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MEGAFONČEK

  M A J
 1. maj Rojstni dan Alenka Čebular
  Valerija Šlamberger 30 let v M+P
  Peter Jamšek 15 let v M+P
  Anja Vajnhandl 4 leta v M+P
 3. maj Rojstni dan Daniel William Beckler
  Rojstni dan Gregor Banko
  Zdravko Kmetec 22 let v M+P 
 4. maj Darja Lavrenčič 6 let v M+P
  Arijana Suljagić 5 let v M+P
 6. maj Rojstni dan Saša Zavratnik
 7. maj Rojstni dan Tadeja Marin
 8. maj Rojstni dan Marko Maroh
  Rojstni dan Marko Gril
  Rojstni dan Zoran Vejić
 10. maj Rojstni dan Amina Karić
 11. maj Rojstni dan Matevž Fak
 13. maj Rojstni dan Nastja Šadl
 19. maj Rojstni dan Nino Sabolek
 21. maj Rojstni dan Suzana Berglez Jarc
 24. maj Rojstni dan Aleš Mrkša
 26. maj Rojstni dan Emanuela Pavalec … NIKOLI VEČ 39
  Rojstni dan Jaka Oset
 31. maj Rojstni dan Brigita Bevc
  Sandra Krajnc 3 leta v M+P

  J U N I J
 1. junij Andreja Zimič 30 let v M+P
  Matjaž Friedl 17 let v M+P
  Domen Šmigoc 14 let v M+P
  Andrej Ježovnik 10 let v M+P
  Mirjana Mladič 5 let v M+P
  Jan Robin 5 let v M+P
  Tjan Smrečnik 3 leta v M+P
  Aleš Mrkša 1 leto v M+P
  Mitja Ketiš 1 leto v M+P
 2. junij Alen Ćosić 12 let v M+P
  Rojstni dan Anja Uršič
  Rojstni dan Aleksandra Peharda … NIKOLI VEČ 49
 4. junij Rojstni dan Luka Dobaj
 5. junij Rojstni dan Jure Rudolf 
 7. junij Rojstni dan Tilen Podgornik 
 8. junij Tadeja Marin 2 leti v M+P
 9. junij Rojstni dan Anja Vajnhandl
  Rojstni dan Damjan Zupanič
 10. junij Rojstni dan Jure Mlakar
  Vid Kološa 4 leta v M+P
 11. junij Blaž Čuš 1 leto v M+P
 13. junij Rojstni dan Matic Košir … NIKOLI VEČ 29
 15. junij Aljaž Grlica 6 let v M+P
 16. junij Tina Hohnjec 4 leta v M+P
 21. junij Rojstni dan Jani Roškar
 23. junij Rojstni dan Boris Grobelnik
 28. junij Rojstni dan Maja Lavrenčič

M I K R O F O N 
informativna oddaja podjetja Mikro+Polo d.o.o. 
številka 40, julij 2022

I Z D A J A T E L J 
Mikro+Polo d.o.o., Zagrebška cesta 22, Maribor 
T 02 614 33 00 
F 02 614 33 20 
E podpora@mikro-polo.si 
W www.mikro-polo.si

U R E D N I Š K I  O D B O R 
Breda Kodba, Mirjana Mladič, Branka Kadić, Darin Geržina, 
Marko Hanc, Petra Gašparič ob pomoči avtorjev člankov

  J U L I J

 1. julij Rojstni dan Andreja Goršek Rajher

  Rojstni dan Drago Tutek

  Ružica Premzel 9 let v M+P

  Dejan Hojnik 1 leto v M+P

 5. julij Rojstni dan Nathalie Stupar … NIKOLI VEČ 39

  Rojstni dan Tomi Slana

 9. julij Vojko Kunstl 4 leta v M+P 

 10. julij Rojstni dan Tanja Marhold

 11. julij Andrej Mihevc 2 leti v M+P

 14. julij Rojstni dan Boštjan Klemenčič

 16. julij Rojstni dan Deja Lorger

 19. julij Rene Nežmah 1 leto v M+P

 21. julij Rojstni dan Jan Robin

 22. julij Rojstni dan Alen Ćosić

 24. julij Rojstni dan Domen Šmigoc

  A V G U S T

 1. avgust Michael Strobach 6 let v M+P

  Matic Košir 5 let v M+P

  Jani Roškar 5 let v M+P

 2. avgust Rojstni dan Andrej Ježovnik

 6. avgust Rojstni dan Mojca Beranič

  Kristina Tadeja Cuznar 1 leto v M+P

 11. avgust Rojstni dan Andrej Krajnc

 12. avgust Rojstni dan Zlatka Nikl

  Rojstni dan Damijan Mali

 13. avgust Rojstni dan Boris Kolmanič

 14. avgust Jasmina Zelenik 1 leto v M+P

 17. avgust Rojstni dan Nataša Kodra

  Rojstni dan Branko Arnuš 

  Ivan Kodba 2 leti v M+P

 20. avgust Branko Zorec 34 let v M+P

 25. avgust Rojstni dan Karolina Mauser Marković

  MALICA IZ MIKROVALOVKE

 26. avgust Rojstni dan Peter Senegačnik

 27. avgust Rojstni dan Saša Popović 

  Daniel William Beckler 4 leta v M+P

 28. avgust Rojstni dan Breda Kodba

  Rojstni dan Michael Strobach

 30. avgust Rojstni dan Tjan Smrečnik

MEGAFONČEK

MIKROFON je dvomesečnik, ki izide deseti 

delovni dan v mesecu; v koledarskem 

letu bo predvidoma izšlo šest številk. 

Avtorji člankov v rubrikah GOLA V 

ETRU, TERENSKI MIKROFON, ŽELELI STE 

POSLUŠAJTE in MIKROVALOVKA so 

za pisanje člankov nominirani. Sistem 

nominacij pomeni, da avtor aktualnega 

članka določi oziroma izbere sodelavko 

ali sodelavca za naslednjo izdajo 

MIKROFONA. 

Zato pozorno preberi vsak članek; morda 

si nominiran-a ravno ti.

Imaš vprašanje za strokovnjaka, si v 

dilemi, potrebuješ nasvet? V našem 

podjetju je zaposlenih ogromno 

strokovnjakov z različnih področij, ki ti 

morda lahko pomagajo. Zaposlujemo 

vsaj enega arhitekta, biokemika, biologa, 

biotehnologa, ekonomista, elektrotehnika, 

farmacevta, geografa, gradbenika, 

informatika, kemijskega tehnologa, 

kemika, lesarja, medijskega komunikologa, 

mikrobiologa, pravnika, strojnika, živilskega 

tehnologa; skratka vse od A do Ž.

Svoje ideje, članke, predloge, mnenja, 

pohvale, komentarje, vprašanja ipd. lahko 

kadarkoli oddaš v nabiralnik z napisom 

MIKROFON – pri vhodu v skladišče.

Prav tako pa nam lahko pišeš na 

elektronski naslov marketing@mikro-polo.

si. Veseli bomo vsakega pisma.

O MIKROFONU

O B L I K O V A N J E  I N  P R E L O M 
marketing Mikro+Polo

T I S K 
Tiskarstvo Črnčec, Maribor

N A K L A D A 
200 izvodov

P R I S P E V K I ,  V P R A Š A N J A ,  
P R E D L O G I ,  P R I P O M B E 
marketing@mikro-polo.si

besedila niso lektorirana
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VIŠJE PLAČE IN DOPUST

Poletni uvodnik 

da smo tako uspešni. Seveda je to 
povedal z nasmeškom in v šali. 

O vsem, kar se je dogajalo v pre-
teklih tednih in mesecih, boste iz-
vedeli iz te številke Mikrofona. O 
vseh bodočih načrtih in viziji pa 
ne bom več izgubljal besed … Raje 
vam bom zaželel mirna dva pole-
tna meseca, ko se nas bo večina 
vsaj kak dan namakala v morju. 
Spočijte si in naj bo dopust res 
dopust. Brez telefonov in elek-
tronskih sporočil. Privoščite si kak 
koktajl, kozarec dobrega vina ali 
»vlki pir« in nazdravite svojim so-
delavkam in sodelavcem. Četudi 
na daljavo. Saj veste, solist je in bo 
ostal vedno solist; ekipa pa vedno 
ekipa. In samo ekipa - skupaj, 
močni (kolikor je močan naj-
šibkejši člen) bomo šli naprej in 
zmagali. Zagotovo. Verjamem v 
vse nas.

Še prehitro bo spet september, ko 
bomo s polno paro začeli jesen in 
se spet ne bomo ustavili do dru-
gega leta. Zato si resnično odpo-
čijte. Jaz pa vam lahko za konec 

in pred dopustom napišem samo 
še en VELIK ISKREN HVALA. Ste 
najboljša ekipa; ste moji sodelavci 
in prijatelji. Res vas imam vse zelo 
rad.
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Je res potrebno rasti? Drugač-
nega odgovora kot DA, ni. Vsi 
ekonomski učbeniki bodo temu 
pritrdili. Zato o tem ne bom izgu-
bljal besed. Sem pa doma vseeno 
razmišljal, ali vsi razumejo, da rast 
dolgoročno pomeni večjo var-
nost ... Da investiranje v nove pro-
dukte in nove trge pomeni manj-
še tveganje in izpostavljenost do 
večjih dobaviteljev... In nenazadnje, 
da vse to skupaj povečuje varnost 
delovnih mest …? 

Sam sem človek, ki si želi neneh-
ne osebnostne rasti. Ki rad odkriva 
nove stvari in se v življenju poleg 
trdega dela tudi hedonistično za-
bava. In ki vedno rine naprej. Vča-
sih tudi trmoglavo … In takšno je 
tudi podjetje MIKRO+POLO. Moja 
največja želja je ustvariti podjetje, 
ki vse prej našteto ponuja svo-
jim zaposlenim. Takšnim, ki radi 
ustvarjamo, si želimo osebnostno 
rasti in v službo hodimo z vese-
ljem. Ker smo v njej lahko iskreni 
in čisto takšni kot smo; ker lahko v 
njej pokažemo svoj maksimum in 
odkrivamo nove stvari. Ker lahko 
ustvarjamo, ker lahko prispevamo 
in ker lahko delamo napake. Pa 
seveda, ker se noro radi fukjeno 
zabavamo. In v MIKRO+POLO bi 
naj bili takšni, ki dajemo vse prej 

našteto pred denar … Naj denar 
(dobiček) vedno predstavlja posle-
dico in ne cilj. 

Takšna rast, ki se nam je zgodila 
v zadnjih dveh letih, ni bila predvi-
dena, da se nam zgodi tako hitro. 
Zato smo bili pri povišanju plač 
zadržani in skromni; odlične rezul-
tate smo raje enkratno nagradili 
oziroma delili z vsemi zaposleni-
mi. Tako z višjim regresom, kot s 
stimulacijami in nagrado za po-
slovno uspešnost. Letos že tretje 
leto zapored pridno rastemo in 
obeti so odlični tudi za naprej. Tako 
imamo v bodoče v načrtu uskla-
ditev plač z rastjo prihodkov in do-
dane vrednosti za vse zaposlene. 
Testno bomo pilotni projekt uvedli 
že z letom 2023 in ga izpopolnje-
vali. Moj cilj je, da z letom 2025 do-
bimo pravilnik, po katerem bodo 
naše plače sledile naši rasti av-
tomatsko. Kljub temu, da verje-
tno nikdar ne bomo podjetje z 
najboljšimi plačami, ostajamo 
najboljše podjetje daleč naok-
rog. Zavidajo nam ne samo pre-
govorno »faušljivi« Slovenci (kate-
rih nevoščljivost me osebno samo 
še podžge …); pred nekaj urami mi 
je predstavnik enega naših večjih 
dobaviteljev povedal, da nam je 
»fauš«. Da se imamo tako fajn in 

MARKO PODGORNIK VERDEV

INTRO

Z adnje dneve in tedne veli-
ko govorim o naših načrtih 
in posledično o naši rasti. 

Verjetno me imate že »poln kufer«, 
saj že ptički čivkajo o naših uspe-
hih … Na moje veliko presenečenje 
pa sem pred nekaj dnevi v pisarni 
gostil sodelavca, ki mi je postavil 
vprašanje, zakaj ne ostanemo raje 
takšni, kot smo. Zakaj denarja, ki 
ga namenjamo v investicije in rast, 
raje ne namenimo za višje plače … 
Verjamem, da sem pritegnil vašo 
pozornost …

 Nov poslovno-skladiščni objekt, ki bo predvidoma končan v letu 2023
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OSVEŽENI V NOVE ZMAGE

Naše laboratorijsko pohištvo ima novo spletno stran 

 
SEJEM ANALYTICA 2022 

Z revolucionarno novostjo na sejmu v Münchnu

VROČI MIKROFON

cem predstavili našo vizijo in jih po-
peljali do naših dobaviteljev. 

Se vidimo leta 2024, ko Analytica 
ponovno odpre svoja vrata. Nove 
ideje se že rojevajo! Še prej pa se 
bomo predstavili na sejmu Ache-
ma, ki bo potekal med 22. in 26. av-
gustom letos v Frankfurtu.

DEJAN HOJNIK

Obiskovalci so bili navdušeni 
nad novostmi, ki smo jih 
predstavljali. Pohvalili so 
tudi naš razstavni prostor, ki 
je resnično izstopal.

 Za stilski izgled naše sejemske ekipe je poskrbel naš Boštjan skupaj s podjetjem 
DH fashion.

V terminu od 21. do 24. junija 
2022 je v Münchnu potekal 
mednarodni svetovno znani 

sejem za laboratorijsko tehnologijo, 
analizo in biotehnologijo Analytica 
(Laboratory technology, Analysis, Bi-
otechnology Trade Fair).

Pod blagovno znamko LAB INTERI-
OR smo na sejmu predstavili prvo 
pametno pohištvo na svetu. Pohi-
štvo ima integriran sistem PREGL 
DIGITAL, ki skrbi za hitrejšo optimi-
zacijo in digitalizacijo procesov v la-
boratorijih. Stranke smo navdušili z 
inovativnostjo, izgledom in funkcio-
nalnostjo. 

V sklopu sejma smo organizirali tudi 
strokovni izlet in tako v München 
odpeljali okrog 50 naših rednih kup-
cev in poslovnih partnerjev. Naši 
prodajni predstavniki so z lahkotnim 
in pozitivnim pristopom udeležen-

VROČI MIKROFON

S kladno z nastopom na sejmu 
Analytica smo korenito pre-
novili našo spletno stran Lab 

Interior. Cilj prenove je bil, da na pri-
jazen in preprost način predstavimo 
našo ponudbo, pohitrimo proces is-
kanja informacij in izboljšamo upo-
rabniško izkušnjo. Verjamemo, da 
nam je uspelo.

Nova spletna stran je nastala kot 
plod sodelovanja med oddelkom 
Lab Interior, ki je pripravil novo vse-
binsko zasnovo ter oddelkom za di-
gitalno poslovanje, ki je poskrbel za 
grafično podobo, postavitev in opti-
mizacijo.

MARKO HANC

Pri prenovi smo sledili 
ciljem jasne predstavitve 
naše ponudbe, pridobivanju 
povpraševanj in 
izboljševanju ugleda 
blagovne znamke Lab 
Interior. Znebili smo se 
odvečnih informacij, oklestili 
besedila, poskrbeli za jasno 
navigacijo ter vključili pozive 
k akciji.

še za uporabnike v Nemčiji, Avstriji 
in na Nizozemskem.

Ker je vedno prostor za izboljšave, 
vas zato pozivam, da stran prekli-
kate in mi sporočite vaša opažanja, 
najsi bodo pozitivna ali negativna. 
Skupaj bomo stran naredili še boljšo.

Stran je skladna z zadnjimi spletnimi 
standardi in vsebuje odzivni oz. re-
sponsive design, kar pomeni, da je 
prilagojena za ogled in uporabo na 
mobilnih telefonih in tabličnih raču-
nalnikih. V novi podobi je dostopna v 
petih jezikih, poleg slovenske in an-
gleške različice smo stran prevedli 

 www.labinterior.si
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PREGL DIGITAL 

Prvo pametno laboratorijsko pohištvo na svetu! 

Pri razvoju smo upoštevali tudi traj-
nostni vidik - sistem namreč z opo-
zarjanjem o izteku roka uporabe 
omogoča uporabnikom manj ne-
varnih odpadkov ter s tem manjšo 
obremenitev okolja in posledično 
nižje stroške njihovega sežiga. Iz sis-
tema bo moč pridobiti podatke o 
zasedenosti posameznih aparatur, 
kar vodi v boljši izkoristek le teh in 
lažje odpravljanje ozkih grl.

VROČI MIKROFON

P REGL DIGITAL je digitalna 
dimenzija pametnega la-
boratorijskega pohištva, ki 

je zasnovano in razvito za pomoč 
laboratorijskemu osebju pri vsako-
dnevnih laboratorijskih izzivih.

Pametno pohištvo smo razvili sku-
paj z mariborskim startup podje-
tjem Agitron. Gre za prvo tovrstno 
pohištvo na svetu, ki omogoča zelo 
natančno spremljanje lokacije, zalo-
ge ter porabe laboratorijskega pri-
bora in kemikalij. Zaposlenim v la-
boratoriju omogoča bistveno hitrejši 
dostop do vseh potrebnih informa-
cij ter s tem večjo učinkovitost, op-
timizirano upravljanje z zalogami in 
prihranek časa. 

Pred približno letom in pol smo 
začeli razvijati prvo pametno labo-
ratorijsko pohištvo, ki bo v veliki meri 
pomagalo laboratorijem, inštitutom 
in ostalim ustanovam odpraviti izzi-

ve, s katerimi se soočajo pri nabavi, 
uporabi in vodenju evidenc kemi-
kalij in laboratorijske opreme ter jih 
tako hitreje popeljati v digitalizacijo 
procesov in posledično samega la-
boratorija. Ključen izziv je bil, kako 
v laboratoriju opremiti predalnike, 
pod pultne omarice, shranjevalne 
omare, digestorije ipd. s podatki o 
vsebini in kako laboratorijskemu 
osebju omogočiti hitro in enostavno 
iskanje potrebnega materiala.

S podjetjem Agitron iz Maribora 
smo tako razvili aplikacijo, ki za-
poslenim v laboratorijih omogoča 
povezljivost procesov vse od vode-
nja zalog, lokacij, varnostnih listov 
do avtomatizacije naročanja. Hkrati 
rešuje večino težav v laboratori-
jih, kot so: kje natančno se nahaja 
določen laboratorijski inventar, koli-
ko ga je, kdaj poteče rok uporabe 
itd.. Sistem bo omogočal tudi rezer-
vacijo aparatov, ki jih uporablja več 
zaposlenih, obveščal o terminih re-
dnih servisnih posegov in omogočal 
vodenje prejetih vzorcev ter shra-
njevanje metod.

Pri izdelavi programa pametnega 
laboratorijskega pohištva smo vse-
skozi imeli pred očmi uporabnike in 
pri tem dosledno upoštevali stroga 
pravila Zakona o kemikalijah, ki 
natančno določa načine uporabe 
in vodenje evidenc za nevarne ke-
mikalije (jedke, vnetljive, eksploziv-

TANJA GVARDJANČIČ

VROČI MIKROFON

ne, strupene itd.). Aplikacija skupaj s 
prikazovalniki, ki so vgrajeni v pohi-
štvo ali nameščeni na hladilnikih in 
zamrzovalnikih, omogoča enostav-
no vodenje zalog po posameznih 
mikrolokacijah (omarah). Tako lahko 
uporabniki v vsakem trenutku pre-
verijo zalogo in lokacijo določene 
kemikalije ali opreme.

Sistem opozarja na varnostno za-
logo, pri kemikalijah pa tudi na roke 
uporabe - tako v aplikaciji, kot z opo-
zorili na samem pohištvu. Laborato-
rijskemu osebju prinaša bistveno 
hitrejši dostop do vseh potrebnih 
informacij. Pri kemikalijah so to var-
nostni listi in analizni certifikati, pri 
aparatih pa servisna navodila in na-
vodila za uporabo ter razna poročila.

Sistem je že v osnovi opremljen s 
podatki za več kot 800.000 labo-
ratorijskih materialov (kemikalij 
in pribora) ter omogoča pregled in 
spremljanje uporabe tako v enem 
laboratoriju, kot tudi centralno v 
vseh laboratorijih posamezne orga-
nizacije.

Digitalni zasloni PREGL DIGITAL 
so prvi te vrste, ki so zasnova-
ni, razviti in izdelani posebej 
za kompleksno okolje sodob-
nega laboratorija. Z e-papir-
jem z visokim kontrastom ter 
vidnim kotom skoraj 180° po-
nujajo enostavno berljivost 
dinamično prikazane vsebine, 
kjer in kadar jo potrebujete. Z 
življenjsko dobo baterije se ne 
boste spomnili, kdaj ste bateri-
jo zadnjič zamenjali. Sistem je 
povezan preko wi-fi omrežja.

Upravljanje
materialov

Upravljanje
vzorcev

Upravljanje
metod

Upravljanje
opreme

PREGL DIGITAL omogoča 
optimizacijo planiranja 
nabave materialov, 
zniževanje stroškov in zaradi 
manj nevarnih odpadkov 
prispeva k trajnosti, 
digitalizaciji ter manjši 
obremenitvi okolja.



JULIJ 2022      MIKROFON        1110        MIKROFON      ŠTEVILKA 40

NINO LABINTERIÖR AB -  
NAŠ NOVI DOBAVITELJ

Laminar, brezprašna komora, zaščitna mikrobiološka komora, LAF komora, 
PCR komora … 

 
PREGLED PRVEGA DELA LETA 

ali zakaj nam uspeva?

VROČI MIKROFON

N e bom naštevala, kaj vse 
od zastavljenih ciljev nam 
je že uspelo v še ne kon-

čani prvi polovici leta 2022, ker bi 
spet zvenelo hot samohvala naše-
ga oddelka. Raje bom zapisala, za-
kaj menim, da nam je uspelo vse to, 
kar nam je, zakaj žanjemo uspehe 
in zakaj smo točno takšni kot smo.

Nekdanja direktorica Združenja Ma-
nagerjev Sasha Mrak Hendrickson 
je na svoji LinkedIn strani pred krat-
kim objavila največje razlike med 
delom v Sloveniji in delom v ZDA, 
kamor se je preselila v preteklih le-
tih. Navedla bom le tiste, ki so zelo 
pritegnile mojo pozornost, in kjer 
sem 'odštela' različnost med ame-
riško in slovensko kulturo. Vsekakor 
pa glavnina navedb nakazuje, da se 
z našim poslovanjem in našo kultu-
ro lahko marsikje najdemo in potr-
dimo našo inovativnost poslovanja.

n Ljudje na najvišjih položajih so v 
ZDA bistveno bolj sproščeni in se 
obnašajo kot da so en izmed čla-
nov svojega tima, kar za večino 
slovenskih podjetij (zaenkrat še) 
ne velja.

n V ZDA se za postavljanje cen za 
storitev ali izdelek, ki ga prodajajo, 
ne opravičujejo, tako kot se to do-
gaja v Sloveniji, ko se recimo svo-
bodnjaki in lastniki malih podjetij 
počutijo sramežljive in skoraj kri-
ve, ker zaračunajo za svoje delo. 

Te in tudi ostale iztočnice se v večini 
povezujejo s kulturo našega podje-
tja, ki je zelo dobro poznana po svoji 
inovativnosti, posebnosti in drznosti 
na slovenskem trgu in so nekakšna 
potrditev, da smo resnično na svoji 
(Mikropolovski) poti in se ne pusti-
mo motiti. Uspeh je toliko večji, ker 
ta duh izvira iz nas samih in smo 
pri svojem delu in svojem razmi-
šljanju avtentični. Posledično nas 
takšna kultura izstreli med najboljše 
in omogoča zdravo osnovo za nore 
ideje, kar nas oddaljuje od sivega 
povprečja.

V kolikor ekipa diha skupaj in živi iste 
sanje, potem lahko le dodam: »Only 
sky is the limit!«

Naj zaključim z mojo osebno mislijo, 
da ja uspeh toliko slajši, če ga nežno 
prekriješ s skromnostjo in zdravo 
ponižnostjo.

ALEKSANDRA PEHARDA

Ni nam MERCK zastonj 
rekel pred petimi leti: Vi ste 
s svojo organizacijo »Star 
track« za naše podjetje. In vsi 
vemo, da je MERCK svetovna 
korporacija.

Prav tako bi ljudje radi prevečkrat 
želeli stvari zastonj, ne da bi se 
zavedali, koliko časa in denarja 
je strokovnjak vložil, da postane 
tako dobro obveščen.

n Poslovni svet je bistveno bolj ne-
posreden v stilu »straight to the 
point« in je veliko manj »chit-chat« 
pogovora. Tak način jaz sama 
imenujem direktna in spoštljiva 
iskrenost brez balasta.

VROČI MIKROFON

P ogosto imamo vprašanja 
strank, kjer se pojavljajo iz-
razi: laminar, brezprašne 

komore, zaščitne mikrobiološke 
komore, LAF komore, PCR komore 
in podobno. Ti aparati oz. komore 
spadajo v moj prodajni program (če 
smo natančni moj in Sašin – odvis-
no od stranke).

Za začetek je potrebno poznati raz-
liko oz. ločiti med digestoriji in zaščit-
nimi mikrobiološkimi komorami.

Zaščitna mikrobiološka komora ali 
»Biosafety cabinet« (BSC) uporablja 
HEPA filtre za zaščito okolja, ose-
bja in/ali produktov. Digestorij za-
gotavlja le zaščito uporabnika, saj 
odstranjuje nevarne hlape iz labo-
ratorija.

Jeseni 2021 smo pričeli s sodelova-
njem z novim dobaviteljem in proi-
zvajalcem Nino Labinteriör. Podjetje 
je bilo ustanovljeno leta 2013.

Nino Labinteriör ima v ponudbi la-
minarje in zaščitne mikrobiološke 
komore Class I, Class II ter izolatorje 
Class III.

Laminarji s svojim laminarnim pre-
tokom zraka omogočajo zaščito 
produkta pred kontaminacijo z delci 
iz okolice.

Zaščitne mikrobiološke komore 
Class I s svojim delovanjem omo-

pretok zraka 0,7 m/s skozi HEPA H14 
filter, ki ima učinkovitost 99,999 % pri 
velikosti delcev 0,3 µm.

Zaščitne mikrobiološke komore 
Class II s svojim delovanjem omo-
gočajo zaščito produkta, okolja in 
uporabnika. Sledijo standardu EN 
12469 in imajo dvojni HEPA H14 filter, 
kar omogoča, da se filtriran zrak 
vrne v komoro. Obstaja več različic 
komor Class II, na primer za pripra-
vo in delo s citostatiki.

Zaščitne mikrobiološke komore 
Class III ali glovebox-i sledijo stan-
dardu EN 12469. Komore z dvema 
luknjama z rokavicami zagotavljajo 
delo s produkti v čistem prostoru.

V svojem širokem naboru komor 
imajo tudi komore za delo z izotopi 
in izolatorje. So izjemno fleksibilni in 
dejansko je vsaka komora lahko iz-
delana po meri uporabnika.

SELENA SOTLAR

Nino Labinteriör je švedski 
proizvajalec laminarjev in 
zaščitnih mikrobioloških 
komor. Ponujajo 
visokotehnološke izdelke in 
rešitve v okviru naprednega 
zaščitnega prezračevanja 
in LAF (laminar air 
flow) opreme strankam 
v raziskavah, industriji, 
bolnišnicah in farmacevtski 
industriji. 

 Razlika v delovanju zaščitne mikrobiološke komore in digestorija.

gočajo zaščito okolja in uporabnika. 
Sledijo standardu EN 12469 in imajo 
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ELISA 

Encimska imunoadsorpcijska raziskava 

vezana primarna protitelesa. Količina 
vezanih sekundarnih teles je enaka 
količini protiteles v samem vzorcu.

Sendvič ELISA se imenuje tako 
zato, ker so antigeni ujeti med dva 
sloja protiteles – lovilnim in detekcij-
skim. Pričnemo z vezavo znane koli-
čine neoznačenih monoklonskih lo-
vilnih protiteles na mikro-plošče (po 
inkubaciji), nadaljujemo s spiranjem, 
blokiranjem, spiranjem, dodaja-
njem vzorčnega antigena (analita), 
ki se veže na protitelo za ujetje, spi-
ranjem, dodajanjem primarnega 
detekcijskega protitelesa, ki se veže 
na antigene, inkubacijo, spiranjem, 

dodajanjem z detekcijskim enci-
mom konjugiranega sekundarnega 
protitelesa, inkubacijo, spiranjem, 
dodajanjem encimskega substrata. 
Sendvič ELISA je lahko neposredna 
(z encimom konjugirano primarno 
protitelo) ali posredna (z encimom 
konjugirano sekundarno telo).

VROČI MIKROFON

S labe tri minute traja klavirska 
skladba Ludwiga van Beetho-
vna »Za Elizo«, eno najbolj pri-

ljubljenih del klasične glasbe na sve-
tu, ki je letos stara že 212 let, in ravno 
toliko boste potrebovali – tri minute, 
ne 212 let - za hitro informiranje o 
malo drugačni Elizi, taki s s-jem. 

ELISA ali encimska imunoadsorp-
cijska raziskava (ang. Enzyme-Lin-
ked ImmunoSorbent Assay (EIA)) je 
zelo občutljiv in natančen encimsko 
imunski test, ki se uporablja za za-
znavanje in kvantitativno določanje 
protiteles 1 in antigenov 2 v vzorcu 
(serum, plazma, slina, …). ELISA se 
izvaja na standardnih mikrotitrskih 
ploščah (96/384 vdolbinic) in temelji 
na specifični interakciji antigen – pro-
titelo (pozitiven test). Osnovni princip 
delovanja je biokemijska reakcija, 
ki jo ob prisotnosti analita (protite-
lesa ali antigena v serijsko redčeni 
koncentraciji vzorca) omogoči pro-
teinski katalizator (encim; najpogo-
steje hrenova peroksidaza (HRP) ali 
alkalna fosfataza (ALP)), zaznamo 
pa jo kot spremembo barve sicer 
brezbarvnega substrata, v katerem 
je encim. Intenziteto barvne reakcije 
določimo spektrofotometrično.

krvi, za teste nosečnosti, drog, za od-
krivanje alergenov v hrani.

Ključni koraki izvedbe testa so ve-
zava (antigena ali protitelesa) na 
mikro-plošče s pasivno adsorpcijo 
(po inkubaciji), blokiranje z ne reagi-
rajočim proteinom (npr. govejim se-
rumskim albuminom ali kazeinom), 

SAŠA ZAVRATNIK

VROČI MIKROFON

detekcija, identifikacija. Med vsakim 
korakom je mikro-ploščo potrebno 
3 do 5-krat sprati s pufrom in nei-
onskim detergentom, da odstrani-
mo nevezan in nespecifičen ma-
terial, kar zmanjša možnost lažno 
pozitivnih rezultatov.

Obstajajo številne izvedbene razli-
čice ELISA tehnike, osnovne so ne-
posredna/direktna in posredna/
indirektna (detekcija protiteles) ter 
sendvič ELISA (detekcija antigena). 

Tako direktno kot indirektno ELI-
SA pričnemo z vezavo antigena, 
spiranjem, blokiranjem, spiranjem; 
pri direktni ELISA nadaljujemo z 
vezavo protitelesa na antigen (z de-
tekcijskim encimom je konjugirano 
primarno protitelo (analit v vzorcu), 
specifično za antigen), inkubacijo, 
spiranjem, dodajanjem encimske-
ga substrata (kromoforja), ki zazna 
prisotnost encima in s tem antigena 
ter spremeni barvo. Razvoj barve 
odčitamo po določenem času.

Pri indirektni ELISA nadaljujemo z 
vezavo primarnega telesa na anti-
gen, inkubacijo, spiranjem, nato pa 
dodajanjem z detekcijskim encimom 
konjugiranega sekundarnega proti-
telesa, ki je komplementarno primar-
nemu protitelesu (analit v vzorcu), 
inkubacijo, spiranjem in dodajanjem 
encimskega substrata. S sekundar-
nim telesom dokazujemo na antigen 

Protokoli za zbiranje in shranjeva-
nje vzorcev so specifični in se lahko 
razlikujejo glede na celično linijo ali 
vrsto tkiva. Za izvedbo se uporabljajo 
različni aparati in potrošni material: 
centrifuga in zamrzovalnik (pripra-
va in shranjevanje vzorca), pipetor in 
dispenzer (dodajanje raztopin), stre-
salnik in inkubator (inkubacija), spira-
lec ali puhalka (spiranje mikro-plošč), 
čitalec mikro-plošč/spektrofotome-
ter (meritev in analiza absorbance). 
ELISA se uporablja tako v diagno-
stiki kot v raziskovalnih laboratorijih, 
in sicer kot presejalno orodje (ang. 
screening) za ugotavljanje prisotno-
sti hormonov, protiteles v krvi, ki jih 
je telo ustvarilo kot odziv na okuž-
bo (npr. s SARS-CoV-2) ali cepljenje, 
virusnih in bakterijskih antigenov v 

Vzorci, ki se uporabljajo za 
ELISA, vključujejo serum, 
plazmo, supernatante celične 
kulture, celične lizate, slino, 
tkivne lizate in urin. 

1 Več o protitelesih, ki so po kemijski sestavi sestavljene beljakovine oziroma glikoproteini in jih naše telo proizvaja kot odziv na škodljive 
snovi – antigene, najdete v prejšnji izdaji Mikrofona.

2 Antigeni so kemijsko gledano beljakovine, lahko pa so tudi ogljikovi hidrati, lipidi, nukeinske kisline. V organizmu reagirajo s produkti 
(protitelesi), nastalimi v specifičnem imunskem odzivu. Protitelesa s prepoznavanjem antigenov omogočajo organizmu, da razlikuje tuje 
molekule od sebi lastnih. Antigeni so na površini tujka. Če telo kot antigene prepozna lastne molekule, govorimo o avtoimunski reakciji. Vir fotografij: https://www.rndsystems.com/resources/what-is-an-elisa-and-elisa-types

 Direktna ELISA. Prednost: brez 
možnosti navzkrižne reaktivnosti 
sekundarnega telesa, kratkotrajnost. 
Slabost: nizka občutljivost, višji stroški.

 Indirektna ELISA. Prednost: visoka 
občutljivost, večja fleksibilnost, nižji 
stroški. Slabost: možnost navzkrižne 
reaktivnosti med sekundarnimi telesi.

 SARS-CoV-2 monoklonsko telo protitelo 

 Sendvič ELISA. Prednost: najvišja občutljivost. Slabost: dolgotrajnost, nujnost 
ujemanja di- ali multivalentnega antigena s sekundarnim protitelesom.

 Čitalec mikrotiterskih plošč 
Multiskan (Thermo Fisher Scientific) 

 Mikrotiterske plošče Nunc (Thermo 
Fisher Scientific) 
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po velikom broju mailova koje smo 
dobili od kupaca, nakon seminara, 
sa pohvalama i dodatnim upitima 
oko prezentiranih aparata, kao i po-
zitivno ocijenjenim upitnicima koje 
su popunili nakon predavanja.

Pored radionice, sa direktorom i 
ekipom iz Maribora smo uspješno 
realizirali degustaciju ćevapa, pite, 
baklave, bosanske kafe …

Nije bilo lahko, ali uz mnogo ulože-
nog truda i to smo na kraju uspješno 
završili. 

Prisustvovalo je oko 60 učesnika 
iz različitih grana privrede i nauke: 
teška industrija, fakulteti, Zavodi za 
javna zdravstva, javna preduzeća 
za analizu voda, farmaceutske 
kompanije, privatne akreditirane la-
boratorije za analizu voda, apoteke, 

RADIONICA/SEMINAR 
U SARAJEVU 

Moja mala ekipa za 10 

proizvođači voda i sokova i mnogi 
drugi. Kupci su imali priliku da uži-
vo vide principe rada na aparatima 
Macherey Nagel VIS II spektrofoto-
metru i termobloku, kao i na WTW-
-om multimetru. 

Predavanja su bila aktivna i bilo je 
dosta pitanja za predavače, najviše 
u vrijeme pauze.

Svi učesnici su dobili certifikate o 
pohađanju seminara.

Da je seminar bio uspješan znamo 

VROČI MIKROFON

N akon skoro dvije godine 
pauze zbog epidemije ko-
rona virusa, opet smo po-

čeli sa normalnim životom. Kupci iz 
cijele BiH željni druženja i novih saz-
nanja odazvali su se u velikom broju 
našoj radionici. 

22. i 23. marta 2022. godine Mi-
kro+Polo d.o.o. Sarajevo sa kole-
gama iz Maribora je organizirao 
radionicu/seminar za kupce sa teri-
torije BiH. Radionica je organizirana 
u suradnji sa privatnim fakultetom 
Sarajevo School of Science and 
Technology.

Dok je ekipa za aparate i hemikali-
je vrijedno pripremala prezentacije, 
naš Marko Hanc se pobrinuo da sve 
marketinške želje i ideje postanu 
stvarnost. 

ZERINA BEŠIĆ

VROČI MIKROFON

Na dvodnevnoj radionici 
obrađene su mnoge teme 
za široki spektar kupaca. 
Program smo podjelili na 
dva dana i predstavili neke 
od dobavljača sa kojima 
surađujemo.

PREČIŠĆAVANJE  
I ANALIZA VODE

Predavači: Andrej Mihevc, 
Zoran Kodba, Ivana Klarić 
Došlić

Profesionalne perilice 
laboratorijskog posuđa - 
MIELE/STEELCO

Proizvodnja čiste i ultračiste 
vode - STAKPURE

Hemijska analiza vode - 
MACHEREY NAGEL i WTW

Predstavljanje hemikalija – 
PREGL CHEMICALS

Vježbe na demo aparatima: 
Hemijska analiza vode 
- MACHEREY NAGEL, 
Spektrofotometar, 
multimetar za pH/mV 
parametre

PRIPREMA UZORAKA  
I ELEMENTARNA ANALIZA

Predavači: Maja Brezner, 
Zerina Bešić, Tjan Smrečnik, 
Ivana Klarić Došlić

Priprema uzoraka za 
elementarnu analizu: 
miješalice, shakeri, 
vortexi, vlagomjeri – VELP 
SCIENTIFICA, THERMO 
FISHER SCIENTIFIC, KERN, 
HEIDOLPH

Inkubiranje, sušenje, 
žarenje – WORLD BINDER i 
HOBERSAL

Elementarna analiza: 
AAS, ICP, hromatografija, 
specifična površina 
materijalai BET analize – 
ANALYTIK JENA, YOUNGIN 
CHROMASS, RESTEK  

Analiza masti i proteina 
(Kjeldahl/Soxleth metode) – 
VELP SCIENTIFICA

Predstavljanje hemikalija – 
PREGL CHEMICALS
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BILDALI SMO TIM! 

Oddelek za obdelavo naročil

VEDNO BLIZU  
NAŠIM KUPCEM … 

Maske so padle in v prodaji smo spet lahko več na terenu. 

VROČI MIKROFON

K er se je situacija glede pro-
tikoronskih ukrepov izbolj-
šala, sem takoj izkoristil pri-

ložnost, da ponovno organiziram 
druženja z našimi strankami, kot 
smo jih poznali v obdobju pred pan-
demijo.

Novoletne čajanke so bile namreč 
izjemno dobro obiskane, zato smo 
se to pot odločili za pomladno sre-
čanje, ki smo ga kot prvega izvedli 
na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. 
Za pravo pomladno vzdušje smo 
poskrbeli s pisanimi kalanhojami, 
ki smo jih podarjali našim zvestim 
strankam. Timotej je stranke dodat-
no podučil o zaščitni opremi in jim 
predstavil vse novosti pri Kimtechu 

in Honeywellu. Andrej je predsta-
vil Strakpure (sisteme za pripravo 
vode) in avtoklave (Certoclav in Zir-
bus). Anja je poskrbela za kolo sreče 
in informiranje strank glede kemi-
kalij in potrošnega materiala. Maja 
pa je strankam predajala znanje  
o centrifugah, tehtnicah, mešalih … 
Skratka poskrbeli smo za popolno 
informiranje strank z novitetami in 
prihajajočimi projekti.

Kupci so bili navdušeni, da se po 
dolgem času spet lahko vidimo, in 
jih je v dveh urah obiskalo naše pri-
zorišče več kot 60, tako da smo jim 
obljubili, da se v jeseni ponovno vi-
dimo ob kakšni čajanki, če bodo le 
razmere dopuščale. 

JAN ROBIN

Ne obiskujemo pa samo mi 
naših kupcev. Veseli smo 
obiskov tudi pri nas, na 
sedežu podjetja.

VROČI MIKROFON

T ukaj so spomini na majski 
vikend in na naše prijetno 
druženje (druženje Oddelka 

za obdelavo naročil). 

Ko je padla ideja o oddelčnem team 
buildingu, smo vsi takoj začutili, da 
smo za in da si tega želimo. Naš cilj 
je, da ta želja ostane in da bo drugo 
leto spet enako močna. Vsi vemo, 
da je za to potreben trud – med-
sebojni. Kako že pravijo? Odnose je 
potrebno negovati, na njih graditi. 
Ne glede na to, ali gre za partner-
ski odnos, prijateljski ali za oddelčni. 
Vsak zahteva svoje delo. 

Vikend je dokazal, da nam je mar in 
da imamo svoje delo radi – še raje 
pa se skupaj zabavamo in veselimo.

TINA HOHNJEC

V naše prostore smo v začetku 
aprila povabili delegacijo Fakulte-
te za kemijo in kemijsko tehnologi-
jo Maribor. Ob uvodnem pozdravu 
našega generalnega direktorja in 
kratki predstavitvi sva jih potem z 
Aleksandro popeljala v prodajo, 
potem sta jih v podpori kupcem 
pričakala Tina in Matjaž. Pot so na-
daljevali v servis in nato v demo la-
boratorij, kjer jih je Tanja seznanila z 
najnovejšim projektom Pregl Digital. 
Zaključek srečanja je bil v jedilnici, 
kjer smo ob kosilu strnili vse vtise in 
odgovorili na morebitna vprašanja. 
Zelo so bili navdušeni nad novimi 
prostori in nad velikostjo podjetja, 
nihče si namreč ni predstavljal, da 
nas je toliko na Zagrebški.
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NOVOSTI V SKLADIŠČU 

Pomlad 2022

VROČI MIKROFON

P red nami, za nami in z nami 
je leto 2022, leto neskončnih 
priložnosti, mnogih izzivov in 

svobodnih izbir. V letu osorej smo 
pripravili nekaj mini novosti, ki nam 
lahko olajšajo delo, narišejo na-
smeh na obraz ali pričarajo drobno 
zadovoljstvo. 

Morda ste že sami opazili, naši kup-
ci pa so zagotovo, nove štampiljke 
za transport in shranjevanje tem-
peraturno občutljivih materialov. Za 

pogoji transporta in hranjenja po-
gosto niso enaki, tako v logistični ve-
rigi ali življenju nasploh. Primer: Joža 
se lahko pelje v vročem fičeku brez 
klime na morje v Poreč, nikakor pa 
tam ne more 10 dni počivati druga-
če kot zgolj in samo na klimi. Bog ne 
daj, da crkne! Klima mislim, ne Joža.

Nove smo si omislili tudi nalepke za 
patrone/kartuše/ionske izmenje-
valce, s katerimi smo in še bomo 
opremili vse patrone/kartuše/ion-
ske izmenjevalce naših zvestih kup-
cev, da bomo vedno vedeli, katera 
patrona/kartuša/ionski izmenjeva-
lec je od katerega kupca. Naši kupci 

SAMO PODGORNIK

valec pač zaradi narave dela rad(a) 
zmoči.

Zaradi povečanih proizvodnih in 
skladiščnih kapacitet pohištva smo 
si bili primorani izposoditi tudi doda-
tnega viličarja, takšnega s poveča-
no nosilnostjo in zaprto kabino. Tako 
da veste, ko boste srečali sodelav-
ca na poti med skladiščem M+P in 
Plojem, da to ni panoramska vožnja 
z novim električnim avtom med 
pavzo, ampak je to zgolj nov viličar. 
Službeni. 

Skladiščne prostore pa imamo na-
jete tudi pri drugih sosedih – Schen-
ker – in sicer trenutno v velikosti 
slabih 100m2. To je tam nasproti 
AMZS-ja. Tam, ja.

Imamo pa tudi novega sodelavca, 
referenta v zunanji trgovini, Ma-
tevža, ki se bo podrobneje predsta-
vil v kakšni od prihodnjih številk. Naj-
dete ga v naročju Darina, oziroma 
Darina najdete v njegovem naročju. 
Sliko imam, pa je ne bom priložil.

  
PRIPRAVE NA SAP4HANA 

Nadgradnja ERP sistema

VROČI MIKROFON

Z letom 2027 SAP ukinja pod-
poro za obstoječ ERP sistem, 
ki ga uporabljamo, zato pre-

hajamo na novo verzijo ERP siste-
ma, SAP S4 Hana.

Ob tem se nam porajajo številna 
vprašanja, kot na primer: kakšne 
transakcije bomo imeli, ali bomo 
delali tako kot do sedaj, kaj vse nam 
nova verzija ponuja? Po podjetju je 
velikokrat slišati, kako bo z novo ver-
zijo SAP-a vse mogoče. Ja, na kon-
cu verjetno res, ne pa takoj. 

Zaenkrat bo za nas največja spre-
memba pri poslovnih partnerjih. Po 
novem bo imel poslovni partner isto 
številko in več različnih vlog, lahko 
bo naročnik, dobavitelj in prejemnik 
blaga. Prav tako bodo že obstoječi 
kupci in dobavitelji imeli isto številko 
kot do sedaj, saj bi drugače težko 
delali nabavne in prodajne analize, 
naročila itd. Za ključne uporabnike 
sistema, ki kreirajo partnerje, bodo 
potekala šolanja, medtem ko boste 
ostali o spremembah seveda pra-
vočasno obveščeni ter boste prejeli 
tudi osnovna navodila glede upora-
be novosti.

Transakcije za kreiranje dokumen-
tov ostanejo enake, bo pa iskalnik 
za kupce, dobavitelje in material 
bolj prijazen uporabniku.

Po uspešni migraciji, ki bo pred-
vidoma potekala konec julija, pa 
sledi naslednja faza. Z uporabo t.i. 

ANDREJA ZIMIČ

Najprej bomo obstoječo 
verzijo SAP ERP nadgradili 
z novo. Prav tako bomo naš 
SAP preselili v oblak in s tem 
razbremenili naše strežnike. 

Transportation modula se bomo lo-
tili ureditve UN kod in priprave ADR 
prevoznih listin, prav tako pa bomo 
imeli orodje za vodenje odpadne 
embalaže. 

Z nadgradnjo na S4 bomo pridobili 
zlasti hitrejše delovanje sistema, na-
predno analitiko ter uporabo SAP 
robotka (A.I. oz. umetna inteligenca), 
ki ga bomo s strojnim učenjem na-
učili opravljati različne ponavljajoče 
operacije. Orodje torej imamo, na 
nas pa je, da izkoristimo vse mož-
nosti, ki nam ga nov sistem ponuja. 

plastičen prikaz in okolju prijazno 

ilustracijo zakaj in kako naj kupec 

rokuje s prejetim materialom. Kajti 

bodo tako v bodoče še boj zvesti, saj 
bodo na svoji patroni/kartuši/ion-
skem izmenjevalcu vedno in povsod 
lahko občudovali nalepko z našim 
logotipom. Aja, še to – nalepka je 
seveda fensi in vodoodporna, kot se 
za Mikro+Polo nalepko spodobi, ker 
se patrona/kartuša/ionski izmenje-
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NOV CRM 

Upravljanje odnosov s strankami (Customer relationship management)

VROČI MIKROFON

Č as je, da bolj podrobno predstavim nov CRM in 
samo časovnico uvedbe sistema. Projekt CRM 
se je sicer začel že lansko leto, ko smo pričeli 

iskati pravega partnerja za integracijo.

Po priporočilu SAP Slovenije smo stopili v kontakt s pod-
jetjem Anodius s Slovaške, ki ima za sabo že vrsto uspe-
šnih CRM projektov, in glede na najugodnejšo ponudbo 
smo se odločili za njih. Delavnice, kjer smo definirali vse 
procese, so se izvajale od januarja do aprila. V mese-
cu maju smo pričeli s testiranjem sistema in internimi 
izobraževanji za ključne uporabnike po posameznih 
sklopih. Ključni uporabniki bodo v juniju prenesli zna-
nje na preostale uporabnike. Začetek uporabe novega 
CRM sistema je predviden do konca julija, star sistem 
pa bomo zaklenili za vnose po prehodu na nov SAP S4. 
Po tem datumu bo star CRM na voljo samo za branje 
podatkov oziroma kot arhiv.

Po novem boste slišali ali prebrali drugačna imena pro-
gramov, SAP jih oglašuje kot C4C (Cloud for Customer). 

MATJAŽ PODGORNIK

Kot je razvidno iz imena, sistem de-
luje v oblaku in je dostopen od ko-
derkoli, razdeljen pa je na tri glavne 
dele: 

n Prodaja – C4C Sales Cloud
n Podpora – C4C Service Cloud
n Servis – FSM – Field Service Ma-

nagement

CRM PRODAJA – SALES CLOUD

V prodaji bo še najmanj sprememb 
pri uporabi CRM-ja v primerjavi z 
obstoječim sistemom. Glavna spre-
memba je seveda popolnoma nov 
uporabniški vmesnik ter enostavno 
iskanje po sistemu. Sedaj se bodo 
tudi ponudbe delale v CRM-ju, tako 
bo prodaja imela en program za 
celoten prodajni cikel, kar bo poe-
nostavilo njeno delo. Na voljo bo do-

datek za MS Outlook, kjer bo možen 
izvoz emailov v CRM in vodenje obi-
skov in nalog. Prav tako bo na voljo 
mobilna aplikacija za spremljanje 
strank in vodenje aktivnosti, vključ-
no z obiski.

CRM PODPORA – SERVICE CLOUD

V oddelku za obdelavo naročil bo 
CRM nadomestil dosedanji RT, tako 
bomo »tickete« obdelovali v novem 
sistemu. Sedaj bo na voljo 360° 
pogled na stranke in kontakte, tako 
bodo zbrani vsi podatki na enem 
mestu: priložnosti, ponudbe, PN, 
aparati, obiski, ticketi, popravila, itd.

CRM SERVIS – FSM (FIELD 
SERVICE MANAGEMENT)

V servisu bo veliko sprememb in no-
vosti, saj bo sistem omogočal cen-

tralno upravljanje vseh zahtevkov 
za servis ter enostavno organizacijo 
in dodeljevanje nalog serviserjem. 
Serviserji bodo končno dobili mobil-
no aplikacijo za obdelavo delovnih 
nalogov in organizacijo poti.

 Stranka  Priložnosti

 Načrtovanje obiskov

 Seznam ticketov

 Planiranje serviserjev  Mobilna aplikacija
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Sejem sva izkoristili tudi za obisk na-
ših obstoječih dobaviteljev, saj se z 
njimi v zadnjih dveh letih nismo vi-
deli v živo. Ker se želimo vedno nad-
grajevati in izboljševati naš prodajni 
program, sva se sestali tudi z more-
bitnimi potencialnimi dobavitelji. 

Kljub časovni stiski sva si vzeli nekaj 
časa za ogled glavne znamenito-
sti Burj Khalifa. Najvišja zgradba na 
svetu se z 828 metri dviga nad puš-
čavo in prekaša vse ostale stolpnice 
naokoli. 

Seveda pa se nisva mogli upre-
ti ogledu svetovne razstave Expo 
2020 Dubai, ki se je odvijala v času 
najinega obiska. Kjub vsem ostalim 
presežkom, ki jih premore Dubaj, je 
z organizacijo Expo dokazal svojo 
vsemogočnost. Expo se spogleduje 
s prihodnostjo in predstavljene ideje 
se zdijo kot znanstvena fantastika.

Z unikatnimi paviljoni, kulturo in 
navdihujočimi inovacijami se je 
predstavilo 192 držav. Čeprav so vsi 
paviljoni s svojo edinstvenostjo vabi-
li k obisku, sva uspeli obiskati le tri, 

slovenskega, španskega in tematski 
paviljon »sustainability«.

Nad Dubajem sva bili zelo pozitivno 
presenečeni, zato bi se z veseljem 
vrnili, da obiščeva še preostale zna-
menitosti.

  
DUBAJ – MESTO PRESEŽKOV 

Sebia 2022 EMEA Distributors Meeting, Medlab Middle East in Expo 2020

VROČI MIKROFON

P o nekaj letnem premoru je 
Sebia letos januarja organi-
zirala EMEA Distributors Me-

eting 2022 v Dubaju. V veliko čast si 
štejemo, da smo bili prepoznani kot 
dolgoletni in uspešen partner, ter 
povabljeni v Dubaj. 

V imenu Mikro+Polo sva se sreča-
nja udeležili Tadeja in Sandra. Sebia 
je tekom dneva predstavila svoje 
uspehe, strategijo in vizijo na obmo-
čju EMEA. Ker sva za Sebio postali 
odgovorni v času karanten, izolacij 
in prepovedi potovanj, je bila to za 
naju prva priložnost spoznati pred-
stavnike Sebie v živo. To druženje 
sva tudi izkoristili za spoznavanje 
in deljenje izkušenj z distributerji iz 
drugih držav.

Predstavitvam je sledila slavnostna 
večerja s podelitvijo priznanj naju-
spešnejšim distributerjem. Priznanja 
so podelili za devet kategorij.

»Carbohydrate-deficient transferrin« 
(CDT) je najbolj specifičen marker, s 
katerim se ugotavlja kronično uživa-
nje alkohola. Morda pa to le ni kate-
gorija s katero bi se lahko pohvalili?

Sočasno se je v Dubaju odvijal se-
jem za klinično diagnostiko Medlab 
Middle East. Obiskali sva razstavni 
prostor Sebie, kjer so predstavili svo-

SANDRA KRAJNC

je produkte in najnovejšo pridobitev 
– Orgentec. V lanskem letu je Se-
bia postala lastnik nemškega pod-
jetja Orgentec, ki je specializirano 
za diagnostiko avtoimunih bolezni. 
Na sejmu so prvič predstavili njihovi 
najnaprednejši sistem Alegria 2, ki 
omogoča popolno avtomatizacijo 
dela.

S ponosom sporočava, 
da smo tudi mi kljub 
majhnosti trga prejeli 
nagrado za najuspešnejšega 
distributerja v kategoriji 
CDT.
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FRANCIJEV MEMORIAL 

Prvi namiznoteniški turnir v našem podjetju

VROČI MIKROFON

K ako je do turnirja sploh priš-
lo? Za projekt KIZ (Krepki 
in zdravi) je vodja servisa 

»potunkal« svojo referentko, da se 
sestanka udeleži namesto njega, 
saj je sam moral na teren. Zabičal 
ji je, naj se s sestanka ne vrača brez 
ping pong mize za servis. Tako je 
referentka na tem sestanku vsaj 10x 
omenila ping pong mizo in leto dni 
kasneje je ta miza res dobila svoje 
mesto v servisu.

Pa smo po dolgem času na servisu 
začeli videvati obraze, ki jih drugače 
ne vidimo pogosto, kar nas je zelo 
razveselilo. 

Vrhunski dvoboj sta nato prikazala 
Matjaž Č. in Marko H.. Slednji je na 
koncu tesno zmagal.

Kljub kletvicam Petre to ni zmedlo 
njenega nasprotnika in zmagal je 
Andrej K..

Brigita je prišla na dvoboj z Dami-
janom M. s sončnimi očali. Ali ga je 
to kaj vrglo iz tira? O jaaaa. Bravo 
Brigita!

Aleksander G. je zamudil in dvoboj 
z Alenom izgubil.

Pohištveni dvoboj je dobil Rene N., 
ki se je Maticu verjetno zlagal, da 12 
let ni igral.

Darin je šel po dvoboju z Gregor-
jem mirno na dopust v Španijo.

Branka K. je na zelo spoštljiv način 
izločila Boštjana P..

Logistika je v skupni dvoboj poslala 

BRANKA KADIĆ

Maria in Jureta F., ki bo v prihodno-
sti gotovo zahteval revanšo.

Zadnji dvoboj prvega dne predtek-
movanj je pripadel Jaki in Tade-
ji Mihev. Kljub temu, da smo upali 
na novo žensko zmago, nam Jaka 
tega ni privoščil.

Drugi dan sta otvorila Nejc in Da-
mjan Z.. Po vodstvu Nejca s 17:14 je 

In nato je padla ideja o 
turnirju! Prijavilo se nas je 
60!!! Izžrebali smo pare in 20. 
aprila se je turnir pričel.

1. KROG

Otvoritveni par sta bila Matjaž F. in 
Zdravko, kjer je ta mali sodelavec 
prefrigano zmagal z udarci izpod 
pasu.

Saša P. je dokaj gladko premagal 
Tadejo Marin, ki pa se je kljub vse-
mu pogumno borila.

NOVE STROJNE PRIDOBITVE  
V PROIZVODNJI 

Oddelek Lab Interior

VROČI MIKROFON

K onec lanskega leta smo 
proizvodnjo posodobili s šti-
rimi novimi stroji in z novim 

odsesovalnim sistemom. Za stroje 
smo prejeli nepovratna sredstva v 
višini nekaj manj kot 300.000,00 €. 
Omogočajo nam lažje, hitrejše in 
varnejše delo ter izdelavo izdelkov, 
ki smo jih leta naročali pri zunanjih 
izvajalcih. 

Nova kontaktna brusilka in hidravlič-
na stiskalnica nam omogočata, da 
naredimo melaminske pulte, ki jih 
do sedaj nismo izdelovali sami. Na 
kontaktni brusilki se površina plošče 
najprej pripravi, nato se nanese le-
pilo in na lepilo ultrapas, tako prip-
ravljen kos pa se stisne v stiskalnici 
in ostane stisnjen min. 15 min. Tre-
nutno lahko izdelamo pulte dolžine 
2.700 mm, širine max. 1.200 mm in 
debeline do 50 mm, saj smo pri de-
belini omejeni s strojem za robljenje. 

Stroj, ki je bil nujen, je tudi stroj za 
mozničenje. Gre za stroj, ki izvrta 
luknjo, nanese lepilo in vstavi mo-
znik. Naj omenim, da bi v primeru, 
če stroja ne bi imeli, npr. samo za 
projekt FH Wien potrebovali vsaj 
dve osebi, ki bi 8 ur na dan ročno 

ALEŠ MRKŠA

vstavljali moznike. Nova pridobitev 
je tudi vertikalni CNC stroj. S hori-
zontalnim bi težko pokrili potrebe 
po vseh projektih in najverjetneje bi 
morali uvajati nove izmene, zdaj to 
ni potrebno.

Nova pridobitev je tudi centralni od-
sesovalni sistem, ki je sedaj stacio-
niran zunaj ob stavbi, kar pomeni 
manj hrupa v delavnici, manj pra-
hu v delavnici in pa lažje praznjenje. 
Odsesovalni sistem je trenutno še 
predimenzioniran, se pravi, da nanj 
lahko povežemo še dodatne stroje. 
Deluje pa tako, da ob vklopu nove-
ga stroja samodejno poveča oz. ob 
izklopu zmanjša moč odsesovanja. 

Stroji so nam prišli prav že pri prvem 
večjem projektu in kot trenutno kaže, 
bodo tudi v bodoče precej zasedeni. 

Novi stroji so kontaktni 
brusilni stroj, vertikalni CNC 
stroj za obdelavo, stroj za 
mozničenje in hidravlična 
stiskalnica za stiskanje plošč. 
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VROČI MIKROFON

Predstavljajte si, da je turnir v pod-
pori, v ozadju pa se nekdo dere 
sam nase, kako je lahko »sfulal« to 
žogo in to z dodatkom dobre stare 
jugo kletvice, haha.

Pomerilo se je 15 parov, tekme so 
bile zelo zanimive. Na trenutke sem 
se morala za mizo kar malo skloni-
ti, da me ni zadela kakšna žogica, a 
nič za to. Važno je, da se lahko ima-
mo tudi na delovnem mestu fajn. In 
malo zdrave tekmovalnosti tudi ne 
škodi.

V. in Aljažem S.. To je bila do sedaj 
največja podpora. Bravo Mojca in 
njeni navijači. Skupaj ste premagali 
Aljaža.

Nastop v polfinalu so si v skupin-
skih delih priborili Saša, Jaka, Ma-
tjaž D. in Blaž. Čestitke!

Za zadnje boje na turnirju smo se 
preselili v plesno šolo, saj je igranje 
na servisu postalo že malce nevarno.

Sprva bi morali vsi dvoboji finala 
potekati do 21 točk, na en dobljen 
set, a so se naši polfinalisti odločili, 
da bodo igrali na dva dobljena. Tudi 
prav! Želeli ste, dobili ste.

Prva sta se pomerila Jaka In Saša 
in po res dolgem dvoboju si je finale 
izboril Jaka. 

V drugem polfinalu pa sta merila 
moči Matjaž D. in Blaž. Kljub veliki 
podpori navijačev Matjažu ni uspelo 
in se je zmage veselil Blaž.

Brez odmora je tekmovanje poteka-
lo dalje. Prišlo je še več navijačev, ki 
so spremljali tekmo za tretje mesto.

Matjaž D. je rekel, da bo na nas-
lednjem turnirju brez navijačev, saj 
mu tudi te tekme ni uspelo zmagati. 
In tako se je tretjega mesta veselil 
Saša. Braaaavooo!

In nato se je začel veliki finale. Uffff, 
to pa je bila odlična tekma. Žogico 
smo spremljali z očmi kot v risanki 
(levo, desno, levo, desno), da se je 
komu že vrtelo samo od gledanja. 
Oba sta se borila kot leva. Malo je 
vodil Blaž, pa je Jaka izenačil. Pa je 
nato Blaž lovil rezultat in tudi on ize-
načil.

A kljub temu, da se je Blaž resnično 
boril, je zmagal Jaka. 

Bravo Jaka, si prvi zmagovalec na 
Francijevem memorialu, gotovo 
pa ne zadnji, saj naslednje leto 
turnir ponovimo, a le z eno razli-
ko - punce bomo imele svoj turnir 
fantje pa svojega.

Se vidimo v še večjem številu na 2. 
Francijevem memorialu.

3. KROG

V tretjem krogu smo naredili 4 sku-
pine. Zaradi števila prijavljenih smo 
morali malo pokombinirati, da se je 
številčno izšlo za polfinalne nastope. 
V skupini A, C in D smo imeli po štiri 
igralce, kjer se je prvi igralec pome-
ril s četrtim, drugi pa s tretjim. Zma-
govalca sta se udarila med seboj za 
nastop v polfinalu.

V skupini B smo imeli 3 igralce, kjer 
so igrali vsak z vsakim. V polfinale je 
napredoval najboljši izmed teh treh.

BORBANJE! Opis tretjega kroga z 
eno besedo. 

Bi pa izpostavila tekmo med Mojco 

sledil velik preobrat in na koncu je z 
17:21 slavil Damjan.

Matej in Matjaž P. sta na začetku 
bolj govorila kot igrala, a na koncu 
je Matjaža izdala nervoza. 

Samo P. je upal, da nasprotnik za-
mudi, in s tem dvoboj izgubi. Ivan je 
prihitel kot raketa, a je s tem porabil 
vso moč za dvoboj.

Prvi ženski dvoboj sta pripravili An-
dreja G. in Branka M. To je bil pravi 
pretep, katerega je dobila Andreja.

Aljaž S. je lepo namazal našo Tino, 
a je poraz sprejela z velikim nasme-
hom.

Tomaž in Tadej V. sta dvoboj 
nadgradila, in sicer s tem, da pora-
ženec plača pivo. Tadej, odpri de-
narnico!

Z nasmehom sta na dvoboj prišla 
Peter J. in Zlatko, a nasmejan na 
obrazu je ostal Peter.

Nežen obraz Manuela nam ne po-
kaže njegove borbenosti, ki ga je 
pripeljala do zmage nad Alešem.

Jure M. se je med dvobojem zelo 
jezil sam nase, a mu je očitno to 
prišlo prav, da premaga Tomija.

Zadnji dan predtekmovanj bi mora-
la odpreti Timotej in Matjaž D.. Po 7 
urah je slavil ????. Ne, ne, nista tako 
dolgo igrala, samo na Timoteja smo 
čakali, da se vrne s terena.

Vid in Andrej M. sta odigrala lepo 
klasično tekmo. V naslednji krog je 
nadaljeval Andrej.

Aljaž G., vse pohvale za tvojo uvi-
devnost do Karoline, ki je prvič v 
življenju stala za ping pong mizo. 
Zelo kavalirsko.

V novem ženskem boju sta se bo-
rili dve klepetulji, Selena in Vale-
rija. Slednja je pokazala kar nekaj 
vrhunskih potez za zmago.

Sledil je tipičen moški dvoboj, kjer je 
Zoran K. izgubil proti Blažu. Ampak 
nepozabne so bile Zoranove bese-
de po koncu dvoboja: »Če sem ti jaz 
prišel do 16, bi te moja žena prema-
gala!«

Andreja M. je rabila kar nekaj časa, 
da se je sprijaznila z novimi pravili, a 
je to ni zmotilo pri zmagi nad Mojco 
B., katera je igrala »z novimi očmi«. 

Dejan se je močno boril s teniškimi 
udarci proti Niku, a to ni bilo dovolj 
za napredovanje v naslednji krog.

In smo čakali na zamudnike zara-
di dopustov. Mojca V. je na dvoboj 
prišla v poletni obleki, kar je bila 
odlična taktika, da je zmedla Draga. 
Za konec pa je naredila še špago! 
Bravo Mojca.

Tudi bolniške so vplivale na potek 
turnirja. Maja L. in Anja V.. Po bo-
lezni se je Maja vrnila zelo močna in 
Anji dala kar malo vetra.

2. KROG PREDTEKMOVANJ SMO 
IZPELJALI V DVEH DNEH

Tekmovalnost pri nekaterih je moč-
no narasla. Prav tako frekvenca gla-
su pri nekaterih sodelavcih. Še dob-
ro, da so se tekme odvijale v servisu, 
kjer sem se ob kakšnem klicu lahko 
odstranila iz pisarne. 
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GREMO NA 
»KEMIJSKO MORJE«

Nagradni video natečaj »Kemija je zakon« za slovenske osnovnošolce

VROČI MIKROFON

Č eprav je decembrski priče-
tek video natečaja še krojil 
koronski čas, so mladi kemi-

ki po vrnitvi v šolske klopi v marcu 
za natečaj #KemijaJeZakon posneli 
nekaj odličnih kemijskih poskusov, 
še posebej pa nas je navdušil zma-
govalni video.

Za kemijski poskus so lahko izbra-
li poljubno tematiko, pri čemer pa 
so morali dosledno upoštevati na-
čela kemijske varnosti, seveda pod 
nadzorom mentorja - učitelja/-ice 
kemije. Prejeli smo dvanajst vide-
oposnetkov, kar je dvakrat več kot 
lansko šolsko leto.

Videoposnetke smo ocenjevali po 
dveh kriterijih: glasovih, oddanih 
preko družabnega omrežja Face-
book in točkah strokovne žirije na-
šega podjetja. Strokovna komisija, ki 

so jo sestavljali Aleksandra Peharda 
(predsednica), Breda Majcen, De-
jan Hojnik in Marko Hanc, je skrbno 
pregledala vse prispele videopo-
snetke kemijskih poskusov in jih 
ocenila.

Po prištetih točkah glasovanja na 
Facebooku je komisija razglasila 
nagrajence v naslednjem vrstnem 
redu: 1. nagrada - OŠ Ferda Vese-
la, Šentvid pri Stični, 8.a razred, za 
kemijski poskus »Kemijsko morje«,  

2. nagrada - OŠ Ormož, 8. razred, 
za kemijski poskus »Plamen mod-
rosti« in 3. nagrada - OŠ Kungota, 
8.a razred, za kemijski poskus »Se-
verni sij«.

Učenke in učence zmagovalnega 
razreda smo nagradili s puloverji iz 
naše blagovne znamke »Zasijte«, 
njihova šola pa je prejela laborato-

MARKO HANC

rijsko tehtnico Kern. Drugo in tretje 
uvrščena razreda sta prejeli naše 
majčke, njihovi šoli pa darilni bon za 
nakupe laboratorijskega materiala 
na Marketu.

OBRAZLOŽITEV  
STROKOVNE KOMISIJE

1. nagrada: Kemijsko morje. Iz stro-
kovnega vidika v zgodovini ocenje-
vanja poslanih filmov odločitev še 
nikoli ni bila tako lahka. Navdušila 
nas je v prvi meri predvsem izvir-
nost teme kot tudi široka strokovna 
razlaga. Iskrene čestitke k širjenju 
kemijskega znanja na višjem nivoju!

2. nagrada: Plamen modrosti. 
Učenci OŠ Ormož nas vsako leto 
presenečajo s svojo izvirnostjo in 
bogatimi idejami. Več kot očitno 
imajo v tej šoli izjemno podporo in 
veliko veselja do kemije. Poskus je 
bil zelo natančno pojasnjen, tako iz 
strokovnega kot postopkovnega vi-
dika. Prav tako je bilo odlično poskr-
bljeno za varnost kot tudi za sam 
scenarij. Komaj čakamo naslednje 
poskuse!

3. nagrada: Severni sij. Tudi ta tema 
je bila izjemno izvirna in zahteva 
večje poznavanje naravoslovnih 
ved. Zelo jasno in nazorno je bil po-
jasnjen severni sij, ki večini predsta-
vlja nepojasnjeno lepoto barv. No, 
sedaj vemo zakaj in kako. Bravo! 
Podajamo le majhno opombo, da v 
primeru dela z možnostjo vžiga, ro-
kavice vedno slečemo.

Vse prispele poskuse si lahko ogle-
date na naši Facebook strani in You- 
Tube kanalu.

Iskrene čestitke nagrajencem in 
hvala vsem, ki so sodelovali. Kemija 
je res zakon!

 Kemijsko morje, OŠ Ferda Vesela, Šentvid pri Stični

Poslanstvo nagradnega 
natečaja je, da učence in 
učenke v slovenskih osnovnih 
šolah dodatno motiviramo 
in pri njih na ustvarjalen 
in tekmovalen način 
vzpodbudimo zanimanje za 
kemijo. Verjamemo, da smo 
pri tem uspeli.

 Plamen modrosti, OŠ Ormož

 Severni sij, OŠ Kungota



Ime: Petra
Priimek: Gašparič
Trenutno delovno mesto: prodajna predstavnica  
v oddelku Lab Interior
Prejšnja zaposlitev: inženirka za kakovost in razvoj, 
Goodyear Dunlop Sava tires, d.o.o.
Datum zaposlitve v Mikro+Polo: 11. marec 2019
Prvo delovno mesto v Mikro+Polo: enako kot trenutno
Rojstni dan: 25. marec
Domači kraj: Maribor
Število otrok: 1
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OSEBNA IZKAZNICA

Ime: Aleš
Priimek: Mrkša
Trenutno delovno mesto: vodja proizvodnje
Prejšnja zaposlitev: vodja obrata
Datum zaposlitve v Mikro+Polo: 1. junij 2021
Prvo delovno mesto v Mikro+Polo: enako
Rojstni dan: 24. maj
Domači kraj: Olimje
Število otrok: 2

PETRO
OSEBNA IZKAZNICA

KATERI SO TVOJI TRIJE GLAVNI »GREHI«  
V MIKRO+POLO?
Na navedene grehe se takoj izstavi direktorjev
»odpustek«, kar pomeni, da na grehe ne bo odreagiral.

greh #1, #2 in #3

 Načeloma ne grešim, saj sem mnenja, da za vse 
veljajo enaka pravila igre in če se nekaj dogovorimo, 
potem je prav, da se tega tudi držimo. Čisto brezvezen 
odgovor, haha.

GOLA V ETRU GOLA V ETRU

razgaljamo

ALEŠA
razgaljamo
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KATERI SO TVOJI TRIJE GLAVNI »GREHI«  
V MIKRO+POLO?
Na navedene grehe se takoj izstavi direktorjev
»odpustek«, kar pomeni, da na grehe ne bo odreagiral.

greh #1, #2 in #3

 Kakšen privat klic (a ne na služben telefon) in to ne v 
času pavze. 
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KDO SI IN KAJ V MIKRO+POLO POČNEŠ?

 Sem Petra in sem »multipraktik« prodajna predstavnica za laboratorijsko pohištvo, 
ki poleg priprave ponudb in svetovanja skrbim še za dokumentacijo vseh vrst in za 
to, da delo na našem oddelku poteka čim bolj gladko in nemoteno.

KDO SI IN KAJ V MIKRO+POLO POČNEŠ?

 Sem Aleš Mrkša in sem vodja proizvodnje programa Lab Interior.

KATERE SO TVOJE GLAVNE PREDNOSTI/POSEBNOSTI, KI JIH 
IZRAŽAŠ/UPORABLJAŠ SKOZI SVOJE DELO V MIKRO+POLO?

 Menim, da sem zelo prilagodljiva, hitro učljiva, proaktivna, 
natančna in analitična, hkrati pa tudi večino časa prijazna in 
nasmejana, tako da skrbim za dobro vzdušje v pisarni.

KATERE SO TVOJE GLAVNE PREDNOSTI/POSEBNOSTI, KI JIH 
IZRAŽAŠ/UPORABLJAŠ SKOZI SVOJE DELO V MIKRO+POLO?

 Umirjenost, imam precej visok prag tolerance, kar ni vedno 
najboljše, kljub temu na to gledam kot na prednost. Vedno 

premislim, preden reagiram.

SE SPOMNIŠ KAKŠNE ANEKDOTE, KI SE TI JE ZGODILA  
V MIKRO+POLO?

 Odkar sem se zaposlila tukaj pa vse do pred nedavnim 
je šlo vse, kar lahko gre narobe v zvezi z neko stranko, 
narobe. Gre za gospoda s Hrvaške. Pri nekem njegovem 
naročilu je prišlo do napake v sistemu, kjer je prikazovalo, 
da imamo naročen material na zalogi. Gospod se je 
pripeljal po material, le-tega pa ni bilo … Ko smo zadevo 
rešili, je čez čas ponovno naročal materiale pri nas. Tokrat 
smo mu jih poslali, ko so materiali prispeli, pa so bili uničeni 
med transportom. Poslali smo mu nove, ki so ponovno 
prispeli uničeni. V tretje gre rado in materiali so prispeli v 
enem kosu. Ko/če bo gospod naslednjič kaj naročal, bom 
prosila, naj kateri od mojih sodelavcev prevzame pripravo 
ponudbe … Nama očitno ni usojeno …

SE SPOMNIŠ KAKŠNE ANEKDOTE, KI SE TI JE 
ZGODILA V MIKRO+POLO?

 Lani se mi je vožnja od Rodosa do Lindosa zdela 
dolga cca. 15 minut, pa so ostali rekli, da je trajalo 
krepko čez uro. Še danes ne vem, kaj bi lahko bil 

razlog. Malo mi je sumljivo, ker sem v teh  
»15 minutah« uspel izgubiti telefon … se je našel.

TVOJ DATUM ZAPOSLITVE V MIKRO+POLO 
IN DELOVNO MESTO, KI SI GA ZASEDLA?

 11. marec 2019, enako kot sedanje.

TVOJ DATUM ZAPOSLITVE V MIKRO+POLO  
IN DELOVNO MESTO, KI SI GA ZASEDEL?

 1. junija 2021 sem se zaposlil kot vodja proizvodnje.

KAKO VIDIŠ TVOJO VLOGO PRI RAZVOJU 
PODJETJA V PRIHODNOSTI IN KAKŠNE SO TVOJE 
AMBICIJE, VIZIJE?

 Menim, da imamo možnost (in z ozirom na 
rastoče poslovanje tudi moramo) v našem oddelku 
še veliko stvari izboljšati, pri čemer bi seveda 
rada sodelovala. Z optimizacijo naših procesov in 
proaktivnim pristopom bo samo nebo meja za  
Lab Interior … 

KAKO VIDIŠ TVOJO VLOGO PRI RAZVOJU 
PODJETJA V PRIHODNOSTI IN KAKŠNE SO 

TVOJE AMBICIJE, VIZIJE?

 Osredotočil se bom na proizvodnjo, kjer 
menim, da nas čaka še precej dela z uvajanjem 

informacijskega sistema in digitalizacije 
proizvodnje. Vsekakor je želja, da bi imeli v 

proizvodnji kot pomoč tudi kakšnega robota. 

PETRA ALEŠ
GOLA V ETRU GOLA V ETRU
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GOLA V ETRU GOLA V ETRU

Koga želiš, da v naslednji izdaji časopisa 
razgalimo?

PETRA  Nominiram Jureta Mlakarja.

ALEŠ  Razgali naj se Andreja Goršek Rajher.

S čim običajno pričneš dan? 

PETRA  Uredim se in v miru popijem skodelico kave.

ALEŠ  Prižgem luč v kopalnici, sprehodim se do kuhinje in Čarliju (muc) 
napolnim skodelico s hrano. 

Kaj je prva stvar, ki jo običajno narediš,  
ko se popoldan vrneš iz službe domov? 

PETRA  Pozdravim otroka in psa (v obratnem vrstnem redu, saj pes 
hitreje teče).

ALEŠ  Odprem garažna vrata, sparkiram avto in ponavadi me že 
»okupirata« hči in sin. 

Kam se najraje odpraviš na dopust in katera bi bila tvoja sanjska 
destinacija? 

PETRA  Rada grem na dopust kamorkoli, saj rada spoznavam nove stvari, 
kulture, običaje in preizkušam nove recepte. Naslednji destinaciji, ki bi ju rada 
obiskala sta Avstralija in Nova Zelandija.

ALEŠ  Najraje grem na morje, sanjska destinacija pa je Aljaska.

Katero vrsto glasbe imaš najraje in katera je tvoja najljubša pesem?

PETRA  Pri glasbi imam rada veliko zvrsti, po duši pa sem čista rokerica.  
Najljubšo pesem bi zeeeloooo težko izbrala, morda mi v zadnjem času najbolj  
gre v uho Seattleska grunge scena iz 90-ih let (Audioslave, Pearl Jam, Mark 
Lanegan …), na primer Chris Cornell – Scar on the sky.

ALEŠ  Rock, Funk, Jazz, Us3 – Cantaloop (Flip Fantasia), The Doors – L. A. Woman.

Tvoja najljubša jed in pijača? 

PETRA  Najraje preizkušam nove zanimive recepte, všeč so mi lahke azijske 
jedi, korejski žar, okusi bližnjega vzhoda, med pijačami zadnje čase Moscow 
Mule. Pohano pa itak vedno paše. 

ALEŠ  Rad imam dobro hrano, vse od rib, morskih sadežev, do mesa, sadja, 
zelenjave … Najljubša pijača je pivo, zadnje čase kraft piva.

Imaš kakšno posebnost, ki je tvojim sodelavcem všeč oziroma jim gre na živce? 

PETRA  Ko ljudi okrog sebe dovolj dobro spoznam, postanem precej zgovorna, s sodelavko  
(ne bom omenjala imen) pa radi tudi zapojeva kakšno znano vižo. Včasih, seveda, gre to ostalim  
v pisarni na živce, včasih pa jim je prav všeč, nekateri samo ne upajo tega na glas povedati …

ALEŠ  Znam se pošaliti tudi na svoj račun, sprejetje naročila s kratkim rokom dobave jim gre 
zagotovo malo »na živce«.

Petra RAZGALJA Aleša:  
Kaj je zadnja stvar, ki si jo naredil v Črni gori?

ALEŠ  Pripel varnostni pas na letalu.

Aleš RAZGALJA Petro:  
Kaj je prva stvar, ki si jo naredila,  
ko si prispela v Črno Goro? 

PETRA  Ko sem se ustalila v hotelu, sem se 
najhitreje, kar je bilo mogoče, odpravila noge 
namočit v morje …

Bi želel/-a še kaj sporočiti sodelavcem?

PETRA  Dragi sodelavci, rada bi vam sporočila, da 
se nobena juha ne poje tako vroča kot se skuha … 
razen Ninotova. 

ALEŠ  Prijetno mi je med vami, zato rad hodim v 
službo in svoje delo opravljam z veseljem, veselim se 
novih izzivov. Samo tako naprej!

Kateri šport obožuješ in kdo je tvoj najljubši športnik/-ca? 

PETRA  Najraje imam alpsko smučanje, kjer sem včasih najglasneje navijala za Bode Millerja in Felixa 
Neureutherja. Sicer pa rada spremljam večino zimskih športov. Poleti me najbolj pritegne športno plezanje in 
Janja Garnbret.

ALEŠ  Moto GP, rad gledam tudi smučanje in kolesarjenje (Tour de France), kjer navijam za naše športnike.

Če bi bil-a jutri imenovana za novega direktorja-ico Mikro+Polo,  
kaj bi takoj spremenil/-a/predlagal/-a? 

PETRA  Se bom pridružila svojim predhodnikom in rekla skrajšan delovni čas …  
Pa morda bi ob promociji zdravega življenjskega sloga uvedla tudi promocijo kulturnega 
življenjskega sloga in zaposlenim nudila abonma za kino, gledališče, opero ipd.

ALEŠ  Preselil bi proizvodnjo v Olimje, oziroma v tem primeru sedež podjetja.

Kateri so tvoji najbolj priljubljeni hobiji? 

PETRA  Najraje se z družino odpravim na kak izlet v naravo, kadar pa imam čas samo zase, pa zelo rada 
ustvarjam (šivam, kvačkam, rišem, slikam …), plešem in pojem, občasno pa tudi obrišem prah s kitare in ostalih 
instrumentov. Trenutno pa je z ozirom na letni čas na sporedu tudi zelo veliko vrtnarjenja.

ALEŠ  Smučanje, golf, kolesarjenje, supanje.



TEKMOVANJE MLADI PODJETNIK
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MIKROVAL

TISKOVKA #PREGLDIGITAL

V mesecu maju smo na sedežu podjetja iz-
vedli novinarsko konferenco, kjer smo predstavili 
prvo pametno laboratorijsko pohištvo na svetu, ki 
smo ga razvili z mariborskim startup podjetjem 
Agitron. Revolucionaren izdelek se imenuje PREGL 
DIGITAL in zaradi njegovih številnih prednosti, ki jih 
prinaša v okolje laboratorijev, trdno verjamemo, 
da ga bo trg pozdravil z navdušenjem. #digitalni-
laboratoriji #prihodnostlaboratorijev

Jure je bil del strokovne komisije na 22. šol-
skem tekmovanju Mladi podjetnik v organizaci-
ji Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor. 
Mladi upi so pokazali ogromno znanja in entuzi-
azma, zato se za podjetništvo v Mariboru zago-
tovo ni bati.

SEBIA DNEVI IZOBRAŽEVANJE MENTORJEV

Naši »stari« in novi mentorji so se dodat-
no izobraževali in tako dobili dodatno znanje za 
vse nove sodelavce, ki prihajajo. Odlično vam 
gre!

Na sedežu našega podjetja so potekali SEBIA 
dnevi, kjer smo gostili vodje diagnostičnih prote-
inskih in biokemijskih laboratorijev in izvajalce. Za 
tehnično podporo sta se nam pridružila predstav-
nika iz podjetja SEBIA, gospod Sebastien Sammut 
- Channel Sales Manager za Rusijo in vzhodni trg 
ter gospa Wafa Herzallah - Market Manager za 
celotno Evropo.

SODELOVANJE NA KONFERENCI 

Aleksandra je sodelovala na okrogli mizi v 
okviru konference »Znanje. Priložnosti. Razvoj. 
Z vseživljenjskim učenjem spreminjamo priho-
dnost.« Tema okrogle mize je bila »Za vsakim 
uspešnim razvojem stojita dobra vizija in udeja-
njanje idej«, na njej pa je beseda tekla predvsem 
o tem, kakšni izzivi in priložnosti nas čakajo na po-
dročju razvoja kadrov v prihodnje. 

DONIRALI SMO 10.000 EUR

Našemu prijatelju, društvu UP-ornik z Bori-
som Krabonjo na čelu, smo na našem majskem 
družabnem dogodku podelili bon v višini 10.000 
eur, namenjen njihovim varovancem. Večina od 
njih živi pod pragom revščine. Mikropolovci vsak 
četrtek pri nas, kjer je UP-ornik našel svoj dom, 
z žalostjo v očeh opazujemo dolge vrste ljudi, ki 
čakajo na pomoč. Ker nam je mar.

VODENJE Z OBČUTKOM

Vodje smo se skozi 6 modulov izobraževali 
na področju vodenja z občutkom. Spoznali smo 
»nove« pristope vodenja, prepletene s čustveno 
inteligenco in občutkom za sočloveka. Ne bomo 
skrivali, da so se vodje nemalokrat tudi od srca 
nasmejale, predvsem v igrah vlog. 

DNEVI KEMIJE V SARAJEVU

Na Oddelku za kemijo Fakultete za naravo-
slovje in matematiko Univerze v Sarajevu smo so-
delovali na »Dnevih odprtih vrat kemije«. Prireditev 
je bila namenjena učencem zaključnih razredov 
osnovnih in srednjih šol. Oddelek za kemijo je svo-
jo znanstvenoraziskovalno dejavnost predstavil z 
zanimivimi poskusi in skušal vzbuditi zanimanje 
za naravoslovje.



DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC

Iz rok Gašperja Zakrajška z inštituta Ekvilib 
smo prejeli pristopni certifikat Družbeno odgovo-
ren delodajalec. Naša poslovna politika temelji na 
trajnostnem razvoju in poslovanju; tako v odnosu 
do naših kupcev, poslovnih partnerjev in zapo-
slenih, kot do okolja, v katerega smo vpeti.  Za-
vedamo se svoje moralne dolžnosti delati dobro, 
ustvarjati dodano vrednost za družbo ter izbolj-
šati kakovost življenja. Družbena odgovornost je 
način življenja in delovanja našega podjetja.
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PROJEKT MEN IN CARE

Evropska unija je pred leti zagnala projekt 
MEN IN CARE, s katerim želi podjetja in moške 
vzpodbuditi, da bi več časa posvečali skrbi za dru-
žino. V Sloveniji je partner projekta Mirovni inštitut 
iz Ljubljane, ki je MIKRO+POLO zaradi načina dela 
z zaposlenimi povabil k sodelovanju. Ponosno lah-
ko povemo, da je projekt MEN IN CARE pri koncu, 
rezultat pa sledeč: Evropska komisija bo sprejela 
direktivo, s katero bo moškim, ki skrbijo za družin-
ske člane, priznanih več dela prostih dni. V Slove-
niji bi se naj očetovski dopust podaljšal na 60 dni 
(15 dni takoj ob rojstvu, preostanek do 6 oziroma 
8 leta starosti), dodatno bi naj za skrb za starejše 
(starše, ipd.) vsakemu pripadlo dodatnih 5 dni za 
oskrbo družinskih članov. V maju je v Berlinu po-
tekala konferenca ob zaključku projekta MEN IN 
CARE, katerega se je udeležil tudi naš direktor.

KONFERENCA »MEN IN CARE«

Breda se je v Ljubljani udeležila zaključ-
ne konference mednarodnega projekta »Men in 
care«, katerega del je bilo tudi naše podjetje. Na 
panelni razpravi je govorila o vplivu delodajalcev 
na spodbujanje usklajevanja poklicnega in zaseb-
nega življenja, pri čemer je predstavila tudi naše 
dobre prakse. 

OBISK DIJAKOV

V aprilu so nas obiskali dijaki z Gimnazije in 
srednje šole Kočevje. Spoznali so naš način dela, 
prihajajoče projekte in našo vizijo. Po končani ek-
skurziji so za dobro vzdušje poskrbeli tudi naši 
kosmati prijateljčki, ki so z veseljem prišli pozdra-
vit mlade obiskovalce.

MIKRO+POLO PROMOTOR

Naš promotor Anže je v maju prejel material 
za svojo raziskavo in se s polnimi močmi (in labo-
ratorijem) odpravil veselo na delo – v njegov razi-
skovalni projekt, ki smo ga podprli skupaj z našimi 
dobavitelji. Veselimo se končnega rezultata!

STROKOVNI DOGODEK

Predstavili smo se na 9. izobraževanju s pod-
ročja okužb pri življenjsko ogroženih bolnikih, ki se 
je v organizaciji Slovenskega združenja za inten-
zivno medicino odvilo v Domu slovenskih zdravni-
kov, Domus Medici v Ljubljani.

NOVA REKLAMNA STENA

Naš (novi) marketingar Dejan pred novo, 
»fensi«, reklamno steno podjetja. Všeč nam je!



NAŠI IZJEMNI MANEKENI

JULIJ 2022      MIKROFON        4140        MIKROFON      ŠTEVILKA 40

MIKROVAL

TAKO IZGLEDA …

 … predstavitev delovnega področja v servi-
su. Ste že kje drugje zasledili, da le-to poteka v 
zelo sproščenem vzdušju pri ping-pong mizi? 

Če ne bi vedeli, da razstavljamo na sejmu 
Analytica, bi jih zamenjali za prave manekene! 
Saj ne, da to ne bi mogli biti, ampak naj se vseeno 
raje držijo tega, kar najbolj obvladajo. Ponosni! 

OSVEŽITEV NAŠ DIREKTOR …

 … dokazuje, da je rojen za ustvarjanje. 
Naš paletni vrt je spomladi doživel preo-

brazbo! 

NOVA SPLETNA STRAN

Naše nova lastna blagovna znamka kemi-
kalij Pregl Chemicals ima tudi novo spletno stran. 
Vabljeni k ogledu: www.preglchemicals.si

VSI DRUGAČNI, VSI MIKROPOLOVCI

Biti drugačen velikokrat izzove posmeh pri 
ljudeh, ki niso drugačni. Pa smo res smešni tis-
ti, drugačni? Se ne bi raje smejali tistim, ki so vsi 
enaki? V Mikro+Polo spoštujemo raznolikost, saj 
ta bogati naše življenje. Naj živi drugačnost! Izo-
bešanje mavrične zastave z Novartisom in MKC 
Maribor.

NAGRAJENEC NAGRADNE KRIŽANKE

Tokrat je bil žreb za pravilno izpolnjeno geslo 
nagradne križanke naklonjen Dejanu, ki bo užival 
v estetski pedikuri. Čestitke nagrajencu in obilo 
užitkov!

O ŽIVALIH IN LJUDEH

V aprilu smo ponovno gostili ekipo z RTV 
Slovenija in skupaj s predstavnico Društva za zaš-
čito živali Maribor posneli simpatičen prispevek za 
oddajo »O živalih in ljudeh«. Tema so bile živali na 
delovnem mestu in naš Scooby si je seveda, kot 
smo že navajeni, izboril mesto v prvi vrsti! Hmmm, 
le kaj so na to porekli ostali kužki? 

https://preglchemicals.si/
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M ed nami smo od izdaje zadnjega Mikrofona 
v letošnjem aprilu do zdaj pozdravili že enajst 
novih sodelavcev v različnih oddelkih.

Naša ekipa se krepi in veča! Danes nas je že 140. Vsem 
novim zaposlenim bomo z internim mentorskim siste-
mom omogočili lažjo in uspešnejšo vključitev v delovni 
proces. Verjamemo, da vam bo uspelo. Tudi z vašo po-
močjo bomo Mikro+Polo dvignili v nove višave.

Dobrodošli!

POZDRAVLJENI, 
NOVI MIKROPOLOVCI

NOV OJAČEVALEC

BREDA KODBA

 Dževada je naša nova prodajna 
predstavnica za hemikalije u Sara-
jevu. Završila je master studij na pri-
rodno-matematičkem fakultetu u 

Sarajevu. Je odgovorna i ambiciozna osoba sa že-
ljom za napredovanjem, kreativna, komunikativna i 
spremna za timski rad. Ima dobro poznavanje rada 
na HPLC sistemu i spektrofotometru. Njeni hobiji su 
grafični dizajn, fotografija, stolni tenis, planinarjenje. 

DŽEVADA MALKIĆ (DŽEM)

 Tudi Blaž je nov sodelavec v ekipi 
prodaje iz hiše na področju potrošne-
ga materiala. Je komunikativen, ra-
doveden, rad dela z ljudmi in je vselej 

pripravljen na osvajanje novih znanj. Po izobrazbi je 
farmacevtski tehnik, fakulteto še zaključuje. Tudi on 
je tekom študija in tudi kasneje pridobil veliko delov-
nih izkušenj, ki mu bodo pri nas prišle še kako prav.

BLAŽ FORŠTNARIČ (BLAF)

 Mario se nam je pridružil kot hišni 
serviser. Je odprt za nova znanja in 
ima veliko izkušenj z najrazličnejšimi 
deli. Zelo dobro pozna strojne ele-

mente, hidravlične, pnevmatske, mehanske in me-
hatronične sisteme. Na drugi strani ima veliko iz-
kušenj tudi z delom s strankami. Vse to bo odlična 
kombinacija, ki jo bo Mario lahko uspešno uporabil 
pri svojem delu. 

MARIO ČUČEK (MARC)

 Teja pri nas opravlja delo v Oddelku 
za podporo kupcem v servisu. Mama 
dveh otrok trenutno piše diplomsko 
nalogo. Zelo jo veseli delo z ljudmi, v 

prednost si šteje komunikativnost, samoiniciativno-
st in sposobnost očarati sogovornika s pravo barvo 
glasu in govorico telesa. Je skrben samouk z organi-
zacijskimi sposobnostmi. Govori celo pet tujih jezikov; 
angleško, italijansko, špansko, hrvaško in nemško.

TEJA PIHLAR (TEJP)

 Nastja je okrepila ekipo prodaje iz 
hiše, in sicer bo opravljala delo stro-
kovne sodelavke za potrošni material. 
Trenutno zaključuje magistrski pro-

gram kemije. Je komunikativna in pozitivna oseba. 
Med študijem je pridobila veliko dragocenih delov-
nih izkušenj v laboratoriju. To pa ni vse – ima tudi 
izkušnje kot trenerka gimnastike, novinarka, ima tudi 
izkušnje z delom z otroki. 

NASTJA ŠADL (NASA)

 Doroteja sama sebe opisuje kot pri-
jazno, pozitivno, natančno, zaneslji-
vo in komunikativno osebo. Vedno je 
pripravljena na nova znanja. Za seboj 

ima že leta izkušenj z raznimi študentskimi deli ter 
tudi redno zaposlitvijo. Je mama dveh otrok, ljubite-
ljica knjig in dobre glasbe in obožuje hribe. Pri nas bo 
okrepila ekipo v Oddelku za obdelavo naročil. 

DOROTEJA ZAJŠEK (DORZ)

 Marko je laborant v kalibracijskem 
laboratoriju. Kot zanimivost naj pove-
mo, da je Marko zadnjih nekaj let op-
ravljal delo sodnega administratorja 

– zapisnikarja. Znajde se na področju informacijskih 
tehnologij, njegova prednost pa je tudi pestro izraža-
nje in slovnična doslednost. Na delovnem mestu si 
želi predvsem razgibanega dela, česar mu v našem 
podjetju zagotovo ne bo zmanjkalo.

MARKO GRIL (MARG)

 Rene je zasedel delovno mesto pro-
dajnega predstavnika za področje 
klinične mikrobiologije. Po izobrazbi 
je magister kemije; že zelo zgodaj je 

ugotovil, da je kemija njegova strast, ki ji z veseljen 
posveča čas. Ima izkušnje iz praktičnega dela v la-
boratoriju iz naslova praktičnega usposabljanja, ki 
ga je opravljal v dveh različnih podjetjih. Kot zanimi-
vost naj povemo, da Rene govori tudi špansko. 

RENE GOLE (RENG)

 Jure se nam je pridružil v oddelku 
proizvodnje pohištva. Po izobrazbi je 
diplomirani zgodovinar. Je komunika-
tiven, pozitivno naravnan, natančen in 

zanesljiv. V prostem času uživa v vožnji z motorjem, 
je velik navijač NK Maribor in rad roštilja.

JURE RUDOLF (JURR)

 Magister ekonomskih in poslovnih 
ved opravlja delo referenta v zunanji 
trgovini. Dobro se znajde s številkami, 
je natančen, dosleden, organiziran in 

prilagodljiv. Ima veliko raznolikih delovnih izkušenj, 
za katere verjamemo, da jih s pridom uporablja tudi 
v našem podjetju. Glede na to, da je diplomiral na 
temo značilnosti in posebnosti poslovnih pogajanj na 
območju držav nekdanje Jugoslavije, vam je na vo-
ljo tudi za kakšen nasvet na tem področju.

MATEVŽ FAK (MAFA)

 Karolina je že pred časom okrepi-
la ekipo javnih naročil. Po izobrazbi je 
dietetičarka, s tega področja ima tudi 

praktične izkušnje, saj je v enem od domov za osta-
rele vodila prehrano. Je organiziran in dosleden tip 
človeka. Ker Karolina prihaja s Primorske, med dru-
gim tekoče govori tudi italijansko.

KAROLINA MAUSER MARKOVIĆ 
(KARM)
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DNEVNIK NEKEGA VEČERA 

Večer s Tadejem Tošem 

GOST PRED MIKROFONOM

N astopil je dan, ki smo ga vsi 
tako nestrpno in vznemirlji-
vo pričakovali. Bil je pone-

deljek, 16. 5. 2022. To ni bil običajen 
ponedeljek. Predstavili smo namreč 
2. del korporacijskega videa ter prvo 
pametno pohištvo na svetu. Velik 
zalogaj …. Pa ne samo to, na kon-
cu smo bili nagrajeni s predstavo 
Tadeja Toša – Fukjenitis. Res f … …. ! 
Na dogodek, ki se je odvijal v Naro-
dnem domu Maribor, smo bili po-
vabljeni vsi zaposleni s partnerji ter 
naši cenjeni kupci.

Sedela sem v pisarni v 5. nadstropju, 
čisto blizu organizatorjev prireditve, 
kjer so potekali še zadnji pogovori 
in finese. Dejan je bil izredno miren, 
samozavesten, vedoč, da bo vse, 
kot si je zamislil. Seveda – človek s 
kilometrino na tem področju, Breda 
je vedela, komu zaupati nalogo. 

Nekateri so se že odpravili v Narodni 
dom, da postorijo še zadnje malen-
kosti. Še vedno sem sedela v pisarni, 
z delom do vratu. Ta dan sem si rek-
la, da grem prej …. Ura je bila 16.30. 
Jasmina, domov!

Na hitro sem se uredila, po poti pa 
pobrala še prijateljico Simono.

Do Narodnega doma sva prispeli 15 
minut do 19.00 ure. Po poti sva sre-

čali še Branko. Vreme je bilo sončno 
in toplo, kot bi vedelo, da mora so-
delovati.

Povzpele smo se po stopnicah, ki 
vodijo v preddverje dvorane. Kako 
pompozno in veličastno so vse uredi-
li. Ti detajli, fotomontaža 007 s Tade-
jem Tošem je res izvirna. Naš direktor 
Marko in Aleksandra, direktorica pro-
grama Laboratorij, sta že sprejema-
la in vabila goste. Vsi so bili tako lepo 
urejeni. V zraku se je čutila pozitiva. 
Vse je kazalo na popoln večer.

Prijazen natakar se je smehljal izza 
točilnega pulta in ponujal penino. 
Vzela sem jo, prilegla se bo. Vedno 
več nas je bilo, nekateri smo se pre-
maknili na balkon. Tam sem srečala 
Polono Požgan, moderatorko, ki bo 
vodila pogovor z Markom. Spro-
ščena je bila, saj ve kaj dela, vse je 
izpilila do potankosti. Marko je bil v 
dobrih rokah.

Kmalu so nas začeli vabiti v dvo-
rano, kjer se bo odvijala prireditev. 
Sedla sem v drugo vrsto. Odličen 
pogled!

Na odru se je pojavila Polona, ki je 
napovedala prihod Marka. Pogovor 
se je začel ….

Preveval me je ponos in pripadnost 
veliki družini Mikropolovcev. Koliko 
novitet in idej, ki so že uresničene, in 
ciljev, ki šele prihajajo!

JASMINA ZELENIK

Misli so mi odtavale v preteklost, ko 
še nisem bila zaposlena v Mikro+Po-
lo. To podjetje sem občudovala in 
spremljala že dolgo. Veselila sem 
se vsake njihove zmage in uspehov 
ter stiskala pesti, da jim uspe tudi v 
prihodnje. Ne vem, nekako so prite-
gnili mojo pozornost. Kot sami radi 
rečejo - ker so drugačni, igrivi, drzni, 
spoštljivi in si upajo. Ker vlagajo v 
podjetje in v slehernega zaposle-
nega. Interakcija daj-dam. Ko sem 
menjala službo, nisem imela plana 
B. Bila je samo ena želja – delati v 
Mikro+Polo. In sedaj sem tukaj. Vsa 
ponosna sem zrla na oder v člove-
ka z veliko začetnico. Našega direk-
torja Marka Podgornika Verdeva. 
Človeka z jasno vizijo in s tisoč ide-
jami, ki si je ustvaril ekipo najboljših 
sodelavcev. 141 nas je že. Kot rad 
poudari, smo Mikropolovci kot ka-
menček v mozaiku – vsi smo enako 
pomembni …

Pogovor se je zaključil. Hrumen 
aplavz … in nato presenečenje. Na 
oder je bil povabljen naš UpOrnik, 
gospod Boris Krabonja. Z društvom 
sodelujemo že nekaj let v dobri veri, 
da vsaj malo olajšamo ekonomsko 
stisko ljudi. Vsi smo gledali na oder 
in se spraševali, kaj je napisano na 

tabli, ki jo je za hrbtom skrival naš 
direktor. Ko jo je obrnil, nam je zas-
tal dih. Nekaterim (vključno z mano), 
so se orosile oči. Društvu smo rav-
nokar podarili 10.000 EUR. Ogromen 
aplavz. Gospod Krabonja je bil vidno 
ganjen. Poklon.

Polona se je, da razbije te emocije 
v zraku, trudila napovedati enega 
in edinega – Tadeja Toša. Robčki 
so se pospravili v žepe in torbice in 
predstava se je začela. Že kmalu so 
se ti isti robčki ponovno začeli vleči 
iz žepov in torbic. Se sprašujete, za-
kaj? Solze so tekle v potokih. Kroho-
tala se je vsa dvorana. Najbolj se je 
slišal Brankin smeh. Res iz srca.

Po koncu odlične predstave smo se 
prestavili v predprostor, kjer nas je 
čakala pogostitev. V presežkih, nav-
dušena sem bila. Vse moram poiz-
kusiti, sem si rekla. Žal, ni šlo, preveč 
je vsega za en večer. Drugič, ko bo 
dozorela še ena ideja in tretji del 
korporacijskega filma. Čutim, da bo 
to kmalu ….

Bravo ekipa! Če si dober, si dober!

Foto: Marko Pigac



V medicini disrupcija pomeni 
prirojeno nepravilno struktu-
ro organa ali tkiva, je posle-
dica zunanjih dejavnikov, ki 
prekinejo normalni razvojni 
proces 1. Fran, sprotni slovar 
slovenskega jezika, pravi, da 
je disrupcija »dogajanje, ki kaj 
moti, ovira, zavira«, pod drugo 
razlago pa, da gre za »proces 
uveljavljanja česa, kar zaradi 
svoje drugačnosti, vizionar-
skega koncepta glede na ob-
stoječe stanje, deluje, učinkuje 
drzno, nepričakovano«. 

 
# DIGITALNA DISRUPCIJA 

Brez novih znanj in veščin ne bo šlo.
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GOST PRED MIKROFONOM

Z digitalno transformacijo smo 
se ukvarjali dobro leto in pol, 
ko smo najprej pripravlja-

li strategijo digitalizacije, nato pa 
krepko investirali v razvoj različnih 
digitalnih sistemov in orodij ter digi-
talizacijo procesov.

Proces letos nadaljujemo s preho-
dom na SAP4HANA in vse ostale nove 
sisteme. Prehoda v resnici nikoli ne 
bomo zares zaključili, saj se področje 
digitala razvija čedalje hitreje. Na tem 
mestu se ne bomo toliko ukvarjali s 
tehnologijami, za to so pristojni naši 
IKT-jevci, ampak bolj z vprašanjem, 
na kaj vse digitalizacija in digitalna 
transformacija vplivata. Najbolj seve-
da na nas, ljudi, ki smo na tem podro-
čju skoraj vedno v zaostanku.

V tem zadnjem pomenu pojem 
disrupcije uporabljamo tudi v po-
vezavi z digitalizacijo. Digitalna 
disrupcija torej pomeni uveljavlja-
nje velikih, drznih, nepričakovanih 
sprememb, ki jih prinaša hiter ra-
zvoj informacijsko komunikacijskih 
konceptov in tehnologij. Velik zagon 
so dobile v času korone – naenkrat 
je ogromno ljudi osvojilo uporabo 
oblačnih tehnologij, delo na daljavo, 
komunikacijo preko različnih orodij, 
od Zooma do Teamsov, … pa smo jih 
tudi v resnici?

HIBRIDNO DELO  
IN VODENJE NA DALJAVO

Marsikdo se je pridušal, da po koro-
ni »nič več ne bo tako kot je bilo«. In 
res, marsikje so ostali pri hibridnem 

delu ali delu na daljavo, po domače, 
»delu od koderkoli«. V različnih turi-
stičnih krajih so začeli razvijati celo 
kapacitete za »digitalne nomade« 
- ljudi, ki delajo izključno na daljavo, 
po pogodbi in so nevezani na kraj in 
čas dela.

Na lanskem Slovenskem kad-
rovskem kongresu sem se pogovar-
jala z bivšo direktorico IBM Slovenija, 
ki je napredovala na korporativno 
evropsko raven. Povedala je, da dela 
z mednarodnimi timi, ki jih koordini-
ra izključno na daljavo in se nikoli ne 
srečajo v živo. In da to mladim pov-
sem ustreza, zato pa se je morala 
sama marsičemu prilagoditi.

V Sloveniji ima s takšnim delom ve-
liko izkušenj podjetje Agitavit, s ka-

MIRJANA MLADIČ

terim smo sodelovali tudi mi, saj je 
vseh njihovih 130 zaposlenih ves čas 
epidemije delalo od doma. Glede 
na njihovo dejavnost, ki je področje 
informacijskih tehnologij, težav z ob-
vladovanjem orodij za delo na da-
ljavo seveda niso imeli. Ugotovili pa 
so, da je ključna težava spremem-
ba v načinu razmišljanja, predvsem 
vodij. Kako poskrbeti za organizacijo 
dela in učinkovitost zaposlenih, ki jih 
ne vidiš vsak dan? Kako komunici-
rati z njimi, kako jih motivirati? Kako 
vzdrževati pripadnost podjetju?

Povedano drugače: tudi v drugačnih 
pogojih dela so ključni izzivi medse-
bojno sodelovanje, komuniciranje, 
vodenje in motiviranje – enako kot 
v »običajnih« pogojih dela.

Dejstvo je, da bo prihodnost (vsaj) 
hibridna in predvsem mlajši (poten-
cialni) zaposleni možnost, da si delo 
prilagodijo svojim potrebam, vidijo 
kot prednost. To je generacija, ki jo 
imenujemo tudi digitalni domorod-
ci, ker so odrasli s tehnologijami, ki 

smo se jih morali ostali priučiti in se 
jim prilagoditi. Zanjo med drugim 
velja, da visoko ceni svoj čas in svoje 
zasebno življenje. Glede na čedalje 
večje pomanjkanje kadra, posebej 
v Sloveniji, bo nujno razmisliti o vseh 
vzvodih, kako pritegniti najboljše.

Ob tem seveda ne gre zanemariti 
potencialnih prihrankov, ki jih lahko 
ima podjetje (prevozi na delo, manj-
ši poslovni prostori, zato manj stro-
škov …), na drugi strani pa je treba 
dobro razmisliti, kaj to pomeni za 
kulturo podjetja, za povezanost in 
dobro počutje, ki ga v našem pod-
jetju visoko cenimo.

UMETNA INTELIGENCA (UI)
Nad priložnostmi, ki jih ponuja upo-
raba umetne inteligence, smo v 
glavnem navdušeni. Različni »boti«, ki 
z nami komunicirajo kot prave ose-
be, računalniki, ki znajo postaviti bolj 
točne diagnoze kot zdravniki, ki pre-
magujejo svetovne prvake v šahu, ki 
znajo pripraviti pošiljko blaga hitreje 
in bolj natančno kot ljudje, ki znajo 

ali bodo znali razsojati bolj objektiv-
no kot sodniki … Da ne omenjam BI – 
»business inteligence«, ki jo uporab-
ljamo tudi že pri nas; omogoča nam 
analize ogromnih količin poslovnih 
podatkov v realnem času in s tem 
pospešuje poslovne odločitve.

Temna plat UI je varstvo in skrb za 
osebne podatke. GDPR je postavil 
temelje za to, a pri razvoju UI stro-
kovnjaki, ki to počnejo z najboljšimi 
nameni, pogosto spregledajo mož-
nosti, da bi lahko kdo njihovo delo 
zlorabil. Tako kot Alfred Nobel, izu-
mitelj smodnika, ni razmišljal o mo-
rebitnih ubijalskih posledicah (dobe-
sedno) svojega izuma. Enako tudi 
mi kot uporabniki sistemov UI (in na 
sploh dobrin digitalnega sveta) po-
gosto ne pomislimo, kje vse pušča-
mo svoje osebne podatke in kakšne 
potencialno negativne posledice 
lahko ima to za nas. O tem, kaj vse 
lahko z našimi podatki počnejo tisti, 
ki jih v tak ali drugačen namen zbi-
rajo, raje ne razmišljamo. 

Hibridno delo in vodenje ter ume-
tna inteligenca sta samo dva vidi-
ka digitalne disrupcije, ki bosta po-
membno vplivala na naše življenje 
in delo. Pomembno je, da se zave-
mo, da se delo in življenje čedalje 
hitreje spreminjata, mi pa se temu 
prilagajamo, kakor vemo in znamo. 
Kot podjetje pa se moramo znati 
na vse to pripraviti in podpreti svo-
je zaposlene, da bodo disruptivne 
spremembe lahko čim bolje in čim 
hitreje sprejeli. Pomaga, če nanje 
gledamo pozitivno.

Kar lahko rečemo že danes: brez 
novih znanj in veščin ne bo šlo, 
vedno znova se bo treba učiti. Do 
konca življenja. Tudi od mlajših.1 Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta



ENA ZELO NAPORNA, VENDAR  
ZABAVNA, SOBOTA V MAJU 

ZOT 2022 in dobrodelni koncert Trinajstka s Koala Voice
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GOST PRED MIKROFONOM

Z aposleni v Mikro+Polo smo 
se imeli možnost prijaviti na 
ZOT 2022 in kot tabornica po 

srcu sem to, seveda, tudi storila.

Že ves teden je bil za soboto na-
povedan močan dež, vendar sem 
vseeno upala, da se bo napoved 
proti koncu tedna spremenila. Malo 
pa sem tudi upala, da se ne bo, saj 
se mi je ideja o tem, da sodelujem 
na Zimskem orientacijskem tekmo-
vanju (zimsko zato, ker bi se moralo 
odviti že januarja, vendar je bilo za-
radi situacije s covidom prestavlje-
no v maj) v dežju in blatu pravza-
prav zdela zelo vabljiva in vsekakor 
nekaj, o čemer bom nekoč pripove-
dovala svojim vnukom. In nisem se 
motila. 

Deževalo je. Res je deževalo. Večino 
dneva. 

Okoliščine so privedle do situacije, 
ko sem ostala sama kot ekipa, ki bo 
na tekmovanju zastopala Mikro+Po-
lo. Naš tabornik Samo Mladič, ki je 
bil tudi v organizacijskem odboru 
tekmovanja, mi je rekel, da se lahko 
udeležim tekmovanja s komerkoli, 
in tako sva bila ekipa s svojo boljšo 
polovico. In imela neke vrste team 
building. Družinski.

V Poljčane sva prispela polna nav-
dušenja in se zglasila na prijavah. 
Samo nama je povedal, da mora-
va še malo počakati, saj je najprej 
uradni del tekmovanja – taborniški 
zbor. V avli osnovne šole, kjer je bila 
baza tekmovanja, sva bila najbrž 
edina starejša od 15 let in brez ta-
borniške rutice. 

Taborniki so odpeli himno in tekmo-
vanje se je skoraj začelo.

Vsaka ekipa je imela 3 minute pred 
predvidenim startom čas, da si z ze-
mljevida preriše pozicije kontrolnih 
točk, ki jih je potrebno med poho-
dom obiti ter na njih reševati naloge. 
Bolj natančno, kot si si jih prerisal, 
lažje si jih našel …

Prerisala sva torej kontrolne toč-
ke ter se podala na pot in upala na 
najboljše. Prvo kontrolno točko sva 
našla z lahkoto … Ooo, kako naju je 

to navdajalo z navdušenjem in po-
nosom. Pa se le znajdeva samo z 
zemljevidom v roki!

Vendar to navdušenje ni trajalo dol-
go. Začenjalo je vedno močneje de-
ževati, pot naju je vedno bolj vodila 
v temen, blaten in strm gozd, kon-
trolne točke pa so bile vedno bolje 
skrite – v najnižjih gozdnih globelih 

PETRA GAŠPARIČ

med najgostejšim rastjem. Priznam, 
nekajkrat sem pomislila, da bi se 
vsaj za kratek čas usedla na kakšen 
štor, če ne že odnehala, pa sem se 
vselej malo pomenila sama s sabo 
in prepričala, da nadaljujem pot.

Po približno 5 urah hoje, 25.000 pre-
hojenih korakih in trikrat premoče-
nih oblačilih sva ponosno prikoraka-
la nazaj do šole. Avtomobilov je bilo 
bistveno manj kot zjutraj ob štartu. 
»Ali sva zadnja?« sem zadržano 
vprašala. Samo mi je smeje odgo-
voril, da čakajo še kakšnih 10 ekip. 
Ne vem, kdaj sem si v življenju na-
zadnje tako oddahnila. Nasmešek 
se mi je razlezel do uses, četudi sem 
bila tako utrujena, da so me noge 
komaj držale. Kontrolorji so začu-
deno ugotovili, da sva obšla vseh 10 
kontrolnih točk in naju napotili v šol-
sko jedilnico na zaslužen golaž. Se-
veda je bila že popolnoma prazna … 

Hitro sva pojedla, saj se je dan že 
prevešal v pozen popoldan, in po-
hitela sva domov. Začudena sem 
ugotovila, da po celodnevnem pla-
zenju po goščavi nisem domov pri-
nesla niti enega samega klopa. 

Noge so naju pošteno bolele (priz-
nam, še sedaj, ko to pišem, me 
malo bolijo), vendar sva se vseeno 
odločila, da dneva še ni konec, ter 
se odpravila v Vetrinjski Dvor na do-
brodelni koncert Trinajstka s Koala 
Voice. Vzdušje je bilo kljub bolj kisle-
mu vremenu odlično. Na vratih so 
nas pozdravili posebni otroci in nas 
ponosno sprejeli med svoje vrste. 
Ljudi je bilo vedno več in napetost je 
naraščala.

Kot predskupina sta nastopila Tone 
in Dimek iz Mi2, ki sta odlično ogrela 
publiko. Na »unplugged« koncertu sta 

zaigrala vse največje hite in občin-
stvo je pomagalo peti. Pomagali pa 
so tudi posebni otroci – igrati tolkala 
in prepevati. Bila je res paša za oči, 
ušesa in dušo. Ker pa sta Mi2 zamu-
jala skoraj celo uro, je to, žal, tudi vse, 
kar sem poslušala. Oprosti, Koala Vo-
ice.  Nismo več zmogli, tako da smo 
se z družino odpravili proti domu. 

Po prihodu domov sva ugotovila, 
da sva zaradi pestrega dogajanja v 
dnevu čisto pozabila na finale Lige 
prvakov, katerega zadnje minute 
sva še ujela, ko sva se utrujena zva-
lila na kavč …

Kakšen dan … še več takšnih, pro-
sim! 

Vir fotografij: osebni arhiv in Face-
book profil Zavoda 13



  
VODJA PROJEKTOV IN MONTAŽ

Ekipno delo
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ŽELELI STE, POSLUŠAJTE

V edno me je veselilo delo z in 
za ekipo. Nikoli nisem bil kla-
sičen individualist in največ-

je veselje mi predstavlja uživanje 
sadov dobrega dela, doseženega s 
sodelovanjem, v okolju, kjer prevla-
duje ekipni duh.

Vem, da se sliši rahlo zguljeno, 
vendar je res, vsak zaposlen je del 
mozaika. Posebej v našem poslu 
je ključno, da se vsi zavedamo, da 
našega mozaika ne more sestaviti 
posameznik, zanj je potrebna dobro 
usklajena in utečena ekipa. 

produkta, temveč predvsem od 
tega, kakšna je bila izkušnja naroč-
nika in ostalih vpletenih na poti skozi 
celoten projekt. Kompleksni projekti 
znajo za vse sodelujoče predsta-
vljati tudi velik stres, zato je naša 
naloga, da vse aktivnosti tečejo čim 
bolj gladko, za maksimalno dobro 
izkušnjo vseh, ki v procesu postavi-
tve novih laboratorijev sodelujejo. 

Tako sledimo naši skupni viziji, uži-
vamo in se veselimo vsakega no-

vega projekta in skupaj s projekti 
tudi rastemo. Ne samo naš promet, 
temveč tudi naše znanje, izkušnje …

Saj veste, kdor se preneha učiti in 
truditi, enostavno preneha biti do-
ber. Mi se gotovo ne bomo ustavili, 
čaka naš še veliko izzivov in prilož-
nosti, ki jih bomo po naših najboljših 
močeh izkoristili. 

V naslednji izdaji naj nam svoje delo 
predstavi Mitja Ketiš.

MATJAŽ FRIEDL

Kot vodja oddelka projekti in 
montaže tako s svojo ekipo 
skrbim, da se kolesje od 
trenutka podpisa pogodbe 
pa do končne primopredaje 
projekta vrti kot namazano. 

Praktično vsak projekt je unikat in 
zahteva veliko vložene energije v 
usklajevanje številnih aktivnosti med 
vsemi akterji. Dobra koordinacija in 
priprava projekta pa tukaj pomeni-
ta dejansko več kot polovico opra-
vljenega dela. Končni rezultat pa ni 
odvisen samo od kvalitete našega 
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HISTAMIN IN GLAVOBOLI 

MIKROZDRAVJE

Spet sem »flekasta«. Pa čeprav sem 
spila samo en kozarec vina. Sem že 
navajena, da tako pač je. Potem sledi 
pojasnjevanje vsem, ki me vidijo takšno 
– zakaj imam te fleke. Najhuje pa je, da 
že takrat vem, da bo jutri ali že isti dan 
bolela glava. Moj ati ima enake težave, 
ko spije kozarec vina, piva, penine, oz. 
katerekoli druge alkoholne pijače. Tudi 
moj brat. To imamo v družini – po atijevi 
strani. Najprej sem temu rekla »alergija 
na alkohol« in seveda so se mi vsi sme-
jali. »Kako lahko imaš alergijo na alko-
hol?« Logično sem sklepala, da ne more 
biti nič drugega, saj se mi »fleki« pojavi-
jo zmeraj takrat, ko pijem alkohol. Mi je 
pa zmeraj čudno, da »fleki« postanejo 
občutno vidnejši, če ob pijači tudi jem. 
Najhuje je, ko alkohol mešam s točno 
določeno hrano – s sirom ali čokolado. 
Takrat koža še bolj reagira. Včasih se 
celo zgodi, da se mi zamaši še nos. In 
glavobol. Ta je obvezno na sporedu še 
isti ali takoj naslednji dan. Sicer je vsem 
jasno, da so bolečine v glavi prisotne pri 
vsakem »mačku«. A pri sebi sem posta-
jala pozorna in skozi čas ugotovila, da 
se glavoboli pojavijo tudi ne glede na 
količino popitega alkohola in da so pre-
cej nadležni tudi takrat, ko ne »pijem«. 
Spremljali so me zagotovo najmanj 
enkrat mesečno ali večkrat na mesec. 
Načeloma ne jemljem protibolečinskih 
tablet, ko me kaj boli. Pri glavi pa … ved-
no vzamem. V nasprotnem primeru se 
bolečina tako razširi, da mi sili na bru-
hanje, da moram v posteljo in da me 
rešita samo še tema in spanje. Tisti, ki 
imate ali ste kdaj imeli migrenske gla-
vobole, najbolje veste, kako je. 

Dobro, pač imam »fleke«, ko kaj »spi-
jem«. S tem sem se sprijaznila. Ampak ti 
glavoboli. Vedno več jih je bilo. To stanje 
ne more biti potem povezano le z al-
koholom, sem si mislila. Tudi z ženskimi 
dnevi ne. Postajala sem bolj pozorna na 

njih in ugotovila, da me glava boli vedno 
pogosteje. O tem sem se pogovarjala z 
ljudmi, ki so mi blizu, in resnično mi je en 
nasvet dal misliti. Čokolada. Čokolada 
je glavna na lestvici migrenskih glavo-
bolov. Zanimivo je, da mi je potem, ta-
koj naslednji dan, čisto slučajno v roke 
»padla« knjiga z naslovom »Medicinski 
medij«, kjer je zapisano celo poglavje 
na temo migrenskih glavobolov. Kako 
že pravijo? Življenje ti zmeraj da točno 
to kar v tistem trenutku najbolj potrebu-
ješ. Čeprav včasih misliš da ni tako, se 
potem, ko gledamo nazaj, zmeraj do-
kaže, da se je vse zgodilo z nekim na-
menom in razlogom – ob pravem času. 

Poglavje o migrenah mi je dalo misli-
ti in kasneje sem na to temo še veliko 
prebrala na spletnih straneh. Čokolada 
in sir sta bila na mojem vsakodnevnem 
jedilniku – obe živili sta med prvimi na 
seznamu sprožilcev migrenskih glavo-
bolov. Čokoladi pravijo celo živčni strup. 
Kako zgrešeno sem posegala po njej, 
ko je moje telo padlo v stres – z na-
menom, da se pomirim, sem z lahko-
to zmazala dva ali tri koščke. Napaka. 
Brskanje o migrenah me je popeljalo 
do študij o histaminu in njegovi intole-
ranci. 

Stric Google pravi, da je histaminska 
intoleranca podobna alergiji in povzro-

ča njej podobne težave. Pogosto ljud-
je mislijo, da imajo alergijo na hrano, 
preiskave pa tega ne potrdijo. Težave 
povzroča histamin, ki se tudi sicer spro-
šča v alergijskem procesu. Histamin je 
biološka snov. Neke vrste kemikalija. V 
našem telesu imamo prav poseben en-
cim, ki je zadolžen za razgradnjo hista-
mina. Če ljudje tega encima nimajo do-
volj, se jim histamin kopiči, saj telo nima 
sposobnosti, da bi ga razgradilo. No, to 
je histaminska intoleranca. Najpogo-
stejši simptomi so: glavobol, pordelost, 
srbečica, znižanje pritiska, otekline ali 
edemi na koži in bruhanje.

Največ histamina se nahaja v alkohol-
nih pijačah, kakavu, siru, paradižniku, … 
pa mislim, da mi glede na svojo zgodbo 
ni potrebno več pisati. Zdaj je jasno, da 
spadam med ljudi s histaminsko intole-
ranco. Tako sklepam in vsak odstavek 
več na to temo mi tezo samo še bolj 
potrdi. 

Trenutno svoj organizem bolj poslušam, 
testiram in se izogibam hrani, ki vsebuje 
več histamina, ali pa vzpodbuja razvoj 
le tega. Adijo čokolada, adijo sir in adi-
jo alkohol. To še ne pomeni, da sem ta 
živila čisto črtala z jedilnika, le občutno 
sem zmanjšala količino in pogostost 
uživanja. Seveda upoštevam tudi dej-
stvo, da glavobol povzroči skupek vzro-
kov in da hrana ni edini vzrok. Sem pa 
prepričana, da lahko z izbrano hrano 
pozdravimo marsikatero bolezen – tu-
kaj pišem iz izkušenj. Če se kdaj s hrano 
pregrešim, takoj za tem zaužijem več 
hrane, ki vsebuje manj histamina, da 
ustvarim ravnotežje in ne pretiravam. 
Za izjemne primere, ko so »lušti« pre-
veliki, pa še zmeraj kdaj vzamem proti-
bolečinsko tableto (ampak nič več tako 
pogosto), saj sem sama proti takim hu-
dim, strogim odpovedovanjem. Je pa 
lažje, ko razumeš svoje telo. 

TINA HOHNJEC



Imaš idejo, kako bi lahko na-
redili še več? Sporoči jo timu 
za certifikat Družbeno odgo-
voren delodajalec – Valeriji ali 
Samu P.

ZELENA PRIHODNOST  
JE USPEŠNA PRIHODNOST 

22. april, svetovni dan Zemlje
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MIKROODGOVORNOST

S poročilo tega dne nagovarja 
vsakogar izmed nas, letos je 
to bila pobuda, da moramo 

investirati v naš planet. Še imamo 
čas – pa ga ni več dosti – da ob-
novimo naravo in našim otrokom 
zapustimo zdrav planet.

Žal je prav letos Slovenija dosegla 
neslaven rekord: že 18. aprila smo 
»zapadli« v ekološki dolg. To pomeni, 
da smo s svojim načinom življenja 
in dela porabili že vse vire in eko-
sistemske storitve našega planeta, 
ki jih Zemlja obnovi v letu dni. Do 
konca leta bomo tako živeli v eko-
loškem dolgu. Lani je bil ta dan 30. 
aprila – torej naše življenjske nava-
de vse bolj izčrpavajo naravno oko-
lje našega planeta. In še bolj zastra-
šujoče: če bi vsi na svetu živeli kot 
Slovenci, bi potrebovali 3,4 planeta v 
velikosti Zemlje.

Čas je torej, da se zamislimo. V 
takšnih trenutkih se običajno zgodi 
dvoje: eni zamahnejo z roko in re-
čejo »In kaj lahko jaz naredim za to? 
Pa tudi če kaj naredim, kje pa se bo 
to poznalo? Jaz sem samo kaplja v 
morje.« Drugi pa rečejo: »Jaz pa res 
naredim, kar lahko: ločujem odpad-
ke, avto uporabljam samo, ko je nuj-
no, stare obleke podarim naprej ….«.

ZAKAJ VSAKA KAPLJA ŠTEJE  
IN ZAKAJ TO, KAR POČNEMO, 
(ŠE) NI DOVOLJ?

Samo pomislite: če bi vsak naredil 
samo to in vse tisto, kar lahko, ali 
ne bi to spremenilo tega žalostne-
ga trenda? Ali ni res, da dobri zgledi 
vlečejo in da moje ravnanje lahko 
pozitivno vpliva še na koga, vsaj na 
moje otroke, zaradi katerih se v prvi 
vrsti trudim?

MIRJANA MLADIČ

Torej prenehajmo z izgovori in 
zavihajmo rokave. Če potegnem 
še eno črno primerjavo: če bi ljudje 
delali in govorili, kar je prav, se upr-
li krivicam in ne molčali, ko so prišli 
po sosede, bi preprečili marsikaj hu-
dega – od družinskega nasilja do (v 
skrajnem primeru) kakšne vojne.

Tudi to, kar že počnemo 
za zaščito Zemlje in njenih 
virov, resnici na ljubo 
pogosto ne preseže naše cone 
udobja. Naredimo toliko, 
kot lahko »mimogrede«, ne 
da bi se pretegnili. Včasih si 
pomirimo vest še s tem, da 
darujemo denar ali material 
za nek ekološki namen. 

bi moral vsak človek v življenju pos-
krbeti za potomce, napisati knjigo 
in posaditi drevo. Morda naredimo 
vsaj zadnje?

Pomagajmo zaščititi opraševalce

Da čebelam grozi izumrtje, čivkajo 
že vrabci. Malo bolj potiho pa, da 
smo hitro za njimi na vrsti ljudje, saj 
so čebele in drugi opraševalci ključ-
ni za proizvodnjo hrane. Brez opra-
ševalcev bi številna živila, od katerih 
smo odvisni, postala redka, kar bi 
ogrozilo življenje na našem planetu. 
V zadnjih treh desetletjih se je bio-
masa letečih žuželk zmanjšala za 
76 %! Izogibajmo se torej uporabi 
pesticidov in drugih strupov, kjerkoli 
se da. Vsaj na domačem vrtu.

Zasadimo vrt za opraševalce

S sajenjem avtohtonih medovitih 
rastlin v okolici svojega doma po-
magajmo živalim. Žuželkam in pti-
cam zagotovimo hrano, zavetje in 
ustrezno okolje za razmnoževanje. 
To med drugim pomeni tudi, da do 
konca meseca maja ne kosimo, saj 
so takrat čebele in druge žuželke 
najbolj aktivne pri nabiranju peloda.

Izračunajmo odtis hrane

Na več različnih načinov lahko iz-
računamo, kako izbira naše hrane 
vpliva na planet, npr. https://www.
earthday.org/foodprints-calcula-
tors/. Verjamem, da vas bo tak izra-
čun presenetil. V naslednjem koraku 
postopoma prilagodimo svoj način 
prehrane. Zemlja nam bo hvaležna.

Ekološki vrt kot učilnica za otroke

Vse, kar moramo naučiti nasled-
nje generacije, jih lahko naučimo 
na vrtu. Vrt za mlade je učilnica, ki 
se nenehno spreminja in omogoča 
spoznavanje, da je naš svet sesta-

vljen iz zapletene mreže odnosov, in 
otroke uči, zakaj bi morali skrbeti za 
naše rastline, drug drugega in naš 
svet. Torej vrtičkajmo ekološko in 
vključimo otroke, že od najzgodnej-
ših let. Predlagajmo, da to storijo 
tudi v vrtcih in šolah, kamor hodijo 
naši otroci.

TUDI V MIKRO+POLO 
NAPREDUJEMO NA PODROČJU 
TRAJNOSTI

V našem podjetju že dolgo raz-
mišljamo trajnostno v povezavi z 
gospodarnostjo. Zato smo brezpa-
pirna pisarna in pretežno uporab-
ljamo recikliran papir, ko brez nje-
ga ne gre; zato delimo viške hrane, 
odpadna hrana pa gre za prehrano 
domačih živali. Ločujemo odpadke 
in ponovno uporabljamo vso em-
balažo, ki jo lahko. Pri prenovi smo 
vpeljali varčnejši način razsvetljave, 
pa še marsikaj bi lahko našteli. (Smo 
pa pozabili na WC kotličke z dvema 
tipkama, s katerimi bi lahko privar-
čevali pri vodi).

Da bomo svoje napore še nadgra-
dili, bosta pripomogla tudi dva nova 
certifikata: Družbeno odgovoren de-
lodajalec, ki na področju organiza-
cijskega upravljanja predvideva tudi 
ukrepe, namenjene okolju, še bolj 
pa ISO 14000, ki ga pridobivamo le-
tos. Ta nas bo še bolj zavezal – pos-
tavili si bomo merljive cilje in vsako 
leto preverili njihovo doseganje.

Da je trajnostno poslovanje po-
memben trend, kažejo tudi naši do-
bavitelji. Tako je, denimo, Novartis 
oblikoval svojo trajnostno politiko v 
dokumentu Green expectations in 
poziva svoje kupce, da se njihovi po-
budi pridružijo. Tudi mi smo to pobu-
do prevzeli in jo bomo povezali z na-
šimi drugimi okoljskimi prizadevanji.

KAJ BI ŠE LAHKO NAREDILI,  
VSAK OD NAS?

Zasadimo drevo. Ali še bolje, več 
dreves.

Pogozdovanje je eden najpo-
membnejših in najbolj dostopnih 
načinov, kako lahko ljudje prispe-
vajo k reševanju izzivov podnebnih 
sprememb. Včasih je veljal rek, da 



ALI STE VEDELI?

Motnje spanja so med dru-
gim povezane z zmanjšano 
telesno odpornostjo, poviša-
nim krvnim pritiskom, srčno in 
možgansko kapjo, vrtoglavico, 
anksioznostjo, debelostjo in so 
lahko pogost razlog za nesre-
če na delovnem mestu.

Pomembno je raziskati in 
spoznati svoje vzorce spanja 
ter prepoznati, ali imamo na 
tem področju težave.

JULIJ 2022      MIKROFON        5554        MIKROFON      ŠTEVILKA 40

DOBER SPANEC VODI  
V PRODUKTIVNEJŠI DAN 

Kako pa vi spite?

JUTRANJA PTICA  
ALI NOČNA SOVA?

Ljudje smo si med seboj precej raz-
lični glede naših vzorcev spanja ter 
budnosti. Prav zaradi tega obstaja 
delitev na »jutranje« in »večerne« 
tipe. Prvi so najbolj produktivni in 
budni v dopoldanskih urah, med-
tem ko je za »večerne« tipe posa-
meznikov značilno, da gredo spati 
bolj pozno ter se tudi pozneje zbu-
jajo, kar vpliva seveda na njihovo ra-
ven aktivnosti. T.i. jutranjost in večer-
nost vplivata na fiziološki sistem, 
krvni tlak, vzorec obrokov, spalne 
vzorce ter na produktivnost in 
tako povzročata nekatere razlike 
med nami.

Pri naših vzorcih spanja ima po-
membno vlogo tudi genetika. 

»Nočne ptice« se namreč velikokrat 
obsoja po krivem, saj so po mnenju 
veliko ljudi zgolj leni in se ne želijo 
zgodaj vstati. Vendar ne gre za stvar 
izbire, temveč bolj za zapoznel urnik, 
ki je zapisan v dedni zapis. Zaradi 
tega ter določanja delovnega časa 
s strani družbe in delodajalcev, lah-
ko posamezniki, ki so bolj nagnjeni k 
večernosti in se znajdejo na delov-
nem mestu, kjer se zahteva večja 
aktivnost v jutranjih urah, delujejo 
slabše, imajo nižjo raven energije, 
čustvena nihanja in podobno.

KRIVEC ZA POJAV TIPOV 
SPALCEV-EVOLUCIJA!

Tako kot velika večina družbenih 
navad se tudi nastanek tipov spal-
nih navad skriva v evoluciji in preži-
vetveni varnosti človeka. Ljudje so 
v preteklosti spali skupaj kot druži-
ne ali celo kot plemena in ne sami 
ali v parih. Nočne sove so zaspale 
šele okrog enih ali dveh zjutraj in se 
zbudile okrog devetih ali desetih do-
poldan. Zgodnje ptice pa so se spat 
odpravile okrog devetih zvečer in 
se zbudile okrog petih zjutraj. Zara-
di tega je bila skupina, ko je spala, 
v celoti ranljiva le štiri ure namesto 
osmih, vsak pa je imel priložnost za 
osem ur spanja. To pomeni 50 % po-
večanja možnosti preživetja.

MIKROPOLET

S panje predstavlja človekovo 
osnovno potrebo, za katero 
se zdi, da ji je zaradi hitrega 

življenjskega tempa danes težko 
zadostiti.

Spanec omogoča počitek, čas za 
obnavljanje, ter je pomemben za 
zdravo telo in um. Na drugi strani 
pa se pomanjkanje spanca kaže v 
utrujenosti čez dan, nejevolji, tež-
ji osredotočenosti na naloge, večji 
razdražljivosti ter zmanjšani pro-
duktivnosti. Še pomembnejši vpliv 
ima pomanjkanje spanca na delo-
vanje naših možganov, doživljanje 
čustev ter telesno zdravje.

V nadaljevanju vam bomo predsta-
vila nekaj aktualnih izsledkov s pod-
ročja spanja ter nekaj uporabnih 
nasvetov za kvalitetnejši spanec.

BRANKA KADIĆ

jogi. Raziskave kažejo, da se je kot 
zelo uporabna aktivnost izkazala 
prav joga, pri kateri gre s pomoč-
jo telesnih položajev in z mentalnim 
osredotočanjem za doseganje te-
lesne in duševne uravnovešenosti, 
kar se odraža v boljši kvaliteti spa-
nja, zmanjšanju motenj spanja ter v 
znižanju občutkov tesnobe. 

2. Pazite, kaj pojeste pred spa-
njem, saj zvečer ni priporočljivo 
uživati težko prebavljive hrane. 

Hrana, ki ugodno vpliva na spanec, 
je toplo mleko, banana, kamilični 
čaj. Dobro se je izogibati pijačam, 
ki vsebujejo kofein, ter substancam 
z nikotinom, ki prav tako sodi med 
spodbujevalce aktivnosti. 

3. Sprostite se s pomočjo glasbe 
ali stvari, ki vas osebno sproščajo.

 Dobro se je izogibati branju ali gle-
danju neprijetnih vsebin, ki bi nas 
lahko negativno razburile. Pred 
spanjem si lahko privoščimo vročo 
kopel, ki ima lahko dobre učinke na 
telo in razbolele mišice. 

4. Zmanjšate svetlobo v prostoru 

Raziskave so pokazale, da močna 
svetloba (računalnik, televizija) akti-

vira možgane, kar pomeni, da pot-
rebujemo več časa, da zaspimo. 
Dobro je, da neposredno pred spa-
njem ne gledamo televizije ali v ek-
ran telefona, temveč se v zatemnje-
nem prostoru počasi pripravimo na 
počitek ter med tem morda razmi-
šljamo o tem, kako smo preživeli 
dan. 

5. Držite se urnika spanja. 

Zelo učinkovito je zbujanje in spa-
nje ob podobnem času. Telo se na-
mreč hitro navadi na vzorce spa-
nja, če so ti redni, imajo lahko veliko 
prednosti. Zadostna količina span-
ca je pomembna za dobro delova-
nje v delovnem in domačem oko-
lju, v primeru primanjkljaja pa ima 
lahko številne osebne in socialne 
posledice. 

V nadaljevanju predstavljam nekaj 
nasvetov, ki dokazano lahko po-
magajo na poti do kvalitetnejšega 
spanca: 

1. Redna telesna aktivnost poma-
ga k bolj trdnemu spancu, vendar 
se telesni aktivnosti neposredno 
pred spanjem raje izognite. 

Ob večerih se lahko odpravimo na 
krajši sprehod ali se preizkusimo v 
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MALO SMO POLETELI … 

 … zdravju naproti

Predvsem smo želeli 
izpostaviti in uvesti 
ukrepe, ki jih lahko hitro 
in enostavno uvedemo, da 
bi razvili kulturo zdravega 
dela in gibanje na delovnem 
mestu.

Od ostalih ukrepov smo si zastavi-
li naslednje: predstavitev razteznih 
vaj (za aktivne odmore), spodbuja-
nje prihajanja na delo s kolesom z 
ureditvijo kolesarnice, zamenjava 
starih stolov, ureditev interne knjižni-
ce, ureditev kotička za sproščanje in 
promocija mentorstva.

Prvi ukrep se navezuje na aktivno-
sti iz projekta KIZ, v okviru katerega 
smo oblikovali e-priročnik za zdrav-
je, do katerega lahko že dostopa-
te na MS Teams, v kanalu ZDRAV-
JE_REKREACIJA, na vrhu zavihka 
Datoteke. Ureditev kolesarnice se je 
zaradi več vzrokov (korona delov-
ni ukrepi, nepričakovano hitra rast 
prometa, posledično pa bistveno 
večji obseg dela in s tem povezane 
aktivnosti, prenova delovnih pro-
storov) zamaknila, najbrž jo bomo 
realizirali v okviru gradnje nove-
ga skladišča. Ne glede na to, nekaj 
zaposlenih prihaja na delo s kolesi. 
Ostale ukrepe smo realizirali – dobi-
li smo nove, bolj ergonomske stole, 
uredili smo Mikro bukvišče, ob njem 
pa kotiček za sproščanje. Mentorske 
izkušnje redno predstavljamo v Mi-
krofonih.

S spletne strani projekta POLET smo 
uporabili 18 člankov, 9 orodij in 2 zlo-
ženki, si ogledali 19 video vsebin in 
se udeležili 14 izobraževanj. Vsebine 
so še vedno dostopne na www.po-

let.si. Tisti, ki bi si jih želeli še ogledati, 
dobite uporabniško ime in geslo pri 
Branki K. ali pri meni.

KIZ – KREPKI IN ZDRAVI  
NA VSE NAČINE

Pilotni projekt KIZ, ki smo ga izvajali 
skupaj s partnerskim podjetjem IOS, 
je bil še bistveno bolj konkretno zas-
tavljen. Zanj smo prejeli tudi skoraj 
40.000 eur sofinanciranja ustanov, 
katerih logotipi so v članku. Od tega 
smo jih dobrih 25.000 porabili mi, 
ostalo pa IOS.

MIKROPOLET

K onec leta 2021 smo zaključili 
pilotni projekt Krepki in zdra-
vi (KIZ), aprila pa se je ura-

dno zaključilo tudi naše sodelovanje 
v projektu POLET. Oba projekta sta 
bila namenjena izboljšanju našega 
zdravja, in kot je to v Mikro+Polo v 
navadi, smo ju še nadgradili – z raz-
širitvijo ponudbe fitnesa za zaposle-
ne in z akcijo »Povezujmo se skozi 
šport«.

Z aktivnostmi za izboljšanje zdravja 
smo pričeli že v okviru projekta ASI, 
ko smo imeli delavnice o obvlado-
vanju stresa, o komuniciranju (ja, 
tudi to spada v izboljšanje zdravja 
na delovnem mestu!), o zdravi pre-
hrani in gibanju. O teh temah smo 
veliko pisali tudi v Mikrofonih. Na po-
budo direktorja se je iz vsega tega 
rodil »mikropolovski« šport ali giba-
nje – fitnes, ki ga zdaj skupaj obi-
skuje že okoli 60 zaposlenih. 

AMBICIOZNO IN PRAKTIČNO 
ZASTAVLJEN POLET

Pri POLETU smo bili zelo ambiciozni 
in smo si namesto dveh ali treh za 
cilj postavili kar šest ukrepov. Poleg 
teh, ki smo jih vključili v naš indivi-
dualni program, je bil splošen ukrep 
ozaveščanje o zdravem načinu živ-
ljenja. Ta ukrep smo realizirali preko 
člankov v Mikrofonih, ki jih je vestno 
pripravljala naša Branka K.

MIRJANA MLADIČ

densko, preseglo 50 % zaposlenih,

n po dogovoru z direktorjem bomo 
v letu 2022 vsak mesec načrtovali 
eno športno aktivnost, nadalju-
je se tudi projekt »Povezujmo se 
skozi šport«, tako da pričakujemo 
trend nadaljnje rasti aktivnega 
življenja v službi in izven nje.

Kakšne aktivnosti smo izvedli v 
 okviru projekta?

Poleg priprave že omenjenega pri-
ročnika (P)ostanimo zdravi – Preiz-
kušeni nasveti za (zelo) zaposlene 
ljudi smo realizirali naslednje:

n za več kot polovico zaposlenih 
(ta interes nas je presenetil) smo 
izpeljali meritve pritiska, kisika v 
krvi, sladkorja, lipidnega profila in 
gleženjskega indeksa z interpre-
tacijo rezultatov;

n izpeljali smo kar nekaj usposab-
ljanj za zaposlene obeh partner-
jev v projektu:

 delavnico za ženske o meno-
pavzi Izzivi srednjih let; ker smo 
jo organizirali v času zaprtja, 
smo jo izpeljali online,

 delavnico za preventivo proti 
diabetesu,

 delavnico za zdravo srce in ožilje,

 delavnico Gokhale metoda 
– pravilno sedenje za zdravo 
hrbtenico, v dveh delih, prvi je 
bil online, drugi pa v živo,

 usposabljanje za koordinatorja 
PZD,

n nabavili smo aparat za merjenje 
pritiska in pulza, ena zaposlena je 
donirala še merilec sladkorja; oba 
sta pri Boštjanu P. na voljo vsem 
zaposlenim;

n nabavili smo opremo za kotičke 
za sproščanje in za rekreacijo, ki 
jih postavljamo po podjetju;

n na mizi za namizni tenis smo že 
izpeljali Francijev memorial – in-
terno prvenstvo.

Prizadevanja za zdrav način življe-
nja s tem niso zaključena, šele prav 
so se začela. Na področju promoci-
je zdravja je odlično »zagrabil« naš 
novi promotor Aljaž G., v načrtu je 
celo lastna dvorana za fitnes na 
novi stavbi – skladišču (če bomo 
dovolj ustvarili, seveda) … Želimo si 
postati tudi podjetje brez cigarete 
(postopoma, s spodbujanjem, ne s 
prepovedmi – nič bat, kadilci).

Svetla (in zdrava) prihodnost je pred 
nami. 

pripravljene hrane,

n vse več zaposlenih izkorišča pre-
ostanke odmorov za hiter spre-
hod v okolici podjetja, odločajo 
se tudi za interne sestanke »med 
sprehodom«, 

n z ukinitvijo košev na delovnih 
mestih v prenovljenem delu po-
slovnih prostorov se je povečalo 
število priložnosti, da zaposleni 
vstanejo med delom,

n po izvedeni delavnici za zdravo 
sedenje so udeleženi zaposleni 
postali bolj pozorni na svoj način 
sedenja, izvajajo korektivne gibe 
pri sedenju, nekateri so svoje zna-
nje prenesli tudi najbližjim sode-
lavcem,

n nekateri izvajajo tudi občasne 
nekajminutne vaje na delovnem 
mestu, vendar je težko oceniti, 
kakšen je njihov delež, zagotovo 
pa ne dosega želenih 30 %; pri-
čakujemo, da se bo to v nasled-
njem letu izboljšalo, ko jih bo več 
pregledalo že omenjeni Priročnik 
za zdravje in ker nameravamo z 
aktivnostmi ozaveščanja in pro-
mocije PZD nadaljevati,

n z uvedbo skupinske fitnes vad-
be je število zaposlenih, ki redno 
vadijo v fitnesu vsaj dvakrat te-

www.projekt-polet.si

RAZVOJ CELOVITEGA POSLOVNEGA MODELA ZA DELODAJALCE 
ZA AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE ZAPOSLENIH 

Kaj se je na področju zdravja in 
življenjskega sloga zaposlenih 
spremenilo v zadnjem letu?

n izboljšala se je ponudba prehra-
ne v naši službeni kuhinji: več je 
zelenjave v ponudbi, več je sveže 



  
MOJE MESTO - RADLJE OB DRAVI 

Moj domači kraj

ŠPELA GRUBELNIK

TERENSKI MIKROFON

O bčina Radlje ob Dravi se 
nahaja v koroški regiji, na-
tančneje med Mariborom 

in Dravogradom. Razprostira se na 
območju treh naravnogeografskih 
enot. V središču občine se v vzdolžni 
liniji vije Dravska dolina. Na enem 
delu jo obdaja Kozjak, na drugem 
pa jo obkroža prelepo Pohorje. 

Meji na sosednjo Avstrijo (prelaz Ra-
delj), leži na nadmorski višini 371 m in 
meri 94 km2. Ima okrog 6.500 pre-
bivalcev. 

Za mnoga bližnja naselja so Radlje 
ob Dravi tudi pomembno poslovno 
središče. Prostrani nasadi hmelja pa 
celotni podobi kraja dajejo še svo-

jevrsten okvir in tudi radeljsko rav-
nino obdajo s prelepo zeleno barvo. 

Občino sestavlja štirinajst nase-
lij, med drugim: Dobrava, Remšnik, 
Vuhred, Vas, Zgornja Vižinga, Sv. Tri-
je Kralji, Zgornji Kozji Vrh itd. 

Danes mesto Radlje ob Dravi ob-

čanom ponuja čudovit življenjski 
prostor, poleg tega pa je tudi mesto, 
kjer občani lahko uresničujejo svoje 
različne interese, kar bom opisala v 
nadaljevanju.

Gre za moderno mesto, z zave-
danjem svojih korenin, ki uspešno 
usklajuje staro z novim.

ZGODOVINA

V zgodovini se mesto Radlje – villa 
Radela prvič omeni v 12. stoletju, in 
sicer kot gručasta vas. 

Nastala je v pokrajini, ki jo prvi viri 
imenujejo provinca Radelach. Samo 
ime Radlje izhaja iz slovenskega 
imena Radila oz. Rado in pomeni 
»srečen«. 

So ena izmed klasičnih srednjeve-
ških naselbin, ki so pretrpele turške 
plenitve in posledično mnoge poža-
re, kar jim daje videz mlajše nasel-
bine.

Trg je v takratnem obdobju imel 
okoli 1000 prebivalcev. Na razvoj 
kraja je bistveno vplivala izobra-
ženost prebivalstva ter želja po 
boljšem šolstvu. Šolski pouk v Ma-
renbergu se prvikrat omenja v stari 
šolski kroniki okoli leta 1727. Pouk pa 
se je odvijal na različnih lokacijah v 
trgu. Zaradi uporabe izključno nem-
škega jezika pri pouku pa so šolo 
poimenovali kar »nemška šola«. 

 Pogled na Občino Radlje s Starega gradu, vir: www.investkoroska.si
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SAMOSTAN DOMINIKANK

Ena izmed znamenitosti Radelj je 
samostan dominikank. Ustanovljen 
je bil v sredini 13. stoletja. Tekom let 
je večkrat pogorel, nekajkrat je bil 
tudi prezidan.

Namen samega samostana je bilo 
šolanje bogatih plemiških deklet, 
kasneje pa so vanj sprejemali tudi 
dekleta z meščanskim poreklom. 
V njem pa so se med drugim raz-
vijale tudi lekarniške, izobraževalne, 
glasbene ter zdravstvene dejavno-
sti. Znano je, da je bila v samostanu 
prva lekarna v Evropi, ustanovljena 
leta 1666.

Glavni del stavbe stoji še danes. Se-
danja podoba kompleksa pa izka-
zuje arhitekturne detajle zgodnjega 
baroka. 

STARI GRAD 

Središče marenberške gospoščine 
je bil sam marenberški grad, ime-
novan tudi kot Kamen oz. Stein. V 13. 
stoletju ga je pozidal Albert Trušenj-
ski – Marenberški na šentpavelski 
zemlji brez privoljenja Št. Pavla.

Stari grad nad Radljami ali drugače, 
Mahrenberg, je bil včasih ena naj-
pomembnejših utrdb v tem delu. 

Grad je skozi zgodovino preživel 
marsikatero katastrofo. Danes od 
mogočne utrdbe stoji le nekaj zidov, 
ki pa so obnovljeni. 

Do gradu je več poti, lahko izbere-
mo tudi krožno pot. Zagotovo pa 
je najbolj zanimiva pot mimo jame 
Huda luknja. 

Pri ostankih gradu sta dve lepi 
razgledni točki.

Nikakor ni mogoče spregledati ču-
dovite gozdne okolice, ki osebo 
spremlja skozi vso pot do gradu. Na 

 Lega Radelj v Sloveniji, vir: Wikipedia

 Samostan dominikank z 
Mahrenberškim gradom, trgom, 
Kalvarijo in dvorcem v ozadju, vir: 
G. M. Vischer: Topographia Ducatus 
Stiriae, Mahrenberg, 1681, bakrorez

 Samostan dominikank danes, vir: www.gradovislovenije.si

 Stari grad, vir: osebni arhiv

 Pogled skozi okno na prelepo Dravsko dolino, vir: osebni arhiv

 Postaja na Trim stezi, vir: šktm Radlje 
(facebook)
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najvišji točki pa se razprostira pre-
lep pogled na celotne Radlje s širšo 
okolico.

Sprehod na Stari grad je primeren 
za vse željne telovadbe – tako za ot-
roke, kot tudi za starejše. 

Ponuja tudi tako imenovano Trim 
stezo, kjer se lahko posameznik 
med sprehodom poleg tega, da se 
naužije svežega zraka, sprosti tudi 
s telovadbo v gozdu. Steza se vije 
skozi vso pot do razvalin Starega 
gradu in ponuja več različnih postaj 
z vnaprej določenimi vajami.

KMETIJSTVO - HMELJARSTVO 

Vse do prve svetovne vojne se je s 
hmeljarstvom ukvarjalo okrog 5 po-
sestnikov. Po sami vojni pa se je ta 
dejavnost veliko bolj razširila. Sejali 
so še rž, pšenico, oves, ajdo, koruzo 
in ječmen. Veliko se je pridelalo tudi 
krompirja, ki so ga izvažali v Avstrijo. 

Med vrstami kmetijstva je bilo naj-
pomebnejše hmeljarstvo. Na Ma-
renberškem polju so od leta 1904 
obsežni nasadi hmelja. 

Letno se proizvede okoli 350 ton su-

hega, visokokakovostnega hmelja, 
ki gre direktno za proizvodnjo piva, 
ki se ga lahko poizkusi v okoliški piv-
nici. 

Radeljsko polje hmelja se razprosti-
ra kar na 160 ha. 

TURIZEM: VODNI PARK 

V Radljah ob Dravi je več kot smi-
selno obiskati Vodni park, ki je prejel 
laskavi naziv prvega in tudi edinega 
biološkega bazena v Sloveniji.

Za čistočo in kakovost vode skrbijo iz-

Športni stadion je od Športne hiše 
oddaljen le nekaj deset metrov. 
Sestavljen je iz dveh delov: nogo-
metnega ter atletskega stadiona. 
Atletski stadion nudi 4 atletske steze 
iz »tartana«, skakališče za skok v da-
ljino in troskok, metališče za kroglo 
in skakališče za skok v višino. Ta dva 
dela Športnega stadiona športnikom 
ponujata vrhunske pogoje za izvaja-
nje športnih priprav. Med drugim je 
športni objekt namenjen tudi kondi-
cijskim pripravam za različne špor-
tne zvrsti ter treninge nogometašev. 

Del stadiona pa smiselno dopolnjuje 
tekaška steza v dolžini 700 m. 

V neposredni bližini se nahaja Urba-
ni park, ki pa je trenutno v procesu 
izboljšanja, saj se gradi na novo.

Urbani park je infrastrukturna pri-
dobitev naše občine, ki pa je smisel-
no umeščen v Športni center. Naha-
ja se med Športnim stadionom in 
Športno hišo. 

Urbani park je sestavljen iz nasled-
njih elementov:

n Urbani kolesarski park oz. nov 
skate park

n Umetna zelenica za nogomet
n Poligon za ulično vadbo
n Tekaška steza
n Otroška igrala

Vsi ti elementi so lepo povezani z 
naravnim okoljem, obdaja pa jih 
tudi travnik s sadovnjakom.

Za rekreacijo se ponujajo še razne 

poučne poti, med katere sodi tudi 
vodna učna pot, ki se vije vzdolž 
reke Drave. Poteka od ribnika Reš pa 
vse do Dobrave. 

Gozdna pot je nadvse lepo spelja-
na in kar močno razgibana, tako 
da nam vmes postreže z mnogimi 
zanimivostmi. Na določenih točkah 
poti so postavljene »postaje«, ki ima-
jo informacijske table s poučnimi 
podatki o ekosistemu okolice. 

Omenim pa naj še Ribnik Reš, ki je 
umetno naseljen z raznimi vrstami 
rib in je namenjen ljubiteljskemu ri-
bolovu.

Mesto Radlje ob Dravi ima navkljub 
svoji majhnosti vendarle veliko za 
ponuditi. Zato bo kakšen nedeljski 
izlet več kot primeren za ogled vseh 
zanimivosti.

Za naslednjo izdajo Mikrofona naj 
svoj domač kraj predstavi Karolina 
Mauser Markovič.

 Polje hmelja, vir: Hmeljarstvo Čas d.o.o.

 Naravno kopališče Vodni park, vir: www.koroška.si

 Stadion ponoči, vir: www.lokalec.si

ključno naravni organizmi. V kopalno 
vodo nikoli in pod nobenim pogojem 
ne dodajajo kemikalij, ki bi dodatno 
pomagale očistiti vodo in jo naredile 
primerno za kopanje. Za zagotavlja-
nje visokih nacionalnih standardov 
higiene se na kopališču ob sezoni te-
densko izvajajo tudi analize vode.

Na območju kopališča se v pole-
tnem času organizirajo razni kon-
certi ter poroke.

ŠPORT IN REKREACIJA

V našem okolju so na razpolago 
zelo raznolike možnosti za kakovo-
stno preživljanje prostega časa.

Šolski center se lahko pohvali z no-
vimi, različnimi športnimi objekti in 
površinami, ki omogočajo izvajanje 
številnih športov.

 Sprehod čez viseč most ob reki Dravi, vir: www.aktivna-družina.si

 Kolesarski park, vir: www.mtb.si

 Poligon za ulično vadbo,  
vir: www.sktmradlje.si

 Ribnik Reš, vir: www.ribiskekarte.si
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VIVA LA CUBA 

Ker sem se ravno vrnila s potovanja po Kubi, bi želela svoje vtise  
in doživetja deliti tudi z vami. 

KRISTINA T. CUZNAR

TERENSKI MIKROFON

K o prideš na Kubo, imaš ob-
čutek, da se je čas zavrtel 
nazaj v preteklost. Na ulicah 

se vije vonj cigar, mimo se vozijo 
stare ameriške limuzine iz 50. letih 
prejšnjega stoletja, stare zgradbe, ki 
jih je načel že zob časa, ulice polne 
ljudi, na vsakem koraku pa od nekod 
prihajajo zvoki in ritmi salse. Tam še 
vedno lahko doživiš pristnost ljudi in 
življenja, vendar ostaja še duh revo-
lucije in socializma. 

Pred revolucijo je bila Kuba ena iz-
med gospodarsko najbolj razvitih 
držav sveta. Kubanska revolucija je 
bila državni udar, ki je zrušil režim 
Fulgencia Batiste, ki je užival pod-
poro ZDA. Oblast je prevzel Fidel 
Castro, upornike pa sta vodila nje-
gov brat in Che Guevara. 

V času predsednika Kennedyja je 
Amerika sprejela sankcije proti Kubi 
(embargo), s katerimi so želeli dose-
či spremembe političnega sistema, 
zato je glavni zaveznik Kube postala 
Sovjetska zveza. Po razpadu le-te je 
Kuba postala odvisna zgolj sama od 
sebe, kar je zelo ohromelo gospo-
darski razvoj. Zaradi pandemije ko-
ronavirusa, desetletij trgovinskega 
embarga in zaradi zadnjih ameriš-
kih sankcij (D. Trump) je Kuba trenu-
tno popolnoma na tleh in se sooča 
z eno največjih ekonomskih kriz, kar 

se pozna v pomanjkanju stvari in 
dobrin ter težkih življenjskih razme-
rah. Zaradi padca uvoza se država 
sooča s težavami pri zagotavljanju 
hrane, zdravil ter stvari, potrebnih za 
kmetijstvo in industrijo. Država prebi-
valcem deli knjižice zalog, s čimer v 
točno omejenih količinah lahko pri-
dejo do hrane, če je ta stvar na vo-
ljo. Pred prodajalnami se vijejo dol-
ge vrste ljudi, ki po več ur čakajo na 
določene artikle. Imajo pa tudi nekaj 
bolje založenih trgovin, a tam je še 
vedno skromen izbor stvari - več 
kosov ene vrste omake, ene vrste 
špagetov, ene vrste sokov, … V teh 
trgovinah ni mogoče plačati z njiho-

vo uradno valuto, s kubanskimi pesi, 
ampak zgolj v tujih valutah (dolarji, 
evri) ali tujci s kreditnimi karticami. 
To je privedlo do velike inflacije. Kljub 
uradnemu menjalnemu tečaju, ki je 
prbl. 1 evro za 25 pesov, pa na ulici 
za 1 evro dobiš tudi do 120 pesov, saj 
si želijo priti do tujih valut. Da gre za 
resnično veliko pomankanje, je mo-
goče opaziti na vsakem koraku, ko 
te ljudje prosijo predvsem za obleke, 
zdravila in otroci za sladkarije.

Prvo soočenje s pomanjkanjem na 
Kubi smo doživeli, ko v nobeni trgo-
vini nismo uspeli kupiti ustekleničene 
vode. Na srečo so nam jo priskrbeli 
v vseh namestitvah, saj je vodovod-
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no omrežje na Kubi v tako slabem 
stanju, da so nam pitje iz pipe pov-
sod strogo odsvetovali, ne pijejo je 
niti domačini, njim jo prečiščeno do-
stavijo v cisternah. Prav tako smo se 
morali tudi navaditi, da hrane ni na 
vsakem koraku, kot smo to vajeni. 
Na ulici je mogoče kupiti le kakšno 
sadje in zjutraj kruh. Kljub temu pa 
se lahko v restavracijah za nekaj 
evrov pošteno naješ. Ker je Kuba 
otoška država smo pričakovali več 
morske hrane. Od domačinov smo 
izvedeli, da lahko lovijo le z obale, saj 
državo skrbi, da bi z ribiškimi ladja-
mi ljudje zbežali na Florido, ki je le 
150 kilometrov stran. 

HAVANA

Najprej smo začeli z raziskovanjem 
glavnega mesta Havane. Mesto 
resnično živi in imaš občutek, da se 
prav vse dogaja na ulicah. Tam se 
prodajajo sadje in zelenjava, pre-
tovarjajo opeke, menjuje denar, 
popravljajo obleke, pleše ali pa ljud-
je samo sedijo in opazujejo dogaja-
nje okrog njih. 

Mesto je precej veliko, ima več kot 
2 milijona prebivalcev, zato smo 
si večino mesta ogledali iz udobja 
mehkih sedežev avtomobilskih kla-
sikov, ki še vedno predstavljajo ve-
čino voznega parka Kubancev in so 

Velike stanovanjske zgradbe, ki jim 
včasih manjka tudi kakšna zunanja 
stena, te vedno znova opomnijo, da 
se je tu razvoj ustavil več desetletij 
nazaj in se po revoluciji ni več kaj 
dosti gradilo.

Viñales: Potovanje smo nadaljevali 
do majhnega mesteca Viñales. Tam 
imaš občutek, da se je čas ustavil še 
nekaj desetletij prej kot v Havani. 
Majhne barvite pritlične hiške, pred 
vsako pa na verandi gugalni stoli in 
ljudje, ki so nasmejano pozdravljali 
in radovedno spraševali od kod pri-
hajaš. Slovenijo so sicer po navadi 
postavili nekam okrog Rusije, ko si 
povedal, da smo bili včasih del Ju-
goslavije, pa so se hitro spomnili, da 
sta bila Fidel in Tito prijatelja.

Vsako soboto zvečer pa je čas za 
žur. Zapre se glavna ulica, kamor 
postavijo stojnice s koktejli, proda-
jajo sladkorno peno in celo pečejo 
odojka, zbere se celo mesto in v rit-
mih salse plešejo pozno v noč.

Hrana in pijača sta v Viñalesu (vsaj 
za turiste) resnično poceni, koktejli 

Kljub situaciji pa so ljudje pozitivno 
naravnani, nasmejani, srčni in srečni 
s tistim, kar imajo. V kolikor potrebu-
ješ kakšen nasvet, ti vsak z veseljem 
pomaga. Še vedno se na vsakem 
koraku pleše salsa in mešajo kok-
telji, ki so v bistvu bolj špricerji (pol 
– pol), ruma jim očitno res ne pri-
manjkuje.

pravi simbol Kube. Avtomobili vseh 

barv so resnično fotogenični, sicer 

pa okolju nekoliko manj prijazni, saj 

domačini hitro povedo, da porabijo 

tudi 30 ali več litrov na 100 km. Cena 

goriva je okrog 23 pesov, ker je prib-

ližno 20 centov (oziroma slab evro 

če menjaš uradno). 
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so od 50 centov naprej, odličnega 
sveže pečenega jastoga so nam 
pripravili za dobre 3 evre, tortiljo 
smo dobili za evro in pol, pizzo pa 
že za 60 centov.

Avtomobilov na Kubi je precej malo, 
saj je uvoz zelo drag in omejen. Tako 
je še vedno, sploh na podeželju, zelo 
pogosto prevozno sredstvo konj.

Zato smo se tudi mi na raziskova-
nje Viñalesa odpravili s konji. Jaha-
li smo po kraški pokrajini, po rdeči 
zemlji terra rossi, med nasadi to-
baka, sladkornega trsa in ananasa. 
Okušali smo med divjih čebel, ki ga 
nabirajo na cvetovih kave in tobaka. 

Spoznali smo celoten postopek 
priprave cigar ter se s svetilkami 
odpravili več sto metrov daleč v 
srce jame do naravnega »bazena«, 
kjer smo se v hladni vodi in popolni 
temi ohladili, dan pa zaključili z ve-
čerjo na bližnjem hribu in čudovitim 
pogledom na celotno dolino.

Prašičji zaliv (Bahía de Cochinos): 
To je mesto z najbolj revolucionar-
no zavestjo, saj so se tukaj leta 1961 
izkrcali vojaki, ki jih je financirala 
ameriška CIA, da bi strmoglaviti Fi-
dela Castra. Želeli so dobiti Kubo 
pod ameriški nadzor, vendar je ta 
poskus invazije spodletel, s tem pa 
so se tudi dokončno prekinili odnosi 
med Kubo in ZDA. 

Zaliv je raj za snorklanje in potaplja-
nje, voda je kristalno čista in že ne-
kaj metrov od obale je polno koral 
ter rib vseh mogočih barv in oblik. 
Opremo si zelo ugodno izposodiš v 
številnih potapljaških centih.

Območje zaliva pa je zelo poznano 
tudi po kopenskih rakih, ki se rav-
no v pomladnih mesecih iz gozdov 
množično selijo na obalo, kjer v miv-
ko izležejo jajca. Številne rake res vi-
diš na praktično vsakem koraku, žal 
jih na tisoče prečka cesto in se jim 
težko izogneš.

TRINIDAD

Trinidad je slikovito in edinstveno 
špansko kolonialno mesto iz 16. sto-
letja. Do poznega 19. stoletja je bilo 
mesto zaradi trgovanja s sladkor-
jem zelo bogato, o čimer pričajo za 
Kubo precej neznačilni dvorci, veliki 
trgi in ozke, tlakovane ulice. Zaradi 
izjemne ohranjenosti pristne kolo-
nialne arhitekture praktično od na-
stanka mesta je Trinidad od leta 1988 
na Unescotovem seznamu svetov-
ne kulturne dediščine kot muzej na 
prostem. V dolini, ki leži v neposre-
dni bližini Trinidada, je delovalo več 
deset tovarn sladkorja, v katerih je 
delalo na tisoče sužnjev iz Afrike, 

»pripomočki«, ki nas opominjajo na 
neslavno obdobje suženjstva, pa 
so razstavljeni v številnih muzejih 
in javnih stavbah (tudi v restavraciji, 
kamor smo hodili jesti mi). 

Mesto je zaradi Unesca zelo obiska-
no, zato je nekoliko lažje kot v preo-
stalih delih Kube mogoče najti trgo-
vinice s spominki ter restavracije z 
»evropsko« hrano. 

Deset minut vožnje iz mesta se na-
hajajo zelo dobro urejene plaže s 
številnimi hoteli, ki pa so trenutno po 
večini zapuščeni (verjetno kot posle-
dica korone). Kljub temu na plaži ne 
manjka gostinske ponudbe ter do-
mačinov, ki prodajajo vse mogoče; 
spominke, školjke, ribe, pizze, sadje … 

VARADERO

Za zadnje dni potovanja smo se od-
ločili, da jih bomo preživeli na najbolj 
turističnem delu Kube, na polotoku 
Varadero. Že kontrolna točka na 
začetku polotoka ti daje vedeti, da 
vstopaš v popolnoma drugi svet, v 
svet številnih luksuznih »all inclusive« 
hotelov, golf igrišč, več kilometrov 
dolgih belih peščenih plaž z rajskim 
turkiznim morjem. In če je drugod 
po Kubi masovno pomanjkanje 
vseh dobrin, pa je tukaj obilje prak-

tično vsega. Žal pa te prošnja ma-
serke za kakšna rabljena oblačila in 
»švercanje« mesa v kavnih lončkih 
natakarjev hitro opomni, da je to 
obilje žal dostopno le turistom s tujo 
valuto v denarnici.

Kljub trenutno težki gospodarski si-
tuaciji pa je Kuba še vedno čudovita 
in vredna obiska. Delno zato, da se 
jim pomagamo pobrati po zaprtju 
države, delno pa da nam pokažejo, 
da kljub desetletjem političnih in go-
spodarskih pretresov niso pozabili 
na smeh in ples na vsakem koraku 
– ravno nasprotno »Hasta la victoria 
siempre« (Vedno naprej do zmage). 

V naslednjem Mikrofonu pa naj 
svoje najljubše potovanje predstavi 
Jasmina Zelenik.

Fotografije: Samo Pergarec, Andrej 
Jakolič in Kristina Cuznar

TERENSKI MIKROFON



 
SURFSKATING

TADEJA MIHEV

MIKROHOBBY

T okratna predstavitev bo 
malenkost drugačna, saj 
predstavljamo kar dve naši 

dekleti. Res, da sem sprva na in-
tervju povabila le Tadejo, a sem se 
na polovici odločila, da povabim še 
Mojco in da mi skupaj predstavita 
kako si krajšata prosti čas.

Dajta mi, prosim, razložiti, kaj je 
SURFSKATING.

Surfskating je simulacija surfanja 
na valovih. Se pravi, da lahko v času, 
ko nismo na morju, doživljamo iste 
občutke kot pri samem surfanju na 
morju.

Kakšna je sploh tista bistvena 
razlika med navadnim skejtanjem, 
ki ga mogoče večina pozna, in 
surfskejtanjem?

Največja razlika je v sami deski. Pri, 
tako kot ti praviš, navadnem skej-
tanju je pri deski vse fiksno. Pri sur-
fskate-u pa ima deska sprednja 
kolesa gibljiva, oziroma vodila na 
sprednjem kolesu so gibljiva. Iz tega 
nastane potem ta bistvena razlika, 
saj se pri skejtanju z eno nogo po-
ganjaš, pri surfskejtu pa se postaviš 
na desko in z istimi gibi kot na valo-
vih začneš desko poganjati.

Tadeja, kako si spoznala ta šport?

Vse se je začelo v času korone, ko 
so se moji otroci in njihovi sošolci za-
čeli družiti na južni ploščadi Ljudske-
ga Vrta (Maribooor-Šaaampijooo-
on), saj smo le tam lahko bili dovolj 
narazen in dovolj skupaj istočasno. 

In dva ali trije očetje teh otrok so bili 
skejterji. In enkrat je en od teh mož 
svoji ženi kupil Surfskate. No, in po-
tem smo malo poskušale in stvar se 
je začela širiti približno tako hitro kot 
korona.

Otroci so vmes nehali skejtat in se-
daj smo ostale samo mamice. Ima-
mo svojo instagram skupino, kjer 
lahko vidite naše fotke in videe. Za-
čele smo tri mamice, sedaj nas je 
že 6.

Mojca, kdaj si se pridružila ti?

Pa bom rekla da kar kmalu. Kot ve-
lika večina že ve, sem morsko dekle 
in ta občutek surfanja je res enkra-
ten.

Sedaj se dobivamo enkrat do dvak-
rat na teden, da se malo po druži-
mo, malo preštudiramo nove trike. 

Učimo se same. Malo nam poma-
gajo videi. In tisto kar vidiš, pol pro-
baš. Je pa fajn in smešno, ker smo 
take različne.

Tadeja recimo vse analizira, kako bo 
to, kako ono. Jaz recimo kar grem in 
probam. Sicer previdno, ampak nič 

 Intervju pripravila: Branka Kadić
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ne analiziram. Imamo pa eno ko kar 
gre. Ona kar gre. Pa dosti nam tudi 
pomagajo partnerji od treh mamic, 
ki so že od malega skejterji. V glav-
nem pa je vse to, da se imamo fajn!

Kaj pa kakšni skejterski triki? Ob-
rati ali pa skoki?

Pa niti ne. Nam je najbolj važno, da 
se nekaj novega naučimo. Malo po 
malo. Kakšni obrati pri tleh, saj veš, 
roka na tla in obrat. 

Ampak se razvijamo. Morava po-
vedati, da imamo sedaj vsaka že tri 
skejte. Nekatere še kakšnega več.

Sta kdaj surfali na valovih?

Neeee. Nobena od naju še ni sur-
fala. Mogoče bi si res kdo mislil, da 
Surfskejtava zato, ker sva mogoče 
kdaj pred tem surfali. Ampak, ne, 
nisva nikoli. Mogoče pa kdaj!

Ponavadi nove športe odkrivajo 
naši otroci. V vajinem primeru je 
ravno obratno. Kako otroci gledajo 
na to?

Mojca: Pa pri nas ni to nič kaj ekstra, 
saj se kar dosti ukvarjamo z nekimi 
športi. Noben ne reče »Waauuuuu«. 
Upam, da kdaj bodo.

Tadeja: Nekako sem z mojo 8-letni-
co začela skupaj, saj sem jo vozi-
la na južno ploščad. No, njo je zdaj 
vmes že minilo, mene pa še ne. Tako 
da je našim otrokom to nekaj pov-
sem normalnega. So pa zato drugi 
otroci zelo navdušeni.

Načele smo že temo o instagram 
skupini. Pa dajmo razložiti še to. 

CrmCrw pomeni Cream crew. V 
začetku smo surfale po Smetanovi 
ulici, saj je zaradi korone in policij-
ske ure bila prazna in smo se lah-
ko sproščeno učile. In mož od ene 
izmed teh mam je dejal, da me pa 
smo lahko Smetanova Group in pol 
so iz njega kr letele ideje. Tako smo 
postale in zaenkrat ostale CrmCrw.

Hvala, punci, da sta si vzeli čas. Bili 
sta zelooo zanimivi. Upam, da se 
kdaj srečamo v skejt parku, da eni 
vzamem surfskejt in probam!

MOJCA VEK



 
ALI JE LEXY KAJ GLASNA?! 

Moja ljubljenka Lexy
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MIKROLJUBLJENČKI

S Petro sva postali novi urednici 
rubrike Mikroljubljenčki. Sicer 
nikoli nisem bila ravno pisa-

teljica, ampak ker mi je ta rubrika 
med najljubšimi, mislim, da mi to ne 
bi smelo povzročati prevelikih težav. 

Sem ogromna ljubiteljica živali. Kot 
majhna sem vedno govorila, da 
bom postala veterinarka, vendar 
ker to ni le »crkljanje« živali in ker se 
mi živali, ki je z njimi kaj narobe, pre-
več smilijo, sem sprejela dejstvo, da 
bom morala delati kaj drugega … In 
imeti doma kosmatince za crkljanje.

V otroštvu sem imela veliko raz-
ličnih malih živali (papagaji, miške, 
hrčki, zajčki, ribice, želve, mucke …). 
Večino mladih let sem preživela v 
konjeniški šoli, kjer sem pomaga-

la skrbeti za konje, v zameno pa 
sem lahko jahala. Potem pa se mi 
je uresničila dolgoletna želja, dobila 
sem svojo zaveznico, prijateljico in 
veliko ljubezen, psičko Gino. Gina je 
bila mešanka med škotskim ovčar-
jem in vaškim postopačem in bila je 
res prava lisička – v vseh pomenih 

besede. Dopolnila je lepih 16 let.

Zaradi študija in bivanja v stanova-
nju si pasjega spremljevalca nisem 
mogla privoščiti. Ker je bila želja 
vedno večja in ker sem imela redno 
zaposlitev, sem se odločila, da iz za-
vetišča posvojim kakšnega kužka 
manjše rasti. Zaradi pandemije in 

KRISTINA TADEJA CUZNAR

ljudi, ki so zaradi nje ostali doma, v 
zavetiščih manjših kužkov sploh ni 
bilo možnosti dobiti, prav tako so bili 
le-ti tudi preko oglasov takoj oddani.

Neuspešno sem ga iskala kar nekaj 
časa … In potem sem slučajno vide-
la, da pričakujejo leglo šetlandskih 
ovčarjev, pasmo, ki sem jo spoznala 
šele nekaj let pred tem, saj ni tako 
znana. Vzrediteljico sem takoj kon-
taktirala in na srečo sem čez nekaj 
mesecev dobila psičko Lexy, ki je 
sedaj dopolnila 1 leto. 

Ko sem jo dobila, sem živela v sta-
novanju in ker je tako uživala v 
svobodnem letanju v naravi, sem 
se odločila da se morava preseliti 
v hišo z vrtom. Želela sem priti na 
Štajersko, za menjavo službe pa je 
bila prva in edina izbira podjetje Mi-
kro+Polo. Vse se je poklopilo in lahko 
rečem, da je tudi ona malo pripo-
mogla, da sem sedaj zaposlena v 
najboljšem podjetju. 

Lexy je pasme Šetlandski ovčar, na 
kratko Sheltie. Pasma izvira s Šetlan-
dskih otokov na Škotskem. Je izred-
no ljubeča, nežna, zvesta in obožuje 
otroke, ob katerih se od sreče kar 
stopi. Odlično se razume z ostalimi 
živalmi, tudi z mačkami, s katerimi si 
celo deli hrano in včasih posteljo. Ker 
je to ovčarski pes, z veseljem spravi 
sosedove ovce v svojo ogrado. Za-
radi svojega pastirskega nagona pa 

so Sheltiji lahko tudi glasni. Občutljivi 
so na tone glasu iz okolice in imajo 
lahko naravno nagnjenost k laježu. 
Ali je tudi Lexy kaj nagnjena k temu, 
ste verjetno že vsi slišali, ko pride z 
menoj v službo, saj se zaradi navdu-
šenja ne more zadržati. Šetlandski 
ovčarji so inteligentni in dobro pre-
poznajo čustva ljudi in lastnika, zato 
so primerni tudi kot terapevtski psi 
in so prekrasni spremljevalci.

 Lexy pri dveh mesecih starosti Gina

 Varstvo na domu

 Lexy pri enem letu starosti
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PRIPRAVA:

Moko presejemo v posodo, doda-
mo malo suhega kvasa in zmeša-
mo. Ob strani v posodo damo žličko 
soli.

Posebej segrejemo vodo, v katero 
smo dali žličko sladkorja.

V segreto vodo damo 42 gramov 
svežega kvasa. To vlijemo na moko 
in pustimo nekaj časa stati (par mi-
nut).

Vse skupaj zmešamo z 0,5 dl bele-
ga olja in dobro premesimo.

Testo pustimo vzhajati.

Ko je testo lepo vzhajano, ga raz-
delimo in damo na pekač, katerega 
smo malo namazali z oljem in po-
mokali.

Testo naluknjamo z vilico in nama-
žemo z zaseko. Po želji lahko doda-
mo tudi česen.

Damo v pečico, segreto na 200 sto-
pinj, in pečemo približno 13 minut.

Za naslednjo izdajo nominiram Bre-
do Kodba.

SESTAVINE 

400 g gladke moke

1,5 dl tople vode

1 zavitek svežega kvasa 

(42g) 

malo suhega kvasa

žlička sladkorja

žlička soli

0,5 dl belega olja

zaseka

V naslednji izdaji naj nam svoja najljubša filma razkrije 
Peter Jamšek.

YESTERDAY (2019)
IMDb ocena: 6.8 
Režija: Danny Boyle 
Država: Velika Britanija 
Glavne vloge: Himesh Patel, Lily James, Joel Fry, Ed 
Sheeran, Kate McKinnon 
Žanr: romantična komedija, fantazijski, glasbeni

Jack Malik je neuspešen glasbenik, ki skuša prodreti na 
svetovni trg glasbe, pa mu to ne uspeva preveč. Življenje 
se mu obrne na glavo, ko ga zbije avtobus in se po okre-
vanju znajde v svetu, kjer nihče razen njega, ni slišal za 
Beatlese – skupna in njihove pesmi za druge enostavno 
ne obstajajo. Ko svojim bližnjim zapoje nekaj uspešnic, so 
vsi navdušeni nad njimi, zato se odloči, da bo pesmi vzel 
za svoje. Odpirati se mu začnejo nova vrata in priložnosti, 
po katerih je hrepenel vse svoje življenje. Njegov sloves 
hitro doseže tudi znanega kantavtorja Eda Sheerana, ki 
ga povabi k sodelovanju in ga izzove na glasbeni »dvo-
boj«. Jack se medtem vneto trudi po spominu zapisati vsa 
besedila in melodije, vsaka »nova« pesem pa predstavlja 
tudi vedno težje breme laži.

MIKROVALOVKA

TADEJA MIHEV

LEV: DOLGA POT DOMOV (2016)
IMDb ocena: 8.0 
Režija: Garth Davis 
Država: Avstralija, Indija 
Glavne vloge: Dev Patel, Sunny Pawar, Nicole 
Kidman, Rooney Mara, David Wenham 
Žanr: biografija, drama 

Petletni deček Saroo živi v revnem indijskem predmestju 
z mamo, starejšim bratom in mlajšo sestrico. Nekega dne 
po spletu okoliščin zaspi na vlaku in se zbudi izgubljen, da-
leč stran od svojega doma. Prepuščen samemu sebi in 
nemilostim indijskega velemesta se po enoletnem tavanju 
in preživljanju iz dneva v dan znajde v sirotišnici, od koder 
ga posvoji ljubeč avstralski par. Z novo družino se preseli v 
Avstralijo, kjer se mu življenje obrne na bolje, vendar kljub 
temu ne more pozabiti svojih korenin in biološke družine. 
Ko odraste, se loti iskanja le-te in po temeljitem raziskova-
nju s pomočjo Google Eartha najde svojo rodno vas. Film 
je posnet po resničnih dogodkih. 



Nagrada: SPROSTITVENA MASAŽA 3 v 1

Pravila za sodelovanje v žrebu: na kupon vpiši geslo nagradne križanke in 
ga najkasneje do srede, 31. avgusta 2022, vrzi v nabiralnik z napisom MI-
KROFON (pri vhodu v skladišče) ali ga pošlji na naš naslov s pripisom »Mi-
krofon«. Žrebanje bo nadzoroval tričlanski uredniški odbor MIKROFON-a. 
Ime nagrajenca bomo objavili v naslednji oddaji. Pravilno geslo aprilske 
križanke: PREGL CHEMICALS. Prejeli smo 4 pravilne rešitve, žreb pa je 
izbral BRANKO KADIĆ, ki bo dvignila svoj adrenalin na Zip-line spustu v 
Bovcu. Čestitke!

Geslo:

Ime in priimek: 

Naslov:

KUPON

MIŠKO SHOW
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