Polo d.o.o.
Zagrebška cesta 22
SI-2000 Maribor
T 080 61 40
F 02 614 33 20
E podpora@mikro-polo.si
W www.mikro-polo.si

MIKRO+POLO
PREDSTAVNIŠTVO V BIH
Mikro+Polo d.o.o.
Kolodvorska 11a
BH-71000 Sarajevo
T +387 33 976 960
F +387 33 976 969
E bih@mikro-polo.com
W www.mikro-polo.com

LAB INTERIOR
SEDEŽ
Lab Interior GmbH
Hirsch-Gereuth Straße 32
D-81369 München
T 02 614 33 33
F 02 614 33 20
E info@labinterior.de
W www.labinterior.de

LAB INTERIOR
PRODAJA IN PROIZVODNJA
Lab Interior d.o.o.
Zagrebška cesta 22
SI-2000 Maribor
T 02 614 33 33
F 02 614 33 20
E info@labinterior.si
W www.labinterior.eu

http://www.mikro-polo.si/
http://www.labinterior.si/
https://www.linkedin.com/company-beta/2799239/
https://www.facebook.com/mikropolo2011/
https://twitter.com/MikroPolo
https://www.youtube.com/user/MikroPoloSLO

