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MEGAFONČEK

  D E C E M B E R
 1. december Boris Grobelnik 20 let v M+P
  Branko Arnuš 10 let v M+P
  Aleksandra Caf 9 let v M+P
  Nino Sabolek 9 let v M+P
  Nina Mori 5 let v M+P
  Gregor Banko 4 leta v M+P
 3. december Rojstni dan Marko Kramberger 
 5. december Rojstni dan Aleksandra Caf
  Aljaž Slatinjek 2 leti v M+P
 8. december Nadja Gorinšek 5 let v M+P
 14. december Rojstni dan Mojca Vek
  Rojstni dan Branka Kadić
 15. december Rojstni dan Branka Matjašič
 16. december Novoletna zabava – Rock`n`Roll & Rockabilly
 20. december Rojstni dan Dejan Hojnik
 22. december Hajrudin Čoko 7 let v M+P
 23. december Rojstni dan Zoran Kodba
 24. december Rojstni dan Janja Ogrizek … NIKOLI VEČ 59
  Rojstni dan Darin Geržina
 25. december Rojstni dan Denis Lipovec
 27. december Zlatka Nikl 4 leta v M+P
 29. december Rojstni dan Matej Verbošt
 30. december Rojstni dan Matjaž Dogša

  J A N U A R
 1. januar Rojstni dan Anita Zorec
  Darin Geržina 18 let v M+P
  Mojca Beranič 17 let v M+P
  Branka Matjašič 8 let v M+P
  Alen Hedl 2 leti v M+P
 6. januar Rojstni dan Ružica Premzel
 8. januar Rojstni dan Dževada Malkić
 10. januar Boris Kolmanič 2 leti v M+P
 11. januar Rojstni dan Mitja Ketiš
 12. januar Rojstni dan Hajrudin Čoko
  Maja Brezner 8 let v M+P
 15. januar Aleksander Govedič 5 let v M+P
 16. januar Rojstni dan Maja Brezner
  Rojstni dan Marko Hanc
  Alenka Čebular 17 let v M+P
  Zlatko Mesarič 6 let v M+P
 17. januar Rojstni dan Polonca Mušič
  Rojstni dan Branko Zorec
 18. januar Rojstni dan Mirela Vučić
 20. januar Rojstni dan Darja Lavrenčič
 26. januar Rojstni dan Jasmina Zelenik
 27. januar Rojstni dan Matjaž Podgornik
 29. januar Rojstni dan Blaž Čuš
 31. januar Malica iz Mikrovalovke

  F E B R U A R
 1. februar Rojstni dan Samo Mladič 
  Rojstni dan Rene Gole 
 6. februar Rojstni dan Zlatko Mesarič 
 9. februar Rojstni dan Ivan Kodba 
 11. februar Rojstni dan Simona Rosc 
  Milan Drobnak 4 leta v M+P
 12. februar Rojstni dan Peter Jamšek
 18. februar Rojstni dan Linda Lepoša
  Andrej Krajnc 4 leta v M+P
 19. februar Rojstni dan Doroteja Ketiš … NIKOLI VEČ 29
 21. februar Rojstni dan Samo Klobučar
 23. februar Rojstni dan Tadej Verhovnik
 26. februar Rojstni dan Manuel Robnik … NIKOLI VEČ 29

O MIKROFONU
MIKROFON je interni časospis podjetja Mikro+Polo d.o.o. 

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 enega od nabiralnikov 

z napisom MIKROFON – prvi se nahaja pri vhodu za 

zaposlene v upravni stavbi, drugi pa pri vhodu v skladišče. 

Prav tako pa nam lahko pišeš na elektronski naslov 

marketing@mikro-polo.si. Veseli bomo vsakega pisma.

M I K R O F O N 
informativna oddaja podjetja Mikro+Polo d.o.o. 
številka 42, december 2022
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Mikro+Polo d.o.o., Zagrebška cesta 22, Maribor 
T 02 614 33 00, F 02 614 33 20 
E marketing@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, Taša Šegula, Savina Premzel, 
Dejan Hojnik in Marko Hanc ob pomoči avtorjev člankov.

O B L I K O V A N J E  I N  P R E L O M 
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I n smo pri koncu letošnjega 
leta. Zdi se mi, da čas mineva 
vedno hitreje. Kot bi mignil, 

se odvrti dvanajst mesecev in po 
odlični »Jamaican party« je pred 
nami Rock'n'roll zabava. 

Rokenrol pa smo imeli tudi skozi ce-
lotno leto 2022 … Če smo se v začet-
ku leta, do zimskih počitnic, še zelo 
na veliko ukvarjali z epidemijo no-
vega Koronavirusa, smo spomladi v 
Narodnem domu proslavili naš nov 
promocijski film s Tadejem Tošem. 
Pred začetkom poletja smo predsta-
vili prvo pametno laboratorijsko 
pohištvo na svetu – Pregl Digital in 
se nato odpravili na razstavo – sejem 
Analytica v Munchnu in kasneje še 
Achema v Frankfurtu. Ne morem 
mimo zadnjega dneva v avgustu, ko 
nas je zapustil naš prijatelj in poslovni 
partner Sebastjan – Banči. Ta teden bi 
dopolnil 47 let … Dobili smo zastopstvo 
za Honeywell za enajst držav ter Le-
ico za Hrvaško. Skratka, dela nam res 
ne bo zmanjkalo. 

Mislim, da smo letos zaposlili skoraj 40 
novih sodelavcev; samo v tem Mi-
krofonu jih predstavljamo štirinajst. Ja, 
naša družina se počasi, a vztrajno po-
večuje. Tako se je naši ekipi že avgu-
sta pridružil prvi sodelavec v Nemčiji 
– Stefan in decembra prvi sodelavec 

na Hrvaškem – Stjepan. Na sezna-
mu držav, v katerih zaposlujemo, jih je 
tako že pet: Slovenija, Avstrija, Nemči-
ja, Hrvaška ter Bosna in Hercegovina. 

Septembra nam je sekcija managerk 
pri Združenju manager na Manager-
skem kongresu v Portorožu podelila 
prestižno nagrado »Vključi.vse«. Moj 
zahvalni nagovor si je ogledalo več kot 
100.000 Slovencev; kolikor slišim, ga 
dijakom predvajajo v slovenskih sre-
dnjih šolah … Nagrada in nagovor sta 
nas izstrelila med podjetniške zvezde; 
povabila na okrogle mize, konference 
in dogodke dežujejo. Oktobra sta De-
jan in Jasmina v Dubrovniku prevze-
la nagrado »Stvaratelji za stolječa«, 
nekaj dni nazaj pa sem stal na odru 
kadrovske konference v Lipici. Zago-
varjal in predstavljal sem naš projekt 
»Krepki in zdravi«, s katerim smo tri 
četrt zaposlenih aktivirali, da se vsaj 
dvakrat tedensko po eno uro ukvar-
jajo s športom. Seveda smo zmagali; 
tako je Krepki in zdravi postal sloven-
ski kadrovski projekt leta 2022 v ka-
tegoriji malih in srednje velikih podjetij. 

Tik pred volitvami za predsednika dr-
žave nas je obiskala tudi Nataša Pirc 
Musar, naša nova predsednica. Prej-
šnji teden sem v roko segel tudi Urški 
Klakočar Zupančič, predsednici dr-
žavnega zbora, ki (na moje presene-
čenje) ni mogla skriti navdušenja nad 
mojim »outfitom«. Zelo sem vesel, da 
si tudi v tradicionalno politiko počasi a 
vztrajno utira pot svež in sproščen na-
čin oblačenja in komuniciranja. Še bolj 

vesel pa sem, da smo v naši državi 
začeli ugotavljati, da bomo daleč prišli 
samo s sodelovanjem in ne tekmova-
njem. Sodelovanje bo glavna bese-
da leta 2023 tudi v našem podjetju. 
Posameznik je vreden toliko, kolikor je 
vredna celota; samo skupaj imamo 
potrebno znanje in moč za osvajanje 
novih zmag. Zato se moramo še bolj 
povezovati, si medsebojno pomagati 
in resnično sodelovati. Zato se nam 
pa reče sodelavci in ne tekmovalci. 
Prihodnost je namreč rezervirana za 
moštva in ne za soliste. Smo lahko 
vrhunski ne samo do kupcev, ampak 
tudi drug do drugega? Verjamem, da 
je odgovor pritrdilen. 

Stisnimo še teh nekaj dni, da pri pro-
metu presežemo magično številko 
tridesetih milijonov evrov. Čez nekaj 
ur se nas bo sto štirideset prelevilo v 
Elvise in ostale rock'n'roll osebnosti; 
pred nami je namreč najboljša zaba-
va v mestu. Darin, že vnaprej vem, da 
bo spet superiorno, zato kar tukaj – 
HVALA za vse čage. 

Zadnji letošnji uvodnik zaključujem 
z mislijo oziroma željo, s katero sem 
zaključil tudi svoj nagovor ob sve-
čanem podpisu Listine raznolikosti. 
Čas je, da se prenehamo ukvarja-
ti z drugimi in se raje ukvarjamo s 
seboj. Najprej moramo namreč v 
popolnosti sprejeti sebe; šele nato 
bomo sposobni sprejemati razno-
likost.

Vam in vašim najbližjim želim vse 
dobro v prihajajočem letu 2023. 

INTRO

MARKO PODGORNIK VERDEV



KAJ NAS ČAKA V 2022? 
NI POPUŠČANJA! 

Polno smeha, trdega garanja, obilo pozitivne komunikacije, enormno 
izobraževanj, iskanja novih potencialov in idej, kako biti še boljši.
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ružili Suzana, Nastja, Blaž, Anja C., 
Miha, Rene, Sanela in Anja V., ki je 
le spremenila svoje delovno mesto.

Po drugi strani pa smo izgubili Ta-
njo in Zorana, ki sta se odločila, da 
gresta novim izzivom naproti v drug 
oddelek – Lab Interior. Tanja je že 
globoko zarila v Pregl Digital, ki je v 
zadnji fazi in predstavljen javnosti 
na kar treh mednarodnih sejmih, 
Zoran pa bo pričel z delom januar-
ja 2023. Upam, da se zavedata, da 
bosta vedno samo »naša«.

Od nas sta se zares poslovili le dve 
osebi, Selena in Andreja, ki sta si za-

ALEKSANDRA PEHARDA

Pod streho smo pospravili 
kar nekaj izjemnih projektov 
skupaj s servisno ekipo, ki 
nas res podpira in razume. 
Ob tej priložnosti bi se 
želela v imenu celotne ekipe 
zahvaliti tudi njim. Brez vas 
nam ne bi uspelo v takšni 
obliki, kot nam je.

Z a konec leta 2021 sem svoj 
članek zaključila z beseda-
mi, ki sem jih zapisala v tok-

ratnem naslovu.

Vse zgoraj našteto je držalo kot 
pribito. Bilo je noro leto, leto polno 
izzivov, ki smo jih reševali tako dob-
ro, da smo, ne glede na dejstvo, 
da je Covid »izginil«, zrasli za novih 
20 %. Torej lahko nekako v šali re-
čemo, da smo zrasli za 40 %, saj 
smo »nadoknadili« Covid izdelke in 
ponovno rasli.

Z našo rastjo pa se je razširila tudi 
naša ekipa, in sicer so se nam prid-

nosti so le dokaz, da smo na pravi 
poti, da smo ena velika družina, ki 
razume potrebe naših zvestih kup-
cev in orje ledino, kamor se postavi.

bom nekoč postala Dany de Vito … 
Damjan in Breda vesta, o čem go-
vorim.

In če spet malo igram Nostradamu-
sa, napovedujem precej sprememb 
v naši organizaciji, saj smo nekako 
prerasli dosedanjo. Dobili bomo vsaj 
dva nova sodelavca (eden je že na 
poti), s polno paro se bomo širili na 
JV Evrope, še konkretneje z opre-
mo na Hrvaško in kar je najbolj po-
membno, spet se bomo zabavali. 
Drugo leto nas čaka Gorenjska, to je 
vse, kar lahko izdam.

Vsem želim obilo smeha in lepih 
misli.

Našega direktorja ne bom hvalila, 
ker so ga prehvalili že vsi ostali in ker 
je prejel toliko nagrad, da se bojim, 
da bi se preveč navzel – malo heca. 
Seveda pohvala tudi njemu, pred-
vsem, da je zvest sam sebi in da se 
je prepustil vizionarstvu.

Ne, nisem pozabila na naš IKT. Na-
menila mu bom zadnjo zahvalo, 
zato ker predstavljajo neopisljivo 
podporo prodaji. V 2022 smo prido-
bili še več orodij, ki nam pomagajo 
pri našem delu, da o novem SAP-u 
sploh ne govorim. Pridno rešujejo 
vse naše glasbene želje … skoraj vse. 
A še vedno verjamem v čudež, da 

želeli izpiliti svoje izkušnje še drugje. 

Če tako seštejemo vse pluse in mi-
nuse, smo v 2022 večji za 3 nova 
delovna mesta.

Pa to še ni vse. Širila se je tudi ekipa 
v Sarajevu, tako sta se nam pridru-
žila še Dževada in Denijal, ki sta že 
aktivna na polno! Torej smo se ok-
repili za kar 5 novih delovnih mest.

Tekom leta smo iz strani naših tujih 
poslovnih partnerjev prejeli kar ne-
kaj pohval in potrditev, ter priložnos-
ti, da se širimo ali na druga področja 
ali pa na druge trge. In takšne prilož-

Če sem že pri pohvalah, je tukaj 
potrebno obvezno pohvaliti našo 
rast (število sodelavcev) v vseh od-
delkih in trud vseh nas, da smo lah-
ko to kar smo – najboljši: podpora, 
ki nas redno rešuje s svojo iznajdlji-
vostjo zaradi težav na trgu, računo-
vodstvo, ki nas miri in uči reda ter 
discipline, ker 1 + 1 je v prodaji lah-
ko tudi 3, pri Anji pa samo 2, naša 
Simona, ker z njo reklamacij prak-
tično ni, oziroma se rešujejo tako 
hitro, da imam v celem letu le en 
ali dva primera, kjer moram posre-
dovat, Nino in Saška, da smo lahko 
fit, logistika, kjer je z Jako zavel nek 
nov veter, marketing, ki se razvija 
v sodobno, skorajda marketinško 
agencijo in Lab Interior, ki nas redno 
obvešča o svojih aktivnostih in nam 
s tem pomaga biti ob pravem času 
na pravem mestu.



300 NAJBOLJŠIH  
V KINGS LANDINGU 

Prejeli smo dve prestižni nagradi!

OD BOSNE DO ITALIJE  
I NATRAG! 

Izvještaj iz Sarajeva
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kraja godine. Sigurna sam, da ćemo 
do 31.12. svi izgledati mnogo dru-
gačije u odnosu na vrijeme poslije 
godišnjih odmora, ali hej, sve za viši 
cilj-famozni PLAN.

Sretan Q4 svim kolegama koji slave, 
izdržite još malo, a mi se vidimo na 
novogodišnjoj zabavi i jedva čeka-
mo da otkrijemo, šta nam je to Da-
rin ove godine spremio.

ZERINA BEŠIĆ

koja je dio američke grupacije BD. 

Na Prirodno-matematičkom fakul-
tetu u Sarajevu smo potpuno opre-
mili novi laboratorij za analizu vode 
i tla, aparatima proizvođača WTW, 
Macherey Nagel, Ejikelkamp i Velp, 
a Zdravko i ja smo imali mnogo 
posla sa instalacijom sistema za od-
ređivanje proteina po Kjeldahl-u od 
Velp-a i uspostavljanjem metode za 
analizu tla. Sedmica za sedmicom, 
uradili smo mnoge instalacije, po-
pravke, kalibracije … Do kraja godi-
ne očekujemo još nekoliko manjih 
instalacija, ali mislim da je »najgore« 
iza nas, pa nadam se da me kolege 
iz servisa neće staviti na crnu listu i 
blokirati telefonski broj.

Kako se bliži kraj godine dani su do-
sta uzbudljiviji, pokušavamo svi da 
riješimo probleme oko rokova ispo-
ruke, da stignemo uradite sve ten-
dere i da završimo sve obaveze do 

J esen u MP BiH počela je u zna-
ku edukacija i instalacija. Naš 
dobavljač, Velp Scientifica, 

u septembru je organizovao prvu 
edukaciju nakon Covid pandemije. 
Edukacija je odražana u Milanu. 

Zaputila sam se prvo u svoju cen-
tralu u Pohorskoj Kavarni, a nakon 6 
kugli sladoleda hrabro sam krenula 
autom u Italiju. Venecija je bila pre-
divna, Milano također, hrana i više 
nego odlična, italijani u stilu »Ciao 
bella«, a ni trening nije bio loš. Tre-
ning je obuhvaćao edukacija iz ob-
lasti analize nitrogena Kjeldahl me-
todom, Soxhlet ekstrakcije masti i 
automatske analizatore C, N, S.

Nakon povratka kući, nije bilo vre-
mena za predah jer su nas čekale 
mnoge instalacije. Amina i ja smo 
se brzo zaputile do Bihaća, gdje smo 
puštali u rad opremu u laboratoriju 
za mikrobiologiju, firme Carefusion, 

VROČI MIKROFON

V znamenju nagrad in pri-
znanj je za nas bil rodoviten 
tudi mesec oktober. V drugi 

polovici meseca sva se s sodelavko 
Jasmino udeležila kongresa »Regio-
nalno druženje podjetnikov srednje 
in jugovzhodne Evrope – 300 naj-
boljših«, ki vsako leto v Dubrovniku 
sprejme 150 podjetnikov. 

»Pomen podjetništva za gospo-
darski in družbeni razvoj« je bila 
osrednja tema letošnje konferen-
ce, katere cilj je sklepanje poslovnih 
sodelovanj, mreženje podjetnikov, 
izmenjava izkušenj in medsebojna 
pomoč pri doseganju podjetniških 
ciljev.

Vzdušje, ki ga navdihujejo rezultati 
uspešnega dela inovativne ustvar-
jalnosti posameznih podjetnikov, je 
bilo čutiti že na uvodnem sprejemu. 
Sprejem s prvimi predstavitvami in 
podelitvijo nagrad je potekal ob raz-
vajanju brbončic z dalmatinskimi 
dobrotami in še kako dobro kapljico 
Vranca – tistega pravega. 

DEJAN HOJNIK

V toku trajanja kongresa, 
smo prejeli kar dve nagradi – 
glavno za razvoj idej, inovacij 
in investicij v podjetništvu 
in priznanje za najboljšega 
komunikatorja v projektu 
Stvaratelji za stoljeća. Bravo 
Jasmina!

je in občudovala kuliso, ki je pravi 
balzam za oko. Za trenutek sva se 
počutila kot Daenerys Targaryen in 
John Snow, ki sta na zmaju prelete-
la Kings Landing in zasedla prestol 
med podjetniki – čeprav nisva do-
bila nagrade za najlepše oblečeni 
osebi! #kuhinja

V petek smo pričeli s kongresom, 
kjer so si predstavitve podjetij sledile 
kot po tekočem traku. Toliko novosti, 
ambicij, idej in uspešnih zgodb že 
dolgo ni bilo zbranih pod isto streho. 
Poslanstvo vseh zbranih udeležen-
cev kongresa je ustvariti nove gene-
racije uspešnih podjetnikov, ki bodo 
s srcem promovirali kulturo in po-
men podjetništva v današnji družbi. 
To se je čutilo tudi ob vsakem nago-
voru in predaji nagrade. 

Petek se je prelevil v soboto in prišel 
je tudi naš trenutek za predstavitev. 

Moč ideje, inovacije, ki je preple-
tena z družbeno odgovornostjo 
posameznega podjetja je nekaj, 
k čemu stremi vsak podjetnik. V 
kratkem nagovoru smo predstavili 
našo kulturo, kdo stoji za imenom 
Mikro+Polo, naše poslanstvo in bla-
govne znamke. Po nekaj minutah 
smo prišli do stavka: kako lahko 
samo ena ideja spremeni zakono-
dajo v svetu laboratorijske opreme 
in pohištva. Seveda govorimo o ideji 
Pregl Digital in pametnem laborato-
rijskem pohištvu, s katerim stremi-
mo ravno k temu – želimo osvojit 
svet laboratorijev po svetu. 

Ob vseh aktivnostih in prejetih na-
gradah sva si z Jasmino privošči-
la tudi trenutek zase. Lagal bi, če 
bi rekel, da nisva uživala ob skoku 
v prijetnih 21 stopinj segreto mor-
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PLAKETE ODLIČNOSTI 
IN NAJMIKROPOLOVEC 2022 

Predstavljamo nominirance nagrad podjetja

VROČI MIKROFON

in znatno pripomore pri optimiza-
ciji obdelave podatkov na nabavni 
in prodajni strani. Kot dober poz-
navalec delovanja spletne trgovi-
ne, je s svojim znanjem in idejami, 
znatno prispeval k razvoju in nad-
gradnji novega Marketa. Veseli 
smo, da imamo v IKT ekipi tako 
odgovornega sodelavca, ki ima 
tudi velik smisel za humor.

Nino Sabolek – Nino, ob 
izdatni pomoči Saše, prav 
vsak delovni dan nahrani 
vsaj 180 lačnih želodcev – 

in to celo dvakrat na dan! V služ-
bo pride takrat, ko večina od nas 
šele vstaja, da nas že pred 7.00 
uro zjutraj čaka odličen zajtrk za 
lepši dan. Vedno poskrbi za vsaj tri 
menije in tudi nasmehe sodelav-
cev in sodelavk; s slednjimi se še 
posebej rad pošali. Je zelo marljiv, 
odgovoren ter vsestranski sodela-
vec, ki vedno priskoči na pomoč, 
če je to potrebno.

Dejan Hojnik – Dejan se 
je v tem letu iz oddelka za 
obdelavo naročil kot »ra-
keta« izstrelil v marketing 

in s svojimi izjemnimi organizacij-
skimi sposobnostmi že takoj požel 
navdušenje. Ni je namreč stvari, 
na katero ne bi pomislil – večkrat 
je to še več, kot bi upali pričakova-
ti. Je super multipraktik, ki so mu 
lahko zaupane najrazličnejše na-

MIRJANA MLADIČ

loge – te bo vedno opravil z odli-
ko. Je naravni pozitivec, animator 
ter iniciator marsikatere zabavne 
debate, ki se običajno sprevrže 
v glasen smeh. Od Dejana tudi v 
prihodnje upravičeno pričakuje-
mo veliko. 

Alenka Čebular – Alenka 
je v letošnjem letu z odli-
ko izpeljala kar dve novi 
certifikaciji za Lab Interior 

– ISO 14001 za sistem ravnanja z 
okoljem in ISO 45000 – sistem vo-
denja zdravja in varstva pri delu. 
Vložila je izjemen trud v ureditev 
vse potrebne dokumentacije, ko-
ordinacijo vseh, ki so v projektu 
sodelovali in vrhunsko izpeljala 
končno zunanjo presojo. Poleg 
tega je v istem obdobju izvedla 
tudi vso ostalo redno certifikacijo 
po ISO 9001, notranje in zunanjo 
presojo. Pri svojem delu je teme-
ljita, dosledna, drži se vseh rokov, 
kljub temu pa ne pozabi na sezon-
sko okrasitev naših prostorov, da 
se v njih počutimo še bolje.

MIKRO+POLO SARAJEVO

V našem hčerinskem podjetju 
smo se letos po dolgem času 
tudi kadrovsko okrepili, nomina-
cijo pa sta si prislužili dve sode-
lavki, obe več kot zasluženo.

Zerina Bešić – Zerina je 
u 2022. godini napravi-
la veći iskorak u prodaji 
laboratorijskih aparata, 

usavršila je svoje prodajne spo-
sobnosti u ubjeđivanju kupaca da 
je »njen« proizvod najbolje što će 
ikada imati. Najaktivnija je na te-
renu i u EU! Je stručna, željna zna-
nja, samoinicijativna i spremna 

na timski rad. Svojim zalaganjem 
je unaprijedila prodaju opreme u 
BiH na zaista zavidan nivo. Sitna i 
dinamitna.

Mirela Vučić – Mirela bra-
ni našu tvrđavu! U kance-
lariji sjedi prva do ulaznih 
vratiju i brine za dnevne 

posjetioce Mikro+Pola. Podrška 
je našim kupcima u rješavanju 
reklamacija, dobavnih rokova i 
ostalih komplikacija, dok na dru-
goj strani priprema narudžbe za 
trgovačku robu. Podrška je i nama 
– zaboravljive kupce podsjeća, da 
je kupljenu robu potrebno i platiti 
i tako brine da imamo »sredstva« 
za isplatu plače i druge potrebe. 
Ove godine je uložila mnogo tru-
da za obnovu Rješenja za prome-
tovanje medicinskim sredstvima, 
koje nam otvara prostor za pro-
daju na tržištu BiH. Je odgovorna, 
detaljna i pedantna. Svakom se 
zadatku posveti podjednako dok 
ne dođe do rješenja. Na nju uvijek 
možeš računati!

LOGISTIKA

Dva fanta in ena punca, vsi trije 
odlični sodelavci. Kdo bo odnesel 
domov plaketo, izveste na zabavi.

Anita Zorec – Anita že 
vrsto let zanesljivo, skrbno 
in vestno opravlja svoje 
delo; spodbuja kolege in 

jih tudi opozarja na red in čistočo. 
Pri vsakodnevnih nalogah je na-
tančna in takšno natančnost zah-
teva tudi od ostalih sodelavcev.

Boštjan Klemenčič – Bo-
štjan je bil in ostaja prvi 
volan Mikro+Pola. Delo 
šoferja opravlja z zado-

voljstvom, s strani naših kupcev pa 
je pogosto deležen odobravanj in 
pohvale. S svojo pozitivno energijo 
prenaša dobro voljo tudi na ostale 
sodelavce in dviguje delovno sto-
rilnost in moralo.

Jaka Oset – Jaka se je 
uspešno izkazal kot orga-
nizator dela v skladišču, 
kot mentor mlajšim in no-

vejšim članom ter kot uspešen po-
vezovalec med drugimi oddelki. S 
svojimi izkušnjami in znanjem, iz-
žareva mirnost in osredotočenost, 
kaže pa tudi zmožnost odreagirati 
hitro in situaciji primerno, kar pa 
pride še posebej prav v teh burnih 
časih.

OBDELAVA NAROČIL

Agent Peter in dve marljivi so-
delavki, ena izkušena, s kilome-
trino, druga sveža in zagnana. 
Nominacije novincev so vedno 
odličen kazalec, da se je nekdo 
hitro vključil in »zagrabil«. Čestit-
ke vsem trem!

Emanuela Pavalec – 
Kar se zmenimo, to velja. 
Zmeraj razmišlja v dob-
ro podjetja. Oddelku je v 

zadnjem letu poiskala nove poti 
do naših pomembnih ciljev. Za-
nesljiva, samostojna in natančna. 
Rada ima red in pravila. 

Tadeja Mihev – Brez te-
žav sprejme zadolžitve in 
samoiniciativno predlaga 
rešitve. Prinesla je svežino 

v oddelek, svoje vrhunsko znanje 
angleščine pa nesebično deli s so-
delavci. Izkaže hvaležnost in hkrati 
tudi samokritičnost.

zgradil nekaj, na kar smo ponosni. 
Je zaupanja vreden sodelavec in 
strokovnjak, na katerega se stran-
ke in sodelavci lahko zanesejo, za-
nesemo.

Kristina Cuznar – Kristi-
na, ta »nova« v laboratori-
ju, se je dobro znašla. Hit-
ro se je naučila, uredila in 

razporedila svoja dva sodelavca. 
Predvsem pa je zadnja leta malo 
»razdvojen« servis in kalibracijski 
laboratorij ponovno zbližala.

Nathalie Stupar – Naša 
Francozinja, pridna kot 
mravljica in praktično 
vedno na razpolago za 

vse svoje stranke. Zelo redko »po-
jamra«, čeprav je zadnje čase 
ZELO zasedena. Ponosni smo, da 
je del ekipe.

SPLOŠNE SLUŽBE

Najbolj »razgiban« del podjetja, 
z veliko različnimi oddelki. Nomi-
niranci in nominiranka so tako 
vsak iz svojega dela – vsak se je 
izkazal na svojem področju.

Aljaž Slatinjek – Aljaž je 
zelo odgovoren, zanesljiv 
in natančen. Rezultat nje-
gove odličnosti se je po-

kazal pri razvoju aplikacije MPIM, 
ki jo je nadgradil tako, da omogo-
ča centralno obdelavo materialov 

T udi letos smo glasovali za za-
poslene, ki so se v preteklem 
letu najbolj izkazali. Vodje so 

nominirali kandidatke in kandidate, 
svoje predloge so utemeljili, končna 
odločitev je padla po glasovanju 
zaposlenih v posameznih oddel-
kih ali programih. Dobitnike bomo 
razglasili danes na najboljši novo-
letni zabavi v mestu, v tem članku 
pa predstavljamo vse kandidate in 
kandidatke.

Anketi za plakete odličnosti in Naj-
mikropolovca sta v našem podjetju 
daleč najbolj popularni. Skoraj polo-
vica glasov je podeljena v prve pol 
ure po objavi anket. Letos je v prvi 
sodelovalo 99 zaposlenih, v drugi 
pa 104. Verjamemo, da vas zanima 
tudi, kdo vse si je letos zaslužil nomi-
nacijo, ki je že sama po sebi prizna-
nje za dobro delo. Poglejmo torej!

SERVIS

V servisu, pretežno »moškem« 
oddelku, smo imeli letos kar dve 
nominiranki. Vsi trije kandidati_
tke so si nominacijo več kot zas-
lužili. Tesen izid potrjuje, da so se 
izkazali tudi v očeh sodelavcev.

Matjaž Dogša – Matjaž 
je naša »glava«, na katero 
se lahko vedno zanesemo 
pri težavah z elektroniko. 

V vseh teh letih na Mikro+Polo je 



SODELOVANJE JE  
KLJUČ DO USPEHA 

Letošnja jesen je bila precej živahna.
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ostalim zaposlenim.

Zlatka Nikl – S svojim de-
lom skrbi za red in discipli-
no v proizvodnji, razume 
celotno sliko, je zavzeta, 

skrbna, natančna in kot prava na-
bavnica (ena v nizu njenih funk-
cij) skrbi za znižanje stroškov pri 
nabavi materialov in v delovnem 
procesu.

?

Peter Jamšek – Z malimi 
osebnimi zmagami moti-
vira sodelavce, med tem 
ko jim z vso vnemo hodi 

naproti. Peter je z enim korakom 
zmeraj malo spredaj.

PRODAJA LABORATORIJ

Prodaja Laboratorij je eden 
najštevilčnejših oddelkov, zato 
tudi tri nominiranke in en no-
miniranec. Verjamemo, da bi si 
nominacijo hitro lahko prislužil še 
kdo, saj to kažejo naši prodajni 
rezultati.

Tadeja Marin – Več-
no umirjena, delovna in 
vsestranska sodelavka z 
neskončnim nasmehom. 

Zelo marljiva, odgovorna in zag-
nana. Seveda rezultati ne izostaja-
jo. Njena umirjenost nam je lahko 
vzgled in vodilo. Res smo veseli in 
ponosni, da je del naše ekipe.

Janja Ogrizek – Sko-
zi njene roke je zagoto-
vo šlo največ sodelavcev 
na področju potrošnega 

materiala. Je leksikon pri iskanju 
ustreznega produkta in specia-
listka SAP-a. Z ekipo neprestano 
išče možnosti izboljšav in skrbi za 
razvoj mlade generacije, ki bo ne-
koč krojila uspehe našega tima. 
Res smo hvaležni, da jo imamo v 
svoji skupini.

Timotej Bedjanič – Skr-
ben, učinkovit, širokogle-
den in umirjen. Ne ustra-
ši se novih izzivov, ki jih 

je skozi svojo kariero doživel kar 
nekaj. Je samoiniciativen in pred-
stavlja izjemen balans v energični 
skupini kemikalij. Ostani točno tak 

in se ne pusti motiti visokim vibra-
cijam okoli tebe.

Nataša Kodra – V zad-
njem letu nas je pre-
senetila njena osebna 
sprememba. Njena preo-

brazba in njena pozitivna energija 
sta nas tako navdušili, da nam je 
lahko zgled in potrjuje dejstvo, da 
je vse mogoče. Mi, ki jo zelo dobro 
poznamo, točno vemo o čem go-
vorimo. Bravo in kapo dol!

LAB INTERIOR

Tudi v programu laboratorijske-
ga pohištva rastejo in se širijo, 
tako po prodaji kot po števi-
lu držav, v katerih aktivno tržijo 
naš program bodočnosti, ki je 
letos s Pregl Digital dobil doda-
ten zagon. V anketi nominirance 
predstavimo tudi v nemškem 
jeziku, da lahko zanje glasujeta 
tudi naša dva sodelavca v Avstriji 
in Nemčiji.

Leonida Mušič – Zanes-
ljiva, zavzeta, analitična, 
v delo sposobna prevzeti 
najzahtevnejše projek-

te. Proaktivna, delo mora biti op-
ravljeno ne glede na delovni čas.

Matic Košir –Je oseba, ki 
pooseblja to, kar predsta-
vlja Mikro+Polo; je delo-
ven, iznajdljiv, inovativen, 

kooperativen. 

Zlatko Mesarič – S svo-
jo strokovnostjo in na-
tančnostjo uspešno rešuje 
raznovrstne izzive, kakor 

tudi predaja znanje svojim sode-
lavcem. Glede odnosa do dela in 
do kolegov sodelavcev, je zgled 

?

VROČI MIKROFON

macevtske analitike (kontaminanti 
v okoljskih vzorcih in farmacevtskih 
izdelkih).

Podprli smo tudi mini simpozij z 
naslovom »Give structural biology 
to young people«, ki je potekal na 
Odseku za molekularno biologijo 
in nanobiotehnologijo Kemijskega 
inštituta. Letos so se osredotočili na 
mlajšo generacijo in k sodelovanju 
povabili 13 govorcev, mlajših od 40 
let. Namen simpozija je bilo pove-
zovanje raziskovalcev v Sloveniji, ki 
pri svojem delu uporabljajo različne 
pristope strukturne biologije.

V »Naši kemiji« smo zapisali, da smo 
pri svojem delu osredotočeni. Ne 
moremo početi vsega naenkrat, ne 
moremo bojevati vseh bitk hkrati. 
Naj si še tako želimo, ne moremo 
ustreči vsem prošnjam, ki jih dobi-
vamo. Po svojih najboljših močeh 
bomo še naprej delali dobro, poma-
gali osebam v stiski, našim kupcem, 
in promovirali kemijo med mladimi. 
To je naš način življenja in del naše 
poslovne strategije.

DEJAN HOJNIK

in Slovenskega farmacevtskega 
društva. Znanstvena srečanja BBBB 
(Baltik-Balaton-Bled-Bospor) zdru-
žujejo farmacevte iz Finske, Estoni-
je, Madžarske, Turčije in Slovenije, 
seveda pa so odprta tudi kolegom 
iz drugih držav. Osnovni namen 
konferenc je podpreti obetavne 
mlade znanstvenike iz teh regij in 
ustvariti okolje za njihovo trajno so-
delovanje. V letošnjem letu so v 75 
predavanjih udeleženci spoznavali 

N a področju prodajnih aktiv-
nosti, naročil, izdelave po-
hištva, sejemskih nastopov, 

kakor tudi sponzorstev in donacij se 
je veliko dogajalo. Od nekdaj smo 
imeli nenapisano pravilo, da bomo 
pomagali socialno ogroženim druži-
nam in otrokom v našem lokalnem 
okolju in podpirali aktivnosti in razvoj 
na področju naravoslovnih znanosti 
(razvoj mladih, razvoj novega kadra, 
razvoj tehnologije). 

JAN ROBIN

aktualne teme z vseh področij far-
macije: farmacevtske tehnologije 
in nanotehnologije (digitalizacija v 
farmaciji, trajnostna in kontinuirana 
izdelava uporabniku prijaznih (bio-
tehnoloških) zdravil), farmacevtske 
kemije (nove učinkovine za zdravlje-
nje nevrodegenerativnih bolezni ter 
bakterijskih in virusnih okužb), far-
macevtske biologije (peptidne in 
RNA-učinkovine), klinične farmacije 
in laboratorijske medicine (spre-
mljanje plazemskih koncentracij 
učinkovin in farmakogenomika v 
personaliziranem zdravljenju) in far-

S tem namenom smo v jesenskih 
mesecih podprli več kot 25 inštitu-
cij, katerim smo pomagali z različ-
nimi sredstvi do skupnega cilja – ZA 
BOLJŠO PRIHODNOST!

Zraven projekta Mirno Morje 2022, 
ki je na jadranje popeljal več kot 
400 otrok s posebnimi potrebami, 
smo podprli tudi različna strokovna 
srečanja in konference. Ena izmed 
teh je 9. mednarodna konferenca 
BBBB z naslovom »Pharmaceuti-
cal Sciences of Tomorrow«, ki po-
teka pod organizacijo Fakultete za 
farmacijo Univerze v Ljubljani (UL) 
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ANALIZA ZADOVOLJSTVA 
ZAPOSLENIH 2022 

Smo zadovoljni ali nismo?

VROČI MIKROFON

MIRJANA MLADIČ

dobra, potrebno bo biti pozoren 
sedaj ko se dnevi krajšajo.

n Član MP sem šele od aprila, a vse 
to primerjam s predhodnim pod-
jetjem, za kar lahko rečem, da 
sem na zelo boljšem.

n 3x: preveč ljudi v prostoru, mote-
če za normalno delo, preglasno. 
Dosti nas je v pisarni, kjer kar od-
meva. Prostor prenatrpan, preveč 
ljudi v prostoru, prehrupno.

n Generalno, stvari se definitivno iz-
boljšujejo.

n Imam odlično delovno okolje in 
vse, kar potrebujem.

ZADOVOLJSTVO S SKRBJO  
ZA ZDRAVJE ZAPOSLENIH

Najbolj smo zadovoljni z razširitvijo 
možnosti za rekreacijo in skrbjo za 
gibanje zaposlenih. Dobrih 40 % za-
poslenih meni, da se je prehrana 
izboljšala, podoben delež pa, da je 
ostala nespremenjena, nekateri pa 
so tudi kritični. Nekaj jih tudi pogreša 
možnost samostojnega razporeja-
nja časa za odmore.

n Da se je prehrana na delu izbolj-
šala ali bistveno izboljšala, meni 
43,3  % zaposlenih, 41,1 % pa, da se 
ni niti izboljšala niti poslabšala.

n Z odmori je bolj ali bistveno bolj 
zadovoljnih 37,8 %, enako zado-
voljnih 27,8 %, manj ali bistveno 
manj zadovoljnih pa 21,6 % zapo-
slenih. 

n Z možnostmi za rekreacijo je bi-
stveno bolj (37,8 %) ali bolj (28,9 %) 
zadovoljnih 66,7 %, enako zado-
voljnih pa 15,6 %.

n Da je za gibanje bolje ali bistveno 
bolje poskrbljeno, meni 55,6 % za-
poslenih, da je enako kot prej pa 
26,7 %.

Nekaj komentarjev:

n Boljše malice, fitnes, ples, skupni 
koši za smeti (moraš vstati).

n Zdaj ko imamo krajše in določe-
no odmore se mi zdi da vsi med 
kosilom hitimo, da še nam ostane 
tistih 5 min, da malo posedimo.

n Na odmore že prej nisem gleda-
la kot nujno »opravilo«, tako da 
zame glede odmorov sprememb 
ni. Kar pa se tiče prehrane pa 
zelo pozdravljam skrb za zdrave 
obroke (fit meni) in seveda veliko 
možnosti rekreacij. Super je.

n Glede hrane ni sprememb že ne-
kaj časa, menim, da je bilo pred 
korono nekoliko bolje. Zelo mi je 
všeč FIT meni, ki omogoča lažjo 
izbiro (saj te nekako prepriča) še 
bolje bi bilo, če bi ostale jedi ime-
le ocenjeno kalorično vrednost. V 
tem primeru bi se verjetno malo 
slabše počutil, ko bi lahko jed pri-
merjal s fit menijem :) Slabo je 
tudi, da je malica plačana mini-
malno, to pomeni, ko Nina in Sa-
ške ni, se moramo prehranjevati 
s hitro hrano, pa še pri tej je meni 
dražji od izplačila. Odmori so se 
odstranili, imamo pa krajši delovni 
čas, tako se mi zdi, da imam več 
časa zase oz. sem prej doma.

n Delodajalec zaposlenim plača 
treninge fitnesa. To sem tudi v 
zadnjem letu s pridom izkoriščala. 
Ker pa sem le potrdila dejstvo, da 
fitnes pač ni zame, bi me zelo ve-
selilo, če bi imeli na voljo različne 
možnosti plačane rekreacije, ne 
zgolj fitnes (meni osebno je zelo 
všeč joga na primer).

n Odmore bi si želela sama razpo-
rediti.

n Hrana je pogosto neokusna, pre-

soljena, prezačinjena, razkuhana, 
prepečena, veliko preveč se je 
zavrže.

n Štemplamo se za malico v 5. 
nadstropju in se moram potem 
odpraviti v klet na malico, kjer 
včasih moramo hrano kar zmetat 
vase (predvsem za zajtrke). Dosti 
časa gre za »potovanje«.

n Prehrana je sicer organizirana, 
vendar kvaliteta obrokov pada. 
Hrana procesirana/v naprej del-
no pripravljena, Od mesa na je-
dilniku večinoma piščanci. Hrana 
večinoma cvrta. Obroki bi lahko 
bili enostavnejši. Morda manj iz-
bire (1 mesni obrok in en brez 
mesa), vendar obroki kvalitetnejši, 
pripravljeni iz manj procesiranih 
sestavin. Vege ponudba sicer je 
na voljo, vendar sestavine (na-
domestki mesa) z veliko preveč 
umetnimi dodatki.

n 2 uri rekreacije krije M+P (fitnes, 
salsa …) prehrana je že od nekdaj 
top!

n Tu se spreminja na bolje. Všeč 
mi je možnost gibanja in skrb za 
zdravje.

n Uvedba fitnesa in skrajšanje de-
lovnega časa bistveno vplivata 
na izboljšanje mojega počutja/
zdravja.

Kar 70 % zaposlenih je zelo, 27 % pa 
zadovoljnih s ponudbo sadja na de-
lovnem mestu.

ZADOVOLJSTVO Z NOVIMI 
REKREATIVNIMI MOŽNOSTMI 
PODROBNEJE

Glede na veliko sprememb pri mo-
žnostih za rekreacijo smo tudi zado-
voljstvo s tem še podrobneje preve-
rili: 63,3 % jih je bolj ali bistveno bolj 

20 % jih je v podjetju zaposlenih 
manj kot leto dni (dejansko 20,6 %), 
36 % od leta do 5 let (enak % de-
jansko), 18 % med 5 in 10 let (dejansko 
14,7 %), enak % nad 10 do 20 let (de-
jansko 19,9 %) in 9 % nad 20 let (8,8 % 
dejansko). Torej je struktura respon-
dentov, glede na trajanje zaposlitve, 
primerljiva z dejanskim trajanjem.

ZADOVOLJSTVO S POGOJI DELA

Pri večini preverjanih pogojev dela 
(in tudi na splošno) so zaposleni od-
govorili, da so se njihove razmere 
izboljšale. Manjši napredek je bil edi-
no pri službenih vozilih. V komentar-
jih pa so bili nekateri kritični do dela 
v »odprti pisarni«. 

n Za 56,7 % zaposlenih so se pogoji 
dela v zadnjem letu izboljšali ali 
bistveno izboljšali, za 27,8 % pa se 
niso niti izboljšali niti poslabšali.

n 46,6 % zaposlenih ima bistveno 
boljše ali boljše pogoje v smislu 
pripomočkov za delo, za 44,4 % ni 

K onec septembra smo za-
poslene povprašali o njiho-
vem zadovoljstvu pri delu. 

Odločili smo se za prilagojeno inter-
no analizo, s katero smo želeli preve-
riti predvsem zadovoljstvo z ukrepi, 
uvedenimi v zadnjem letu, obenem 
pa preveriti vse dejavnike, ki smo jih 
predvideli v ukrepih C DOD. Odgo-
vore bomo predstavili v dveh delih, 
v tej in naslednji številki Mikrofona. 
Celotno analizo bomo naložili v Te-
ams / MIKRO+POLO, kanal Splošno/ 
Datoteke, mapa ANALIZE KLIME.

OSNOVNI PODATKI O ANKETI

Anketo smo izvajali 14 dni v zad-
njem tednu septembra in prvem 
tednu oktobra 2022. Odgovarjalo je 
90 zaposlenih od (takratnih) 136, kar 
pomeni 66,2 % in potrjuje reprezen-
tativnost vzorca.

Med respondenti je bilo 51 % žensk 
in 49 % moških, v strukturi imamo 
59,6 % moških in 40,4 % žensk. To 
najbrž pomeni, da ženske nekoliko 
raje izpolnjujejo ankete.

18 % jih je bilo mlajših od 30 let (de-
jansko 13,2 %), 57 % med 30 in 45 let 
(dejansko 55,9 %) ter 26 % nad 45 let 
(dejansko 32,4 %). Zaključimo lahko, 
da je odgovarjalo nekaj več mladih 
in nekaj manj »diamantov 45+« kot 
jih imamo v strukturi, a je ta še ved-
no reprezentativna.

 Struktura respondentov po oddelkih

sprememb.

n 38,9 % zaposlenih ima na delov-
nem mestu boljšo ali bistveno 
boljšo osvetlitev, za 48,9 % je osta-
la enaka.

n Za 19,2 % so se službena vozila 
izboljšala, za 48,9 % je situacija 
ostala nespremenjena; pri tem 
odgovoru 24,9 % respondentov ni 
moglo odgovoriti, ker ne upora-
bljajo službenih vozil oz. jih še niso 
uporabili.

Nekaj komentarjev:

n Ergonomske podloge za miško in 
za tipkovnico.

n Ne vidim sprememb. Kar pa ne 
pomeni, da nisem zadovoljna.

n V stavbi s proizvodnjo se bolj 
malo posodablja, razen strojev.

n Poslovni prostori so zelo urejeni in 
primerno vzdrževani. Vsi potreb-
ni pripomočki za delo so na raz-
polago. Osvetlitev čez poletje je 
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zadovoljnih z možnostmi za rekrea-
cijo, še 21,1 % jih je enako zadovoljnih.

Komentarji:

n Več ponudbe, v delovnem času, 
odprto za vse.

n Vse čestitke na temo rekreacije!

n Vrhunsko je.

n Možnosti za rekreacijo je več in so 
bolj fleksibilne.

n Fitnes, športni dnevi, super su-
per … navdušen.

n Začel se bom športno rekreirati, 
da izkoristim možnosti.

n V službo želim prihajati s kolesom, 
vendar so možnosti za »parkira-
nje kolesa« slabo urejene. Kolesa 
ni mogoče postaviti, ker ni na vo-
ljo dovolj mest/stojal. Pričakujem, 
da se bo z novim objektom pos-
krbelo tudi za varovano kolesar-
nico.

n Odlično je, da ima vsak zaposleni 
možnost gibanja med delovnim 
časom! S tem spodbujamo zdrav 
način življenja in smo ena redkih 
firm, ki smo v večini FIT.

n Odkar imam organizirane vaje 

oz. fitnes se bolj redno ukvarjam 
s športom.

n Sem pa zelooo zadovoljna, da 
sploh imamo to možnost rekrea-
cije v podjetju.

Najbolj množična udeležba je bila 
na novoletni zabavi, teambuildingih, 
na izletu v Črno goro in pri obisko-
vanju fitnesa. Veseli nas tudi visoko 
število tistih, ki se ukvarjajo z drugi-
mi oblikami rekreacije. Na kratko: 
zelo zdravo podjetje smo in bomo.

NOVE ZDRAVE NAVADE

Preverili smo še, koliko novih zdravih 
navad so zaposleni uvedli v svojo 
rutino v preteklem letu.

Tudi s temi odgovori smo lahko za-
dovoljni: veliko nas hodi peš po sto-
pnicah, pazi na prehrano in popije 
dovolj vode, se razgibava med de-
lom ali gre na kratke sprehode. Tako 
najbrž ne čudi dejstvo, da nas je kar 
nekaj tudi shujšalo.

ZADOVOLJSTVO Z NOVIMI 
UKREPI

Pri preverjanju zadovoljstva z v lan-
skem letu uvedenimi ukrepi lahko 

ugotovimo, da je bila uvedba krajše-
ga delovnika in zgodnejšega začet-
ka dela poleti zadetek v polno in kar 
nekaj bi si jih želelo prihajati v službo 
prej preko celega leta. Tudi ome-
jevanje kajenja v okolici podjetja 
pozdravlja več kot 40 % zaposlenih.

n S krajšim delovnim časom je za-
dovoljnih ali zelo zadovoljnih 81,1 % 
zaposlenih.

n S krajšimi odmori je zadovoljnih 
ali zadovoljnih 51,1 % zaposlenih, 
30 % ni niti bolj niti manj zadovolj-
nih, nezadovoljnih ali zelo neza-
dovoljnih je 13,4 %.

n Z možnostjo zgodnejšega pričet-
ka dela poleti (6:00) je zadovoljnih 
ali zelo zadovoljnih 74,4 % zapo-
slenih.

n Z možnostjo 80 % delovnika za za-
poslene 55+ je zadovoljnih ali zelo 
zadovoljnih 30 % zaposlenih, kar 
48,9 % jih na to vprašanje ni moglo 
odgovoriti, kar najbrž pomeni, da 
z ukrepom bodisi niso seznanjeni 
ali pa jih ne zanima, ker so mlajši 
od 55 let.

n Z omejitvijo kajenja v okolici pod-
jetja je zadovoljnih ali zelo zado-
voljnih 42,3 % zaposlenih, 27,8 % jih 
ni niti zadovoljnih niti nezadovolj-
nih, nezadovoljnih ali zelo neza-
dovoljnih je 14,4 %.

Zaposlene smo tudi povabili k 
dodatnim predlogom za boljše 
usklajevanje poklicnega in zaseb-
nega življenja. Nekaj predlogov in 
komentarjev:

n Najboljše je skrajšanje delovnega 
časa za aktivne.

n Morda bi bilo dobro, da se lahko 
delovni čas sešteva na tedenski/
mesečni bazi (obvezna priso-

 Koliko zaposlenih je v zadnjem letu izkoristilo rekreativne možnosti oz.  
 se individualno rekreiralo

tnost). Pride dan, ko je potrebno 
zaradi narave dela ostati dlje, kak 
dan pa je vse opravljeno pol ure 
prej in ni moč morebitnega viška 
iz drugih dni izkoristiti v dnevu, ko 
samo čakaš, da ura mine.

n Več fleksibilnosti dela od doma.

n Omejitev kajenja se mora zgoditi 
še na paletnem vrtu, večji del za-
poslenih v proizvodnji ne kadi, ob 
enem pa je skladišče ploskovne-
ga materiala na isti rampi, ko se 
naklada plošče ali druge stvari, ki 
zahtevajo odprta vrata proti pa-
letnem vrtu, se v delavnico kadi 
cigaretni dim, kar zaposlene, ki ne 
kadijo med delom moti. Veliko lju-
di kadi tudi spredaj na rampi, to 
se ni spremenilo.

n Sicer sama nisem športnica, se 
pa veliko gibamo z družino tako 
in drugače (sprehodi, hoje v hrib, 

kolesarjenje …). Mogoče predlog, 
da bi lahko vsi koristili krajši čas 
(ki je namenjen za fitneserje, 
športnike …) brez dokazovanja.

n Komot bi lahko veljal delovni čas 
od 6:00.

n Predlagam, da postane dovoljeno 
45 minutni odmor koristiti v skla-

du s svojimi željami in potrebami 
(tako glede kdaj in glede minut).

n Da bi bil delovni čas drseč skozi 
celo leto morda 15 minut pred in 
po uri. 06:45 - 08:15 – tako se izog-
nemo največji gužvi na cesti.

n V kolikor bi bilo mogoče, bi bila 
zelo vesela, da bi lahko na delo 
prihajali vsaj 15 min prej (na pri-
mer 6.15).

n Delovnik 6-14 kot je bilo poleti, je 
dokaj dobra izbira. Večina pisarn 
je še praznih, imaš svoj mir, efek-
tivnost na delu je za več kot 50 % 
višja do prihoda sodelavcev.

n V času izrednih razmer in dela od 
doma je moj predlog, da si de-
lovnik razporedimo po možnostih 
tekom dne, ne nujno od 07:00 - 
15:00.

n Možnost začetka dela ob 6:00 
celo leto.

V naslednji številki pa bomo pi-
sali o tem, kako smo zadovoljni s 
počutjem na delovnem mestu, z 
možnostjo prilagajanja delovnega 
časa, z obveščenostjo o spremem-
bah v podjetju, s pohvalami in pri-
znanji ter z odnosi znotraj oddelkov 
in med njimi.

 Preverili smo še, koliko novih zdravih navad so zaposleni uvedli v svojo rutino  
 v preteklem letu.

VROČI MIKROFON
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DIGITALNO, FIZIČNO  
IN SKUHANO V 2022 

V skupnih službah je vedno pestro, saj smo »v službi« vseh sodelavcev. 

VROČI MIKROFON

na kreativnem področju in se zelo 
izkazala ter Savina, ki je najbolj svež 
veter ekipe, a vendar že izredno sa-
mostojna, zagnana in polna idej. Ne 
bi si mogla želeti boljše ekipe, ki do-
kazuje, da nas različnost bogati. 

BREDA KODBA

Marketingaši pri nas 
imamo veliko srečo, da je 
nepogrešljiv del naše ekipe 
tudi direktor, ki je povrh 
vsega še vizionar. Razume, 
kaj pomeni upravljanje 
blagovne znamke in 
grajenje kulture, ki je, med 
drugim, orientirana na 
kupca. Velikokrat nam pri 
marketinških aktivnostih 
daje »ritem«. 

N a eni strani se – na različ-
nih »frontah« – v popolnos-
ti digitaliziramo, na drugi 

strani pa v fizičnem svetu skrbimo 
za našo upravno stavbo in gradbe-
ne investicije. Kmalu se nam bo pri-
družila še ena. Velika, nova stavba 
namreč. Vmes skuhamo in tudi po-
jemo še veliko super zajtrkov, kosil in 
ostalih dobrot. 

Ravno zaradi ekstremno hitre di-
gitalizacije predvsem Oddelek za 
digitalno poslovanje – marketing, 
IKT in e-poslovanje – postaja ozi-
roma je postal strateška funkcija 
podjetja. Kaj bi prodaja brez roke 
marketinga in kaj bi marketing brez 
prodaje? Kako bi tekli naši procesi 
brez avtomatizacije in informacijsko 
komunikacijske tehnologije? Kako bi 
obdelovali vse naše odlične kupce, 
če ne bi imeli Marketa in SAP-a? 
Kdo bi sprejel nove sodelavce? Pri 
vsem tem ne smemo pozabiti, da 
prazna vreča ne stoji pokonci.

Če začnem z našim marketingom, 
je bilo to vsekakor leto sprememb. 
Še nikoli v zgodovini podjetja na-
mreč nismo imeli tako velike in tako 
dobre marketinške ekipe, kot jo ima-
mo sedaj. Marko H. je že skorajda 
inventar, brez katerega si ekipe ne 
moremo zamisliti. Tukaj je še rela-
tivno »svež« Dejan, ki je naša super 
pridobitev ter nenazadnje sta tukaj 
še Taša, ki nas je okrepila predvsem 

Seveda ne smemo pozabiti na 
pohvalo Boštjanu P., ki sam vsa-
kodnevno obdela krepko čez 100 
naročilnic naših kupcev, se pri tem 
res malokrat zmoti in odlično skrbi 
za naše spletne kupce. Njegova 
skrbnost me vedno znova prese-
neti, njegov razvoj na različnih pod-
ročjih dela pa je pravi vzor. Dobiva 
širino, ki jo je ob njegovi odsotnosti 
že kar težko nadomestiti. Upala bi si 
trditi, da preko sodelavcev iz IKT-ja, 
s katerimi si deli pisarno, že usva-
ja tudi kakšna nova »priložnostna« 
tehnična znanja. 

Naša kadrovnica Jasmina je letos 
naredila veliko delo – glede na to, 
da je še vedno relativno »nova«, je 
zelo uspešno nadomestila Mirjano 
med njeno odsotnostjo ter hkrati 
sprejela kar nekaj novih sodelavcev. 
Včasih še sama ne morem verje-
ti, kako pogosto med nas prihajajo 
novi člani družine; vse to za sabo 
potegne ogromno dela in tudi or-
ganizacije. Roko na srce, Jasmina 
na kadrovskem področju velikokrat 
naredi tudi kaj namesto nas vodij, 

la zahvaliti za vse zajtrke in kosila, ki 
nam jih pripravijo. Mislim, da je pravi 
luksuz, da imamo vsakodnevno iz-
biro, kaj bomo jedli, z zajtrkovalnico 
pa smo pridobili še dodatne pred-
nosti in možnosti priprave najrazlič-
nejših (zdravih) obrokov. Včasih bi si 
želela, da bi sodelavci bolje razu-
meli, da je vse okuse vsak dan tež-
ko zadovoljiti. Se pa bomo vsekakor 
potrudili, da jih v prihodnje zadovo-
ljimo čim več. 

Ker pa »zvezde pridejo na koncu«, 
bom to omenila nazadnje. Hoče-
mo ali nočemo, kakorkoli obrnemo, 
pogledamo in premislimo, so zvezde 
letošnjega leta naši IKT-jevci. Prav 
vsi. O Damijanu je bilo skorajda po-
vedano in napisano že vse, vendar 
Damijan – kapo dol. Pri vseh »SAP 
izzivih« (namerno ne bom rekla te-
žavah) je bil ravno Damijan tisti, ki je 
ohranil najbolj mirno kri. Še v tako 
težkih situacijah nas je znal pomiri-
ti in usmeriti na pravo pot. Njegova 
zakladnica znanja je res impresivna 
in ne morem si zamisliti boljšega 
sodelavca za SAP, kot je Damijan. 

in za to smo ji neizmerno hvalež-
ni. Njena toplina do sodelavcev me 
vedno znova navduši in želimo si, da 
bo tako tudi v prihodnje. 

Ker pa, kot sem zapisala, prazna 
vreča ne stoji pokonci, bi želela po-
hvaliti tudi Nina in Saško; končno 
smo okrepili tudi njuno ekipo in med 
svoje vrste sprejeli Taniso, ki jima bo 
v veliiiiko pomoč. Vsem bi se žele-

Na drugi strani je marketing na nek 
način tudi povezovalec, ki vse oddel-
ke v podjetju povezuje okrog grad-
nje blagovne znamke ter različnih 
marketinških aktivnosti in nalog. Na 
tem mestu ne bi posebej naštevala, 
kaj vse smo v letošnjem letu v mar-
ketingu izvedli, teh aktivnosti je bilo 
ogromno. Glavni noviteti, ki ju bomo 
v prihodnjem letu pospešeno izva-
jali, sta marketinška avtomatizacija 
s SAP orodjem Emarsys in t.i. »CEO 
branding«. Več o tem v prihodnjih 
izdajah Mikrofona. 

Če se malo pohvalimo – po obeh 
sejmih smo v prejeli kar nekaj med-
narodnih čestitk za izvedbo celot-
nega sejma v smislu marketinške 
izvedbe. Vse to nam ne bi uspelo z 
odličnim sodelovanjem z ekipo Lab 
Interior in Branko M., naše »lepilo«, 
ki vse glasbene želje različnih od-
delkov spelje na en sam tir. Branka 
prav tako vodi in koordinira celoten 
projekt gradnje nove stavbe, ki je 
res obsežen. Glede na vse naše bi-
rokratske mine in ovire moram priz-
nati, da ji gre odlično in da ima stvari 
nenehno pod kontrolo.  

Za napredek so potrebne drzne 
ideje in pogumni ljudje. Mi to imamo. 
V drugi polovici novembra smo na 
Pohorju izvedli »marketinški dan« / 
brainstorming / strategijo za naprej 
in moram reči, da sem bila navdu-
šena nad vsemi idejami in načrti, ki 
so padali kot za stavo. 
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SEJALI SMO SEME  
MED MLADE UPE 

Aktivni v smeri razvoja kadrov

Glede na to, koliko neprespanih noči 
je za mano, Damijana še toliko bolj 
občudujem. Damijan, hvala! 

Izjemno vlogo tukaj je seveda odi-
grala tudi naša Andreja Z., ki je pra-
vi »stroj«. Z Damijanom sta zame 
pravi »dream team«. Če lahko gre 
kaj narobe, bo to Andreja videla že 
svetlobna leta pred nami. Izjemno 
pomembno je, da imamo pri vseh 
SAP projektih v ekipi takšnega člo-

tal, ki bo v prihodnjem letu »zaštar-
tal« na polno. Verjamem, da izzivov 
in novih idej tukaj ne bo zmanjkalo. 
Prihaja pa tudi nov CRM oziroma 
C4C, kjer bo Blaž prav tako zelo ak-
tiven in prisoten iz tehničnega vidika. 
Nenazadnje pa omenim še našega 
najbolj svežega IKT-jevca Mateja, ki 
se je v samo nekaj mesecih pri nas 
zelo izkazal in v njem vidimo veliko 
potenciala tudi za naprej.   

Letošnje leto je bilo vsekakor leto 
izzivov in novosti. A daaaaleč od 
tega, da jih v prihodnjem letu ne bo. 
Damijan M., Andreja Z., Matjaž P. in 
moja malenkost ne pomnimo leta, 
ki bi bilo tako dinamično in polno 
novitet, kot je bilo prav leto 2022. Ko 
smo velikokrat že mislili, da smo na 
zeleni veji, nas je val ponovno od-
nesel na pot presenečenj in nezna-
nega. Ampak iz tega izhajamo še 
močnejši in boljši! 

veka. Nikoli se ne preda in stvari ob-
rača tako dolgo, dokler jih ne reši. 
Glede na to, da smo vsi približno is-
tih let (Andreja, ti boš razumela), se 
lahko človek res veliko nauči. Andre-
ja, tudi tebi iz srca hvala!

Naš Aljaž je mojster spletnih strani in 
kreator MPIM aplikacije. Verjamem, 
da se mogoče v tem trenutku še ne 
zavedamo pomembnosti tega sis-
tema, vendar bo ta hitro vidna pred-
vsem sodelavcem v prodaji. Zelo 
vesela sem, da je tudi sestavni del 
ekipe spletne trgovine, prva bojna 
vrsta Marketa. Jani je zraven prak-
tično vsepovsod. Moram priznati, 
da velikokrat tudi koga od zuna-
njih partnerjev »uči«, kako se stva-
ri streže. Zelo vesela in pomirjena 
sem, da bo Jani z novim letom dobil 
zunanjo podporo in pomoč na po-
dročju kibernetske varnosti in nam 
tako omogočil še bolj varno delovno 
okolje. Je namreč vedno tisti, ki nas 
prvi opozarja na potencialne grož-
nje. Grožnje in zapleti pa ne poznajo 
vikendov, praznikov, večerov in noči. 
Blaž je močan del ekipe Pregl Digi-

V skupnih službah smo torej 
namazani »z vsemi žavbami«. 
Celotni ekipi bi se želela zahva-
liti za odlično delo v tem letu! 
V prihodnjem pa nas čaka še 
več novih izzivov, zato mora-
mo ostati fokusirani. Z rastjo 
našega podjetja nedvomno 
rastemo tudi mi kot osebno-
sti in raste tudi naše delo. Zato 
je še bolj pomembno, da smo 
oddelki medsebojno povezani 
in da veliko sodelujemo. Verja-
mem, da je sodelovanje ključ 
za uspeh. 

Naj bo 2023 leto dobrih marketin-
ških akcij, super digitalnih projek-
tov, lepih novih stavb, povezanih 
sodelavcev in odlične hrane! Mi 
smo tukaj za vas.

VROČI MIKROFON

take Over", osebni pristop in iskrica 
v očeh, ki so dokaz, da kar govori-
mo, tudi živimo. 

Najpogostejše vprašanje je bilo: 
»Kaj naj grem študirat, da se vam 
čim prej pridružim?« – ODLIČNO! 
Takšnih odzivov si želimo.

Poleg vseh lepih besed in zbranih 
kontaktov, smo prejeli tudi predloge, 
kako še dodatno popestriti stojnico 
in dodelati naš nastop na sejmu. 

Veseli smo tako dobro organiziranih 
dogodkov v našem mestu, mož-
nosti povezovanja z mladimi in pri-
ložnosti, zaradi katerih lahko še na-
predujemo.

SAVINA PREMZEL

ekskurzij in strokovnih predavanj. 
Dijaki, ki se izobražujejo v tej smeri, 
so nebrušeni diamanti, ki si jih želi-
mo razvijati. Odprte glave, spretni 
prsti in občutek za oblikovanja lesa 
se skladajo z vizijo razvoja naše bla-
govne znamke. Prav zato se vabilu 
za sodelovanje in predstavitev zme-
raj hvaležno odzovemo.

Kako bi to naredili bolje, kot tako, 
da mlade, pogumne in ciljno us-
merjene zaposlene napotimo na 
sejem, kjer nas odlično zastopajo in 
predstavijo kemijo in kulturo našega 
podjetja. Glede na odzive med obi-
skovalci, se je to izkazalo za odlič-
no odločitev. Dijake so navdušili naši 
predstavitveni filmi s Tošem in »Kids 

U deležili smo se poslovnega 
zajtrka na Srednji Prome-
tni šoli Maribor, Kariernega 

sejma za dijake, ki ga je priredila 
Mestna občina Maribor, s Športnimi 
objekti Maribor in Borzo kadrov na 
Srednji lesarski šoli. 

Med mladimi smo izkoristili prilož-
nost za predstavitev našega podje-
tja in lastne blagovne znamke labo-
ratorijskega pohištva Lab Interior. 

Naša želja in cilj sta, da jih navdu-
šimo in usmerimo k odločitvi za 
nadaljevanje šolanja ali zaposlitev 
v smeri deficitarnih poklicev, kate-
rih potrebe imamo tudi v našem 
podjetju. 

S Srednjo lesarsko šolo že leta so-
delujemo pri izvajanju praktičnega 
izobraževanja, izvedbi strokovnih 



 
BANIČEVO SREČANJE 

Razvoj klinične mikrobiologije od začetkov do danes

 
FORENZIKA U BIH 

Tehnologija NGS

 
LOGISTIKA V JESENI 2022 

Skladišče Lab Interior
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Obseg dela se je seveda v zadnjih 
treh letih povečeval skladno s proi-
zvodnjo in prodajo laboratorijskega 
pohištva.

SAMO PODGORNIK

V letu 2020 smo tako na 
mesec pripravili povprečno 
755 postavk materiala, v 
letu 2021 že 880 postavk, v 
letošnjem letu pa povprečno 
kar 1385 postavk na mesec.

S kladišče blaga Lab Interior je 
mlajši in manjši brat skladišča 
laboratorij. V teh nekaj letih, 

odkar imamo lastno proizvodnjo 
pohištva, je skladišče zraslo iz par 
regalov in polic v manjši Bauhaus. 

Tukaj imamo vse, kar si lahko za-
mislite, da bi lahko potrebovali pri 
sestavi in montaži pohištva – vijake, 
matice, ročaje, vodila, cevi, vtičnice, 
kable, vodovodne in plinske arma-
ture … Vse je treba skrbno označiti in 
odložiti na ustrezno mesto v skladi-
šču. Na zalogi lahko tako v povpre-
čju najdete kar 1200 različnih mate-
rialov.

V skladišču prevzemamo in prip-
ravljamo blago za proizvodnjo, za 
monterje in za projektne vodje.

tudi Mario in Jure; Mario opravi ve-
čino prevozov z viličarjem – vožnja 
in skladiščenje gotovih izdelkov do 
Ploja; Jure pa vskoči, kadar je Alen 
odsoten in ko potrebuje dodatne 
roke.

Ker pa je dela s prevzemi, s pripra-
vo blaga, z nalaganjem ter razlaga-
njem materialov in gotovih izdelkov 
vedno več, bo v bodoče Alenu na 
pomoč priskočil nov sodelavec, ki 
smo ga že izbrali. Več o njem pa iz-
veste v eni od prihodnjih številk, ko 
se nam bo dejansko pridružil in os-
vojil veščine pravega Mikropolovca.

Glavni skladiščnik ali »Capo di ban-
da« tega skladišča je Alen Hedl. Do 
nedavnega si je pri iskanju in nabi-
ranju blaga za posamezno rezerva-
cijo pomagal z ročnim terminalom, 
enakim kot ga uporabljamo v skla-
dišču laboratorij, po novem pa smo 
ga rahlo modernizirali in mu delo 
olajšali s prenosno tablico.

Za skladiščenje gotovih izdelkov 
še vedno uporabljamo skladišči, ki 
ju imamo v najemu prek ceste pri 
Ploju. Ti izdelki so zloženi, zaviti na 
paletah, označeni po posameznih 
projektih ter tako že pripravljeni za 
montažo na objektih.

Alenu večkrat na pomoč priskočita 

VROČI MIKROFON

Sekvencioniranje nove generacije 
(NGS) može pružiti uvide bez prese-
dana, otkrivajući zamršenosti geno-
ma i transkriptoma u istraživanju bio-
markera, studijama ekspresije gena, 
virusnoj epidemiologiji i nadzoru bo-

IVANA KLARIĆ DOŠLIĆ

P očetkom oktobra smo ugostili 
predstavnika Qiagena za ju-
go-istočnu Evropu, gsp. Henry 

Hatton, Senior Strategic Account Ma-
nager i Mirella Perruccio, Senior Mar-
ket Development Manager, Human ID 
& Forensics. 

Obišli smo vodeće forenzičke poli-
cijske laboratorije, kao i laboratoriju 
za analizu arheoloških uzoraka kos-
tiju i kostiju nestalih osoba. Gospođa 
Peruccio je predstavila sve noviteti 
kompanije Qiagen od čega izdvaja-
mo novi NGS sistem (Next-generation 
sequencing).

lesti, kao i sveobuhvatnom genom-
skom profiliranju za identifikaciju va-
rijanti umiješanih u rak i druge bolesti. 

Tehnologija NGS sekvencionira-
nja i dalje pruža obilje informacija o 
sekvenci, što rezultira značajnim nap-
retkom i novim otkrićima u širokom 
spektru istraživačkih područja. 

NGS tehnologija će omogućiti foren-
zičkim laboratorijama detaljniji uvid u 
DNK osumnjičenih osoba, njihovo po-
rijeklo, pol, porodično stablo, starost i 
sl. Mogućnosti su ogromne, a uz Mi-
kro+Polo njihov san bi mogao postati 
realnost!

del je bil namenjen strokovnemu ra-
zvoju in glavnim mejnikom posame-
znih področij znotraj klinične mikro-
biologije (bakteriologija, mikologija, 
virologija, parazitologija in imunologi-
ja), v tretjem pa je beseda tekla o ra-
zvoju standardizacije v bakteriologiji 
in mikrobiologiji, o regulativah, o stan-
dardih ISO, ter o prednostih akredita-
cije laboratorija.

Z Nino sva postavila stojnico, s katero 

MIHA PETELINEK

S sodelavko Nino Lešnik sva se 
udeležila 13. Baničevega sre-
čanja, ki je potekal v prostorih 

Zdravniške zbornice v Ljubljani.

Udeležba je bila mogoča na sami lo-
kaciji ali prek spleta. Sam simpozij so 
razdelili na tri dele. V prvem delu so 
govorili o razvoju klinične mikrobiolo-
gije v Sloveniji, o zgodovini NLZOH-a 
in IMI-ja ter specializaciji iz klinične mi-
krobiologije v Evropi in Sloveniji. Drugi 

sva predstavljala prodajno linijo Biofire, 
ki deluje znotraj skupine Biomerieux. 
Predstavljala sva platformo Filmarray, 
ki je namenjen sindromskemu testira-
nju infekcijskih bolezni, ter njihov naj-
novejši panel (JI PANEL), ki se uporablja 
za hitrejše odkrivanje okužb sklepov, 
kar je inovacija na tem področju. Ver-
jamemo, da bo ta tehnologija v veliko 
pomoč pri odkrivanju in pravočasnem 
zdravljenju okužb v sklepih.
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NOVI NAJPOPULARNEJŠI ŠPORT  
V MIKRO+POLO 

Teambuilding oddelkov

VROČI MIKROFON

ali obročkov, uporabljali ŠKORENJ. 
Po tem, ko je zmagala boljša ekipa 
(ha – ha – ha), smo se vsi strinjali, da 
ne bomo več tako pametni iz udo-
bja svojega kavča, ko spremljamo 
zadevanje tarč v Exatlonu.

Po tem, ko so se naša telesa do-
dobra ogrela, je sledilo sladkanje z 
vrhunsko gibanico in srednjeveško 
palačinko, jabolčnim cvrtnjakom, 
katere glavni sestavini sta vino in 
moka. Glasilke smo »prišparali« za 
novoletno zabavo. Načrtovane ka-
raoke je namreč prekrižala slaba in-
ternetna povezava – Marko je tako 
cel dan zaman požrtvovalno nosil 
oz. vozil naokoli velik zvočnik.

Za konec je sledil čvek in kakovostno 
druženje. Nabrali smo si novih moči, 
energije in zagona – pripravljeni na 
vse!

MIRJANA MLADIČ

ŠPORTNI TEAMBUILDING  
LAB INTERIORJA NA FONTANI

V petek, 23. septembra, smo se za-
posleni v oddelku LBI v popoldanskih 
urah zbrali v ŠRC Fontana. Vreme 
je bilo za konec septembra čudovi-
to, razpoloženje pa temu primerno.

Najprej smo se okrepčali s piknik 
pojedino, nato pa je žreb določil eki-
pe in izvedli smo turnir v odbojki. 

Nekateri so se pred tekmo ogreva-
li na igrišču, drugi pa raje ob vrčku 
piva.

Zmagovalne trojke so bile Mitja, 
Zoran in Manuel (1. mesto), Marko, 
Davor in Aleš (2. mesto) ter Aljaž, 
Jure in Matic (3. mesto).

Naslednje leto bomo podobno sre-
čanje zagotovo ponovili, saj smo se 
imeli zelo lepo tudi izven pisarn in 
delavnic.

TUDI V PRODAJI ŠPORTNO 

7. oktobra smo v prodaji imeli špor-
tno obarvan teambuilding, ki smo 
ga izvedli na kmetiji Pavalec na 
Vukovskem Vrhu. Lokacija je bila 
fenomenalna, prav tako nam je 
šlo na roko odlično sončno vreme. 
Druženje več kot tridesetih zaposle-
nih je temeljilo na 5 različnih športih 

(odbojka na mivki, badminton, ping 
pong, pikado in rusko kegljišče). Z 
žrebom smo se razdelili v skupine in 
izvedli tekmovanje. 

Zmagovalci skupine A so na koncu 
dobili tudi nagrado, tako da je tek-
movanje bilo kar se da resno – kdaj 
pa v Mikro+Polo ni. Vse dogajanje 
sta spremljala dobra piknik hrana in 
odlično vzdušje. 

STRATEŠKO IN CILJNO OBARVAN 
MARKETINŠKI TEAMBUILDING

V četrtek, 17. novembra 2022, smo 
buildali naš team … ja, ja … saj vem, 
o team buildingu v marketingu ste 
brali že na prejšnjih straneh.

Fajn se imamo, res je. 

Na tokratni delavnici na Bolfenku 

se nam je pridružil tudi Big Boss in 
za to smo mu res hvaležni. Delav-
nico, ki smo jo v osnovi zasnovali, 
da zastavimo cilje in aktivnosti za 
leto 2023, smo ponesli na novo ra-
ven in po celem dnevu še nismo 
končali, smo približno na polovici. 
A bolj pomembno je, da smo do-
bili vpogled v glavo vizionarja, kjer 
je zmeraj akcija.  

Vizija, ki je zastavljena visoko, je za-
misljiva in dolgoročna, a nam je dala 
krila, da bomo kreirali v sodelovanju 
z vsemi 160 Mikropolovci. Zakaj? 

Ker je skupaj boljše. Skupaj se pride 
dlje in ker smo skupina pogumnih 
strokovnjakov z odpičenimi ideja-
mi. Marko nas je opisal kot surika-
te – navihane, radovedne, ki zmeraj 
iščejo nove ideje in znajo presenetiti.

Povezani s skupnimi vrednotami 
imamo trdne temelje, na katerih 
bomo aktivnosti prilagajali poti, ki jo 
utiramo. Biti drugačen je zmeraj »in«. 

Zares smo hvaležni, da nam je Mar-
ko skozi njegove oči predstavil Mi-
kro+Polo danes in kam ciljamo. 

Nadaljujemo pa v Mariboru. 

P.S. Se kdo čudi, da sta prvi in zad-
nji zapis toliko daljša?

Na ogledu smo lahko občudovali 
mnoge živali – od kokoši, prašičev v 
blatu, do krav v daljavah pašnika – 
ter čudovito okolico in naravo.

Nato smo razvajali brbončice – AM-
PAK RES. Domače, eko, prefinjeno 
(tako prefinjeno, da nismo vedeli, od 
koga je katera solata – saj veste, mi 
kmeti), a hkrati polno okusa, udarno, 
moderno kulinarično doživetje. Vse-
kakor priporočamo!

Ko so bili naši trebuščki polni, je nam 
na NE-ljubo bil čas za Škorn party. 
Komaj in z muko smo se odpravili 
na bližnji travnik – trebuh je še zme-
raj preveč tiščal. A je utrujenost hitro 
pregnala in utišala naša tekmoval-
nost, timski duh, vzklikanje in smeh 
– poustvarili smo namreč prave 
mini poligone, podobne kot na Exa-
tlonu, ampak po kmečko. Za rekvizi-
te smo namesto »empanjad«, palic 

L epo, sončno in toplo jesen 
smo v Mikro+Polo temeljito 
izkoristili za organizirano dru-

ženje izven delovnega časa. »Bildali 
smo time«, vsak oddelek se je or-
ganiziral po svoje, tako časovno kot 
vsebinsko. Skupni imenovalec: vsi so 
se imeli fajn in verjamemo, da bodo 
ta druženja obrodila sadove tudi v 
službi. Smo na dobri poti k izboljše-
vanju sodelovanja, kar je, kot smo 
konec novembra slišali na virtual-
nem srečanju z direktorjem, »lajt-
motiv« naslednjega leta: druženje in 
povezovanje, sodelovanje v oddel-
kih in med njimi. 

»ŠKORN PARTY« SPLOŠNIH SLUŽB 
PRI BARONU NA POHORJU 

Zbor kmetic in kmetov za en dan je 
v septembru potekal na Turistični & 
eko kmetiji pri Baronu – Dejan, hva-
la za dober izbor in vso organizacijo. 

Po vožnji gor in dol in gor in dol in gor 
in dol … smo prispeli na ljubko kmeti-
jo. Takoj nas je pozdravil njihov kuža, 
veliki »cartljivec«, ki je čez popoldne 
del svoje teže nenehno naslanjal na 
eno ali drugo nogo Mikropolovcev. 
Za degustiranjem kratkih eliksirjev 
poguma smo se odpravili na ogled 
kmetije, kjer smo bili deležni še več 
degustacij, doma narejenih sladkih 
likerjev in tistih, ki malo močneje vse-
kajo po grlu – sprehod po štajersko. 

 Pri snovanju članka so sodelovali Taša Šegula, 
Petra Gašparič, Aljaž Grlica  in Savina Premzel.



 
RESNIČNO PRAVA EKIPA 

Marketing je danes veliko več kot le oglaševanje.

smo večkrat zamenjali marketinško 
sporočilo v e-podpisih zaposlenih, 
s katerimi smo naše poslovne par-
tnerje obveščali o nagradah pod-
jetja in prihajajočih dogodkih. Pet 
novih vozil smo olepšali z našim di-
zajnom, ti pa nas sedaj v lepši luči 
predstavljajo med vožnjami po Slo-
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Preden pa pogumno zakorakamo 
naproti novim strategijam in načr-
tom, pa se ozrimo na tiste ključne 
stvari, ki smo jih v oddelku marke-
tinga počeli letos.

Leto 2022 je bilo leto nagrad. BRA-
VO! V našem oddelku smo poskr-
beli za podporo in obveščanje zapo-
slenih in zunanjih javnosti. 

Prevetrili in dopolnili smo kolekcijo 
promocijskih daril za naše poslovne 
partnerje in zasnovali nove darilne 
škatle, ki darilom pridajo dodatno 
vrednost. Priskrbeli smo nova roll-up 
stojala za vse prodajne programe in 
veliko reklamno steno za večje do-
godke.

Namesto dosedanjega drevesa 
podjetja, ki smo ga zaradi prenove 
prostorov odstranili, smo v naši je-
dilnici namestili našo trto (nekateri ji 
pravijo tudi »brajda«), na katero smo 
»obesili« oddelčne grozde s fotogra-
fijami vseh zaposlenih. Po prenovi 
poslovne zgradbe smo posodobili 
označevalne table. Prenovljene sej-
ne sobe v prvi in drugi etaži smo 
opremili z motivacijskimi sporočili, 
gradniki katerih so kar kemijski sim-
boli. Stikala za luči smo opremili z 
nalepkami, ki pozivajo k »šparanju 
štroma«. 

Oblikovali smo 25 zaposlitvenih 
oglasov, ki smo jih objavili ob iskanju 
naših novih zaposlenih. Med letom 

Skrbimo za vizualni izgled 
in pripravo vsebinskega 
marketinga. Na podlagi 
trendov in potreb skušamo 
poslanstvo podjetja 
poslovnim partnerjem in 
širši javnosti približati preko 
družbenih omrežij in drugih 
kanalov ter dogodkov, ki 
jih organiziramo interno, 
eksterno in globalno.

L etošnje leto je za oddelek 
marketinga bilo zelo drugač-
no – od začetnega stresa za-

radi velike količine nalog kot posledi-
ca rasti podjetja, preko pričakovanj 
za okrepitev, do zadovoljstva, ker 
smo sedaj resnično prava marke-
tinška ekipa. Ojačali smo se!

Novo ekipo sestavljamo Taša, Sa-
vina, Dejan in Marko (občasno se 
nam pridruži Miško Polo) ter Breda, ki 
nas vodi skozi čeri in valove. Tudi se-
lili smo se, in to v čisto svojo pisarno, 
bivši foto studio. Ja, to so tista vrata 
z napisom MARKETING, in tista, ki jih 
odpira le pičlih nekaj kartic (hehe).

To leto pa se nismo samo okrepili, 
temveč začeli graditi in postavljati 
pravo mini »marketinško agencijo«. 
Team building na Pohorju nam je 
dal možnost, da smo prevetrili na-
loge oddelka, si razdelili ključne pro-
jekte in v načrt dali kar nekaj novih 
zamisli. V prihodnje nas tako čaka 
še koš sprememb, izboljšav, nad-
gradenj – tega se vsi zelo veselimo.

VROČI MIKROFON

TAŠA ŠEGULAMARKO HANC

S prihodom Savine smo ak-
tivirali tudi promocijo oseb-
ne blagovne znamke našega 
direktorja, v okviru česa smo 
aktivni na družbenih omrežjih 
in raznih dogodkih. Med dru-
gim pa tudi utiramo in utrju-
jemo področje motivacijskih 
predavanj Marka, katerega 
znanje, izkušnje in pogled na 
vodstvo bi morali, roko na 
srce, slišati prav vsi, ki delujejo 
na vodstvenih položajih.

veniji in v tujini. Pripravili smo nove 
rokovnike za vse zaposlene, ki jih 
boste prejeli na dan letošnje že če-
trte izdaje Mikrofona. 

V oddelku marketinga smo omogo-
čili prakso dvema dijakoma Srednje 
oblikovalske šole. Neja in Grega sta 
se odlično izkazala in nam poma-
gala pri raznih aktivnostih. Trenutno 
našo ekipo bogati tudi Tjaša, ki je pri 
nas na študentski praksi. Zelo kma-
lu boste njene ilustracije videli tudi 
sami – med drugim namreč prip-
ravlja material za popestritev naših 
športnih kotičkov. Izdamo vam lah-
ko samo, da se Miško Polo včasih 
tudi »nategne«.

Posneli smo drugi korpo film s Ta-
dejem Tošem. Z njim smo tudi or-
ganizirali dogodek za poslovne par-
tnerje ob predstavi »Fukjenitis«.

Pričeli smo z akcijo »Speči mi jajco« 
v naši novi zajtrkovalnici.

PRODAJA LABORATORIJ

Za naše prodajne predstavnike v 
Sloveniji in BiH smo poskrbeli, da 
so h kupcem odhajali opremljeni z 
ustreznimi tiskovinami in prezenta-
cijami. Med drugim smo izdali pre-
novljen katalog kemikalij in zaščitnih 
rokavic.

Sodelovali smo pri organizaciji in 
podpori različnih dogodkov, kjer 
smo predstavljali naše novosti iz 
programa laboratorij. Med večjimi 
dogodki velja izpostaviti 6. Slovenski 
kongres klinične kemije in laborato-
rijske medicine v Portorožu, Sloven-
ske kemijske dneve v Portorožu in 
Sebia dneva v našem podjetju, kjer 
smo gostili vodje diagnostičnih pro-
teinskih in biokemijskih laboratorijev.

Skupaj s prodajniki smo izpeljali su-
per inovativno marketinško akcijo, v 
okviru katere smo podelili 80 gajbic 
sadja našim kupcem – bravo Timi! 
Izvedli smo nagradni kviz »Študent 
naj bo«.

Ponovno smo zagnali tudi natečaj 
Promotorja znanosti – letošnje pri-
jave so presegla vsa naša pričako-
vanja. Promotorji znanosti za leto 
2023 so Lucija Luskar, Vito Šuklje 
in Žan Rekar. Njihove vsebine boste 
lahko prebirali v naslednjih izdajah 
Mikrofona.
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Priskrbeli smo veliko promocijskih 
materialov: čokoladice, vino, majč-
ke, zvočnike … in izvedli več promo-
cijskih akcij. Za naše ključne partner-
je smo pripravili brezplačen paket 
vseh naših kemikalij, ter ga opremili 

Veliki marketinški podporni del pro-
daji so e-mail kampanje. Letos je 
bilo poslanih kar 120 prodajno na-
ravnih in informativnih e-mailingov.

z elegantnim dopisom v črni kuverti 
z belo mašnico. 

Pregl kemikalije so potovale tudi 
na razne sejme, kjer smo se letos 
predstavljali, svoje mesto pa so naš-
le tudi v naših obstoječih projektih 
in natečajih – zelo kmalu bodo tako 
tudi del natečaja »Kemija je zakon«, 
v okviru katerega vabimo osnovno-
šolce, da pri njihovih eksperimen-
tih uporabijo prav naše kemikalije. 
Stremimo k temu, da bodo v pri-
hodnje vse osnovne in srednje šole 
poznale in uporabljale naše kemi-
kalije – pa ne samo oni, marveč tudi 
ostali manj zahtevni uporabniki.

LAB INTERIOR IN PREGL DIGITAL

Naredili smo novo spletno stran Lab 
Interior (v 6 jezikih), izdali dva nova 
kataloga (tehnični in korpo) in po-
sneli promocijski film. Program Lab 
Interior in Pregl Digital sta letos do-
bila tudi novo e-prezentacijo. Izdali 
smo tudi ponatis, med strokovnjaki 
zelo branega priročnika, »How to 
plan a laboratory« avtorja našega 
Matjaža F.

Razstavljali smo na dveh največjih 
kemijskih sejmih v Evropi – sejmu 
Analytica v Münchnu in na sejmu 
Achema v Frankfurtu. Pametno po-
hištvo pod blagovno znamko Lab 
Interior z vgrajenim Pregl Digital sis-
temom je navdušilo (kot tudi naša 
sejemska ekipa). Na sejem Anaylti-
ca smo odpeljali tudi avtobus naših 
zvestih kupcev.

Izvedli smo novinarsko konferen-
co, na kateri smo predstavili prvo 
pametno laboratorijsko pohištvo 
na svetu, ki smo ga razvili z mari-
borskim startup podjetjem Agitron.

Naše pohištvo in digestorije redno 
ustrezno opremljamo z marketin-
škimi, opozorilnimi in serijskimi na-
lepkami ter navodili za uporabo.

LOGISTIKA

Vso leto smo skrbeli za opremljanje 
pošiljk z raznimi nalepkami in dekla-
racijami. Z nalepkami smo opremili 
tudi vračljivo embalažo. Samo, si jih 
dobro zalepil?

SERVIS IN KALIBRACIJSKI 
LABORATORIJ

Prenovili smo mapice in nalepke 
za serviserje, v teku je tudi prenova 
kalibracijskih certifikatov. Izdali smo 
skoraj 100 certifikatov o šolanju na 
različnih laboratorijskih aparatih.

VROČI MIKROFON

PREGL CHEMICALS

Lansirali smo novo blagovno znam-
ko kemikalij Pregl Chemicals. Kemi-
kalije smo oblekli v črne elegantne 
etikete, ki na trgu kemikalij izredno 
izstopajo – ker kdo pa pravi, da ke-
mikalije ne smejo nositi čedne ob-
leke. Pripravili smo tudi pripadajoče 
analizne certifikate in varnostne lis-
te. Znamka Pregl Chemicals je do-
bila tudi čisto svojo spletno stran, 
e-prezentacijo in promocijski film 
– glavna igralka Deja je blestela … 
Holywood kliče. 

Naše blagovne znamke 
so naše najpomembnejše 
premoženje. Za ohranitev 
konkurenčne prednosti 
ter vzdrževanje ugleda in 
prepoznavnosti izvajamo 
različne marketinške 
aktivnosti in negujemo 
odnose z javnostmi. 
Trudimo se biti drugačni 
in premikamo meje, da 
iz nemogočega naredimo 
mogoče.



Veliko aktivnosti smo, tako kot vsa-
ko leto, namenili tudi dobrodelnosti. 
Poleg dveh velikih decembrskih ak-
cij – dobrodelna akcija z Zavodom 
13 in Hišo Denk (mikroPECIVO z Mi-
chelinovo zvezdico) in dobrodelno 
akcijo z Radiem City – smo tekom 
leta zelo močno sodelovali z Up-or-
nikom. Zbirali smo ladjice in orga-
nizirali ogled inštalacije »Šest milijo-
nov ladjic za šest milijonov žrtev« za 
naše zaposlene. Izdelali smo bone 
za brezplačna kosila, ki jih podar-
jajo naši kupci in naše podjetje. Z 
nakupom adventnih venčkov smo 
ponovno ponudili roko tudi Leonu in 
njegovi hčerki Aniki.

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Ponovno smo sprehajali rastline. 
Zavedamo se pozitivnega vpliva 
sobnih rastlin na naše počutje in ker 
nam je mar za okolje, sploh ni bilo 
vprašanje, da ne bi v našem pod-
jetju praznovali mednarodnega 
dneva »Take your Houseplant for a 
walk«. Hvala za požrtvovalnost Jan!

Bili smo del tedna enakosti v de-
lovnem okolju (Workplace Equality 
Week). Kampanja je del projekta 
LGBTIQ zavezništvo za enakost pri 
delu – boj proti diskriminaciji in pro-
mocija enakosti pri zaposlovanju, ki 
ga sofinancira EU.

Znani smo po močni medgeneracij-
ski povezanosti. To leto smo izvedli 
tri naravoslovne dneve za osnov-
nošolce, poleg tega pa smo dva iz-
peljali tudi v Domu Danice Vogrinec, 
kjer smo skupaj s stanovalci doma 
izdelovali naravno kozmetiko. 

dilci. Vse to vključuje strateško raz-
mišljanje, kreativno žilico, analitično 
evalvacijo in planiranje. Naše dobro 
delo se kaže v velikem številu dvo-
smerne interakcije (všečki, komen-
tarji, deljenje naših objav, direktna 
sporočila) in v vsakodnevni rasti šte-
vila sledilcev.

PROJEKTI ZA PRIHODNJE LETO

Prihodnje leto bo, tako kot je omenil 
že naš generalni direktor, leto po-
vezovanj. V marketingu si želimo, 
da bi z vsemi oddelki vzpostavili še 
močnejšo vez in sodelovanje – da 
bodo naši skupni projekti se boljši, 
kakovostnejši in inovativnejši.

Kar se tiče projektov, ki bodo luč ug-
ledali naslednje leto, je vredno izpo-
staviti, da je v zadnji fazi, oziroma tik 
pred tiskom nova, osvežena in pre-
novljena izdaja »Naše Kemije«. Zelo 
pomemben projekt je tudi naš že 
skoraj dokončno vzpostavljen Sha-
repoint, ki ga bomo kaj kmalu lahko 
začeli uporabljati prav vsi. Trenutno 
se pripravlja in oblikuje tudi povsem 
nova, moderna, elegantna sple-
tna stran Mikro+Polo. Prav tako pa 
pripravljamo novo kolekcijo Zasijte, 
ki bo bogatejša za nekaj novih in 
tudi nekaj posodobljenih produktov. 
V načrtu je, da se kolekcija v prihod-
nje posodablja pogosteje – nekaj 
vzorcev imamo že pripravljenih.

Nekje na začetku članka je omenje-
no, da je to leto bilo leto nagrad. Vsi 
naši certifikati in nagrade bodo tako 
prihodnje leto našli svoje mesto na 
steni avle naše zgradbe.

Na koncu bi se želeli zahvaliti in 
izpostaviti vse naše »zunanje« so-
delavce drugih oddelkov, ki so se 
zelo potrudili, da smo lahko izvedli 
vse naše akcije. Branka K., hvala za 
vse tvoje fotografije, ki jih ustvarjaš 
s srcem. Vid, hvala za tvojo vrhun-
sko video produkcijo. Alenka, Aljaž 
in Blaž, hvala za vaš anganžma pri 
vzpostavitvi novega Sharepointa. 
Alenka, hvala za vse ljubke okrasi-
tve v stavbi. Boštjan P., hvala za tvoj 
modni »touch« pri zasnovi delovnih 

INTERNO KOMUNICIRANJE

Z internim komuciranjem oziroma 
marketingom za zaposlene izpol-
njujemo poslanstvo učinkovitega 
izobraževanja usposabljanja in mo-
tiviranosti. 

Naš Mikrofon, ki ga izdajamo od 
maja 2016, se je med našimi za-
poslenimi izredno dobro prijel, 
»skrbi« nas le vedno večje število 
člankov, ki jih prejemamo v uredni-
štvo. Vsled tega razmišljamo, da 
bomo v pirhodnje Mikrofon priprav-
ljali tudi v spletni obliki.

in promocijskih oblačil ter modne 
znamke »Zasijte«. Karolina, hvala 
za tvoje skrbno evidentiranje vseh 
sponzorskih in donacijskih prošenj, 
ki dnevno prihajajo na naš naslov. 
Mirjana, čeprav smo te dolgo po-
grešali, si ostala z nami tudi online 
in z nami delila svoje ideje. Še ved-
no si malo naša. Peter S., hvala ti, 
da skrbiš za reklamne zastave in za 
to, da stene v naši pisarni niso tako 
prazne.

Hvala vsem kolegicam in kolegom 
iz oddelka prodaje za odlično izpe-
ljane naravoslovne dni. Hvala ekipi 
iz proizvodnje, da ste izdelali razne 
pripomočke, s katerimi smo začinili 
naše dogodke. In seveda hvala na-
šemu generalu za vse gromovite 
ideje, ki so nam olajšale (včasih tudi 
otežile) delo.

Posebna zahvala gre naši Bredi, ki 
je nepogrešljiv člen marketinške 
ekipe - velikokrat je namreč prav 
ona tista, ki da piko na i. Je vodja, ki 
prepozna potencial, pusti prosto pot 
ter nas zmeraj podpira pri idejah in 
delu. S skrbnostjo in razumevanjem 
nas vodi na pravo pot. Breda, hvala!

Zadovoljstvo je delati s takšno ekipo. 
Z nasmehom, ljubeznijo in polni pri-
čakovanj zremo v prihodnost.
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Učinkovito interno 
komuniciranje ima vpliv 
tudi na poslovne rezultate 
podjetja. Našim zaposlenim 
pomaga začutiti utrip 
podjetja. Vsi smo del iste 
zgodbe in imamo skupne 
cilje, zato je pomembno, da 
smo med seboj povezani.

Razdelili več kot 20.000 periodnih 
sistemov slovenskim osnovnim in 
srednjim šolam. Našo kemijo smo 
predstavljali tudi na kariernem sej-
mu (Višja prometna šola Maribor) 
in Borzi kadrov (Srednja lesarska in 
gozdarska šola Maribor).

 Objava »Lahkotna služba« na  
 našem Facebook profilu je dosegla  
 neverjetnih 23,4 milijonov ogledov in  
 121 tisoč interakcij. 

DRUŽBENA OMREŽJA

Upravljamo kar z desetimi različni-
mi profili, kjer dnevno objavljamo 
zanimivosti in dejavnosti našega 
podjetja, razne izobraževalne in za-
bavne vsebine, prirejamo nagradne 
igre in komuniciramo z našimi sle-

 Se še kdo spomni prve izdaje  
 Mikrofona? 

 Naslovnica »Naše kemije«, ki  
 bo ugledala luč sveta v začetku  
 prihodnjega leta. 



AVTOMATIZACIJA 
PODATKOVNE ANALIZE 

Podatki imajo vedno večjo težo in smisel
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Č e smo še nekaj let nazaj 
lahko obvladovali manjše 
količine podatkov kar ročno, 

sedaj to že predstavlja izziv. Pred-
vsem je tehnologija tukaj tista, ki 
nam bo v veliko pomoč pri obvlado-
vanju podatkov – če bomo podatke 
seveda imeli. 

BLAŽ ČUŠ

za katere zaposleni porabijo ure in 
ure, da se prebijejo skozi – tako os-
tane čas za druge stvari.

PREDNOSTI AVTOMATIZACIJE

Hitri rezultati

Ena od glavnih prednosti avtoma-
tizacije podatkovne analize je, da 
lahko programi obdelujejo podatke 
hitreje kot ljudje. Z uporabo avtoma-
tiziranega programa, lahko hitreje 
pridobimo rezultate in porabimo 
manj časa za raziskovanje določe-
nih podatkovnih točk.

Ravnanje z več podatki

Programska oprema za avtoma-
tizacijo lahko v istem časovnem 

Odločitve na podlagi 
podatkov so lahko zelo 
učinkovit način za širitev 
podjetja. Z zbiranjem 
in analizo podatkov, 
lahko podjetja izboljšajo 
učinkovitost svojega 
poslovanja. 

poslovnih odločitev lahko pomaga 
ohraniti uspešno poslovanje podje-
tja, vendar je ročna analiza teh po-
datkov zamudna in draga.

ZBIRANJE PODATKOV

En samodejni proces analitike po-
datkov vključuje ustvarjanje knjižni-
ce informacij za vrednotenje. Orod-
ja za avtomatizacijo koristijo čim 
večjemu številu podatkovnih točk, 
zato lahko optimizacija vašega po-
stopka zbiranja podatkov pomaga 
ustvariti bolj informativne rezultate. 
V primerjavi z zaposlenimi, ki ročno 
vnašajo podatke v preglednico, lah-
ko tehnologija avtomatizacije tudi 
učinkoviteje izloči pomembne in-
formacije iz uporabniških interakcij. 
Podatki za nadaljnjo analizo so naj-
bolj pomemben del avtomatizacije 

in služijo kot jedro, okoli katerega se 
lahko vrstijo različne transakcije.

MODELI STROJNEGA UČENJA 
OZIROMA UMETNA INTELIGENCA

Programi za strojno učenje ustvar-
jajo statistične modele za sledenje 
spremembam v poslovanju podjetij. 
Ti programi analizirajo podatkovne 
točke in prepoznajo trende za na-
povedovanje finančne prihodnosti 
podjetja. Modeli strojnega učenja 
lahko tudi pomagajo napovedati 
spremembe na trgu, ki bi lahko vpli-
vale na dobičkonosnost. Z uporabo 
modelov strojnega učenja lahko 
podjetja ugotovijo, kateri ukrepi jim 
lahko pomagajo ohranjati konku-
renčnost v industriji. Prav tako lahko 
strojno učenje pripomore k popolni 
avtomatizaciji določenih procesov, 

Avtomatizacija podatkov je posto-
pek uporabe naprednih računal-
niških programov in simulacij za 
preučevanje digitalnih informacij. 
Osebje podjetja se lahko glede na 
njihove potrebe avtonomno odlo-
či, katere statistične podatke bodo 
potrebovali. Zbirajo lahko informaci-
je o strankah, podatke o proizvodnih 
procesih, dobičkonosnosti in me-
ritvah uspešnosti. Uporaba teh po-
datkov za sprejemanje pomembnih 

obdobju filtrira več podatkov kot 
skupina zaposlenih. Programi za av-
tomatizacijo podatkovne analitike 
lahko delujejo tudi na več različnih 
poizvedbah hkrati in lahko analizi-
rajo večje količine uporabniških po-
datkov.

Prihranek denarja

Medtem ko nekateri programi za 
avtomatizacijo podatkovne ana-
lize zahtevajo plačljivo licenco za 
uporabo, lahko ti programi vseeno 
prihranijo denar podjetju. Ta podvig 
namreč običajno zahteva manj ose-
bja in plačljivih delovnih ur. Takšne li-
cenčnine so lahko dobra naložba za 
podjetje.

Povečanje produktivnosti

Ti programi dajejo rezultate hitreje 
kot ročna analiza, zato imajo zapos-
leni več časa za delo pri drugih po-
membnih nalogah. Programi za av-
tomatizacijo podatkovne analitike 
prav tako omogočajo, da na novo 
ovrednotene podatke vključimo v 
korake projekta, kar poveča učinko-
vitost v več skupinah.

Počasi zapuščamo industrializacijo 
4.0 (medsebojno povezovanje stro-
jev, procesov in sistemov) in se bliža-
mo ter smo v bistvu že z eno nogo 
v industrializaciji 5.0, ki predstavlja 
ljudi, ki sodelujejo z roboti in pame-
tnimi stroji.
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NOVA GENERACIJA 
POMIVALNIH STROJEV 

Serija SlimLine PLW 7111
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ZORAN KODBA

N ovi laboratorijski pomivalni 
stroji SlimLine serije PLW 
7111 postavljajo nove stan-

darde zmogljivosti in uporabniške 
izkušnje. Popolnoma preoblikovan 
pomivalni sistem se ponaša z obču-
tno boljšim delovanjem v primerjavi 
s prejšnjo generacijo. 

Zahvaljujoč črpalki s spremenljivo 
hitrostjo vrtljajev se cirkulacijski tlak 
in poraba vode prilagajata pršilni 
ročici, s čimer je delovanje optimizi-
rano do popolnosti.

Patentiran sistem EasyLoad s sa-
modejnim centriranjem steklovine 
je sedaj na voljo tudi pri modelih Sli-
mLine, kar bistveno pospeši in olaj-
ša nalaganje laboratorijske steklovi-

ne in plastike ter poveča kapaciteto 
pomivalne komore za več kot 50 % 
v primerjavi s prejšnjo generacijo.

Kakovosten barvni zaslon na dotik v 
kombinaciji z inovativno večbarvno 
osvetlitvijo komore omogoča intu-
itivno polnjenje in odličen nadzor 
nad celotnim procesom.

n Kompakten dizajn s širino 
650 mm.

n Teleskopska vodila na 4 
različnih nivojih (sočasna 
uporaba 3).

n Modularni sistem košar.
n Primeren tudi za 50 l sode 

(»carboys«).
n Do 196 pipet in 108 steklenic 

(250 ml) v enem ciklu.
n Prednastavljeni standardni 

programi.
n 20 prostih mest za lastne 

pomivalne programe.
n Integriran merilec 

prevodnosti.
n HEPA H14 filter.
n Integriran mehčalec vode.
n Samodejno zapiranje vrat.
n Integriran WiFi in USB.

 
OD VZORCA DO REZULTATA

Strokovni dogodek s področja mikrobiologije za živilsko industrijo 

VROČI MIKROFON

P red tremi leti smo uspeš-
no izpeljali strokovni dogo-
dek za področje farmacije 

in temu je sledil logičen zaključek 
– naslednje leto je na vrsti živilska 
industrija! Zakaj je bilo »naslednje« 
leto šele letos, vemo vsi.

Tudi tokrat smo za naš dogodek 
izbrali izjemno kuliso, to je InterCon-
tinental Hotel v Ljubljani. Sejna soba 
in restavracija se nahajata v 19. in 
20. nadstropju, tako da steklene ste-
ne omogočajo razgled nad celotno 
Ljubljano – ko se seveda razkadi 
klasična jesenska megla.

S podporo naših dveh dobaviteljev, 
bioMerieux in COPAN, smo tako or-
ganizirali dvodnevni strokovni dogo-
dek za živilsko industrijo, ki je pote-
kal 18. in 19. oktobra.

Lalović, Vassilis Arvanitidis iz bioMe-
rieux in Matteo Miriani iz COPAN-a, 
so poskrbeli za vrhunske predstavi-
tve, za kar se jim na tem mestu še 
enkrat zahvaljujeva.

Za prijetno vzdušje, odlične kavne 
odmore in razvajanje naših brbon-
čic pa je poskrbelo osebje Hotela In-
terContinental, kamor se z veseljem 
še vrnemo.

Iskrena zahvala pa gre tudi Mi-
kro+Polu in vsem sodelavcem, ki so 
pomagali pri organizaciji, razmiš-
ljali izven predvidenih okvirjev in bili 
pripravljeni zaradi dogodka prilago-
diti tudi svoj delovnik – vse skupaj 
za dosego ključnega elementa, da 
smo vsi skupaj uživali, hkrati pa se 
naučili veliko novega. 

Hvala še enkrat vsem in ponovimo 
naslednje leto.

NATAŠA KODRA

V današnjem času je poleg kakovo-
sti in zanesljivosti, ključen faktor tudi 
kratek čas do rezultata – vse to po-
nujajo avtomatizirane metode, s ka-
terimi so se spoznali v teh dveh dneh. 

V času našega druženja smo tako 
podrobno spoznali, kako kvalitetno 
vzorčiti (COPAN SRK linija brisov), 
sisteme za določanje patogenov v 
prehrani (VIDAS in Gene Up), sistem 
za določanje kvarljivcev (TEMPO) in 
informacijski sistem za laboratorije 
(Connect Up). Stranke so imele pri-
ložnost videti aparate tudi v živo. Z 
njimi so se lahko podrobno sezna-
nile in jih preizkusile tudi same, kar 
je bila zagotovo tudi velika dodana 
vrednost udeležbe na dogodku.

Dogodka zagotovo ne bi mogli izpe-
ljati na takšnem nivoju brez podpore 
naših dobaviteljev oz. njihovih pred-
stavnikov. Vagelis Zacharis, Sanja 

Vsi se zavedamo 
pomembnosti mikrobiološke 
neoporečnosti hrane, 
ki pristane na naših 
krožnikih, zlasti pa se tega 
zavedajo naše stranke, ki so 
neposredno odgovorne, da 
gredo na police preverjeni in 
varni izdelki.



34        MIKROFON      ŠTEVILKA 42

OSEBNA IZKAZNICA

Ime: Blaž
Priimek: Čuš
Trenutno delovno mesto: IKT
Prejšnja zaposlitev: Slovenska vojska – 15. polk vojaškega 
letalstva (častnik specialist za elektronsko bojevanje)
Datum zaposlitve v Mikro+Polo: 11. junij 2021
Prvo delovno mesto v Mikro+Polo: IKT
Rojstni dan: 29. januar 1992
Domači kraj: Šentjur
Število otrok: 1

DOROTEJO

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.

GOLA V ETRU GOLA V ETRU

razgaljamo

BLAŽA
razgaljamo

Ime: Doroteja
Priimek: Ketiš
Trenutno delovno mesto: proizvodnja 
Prejšnja zaposlitev: /
Datum zaposlitve v Mikro+Polo: 1. november 2021
Prvo delovno mesto v Mikro+Polo: enako
Rojstni dan: 19. februar
Domači kraj: Lenart
Število otrok: 1

OSEBNA IZKAZNICA
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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

 Grehi so preveliki za razpravo.

greh #1, #2 in #3

 Tu in tam kakšen »privatni« klic ali SMS sporočilo.
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KDO SI IN KAJ V MIKRO+POLO POČNEŠ?

 Sem Doroteja in sem vsestranska. Do sedaj sem fantom  
v proizvodnji pomagala pri sestavi digestorijev, sedaj pa sem  
v pripravi dela proizvodnje, delno pa tudi skrbim za naročila  
in nabavo materiala.

KDO SI IN KAJ V MIKRO+POLO POČNEŠ?

 Po izobrazbi informatik, po srcu strastni športnik  
in po duši vojak. Začel sem kot perspektiven športnik,  

bil predan častnik SV in sedaj nadaljujem  
kot ambiciozen informatik.

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

 Sem prilagodljiva, zanesljiva, odgovorna, hitro učljiva,  
natančna in prijazna. 

KATERE SO TVOJE GLAVNE PREDNOSTI/ 
POSEBNOSTI, KI JIH IZRAŽAŠ/UPORABLJAŠ  

SKOZI SVOJE DELO V MIKRO+POLO?

 Vztrajnost, prilagodljivost, natančnost in  
strmenje k cilju. Sprejemam odgovornost  

za svoje odločitve (pravilne in napačne)  
ter stojim za svojimi prepričanji.

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

 Ne še.
SE SPOMNIŠ KAKŠNE ANEKDOTE,  

KI SE TI JE ZGODILA V MIKRO+POLO?

 Verjetno sem še premalo časa tukaj,  
da bi imel kakšno posebno anekdoto. 

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

 1. 11. 2021, proizvodnja pohištva. TVOJ DATUM ZAPOSLITVE V MIKRO+POLO  
IN DELOVNO MESTO, KI SI GA ZASEDEL?

 11. 6. 2021, mesto v oddelku IKT.

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

Vsekakor si želim usvojeno znanje še 
nadgraditi. Prav tako vidim veliko prostora 
za izboljšave, tam, kjer bi želela sodelovati. 
Prepričana sem, da smo lahko še boljši,  
samo upati si moramo!

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

 Poleg zgoraj naštetih lastnosti sem tudi zelo ambiciozna 
oseba, ki stremi tako k uspehu podjetja kot tudi 

osebnostnem uspehu. V prihodnje vidim svojo vlogo 
predvsem v vodenju in koordiniranju. 

DOROTEJA BLAŽ

GOLA V ETRU GOLA V ETRU
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GOLA V ETRU GOLA V ETRU

Koga želiš, da v naslednji izdaji časopisa 
razgalimo?

DOROTEJA  Nominiram Alena Hedla.

BLAŽ  Razgali naj se Tadeja Mihev.

S čim običajno pričneš dan? 

DOROTEJA  Se zbudim in odkorakam v kopalnico.

BLAŽ  S petelinjim zajtrkom.

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

DOROTEJA  Pozdravim otroka, ki me že nestrpno pričakuje.

BLAŽ  Poberem malo žabo iz vrtca.

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

DOROTEJA  Najraje grem na morje, moja sanjska destinacija pa je Nova Zelandija.

BLAŽ  Imam rad tako gorske destinacije kot tudi obalo in morje. Ampak če se že 
moram odločiti, potem bi se odločil za Indonezijsko otočje. 

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

DOROTEJA  Načeloma poslušam vse. Trenutno so mi najbolj 
všeč pesmi Nine Pušlar (Nina, Nina, Nina; Tople oči; Lepa si …).

BLAŽ  Odvisno od tega, kje sem. Poslušam praktično vse. 
Od Black metal do Mozartovih simfonij.

Tvoja najljubša jed in pijača? 

DOROTEJA  Domača pica in domač bezgov sok.

BLAŽ  »I don't eat for taste. I eat for function«. 
Jem za funkcionalnost, ne za okus.

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

DOROTEJA  Mislim, da so najbolj veseli, ko spečem kakšno pecivo, ki »pocrklja« njihove želodčke. Menim, da jim 
z menoj ni hudega (do sedaj še ni prišlo do pritožb).

BLAŽ  Skoraj zagotovo jim gre na živce to, da izhajam iz vojaških vrst, kjer sta glavni lastnosti red in disciplina 
(natančnost in predvsem časovna odzivnost). 

Blaž RAZGALJA Dorotejo:  
Tvoja sanjska služba, kje in zakaj? 

DOROTEJA  Hm … nekje na obali, ob morju, ker 
obožujem morje in sonce ter občutek svobode. 
Lastna trgovinica z mojimi unikatnimi izdelki, 
mogoče celo s slaščicami – rada pečem pecivo 
(in preizkušam nove recepte).

Bi želel/-a še kaj sporočiti sodelavcem?

DOROTEJA  Vesela sem, da sem lahko del ekipe Mikro+Polo. Fantje 
v proizvodnji so me zelo lepo sprejeli medse, za kar sem jim zelo 
hvaležna. Veselim se novih izzivov v prihodnje! 

BLAŽ  Uživaj življenje in ne stori drugemu nekaj, kar ne želiš, da on  
stori tebi.

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

DOROTEJA  Priznam, športa ne spremljam 
preveč, če pa že, pa pogledam Moto GP  
(ker je to pri nas doma najbolj aktualno). 

BLAŽ  Uf … v vsakem športu imam nekoga,  
ki mi je (bil) vzor. Nogomet – Ronaldinho,  
Košarka – Tracy McGrady, Rokomet –  
Ivano Balić, Kolesarstvo – Primož Roglič …

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

DOROTEJA  V zelo kratkem času smo uvedli kar nekaj sprememb (novosti), zato je 
težko kaj dodati. Mogoče bi v Mikrofon dodala rubriko MIKROSLADICA, kjer bi nominiranci 
predstavili in kasneje tudi pripravili sladico – da bi se po okusni Ninovi malici še posladkali! 

BLAŽ  Hibridni delovni čas.

Kateri so tvoji najbolj priljubljeni hobiji? 

DOROTEJA  Kvačkanje (nasploh ustvarjanje).

BLAŽ  Mali nogomet, košarka, badminton, gorski tek, cestno kolesarjenje (praktično celoten šport), branje 
znanstveno tehnoloških člankov …

Doroteja RAZGALJA Blaža:  
Če bi ti ta trenutek nekdo rekel, da se moraš 
preseliti, katero destinacijo bi izbral in zakaj?

BLAŽ  Zagotovo eno izmed azijskih otočij. Mir, 
svoboda, morje, sonce, sadje, plaža ….
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MIKROVAL

OBISK PREDSEDNIŠKIH 
KANDIDATOV

Vrednote, ki jih podpiramo in živimo v na-
šem podjetju so odlika, na katero smo ponosni. 
To, da iskreno vključujemo, podpiramo različnost 
in drugačnost v mnenjih ter dajemo priložnost, 
je tisto, kar nas razlikuje od povprečja. Z željo, da 
približamo našo kulturo in kemijo tudi izven or-
ganizacije, smo se želje po obisku predsedniških 
kandidatov dr. Anžeta Logarja in dr. Nataše Pirc 
Musar razveselili. Skupaj z direktorjem Markom 
so si ogledali našo proizvodnjo laboratorijskega 
pohištva in celotno podjetje. Druženje obeh kan-
didatov z zaposlenimi je potekalo v sproščenem 
in prijetnem vzdušju. »VKLJUČI.VSE«,  

PRIZNANJE ZDRUŽENJA MANAGER 

Razlogi, da smo prejeli letošnje prestižno 
priznanje Združenja Manager – Vključi.Vse so: 
uravnotežena kultura podjetja; okolje, v katerem 
raznolikost spodbujamo in jo tudi živimo; enako-
vrednost vključevanja vseh zaposlenih. Kot pravi 
naš direktor, Marko Podgornik Verdev: »V Zdru-
ženju Manager je 1.200 managerjev, skupaj 
vodimo približno 150.000 zaposlenih. Če preve-
dem v novodobni jezik družbenih omrežij: smo 
influencerji s 150.000 sledilci. Postanimo zgled.« 
Avtorja fotografij: Andraž Kobe, Anže Krže.

TEDEN ENAKOSTI  
V DELOVNEM OKOLJU … 

 …  od 11. do 18. oktobra 2022 je podprt s kam-
panjo, ki je del projekta LGBTIQ zavezništvo za 
enakost pri delu – boj proti diskriminaciji in pro-
mocija enakosti pri zaposlovanju, ki ga v sklo-
pu Programa za državljane, enakost, pravice in 
vrednote (CERV) sofinancira EU. Namen kampa-
nje je opozoriti na odločilno vlogo organizacijskih 
dejavnikov (podpore vodstva, zaščite pred dis-
kriminacijo, skrbi za informiranost zaposlenih in 
medosebne odnose) pri zagotavljanju delovnega 
okolja, v katerem se LGBTIQ osebe počutijo varno 
in sprejeto. »Enakopravnost za vse! Ponosne_i 
na raznolikost v delovnem okolju« #enakoprav-
nost #raznolikost #GenderEqualityWeek

IZOBRAŽEVANJE KUPCEV

SLOVENSKI KEMIJSKI DNEVI

Izobraževanje kupcev je kjučnega pomena 
za naše poslovanje. Super udeležba na Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in hrano – NLZOH v 
Kranju, kjer smo predstavili novosti in standarde 
na področju zaščitnih rokavic. 

V sklopu mednarodnega znanstvenega sre-
čanja smo na slavnostni akademiji prejeli ugledno 
priznanje, naziv »Zaslužna institucija Slovenske-
ga kemijskega društva«. Nagrada je potrditev 
našega preteklega dela in spodbuda za naprej.



KONGRES SLOVENSKEGA 
GENETSKEGA DRUŠTVA

DECEMBER 2022      MIKROFON        4342        MIKROFON      ŠTEVILKA 42

NAPREDUJEMO  
NA PODROČJU TRAJNOSTI

MIKROVAL

DELAMO MARLJIVO

PROJEKT »KREPKI IN ZDRAVI«

S projektom smo želeli aktivirati čim večje 
število zaposlenih za zdrav življenjski slog, v služ-
bi in doma. Izvajamo in (so)financiramo različne 
rekreativne aktivnosti, se zdravo prehranjujemo 
in zmanjšujemo kajenje med delovnim časom. 
Aktivirali smo že več kot polovico zaposlenih, jih 
spodbudili k novim zdravim navadam in večjemu 
neformalnemu druženju in sodelovanju. Izvirnih 
idej za nove oblike zdravega življenja imamo še 
veliko – najboljše še prihaja.

IZBRALI SMO  
PROMOTORJE ZNANOSTI 

Iz malega raste veliko ali Mikro+Polo je začel 
s prvimi deli za izgradnjo novega poslovno skla-
diščnega objekta. Zelo smo ponosni in že komaj 
čakamo, da vam razkrijemo več. Kmalu. 

Ob dnevu genetike, smo se udeležili 9. kon-
gresa Slovenskega genetskega društva: Genetika 
2022. Z veseljem smo predstavili nov genomski 
sekvenator MGI, ki ga odlikuje nova tehnologija 
kemijske reakcije sekvenciranja HotMPS, osno-
vana na principu kombinacijske sintezne sidrne 
sonde (cPAS).

KO TIMOTEJ POSTANE PROFESOR 

Roke so naše delovno orodje – naj bo skrb 
za njih prioriteta!  Znanje je vrednota, zato smo se 
razveselili internega izobraževanja na temo no-
vosti na področju zaščitnih laboratorijskih rokavic. 
Timotej, hvala ker deliš znanje med sodelavce. 

Letošnji projekt »Promotor znanosti« je do 
sedaj presegel vsa naša pričakovanja. Prijave, ki 
so prispele, so vsako leto bolj domiselne in ino-
vativne. Devet članska komisija je imela pri odlo-
čanju zares težko nalogo, saj bi prav vsakega od 
prijavljenih s ponosom proglasila za Mikro+Polo 
promotorja znanosti. Izbrali smo tri. Predstavlja-
mo jih na naših družbenih omrežjih.

V našem podjetju že dolgo razmišljamo 
trajnostno v povezavi z gospodarnostjo. Zato 
smo brezpapirna pisarna in pretežno uporablja-
mo recikliran papir, ko brez njega ne gre; delimo 
viške hrane, odpadna hrana pa gre za prehrano 
domačih živali. Ločujemo odpadke in ponovno 
uporabljamo vso embalažo, ki jo lahko. Pri preno-
vi smo vpeljali varčnejši način razsvetljave, pa še 
marsikaj bi lahko našteli. 

KO JE BOŽIČ,  
NAJ BO BOŽIČ ZA VSE

Dobrodelni projekt »Ko je božič naj bo božič 
za vse«, pri katerem sodelujemo vsako leto, smo 
letos nadgradili in ga z Radio City sokreiramo kot 
eden generalnih sponzorjev. Razlog za to odloči-
tev je, da zbrana sredstva namenijo nam drage-
mu Društvu UP-ornik, s katerim dobrodelno sode-
lujemo skozi celo leto. Prizadevamo si, da bi prav 
vsak imel pravljičen božič. Tudi tisti, ki jim letošnje 
leto ni bilo naklonjeno. Pred mikrofon so stopili od-
govorni urednik Radia City Bor Greiner, Up-ornik 
Boris Krabonja in naš generalni direktor Marko 
Podgornik Verdev ter zagnali letošnjo dobrodelno 
akcijo. Rezultat dobrodelnih akcij: dober občutek, 
ko ustvarjaš s srcem, s tem slediš skupnemu pos-
lanstvu in širiš radost.



Dobrodelnemu projektu mariborskega hu-
manitarnega društva UP-ornik se je pridružilo 
naše podjetje. Namen akcije je bilo zbrati šest mi-
lijonov ladjic za šest milijonov žrtev. Akcija v sebi 
združuje spomin na nepotrebne žrtve, aktualne 
žrtve človeške ignorance in dejstvo, da se nikoli 
ne naučimo zgodovine dovolj, da bi človek bil res 
Človek. Društvo Up-ornik bo ob koncu inštalacije 
ladjice poslalo v reciklažo. Prodali jih bodo podje-
tju Surovina, denar pa uporabili za pomoč socila-
no šibkim ljudem.
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DELOVNA SOBOTA – INVENTURA

MIKROVAL

PODARJALI SMO GAJBICE SADJA

»KO ŠTUDENT NA RAJŽO GRE«

Zelo radi utrjujemo in vzpostavljamo odnose 
s študenti. Izkoristili smo priložnost za druženje na 
Višji prometni šoli v Mariboru in se predstavili bo-
dočim iskalcem zaposlitve. 

SEJEM MEDICINSKE OPREME  
NA LENTU – DNEVI ZDRAVJA 

Nasmejani smo predstavili našo ponudbo 
na 5. Mariborskih dnevih zdravja s sejmom me-
dicinske opreme v Festivalni dvorani Lent. #doma 
#dnevizdravja

Zopet smo združili moči in opravili letno in-
venturo. Četudi je to letna obveza, je priložnost 
za medsebojno povezovanje in spoznavanje z 
asortimanom in sodelavci, ki jih sicer ne vidiš prav 
pogosto. Ponovno smo dokazali, da je skupin-
sko delo najboljši način, da se delo opravi hitro in 
učinkovito.

6.000.000 MILIJONOV LADJIC  
ZA OZAVEŠČANJE

SVETOVNI DAN ŽIVALI

Živali nas lahko navdihnejo, da smo manj 
zaposleni, bolj prisotni, manj zaskrbljeni, bolj ve-
seli in strastni do življenja. Nikoli nas ne bodo sodi-
le za stvari, ki smo jih ali jih nismo naredili.

VENČEK Z DOBRIM NAMENOM

Ker nam je mar in delamo s srcem, smo tudi 
letos pristopili k projektu adventnih venčkov. Že 
več let sodelujemo z gospodom Leonom, ki mu 
z nakupom njegovih doma izdelanih adventnih 
venčkov pomagamo pri zdravljenju bolne hčerke. 
Zmagamo, ko si pomagamo, to je venček za do-
ber namen. V enem tednu smo prodali 30 venčk-
ov in zbrali 540 €, bravo mi.

Zdrav imunski sistem je naša varnost! Zato 
ostanimo zdravi. V mesecu oktobru smo za nakup 
kemikalij v skupni vrednosti vsaj 1.500 €, podarjali 
gajbico sadja. [V sodelovanju z E-Branjevko].



Za otroke zaposlenih smo pripravili gledali-
ško predstavo Gledališča Kukuc »Pod prazničnim 
dežnikom« in obisk Božička. V zraku se je že od 
vhoda naprej čutila pozitivna napetost, pričako-
vanje, pritajen šepet in pogledovanje proti vra-
tom, kdaj pride gospod s sivo brado in kdo ga 
bo prvi zagledal. Hvala vsem udeleženim, da ste 
nam pričarali čudovito nedeljsko dopoldne in nas 
zavili v objem praznikov.

ŠTAJERSKO NOVO LETO
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POLNA DVORANA OTROK  
Z OSKRICAMI V OČEH

MIKROVAL

NARAVOSLOVNI DNEVI PO NAŠE

ŠPORTNI DAN

MICA SE PREDSTAVI

Sodelavci oddelka Lab Interior so v okviru 
špornega dne sproščali adrenalin na karting stezi 
AMZS v Hajdini.

Interni dogodki nas povezujejo in utrjuje-
jo organizacijsko klimo. Največji štajerski praznik 
smo proslavili tako, kot se za spodobi. Na marti-
nov petek smo na našem paletnem vrtu prazno-
vali Martinovo s peko kostanjev. Dobra družba, 
sproščeno vzdušje = recept za uspešen projekt.  
#afterworkparty

DA IZ ISKRE NE BO POŽARA

Na uspešno izvedeni požarni vaji smo obno-
vili znanje evakuacije prostora in gašenja z upo-
rabo gasilnih aparatov, ki so namenjeni gašenju 
različnih snovi. 

NARAVOSLOVNI DAN  
V DOMU DANICE VOGRINEC

Tako v odnosu do naših kupcev, poslovnih 
partnerjev in zaposlenih, kot do okolja, v katere-
ga smo vpeti, se zavedamo svoje moralne dolž-
nosti delati dobro, ustvarjati dodano vrednost za 
družbo ter izboljšati kakovost življenja, četudi za 
kratko dopoldne. V teh dneh smo z delavnico iz-
delovanja domače kozmetike – kopalno kroglico 
razveselili stanovalke in stanovalce Doma Danice 
Vogrinec Maribor. Navdušenje, iskrice v očeh in 
zagnanost so nas prevzeli! Družbena odgovor-
nost je sklenjena, ko delo, ki ga opravimo ogreje 
tistega, ki mu je namenjeno in napolni srce tega, 
ki daje. 

Naša zaveza je, da gostimo najboljše naravo-
slovne dni. Odločili smo se ohranjati iskro otroške 
razigranosti in radovednosti. Učencem na preprost 
in zanimiv način prikažemo naš način dela, kaj vse 
se skriva za štirimi stenami in jih na dveh praktičnih 
delavnicah vpeljemo v naš svet. Z radovednostjo, 
iskricami v očeh in željo po eksperimentiranju so 
nas navdušili. Veselimo se, da se nam čez nekaj let 
pridružijo kot sodelavke in sodelavci..

Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnolo-
gijo v Ljubljani smo predstavljali nov mikroskop 
Mica, proizvajalca Leica Microsystems. Mica je 
več kot le visoko avtomatiziran mikroskop, zdru-
žuje standardno mikroskopijo s konfokalnim zaje-
mom v inkubacijskem okolju. 



POZDRAVLJENI V NAŠI DRUŽINI, 
NOVI MIKROPOLOVCI

 STJEPAN BUDIMIR (STJB) je magister biologije in je nova pridobitev v prodaji Pro-
grama laboratorij. Kot prodajni predstavnik bo pokrival področje mikroskopije za 
hrvaški trg. Prihaja iz sosednje Hrvaške. Dosedanje delovne izkušnje je pridobil na 
Finskem na različnih področjih – kot raziskovalec na Finnish Environment Institute 
(SYKE), kot prodajni predstavnik, kot raziskovalec trga in kot višji znanstveni koordi-
nator. Pohvali se z odličnim znanjem angleškega jezika in razumevanjem finskega 
jezika. Je družaben in hitro naveže tako oseben kot poslovni kontakt. Pravi, da je 
»people person«, prodajo ima zapisano v krvi.
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NA MASAŽO ZA SPROSTITEV

MIKROVAL

ŽUR V KUHINJI

CHEF BLAŽ IN ASISTENKA TEJA

Prvi petek v decembru sta nas z gurman-
skim zajtrkom razvajala skoraj profesionalni chef 
Blaž in njegova asistentka Teja. Odlično usklajena 
in ravno prav segreta bi akcijo lahko nadaljeva-
la skozi cel veseli december. #vabljenazastedilnik 
#specimijajco

SPEČI MI JAJCO

Ljubiteljska kuharja Branka in Marko sta ura-
dno odprla novo #mikropolo zajtrkovalnico.   Kjer 
so besede odveč in govorijo nasmeški. #najlepsa-
omletaever #lovemycompany #zdraviobroki

Podelili smo nagrado minule nagradne kri-
žanke. Aleksander se bo sproščal na masaži 3 v 1. 
Čestitamo! Morda celo dobimo kakšno fotografijo 
uživanja v masažnem studiu?

Ljubiteljska kuharica Breda je za sodelavce 
pripravila cel (piščančji) žur. Pod strokovnim oče-
som in ob dobri glasbi je celo dopoldne plesala po 
kuhinji. Nova vloga ji dobro pristoji.

NOV OJAČEVALEC

JASMINA ZELENIK

 SANELA GERMAN (SANG) se je ekipi Programa laboratorij pridružila kot prodajna 
predstavnica za področje splošnega laboratorijskega potrošnega materiala, pribora 
in aparatov. Je univerzitetna diplomirana inženirka kemijske tehnologije z bogatimi 
izkušnjami v prodaji, nazadnje v farmaciji. Ima zelo dobro razvito sposobnost nave-
zovanja stikov, je komunikativna in zna prisluhniti. Oblikujejo jo predvsem organizi-
ranost, vztrajnost, iznajdljivost, natančnost in sposobnost, da se hitro uči. Zase pravi, 
da je zelo pozitivna oseba.

 ANJA CAF (ANJC) je nova članica oddelka Programa laboratorij. Kot strokovna so-
delavka bo pokrivala področje za kemikalije. Zaključila je magistrski študij industrijske 
farmacije in si kot študentka pridobila številne izkušnje na tem področju. Zase pravi, 
da je komunikativna, pozitivno naravnana in vedno pripravljena na nove izzive. Vse-
ga, česar se loti, se loti z visoko mero motivacije, zato je pri svojem delu tudi uspešna. 
V prostem času je vaditeljica ritmične gimnastike. 

 MIHA PETELINEK (MIHP) je nova pridobitev v oddelku Program laboratorij. Je diplo-
miran biolog, ki končuje magisterij iz mikrobiologije. Kot prodajnemu predstavniku 
na tem področju mu bo to odlična podlaga na poti do želenih ciljev. V času študija 
si je v okviru Erasmus+ izkušnje pridobival tudi pri naših sosedih v biokemičnem la-
boratoriju na Inštitutu za biokemijo Univerze v Gradcu. Pri hobijih rad izpostavi no-
gomet, rad ima tudi tek, fitnes, kolesarjenje, občasno poprime tudi za teniški lopar.



 VALENTIN POHOREC (VALP) se je ekipi Programa Lab Interior pridružil kot vodja 
monterskih ekip. Po poklicu je strojni tehnik. Je zelo zagnan in se je vedno pripravljen 
učiti. Odlikujejo ga odlične vodstvene sposobnosti, saj je v preteklosti vodil več ljudi 
in z njimi dosegal velike uspehe. Dolgoletne izkušnje na različnih področjih montaže, 
ki jih je pridobil tudi v tujini, mu bodo še kako prišle prav. Tekoče govori nemški jezik, 
zelo dobro pa tudi angleški in srbohrvaški jezik. 
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NOV OJAČEVALEC

 TIM VIDOVIČ (TIMV) je dipl. inž. krajinske arhitekture, ki zaključuje magistrski štu-
dij inženirskega oblikovanja izdelkov. Oddelku Lab Interior se je pridružil kot obliko-
valec laboratorijskega pohištva. Dosedanje znanje in izkušnje mu bodo pomagale, 
da bodo naši laboratoriji tudi na pogled korak pred konkurenco. Rad ima izzive, ki 
jih s kreativnostjo in iznajdljivostjo spretno rešuje. Sposoben je delati individualno in 
samostojno, a uživa tudi v timskem delu. Je komunikativen, prilagodljiv in deloven. 
Ustreza mu dinamičen način dela. Kot hobije izpostavi risanje, skiciranje, obrezova-
nje okrasnih rastlin, grafično oblikovanje, 3D modeliranje in šport. Rad bere.

POLONCA MUŠIČ (POLM) se je oddelku Proizvodnje pridružila konec septembra. 
Zaključila je Srednjo kemijsko šolo, smer kemijski tehnik. Zase pravi, da je delav-
ka, ki delo opravi uspešno in pravočasno. Je zanesljiva, učinkovita, prijazna, na-
tančna in pripravljena na nova znanja. Želi si prispevati k učinkovitosti in poslovni 
odličnosti podjetja. Njeni hobiji so kolesarjenje, kegljanje in sprehodi.

 GREGOR LEUTGEB (GREL) je po poklicu tehnik računalništva, ki zaključuje šolanje 
na Višji strokovni šoli smer mehatronika. Našli ga boste v Oddelku proizvodnje labo-
ratorijskega pohištva. Je sproščen in družaben, prilagodljiv in ni konflikten. V prostem 
času se rad ukvarja z izdelavo lesenih izdelkov in preprostih strojev, popravlja pa tudi 
računalnike.

 BERNARD JEROT (BERJ) je po poklicu mizar. Konec oktobra se je pridružil Oddelku 
proizvodnje. S svojimi izkušnjami bo pripomogel k optimizaciji in doseganju rokov iz-
delave laboratorijskega pohištva. Odličen je v ročnih spretnostih in uporabi ročnega 
orodja. Izkušnje ima tudi na področju montaže pohištva. Je deloven, organiziran in 
odgovoren. Želi si novih znanj in izkušenj.

 MATEJ VUČKOVIČ (MAVU) je po poklicu računalnikar. V Mikro+Polo je zadolžen za 
vzdrževanje IKT opreme. Rad stopa izven cone svojega udobja in se sooča z novi-
mi izzivi. Je vztrajen in dosleden. Izkušnje ima tudi s CNC stroji. V prostem času se 
ukvarja z različnimi programi za izdelavo grafik in predelavo slik. Obožuje potovanja.

 TANISA FAŠNIK (TANF) je naša nova pomoč v kuhinji. Končala je srednjo zdravstve-
no in kozmetično šolo. Izkušnje ima predvsem s področja gostinstva in administra-
cije, tuje pa ji ni delo v trgovini s tekstilnimi izdelki in v masažnem salonu. Oblikujejo 
jo odlične komunikacijske sposobnosti, je odgovorna, poštena, pozitivna in timsko 
usmerjena.

 MIHAEL NAMESTNIK BRBRE (MIHB) je po izobrazbi elektrotehnik, ki je uspešno zak-
ljučil študij in pridobil naziv inženir strojništva. Kot serviser se je ekipi servisa pridružil 
v novembru in bo pokrival področje laboratorijske diagnostike. Izkušnje ima z vode-
njem projektov, delal pa je tudi kot operater CNC strojev. Leta 2017 je prejel priznanje 
za delo »Merilnik radioaktivnosti – Geigerjev števec (Mladi za napredek Maribora). 
Rad poudari, da je discipliniran, natančen, iznajdljiv ter odprt za nova znanja.

 GORAN VUKADINOVIĆ (GORV) prihaja iz Srbije. Po poklicu je elektrotehnik/elek-
tronik. Kot serviserju mu bodo njegove vrline, kot so iznajdljivost, odgovornost, sa-
moiniciativnost, natančnost in kreativnost, še kako prišle prav. Je komunikativen, rad 
dela v timu in s strankami. V Oddelku servisa bo prevzel področje analiznih aparatov.

 DAMIR DEŽMARIĆ (DAMD) se je pridružil Oddelku servisa in kot serviser prevzel 
področje hladilnih aparatov. Zaključil je šolanje na poklicni in tehniški elektro šoli Ptuj 
in pridobil naziv elektrikar/elektronik. Odlično deluje v timu in se prilagaja, ima spo-
sobnost obvladovanja konfliktov, dobro prenaša pritiske, je samostojen, odziven in 
se hitro uči. Vedno je pripravljen pomagati in je pozitivno naravnan. Všeč mu je rek: 
»Če nisi pogosto občutil radosti zaradi dobrega dela, si veliko zanemaril, v prvi vrsti 
sebe«. (A. Neilen)



 
PRAZNIČNO MIKROPECIVO

Ustvarjamo toplino v SRCIH in prižigamo iskrico v očeh! 
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RAZVOJ IN INŠTALACIJE

Moje veščine izmikanja niso pomagale

ŽELELI STE, POSLUŠAJTE

K o je pred nekaj meseci mlad 
sodelavec ob zaključevanju 
članka o predstavitvi svo-

jega dela v podjetju moral nekoga 
nominirati za naslednjo številko, se 
je po ne vem kateri formuli spomnil 
name. 

Čeprav sem se najprej izgovarjal, 
da sem pred kratkim v Mikrofonu 
že predstavil svojo vlogo v podjetju, 
je Dejanova vztrajnost premagala 
moje veščine izmikanja. Moral sem 
namreč priznati, da se je v oddelku 
Lab Interior v petih letih, ki so pre-
tekla od objave moje predstavitve, 
marsikaj spremenilo.

službeno kratico MANR, jo je izvir-
no poimenoval RK2. Vem, nimate 
pojma, kaj to pomeni. Tudi meni se 
ni sanjalo. Gre za skrajšano ime za 
Razvojni kabinet 2.

V razvojni ekipi pokrivam področje 
z elektriko, elektroniko, avtomatiko 
in regulacijo. Trenutno v tej delav-
nici testiramo vzdržljivost motorne-
ga pogona vrat digestorija. Ponovili 
bomo 100.000 odpiranj, nato sledi 
ocena stanja, obrabe itd. V bližnji 
prihodnosti bomo na digestoriju iz-

vedli dimne teste, sestavili prototip 
nadzorne plošče za vklop elektrike, 
odpiranje vode in plina ter upravlja-
nje stropnih dvižnih modulov v labo-
ratorijih in učilnicah.

Zadolžen sem tudi za izdelavo navo-
dil za montažo. V ta namen smo ku-
pili licenco programske opreme So-
lid Works Composer. Gre za orodje, 
ki omogoča hitro izdelavo 2D in 3D 
grafičnega materiala za preprosto 
predstavitev zgradbe izdelka in po-
stopka sestave. Omogoča direktno 
uvažanje 3D CAD modelov za izde-
lavo kakovostnih ilustracij in fotorea-
lističnih grafik, z nekaj več vložene-
ga časa pa je možno izdelati celo 
animacije.

Precej svojega delovnega časa sem 
še vedno izven podjetja, na terenu, 
kjer se vključujem v primeru zah-
tevnejših inštalacij digestorijev ali 
druge opreme. Trenutno na objek-
tu Exscentia, s predstavniki podje-
tja za prezračevanje laboratorijev, 
vzpostavljamo komunikacijo naše 
opreme z njihovo. Zrak, ki ga naši 
digestoriji izsesajo iz prostora, je 
potrebno nadomestiti s svežim, zato 
regulacija za vpih svežega zraka od 
naše opreme potrebuje podatek o 
količini izsesanega zraka (m3/h).

To je bilo na kratko o mojem delu, 
za naslednjo številko pa nominiram 
Branko Matjašič.

ZLATKO MESARIČ

Danes se v delavnici za 
sestavo digestorijev in 
energetskih celic pojavljam 
samo še takrat, ko kaj 
potrebujem, kadar kaj ne 
deluje, kot bi moralo, ali pa ko 
sestavljamo kakšen naš novi 
izdelek.

Za razvoj novih izdelkov in sestavo 
prototipov smo v bivših prostorih 
najemnika Predan uredili novo de-
lavnico. Mlad nadobudnež, skrit za 

MIKROKEMIJA

P razniki so čarobni tudi brez 
materialnega obdarovanja 
ali zgolj s skromnimi darovi 

pod smrečico. Veselje si lahko pri-
čaramo z različnimi, prav posebni-
mi sestavinami in s številnimi pestri-
mi dogodki, kot so ogledi okrašenih 
mestnih središč, izdelovanje okra-
skov za smrečico, peka prazničnega 
peciva – prav te smo se lotili tudi mi.

SODELUJOČI

MIKROPOLOVCI smo s pomočjo 
prazničnih pomočnikov – vrhun-
skim chefom z Michelinovo zvez-
dico GREGORJEM VRAČKOM iz 
restavracije DENK in PETRO GREI-
NER s petimi prav posebnimi prija-
telji izpod okrilja ZAVODA 13, LANO, 
LARO, EMANUELO, CARLIJEM in 
LUKO – poskrbeli za najbolj tradici-
onalno praznično pecivo.

To je nastalo po prav posebnem, 
skrivnem receptu. V dnevu, pol-
nem smeha, smo izmenjali številne 
zgodbice in iskrene misli.

V želji, da naš eksperiment ogreje 
kar največ src, naše MIKROpecivo 
v letošnjem decembru namesto 
poslovnih daril podarjamo našim 
kupcem in poslovnim partnerjem, s 
pozivom, da donirajo 5 EVROV za 
OTROKE ZAVODA 13.

Ker nam je mar!

MARKO HANC

KAKŠNEGA EKSPERIMENTA  
SMO SE LOTILI LETOS?

Želja: Vključiti tudi naše kupce in 
poslovne parterje z željo, da se prid-
ružijo prazničnemu eksperimentu 
in uživajo v reakciji, ki se širi v obliki 
iskric v očeh.

Cilj: Skupaj z našimi kupci in po-
slovnimi parnerji ustvarjati toplino v 
SRCIH.

Potek: V dnevu, polnem smeha, 
smo si izmenjali številne zgodbice, 
želje in cilje. Določili smo 12 novo-
letnih biserov, ki smo jih obesili na 
smrečico. Naj nas opomnijo, da so 
lahko darila, tista nematerialna, še 
bolj večna in posebna.

Rezultat: Naj se leto 2022 zaključi z 
verižno reakcijo!

Takšne posebne, dobrodelno 
obarvane in začinjene z 
Michelinovo zvezdico.

VERIŽNA REAKCIJA

Ko izbiramo in dodajamo 

radost v formulo 

življenja, se počutimo 

dobro. Ko se počutimo 

dobro, delamo dobro in 

ko delamo dobro, tudi 

drugi prepoznajo moč 

radosti. Naj se radost širi 

tudi v 2023.



KOMUNIKACIJA  
GRADI ZAUPANJE

Ključni elementi dobre medsebojne komunikacije
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GOST PRED MIKROFONOM

D obro počutje, osredotoče-
nost, sproščenost in pozi-
tivna energija – ko se vse 

našteto premeša, male zmage ne 
uidejo, ampak se vrstijo. Predvsem 
dobro počutje je ključno za uspešen 
delovni dan.

V Oddelku za obdelavo naročil lah-
ko hitro pride do tega, da ti kakšen 
telefonski klic ali poslano sporočilo 
pride do živega in ti skuša zagreniti 
dan. Sploh v času, ko so transportne 
verige pretrgane, ko dobave niso 
točne – takrat je zaznati veliko slabe 
volje in neodobravanj. Kaj nas rešu-
je v takšnih situacijah? Zaupanje. 
Kako pridobiti zaupanje? S korektno 
in dobro komunikacijo. 

V zadnjih dveh letih je virus povzro-
čil »cel cirkus«. Dvignil je cene, pos-
krbel za pomanjkanje surovin in 
razširil nezadovoljstvo med ljudi. 
Da pri vsem tem ohranimo mirno 
kri in pozitivno naravnanost, mora-
mo dati bistveno več od sebe, kot v 
normalnih okoliščinah. Ljudje smo 
tako nekako naravnani, da če vse 
teče kot po maslu, je mir. Takrat 
smo zadovoljni in ne reagiramo. V 
situacijah, ko pa ne gre vse, kot bi 
si želeli, nas rešuje komunikacija, ki 
je ključnega pomena za ohranjanje 
zaupanja. 

Na splošno je pomembno zaupa-
nje in določeno prepričanje, ki se 

širi predvsem v podjetju. Z enotnim 
načinom komuniciranja, lahko spre-
menimo oz. vzdržujemo to prepri-
čanje. 

Potem upamo, da se bodo ljudje 
na drugi strani odzvali in nam priš-
li naproti, potrdili naše mišljenje. 
Zavzemamo se za INFORMIRANJE 
in ne PREPRIČEVANJE. Zavzemamo 
se za iskrenost, s pravo mero takti-
ziranja. To je proces, ki se nikdar ne 
konča. Če smo dobri informatorji, 
nam je veliko nejevolje prikrajšane. 

NEVEDNOST

Ljudje se bojijo nevednosti – velikok-
rat mislijo, da če priznajo nevednost, 
jim nihče ne bo verjel in bodo izgu-
bili naklonjenost na drugi strani. NI 
RES! To mišljenje je ZGREŠENO! Če si 
odprt glede tega, kar veš in česa ne, 
to ne zmanjša zaupanja – obstaja 
celo velika možnost, da ga zviša. 
Zato bodimo odkriti. Če ne priznaš 
nevednosti, nisi odkrit – nasprotno 
– trdiš, da veš nekaj, česar v resnici 
NE in to ne prinese dobrih rezulta-
tov. Je NEETIČNO in poruši zgrajeno 
zaupanje. 

NAMEN – KAJ ŽELIM DOSEČI?

Tukaj vedno pomaga, da se najprej 
vprašamo, kako bi nekdo dosegel 
to pri nas. Če izhajamo iz sebe, smo 
lahko najbolj iskreni. 

MALI TRIKI KOMUNICIRANJA

Besedam z negativnim prizvokom 
se izognemo, pa četudi novica, ki jo 
sporočamo, ni najboljša. Zmeraj se 
najde kaj dobrega – to izpostavimo. 
Slab del takoj dobi manjšo vrednost. 

TINA HOHNJEC

Bolj jasna komunikacija nas pripelje 
do boljše sledljivosti, dokazljivosti in 
boljšega občutka – vsi imamo radi, 
da vemo »pri čem smo«. 

Pomembno je, da znamo presoditi, 
kdaj izbrati pisno in kdaj ustno – te-
lefonsko komunikacijo. Ko so sporo-
čila obsežna in že vnaprej vemo, da 
bodo zahtevala več podvprašanj, 
raje pokličemo in potem dogovor 
še pisno potrdimo. Če bi želeli, da 
si naslovnik za sporočeno vsebino 

vzame več časa, da o odgovoru 
razmisli, se odločimo za pisno ko-
munikacijo. Če potrebujemo hiter 
odziv, pokličemo – tudi takrat, ko se 
zavemo, da lahko čas za premislek 
negativno vpliva na odgovor. 

Če res ni nujno, ne pišemo sporočil 
in ne zapravljamo časa drugih ljudi. 
Komuniciramo prijazno in vljudno. 
Ne glede na to, kdo je naslovnik, 
tudi če se pritožujemo – negativno 
nastrojeno sporočilo ne bo prineslo 

Ni cilj, da ljudem govorimo, kaj 
naj naredijo, ampak da jim 
razjasnimo naš način dela in 
jim pokažemo, kaj lahko mi 
naredimo, da jim pridemo 
naproti – šele nato prosimo za 
njihov del, če je to potrebno.

Dobra komunikacija sicer ne 
more nemudoma spremeniti 
mišljenja in prepričanja, 
je pa eden izmed osnovnih 
pogojev za spremembe. 

Na drugi strani se skozi pogovor člo-
vek vedno vpraša: 

n Zakaj mi to sporoča? 

n Kdo mi to sporoča? 

n Mi želi kaj prodati, me v kaj prep-
ričati? 

n Želi spremeniti moje mnenje? 

n Mu lahko ZAUPAM? 

Ne smemo se zanašati na splošno 
dobro prepričanje oz. dobro mne-
nje o našem podjetju, ampak si 
moramo ves čas prizadevati, da ga 
ohranjamo in obvladujemo. 

Vsi imamo DOLŽNOST, da se izka-
žemo kot zaupanja vredni. Dolžnost 
je na strani tistega, ki naj bi izva-
jal zaupanja vredno komunikacijo. 

odgovora. Primernost, pozitivnost in 
profesionalnost. Pravopis in slovni-
ca sta ključni, če želimo, da nas bo 
naslovnik jemal resno, zato zmeraj 
preberemo sporočilo, preden ga 
pošljemo. 

Ker imamo ljudje veliko dela in smo 
precej zaposleni, bodimo v sporoči-
lih kratki, jedrnati in preprosti. Kom-
pleksne stavčne strukture ne bodo 
pripomogle k profesionalnosti, zato 
izberimo kratke stavke. 

Na začetku sem omenila dobro po-
čutje. V službo gremo radi, če se 
dobro počutimo. Dobro se počuti-
mo, ko rešimo kak izziv. Da rešimo 
izziv, moramo biti radovedni, doga-
janje poznati v globino – raziskova-
ti situacijo, se dobro pozanimati o 
možnostih – kaj je v naši moči, kaj 
lahko prispevamo in kje smo odvis-
ni od drugih. Potem lahko jasno ko-
municiramo in smo pri svojem delu 
suvereni. 



DUPLEK, 
ŠTAJERSKA METROPOLA

Moj domači kraj

REGE GOLE

TERENSKI MIKROFON

O bčina Duplek leži na Šta-
jerskem, v severovzhodni 
Sloveniji, približno na pol 

poti med Mariborom in Ptujem. Je 
jugovzhodno predmestje Maribora, 
a dejansko bolj vas kot mesto. Po-
štna številka kraja je 2241.

Stavba občine se nahaja v Spo-
dnjem Dupleku, na Trgu slovenske 
osamosvojitve 1. Trenutni župan je 
g. Mitja Horvat. Občina je nastala 
4. 10. 1994, z Janezem Ribičem, nje-
nim prvim županom. Meri 39,8 km2, 
vključuje 10 naselij s 7435 prebivalci. 

Obsega 10 statističnih naselij: Ci-
glence, Dvorjane, Jablance, Zgornja 
Korena, Spodnja Korena, Spodnji 
Duplek, Zgornji Duplek, Zimica, Vu-
rberk in Žikarce.

Najpogosteje poseljena so Zgornji in 
Spodnji Duplek, Dvorjane in Zgornja 
Korena, in sicer z gostoto prebival-
stva nad 150 preb./km2.

Večina dejavnosti je skoncentriranih 
v naseljih. Izven naselij se nahajajo 
pretežno kmetijske dejavnosti. Raz-
pršeno po ozemlju občine najdemo 
različne dejavnosti poslovnih, oseb-
nih in drugih storitev, ter turizem in 
gospodarstvo.

Kljub majhnemu naselju, ki ni ravno 
izobraževalno orientirano, imamo 
poleg Bibliobusa, od leta 2000 re-

lativno obsežno knjižnico, z več kot 
100 kvadratnimi metri, obsegajoč 
okrog 10.000 knjižničnih enot in dru-
gega gradiva.

ZNAMENITOSTI
GRAD VURBERK

Grad Vurberk stoji na strateško po-
membnem griču nad reko Dravo. 
Danes je grad razvalina, saj sta oh-
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ranjena le še renesančni utrdbeni 
obroč in obzidje s stolpi in vhodom z 
renesančnim portalom, na katerem 
je še viden vurberški grb z zmajem 
oz. črvom.

Na Vurberk se veže vrsta zgodb in 
zgodovinskih dogodkov. Ljudsko iz-
ročilo povezuje njegov nastanek 
z bojem med Kresnikom in bajes-
lovnim črvom oz. velikansko kačo. 
Nemški zgodovinarji omenjajo vi-
teza, ki je ubil velikega zmaja/črva 
in postavil grad. Iz teh legend izvira 
grb vurberških gospodov ter ime 
gradu in kraja (Wurmberg).

Prvič je bil grad omenjen leta 1238. 
Bil je v lasti grofov Hollenburgov ali 
gospodov Vurberških.

Proti koncu 17. stoletja so ga 
Herbersteini spremenili v lovski dvo-
rec. Po prvi svetovni vojni pa je ruski 
Rdeči križ v gradu uredil sanatorij za 
pljučne bolezni, ki je deloval vse do 
druge svetovne vojne.

Med drugo svetovno vojno so Nem-
ci grad preuredili v nacistično poli-
tično šolo, februarja 1945 pa so ga 
zavezniki bombardirali in hudo poš-
kodovali.

KRAJINSKI PARK GRAMOZNICA 
DUPLEK – WAKEPARK DOOPLEK, 
RIBIŠKO DRUŠTVO

Gramoznica Duplek je relativno 
stara gramoznica, zato je bogata 
z ribjim življenjem. Posledično se je 
v gramoznici razmahnil ribolov, ki 
je vse do danes še zmeraj izjemno 
popularen. 

Po poplavah ter posledičnem remo-
deliranju gramoznice, se je pojavila 
možnost gradnje športnega objek-
ta, kar je kasneje postal sloviti Wake 
park Dooplek, prvi full-size park za 
wejkanje z žičnico v Sloveniji – tj. 
deskanje po mirni vodi brez valov, 
z objekti za trike. Park gosti ogrom-
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no športnikov, pogosto celo tujcev, 
predvsem Avstrijcev. Septembra je 
bil v Wake park Doopleku dogodek 
Ollie Features Cup – tekmovanje, na 
katerem so bili najboljši evropski de-
skarji.

KRAJINSKI PARK KAMENŠČAK – 
HRASTOVEC

Na seznam zavarovanih območij je 
bil krajinski park, s površino 851 ha, 
uvrščen leta 1992.

Zajema del gričevja Slovenskih go-
ric med Dravsko in Pesniško dolino, 
med Završko vasjo, Koreno, Voličino 
in Hrastovcem ter predstavlja del t.i. 
osamelega krasa, ki se razteza v ši-



rini 1 - 2 km od Dupleka na jugozaho-
du in do Hrastovca na severovzho-
du. Nudi življenjski prostor velikemu 
številu redkih vrst metuljev in ptic.

Tukaj opazimo nekaj nadzemeljskih 
in podzemeljskih kraških pojavov, 
sicer redkih v severovzhodni Slove-
niji. Prevladujejo vrtače in kraški iz-
viri, ki jih domačini imenujejo izvirki 
ali zvrečine. Tako najdemo v Voličini 
kraško podzemno jamo in poševno 
ali stopnjasto brezno. Ti geomorfo-
loški posebnosti obiskovalcem še 
nista dostopni. Za park je značilno 
nahajališče litotamnijskega apnen-
ca, ki se nahaja na območju Strme 
gore. Iz tamkajšnjih kamnolomov so 
v preteklosti apnenec uporabljali kot 
gradbeni material.

CERKEV SV. BARBARE V KORENI

Korena je naselje v dolini Korenske-
ga potoka, z jedrom na vrhu sle-
mena 392 m nadmorske višine, kjer 
stoji daleč naokoli vidna Cerkev Sv. 
Barbare, obogatena z lepo ureje-
nim parkom.

Župnijska Cerkev Sv. Barbare sto-
ji na mestu starejše cerkve iz leta 
1560. Na križišču cest stoji trikotno 
znamenje, ki spominja na kugo v 
letih 1710 in 1712. Blizu cerkve je pri 
Ferkovem gradiču kamnit kip Sv. Ri-
harda iz leta 1856.

CERKEV SV. MARIJE  
NA VURBERKU

Župnija Vurberk leži na sredini med 
Mariborom in Ptujem. Razteza se 
ob levem bregu Drave, po gričev-
natih obronkih Slovenskih goric, ki 
tu prehajajo v dravsko ravnino. V 
župnijo spadajo vasi Vurberk, Kr-
čevina pri Vurberku, Grajenščak in 
Gomila. Šteje okrog 1100 prebival-
cev in spada med manjše župnije 
v mariborski škofiji. Čeprav izrazi-
tega središča nima, je Cerkev De-
vice Marije Vnebovzete, ki leži tik 
pod ostanki vurberškega gradu, na 
skrajnem zahodnem delu župnije, 
najpomembnejše mesto v župniji 
in spada danes v mariborsko de-
kanijo. Kakor je razgibana pokraji-
na, po kateri se razteza župnija, je 
razgibana tudi njena zgodovina in 
zgodovina njenega svetišča. Zgodo-
vina cerkve je najtesneje poveza-
na z zgodovino vurberškega gradu 
in grofov, ki so si večkrat predajali 
lastništvo. Bila je namreč v lasti Stu-
benbergov, Wechslerjev, Gallenste-
inov, Attemsov in drugih, na koncu 
pa v lastništvu Herbersteinov.

CERKEV SV. MARTINA  
V DVORJANAH

Najprej je ozemlje župnije spadalo 
pod župnijo Sv. Peter pri Mariboru. 
Cerkvica, najprej majhna zgradba, 
je bila podružnica. Ker je bila cerkev 
od župnijske cerkve oddaljena kar 
2 uri hoje, zaradi česa so prebivalci 
te okolice težko obiskovali župnijsko 

mašo, je bila že od nekdaj navada, 
da je drugi pomožni duhovnik pri Sv. 
Petru prihajal ob nedeljah ter pra-
znikih in tu maševal. Zaradi tega so 
ga tudi imenovali martinški kaplan. 
Leta 1791 so kraje okrog cerkve Sv. 
Martina združili v župnijo Sv. Martina 
pri Vurberku.

Posvečena je zavetniku Sv. Marti-
nu (11. november). Oltar so zadnjič 
obnovili po 1. svetovni vojni, prižni-
ca je baročna. Orgle so iz leta 1770, 
večkrat obnovljene, nazadnje pove-
čane 1991. Zvonik je masiven, visok 
do jabolka, kar 33 m. Nova stolpna 
ura je iz leta 2006. Okrog cerkve je 
včasih bilo pokopališče, katero ob-
daja obzidje. 

IZOBRAŽEVALNE USTANOVE
OSNOVNA ŠOLA DUPLEK

Centralna šola se nahaja v Spo-
dnjem Dupleku. Ima dve podružni-
ci, in sicer OŠ Zgornji Duplek in OŠ 
Dvorjane (zgolj 1. – 4. razred). Cen-
tralna šola in podružnica v Zgor-
njem Dupleku sta bili nedavno ob-
sežno prenovljeni, prenov pa še 
sploh ni konec. Centralna šola ima 
zdaj ogromno novo športno dvora-
no, nov izgled s parkom, novo igri-
šče na umetni travi, veliko prenov-
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ljeno nogometno igrišče na travi, ter 
prenovljeno rokometno/nogome-
tno igrišče z mehkim bitumnom. 

V prenovljeni športni dvorani sta ne-
davno nazaj nastopala Severina in 
Giboni.

DOGODKI/ATRAKCIJE
DUPLEŠKI TEDEN

Je letno združenje, ki poteka v oko-
lici Gostilne Valerija in trgovine Ja-
ger, v središču Dupleka. Ko sem bil 
majhen je prizorišče spominjalo na 
lunapark, z ogromno vrtiljaki, igrali, 
nastopi, sladkorno peno in stojnica-
mi. Zaključek dupleškega tedna je 
vedno bil zelo obsežen ognjemet. 
Žal pa je Dupleški teden z vsakim 
letom manjši in bolj skromen. Vse-
eno pa se je z leti pojavilo relativno 
veliko zanimivih kulturnikov, kot npr. 
Zlatko, Luka Basi, Polkaholiki, Severi-
na, Čuki …

VURBERŠKI FESTIVAL

Festival poteka na gradu Vurberk. 
Včasih je bil to sejem v srednjeveški 
tematiki, kjer smo otroci »divjali kot 

nori« z viteško opremo. V današnjih 
časih so to večinoma festivali z nas-
topi znanih skupin, kot so Mi2, Sid-
dharta in Nina Pušlar. Včasih je na 
Vurberku tudi PULSEcastle. 

VURKO PARK

V okolici grada se nahaja sveže 
zgrajen otroški/mladinski adrena-
linski park. Park je postavljen v oko-
lico bivših energijskih točk, katere so 
bile včasih nazorno označene, da-
nes pa je klopce na točkah zdravilne 
energije narava že napol vzela na-
zaj. Pred gričem vurberškega grada 
se nahaja Escape Room Duplek.

DRUŠTVA
Kljub skromnosti občine, v smislu 
velikosti in števila prebivalstva, pa 
imamo relativno obsežno število 
društev. To so na primer ribiško dru-
štvo, lovsko društvo, strelsko društvo, 
klub oldtajmerjev – avtomobilskih in 
kolesarskih, motoristično društvo, z 
ogromnim in čisto »skurjenim« do-
godkom vsako leto avgusta, judo 
klub, nogometni klub, in še mnogo 

več. Izmed zanimivejših je društvo 
ruskega kegljanja oz. Kegljači. To je 
dejansko društvo upokojencev, kljub 
temu pa so državni prvaki ruskega 
kegljanja. Novonastalo društvo, ka-
terega sem tudi član, se imenuje 
MTB Abuhi. Ime društva je nepre-
senetljivo nastalo zaradi najbolj pri-
ljubljenega piva med člani, iz strani 
mikrovarilnice lastnika Hude Lize, 
bara na Vurberškem gradu, gos-
poda Miha – organizatorja. Društvo 
se ukvarja z gorskim kolesarstvom, 
predvsem »downhill«. Z društvom 
smo naredili kopico prog na Vu-
rberku ter v Spodnjem Dupleku – na 
lokaciji, ki se imenuje »Mlin«. Ponov-
no, ime ni pretirano originalno, saj 
je na tej lokaciji v davnih časih stal 
ogromen mlin za moko.

V naslednji številki naj svoj domači 
kraj predstavi Nastja Šadl.

Viri fotografij:  
www.mojaobcina.si, www.duplek.si,  
www.visitlenart.si, www.maribor24.si,  
www.sloveniaguide.si, www.rsg.si, 
www.gradovislovenije.si



  
NEW YORK, NEW YORK 

Ljubezen na prvi pogled
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K o so se Združene države 
Amerike po omilitvi proti-
koronskih ukrepov ponovno 

odprle za turiste, je padla odločitev 
in s prijateljicami smo »bookirale« 
karte za New York. Čeprav Ameri-
ka nikoli ni bila moja sanjska desti-
nacija, sem se v spomladanski New 
York zaljubila na prvi pogled.

New York je eno najpomembnejših 
svetovnih finančnih in trgovinskih 
središč. Svetovna prestolnica mno-
žičnih medijev, politike, izobraže-
vanj, zabave, mode in umetnosti. 
V letu 2017 je bil New York ocenjen 
kot najbogatejše mesto na svetu. 
Kljub vsem presežkom, s katerimi 
lahko opišemo mesto, pa je New 
York poln ostrih nasprotij – 8,8 mi-
lijona ljudi različnih narodnosti, ver-
skih prepričanj, spolne usmerjenosti 
in materialnega položaja, sobiva v 
tem veličastnem mestu. 

Ker smo želele biti čim bližje dogaja-
nju, smo izbrale hotel na Broadwayu 
v neposredni bližini Times Squara. 
Tako smo si že prvi dan ogledale Ti-
mes Square, ki je ena največjih turi-
stičnih znamenitosti mesta. Dnevno 
bi naj Times Square prečkalo prib-
ližno 300.000 ljudi. Trg je osvetljen s 
številnimi reklamami in trgovinami, 
ki nudijo storitve 24/7, in predstavlja 
središče zabave in trgovine. Prav 
tako pa se na Times Squaru pred-
stavlja ogromno uličnih umetnikov.

MANHATTAN

Drugi dan smo se podale proti 
Lower Manhattnu, kjer smo si ogle-
dale Brooklyn Bridge, ki se razteza 
čez East River in povezuje Manha-
ttan z Brooklynom. Po mnenju mno-
gih je to eden najlepših mostov na 
svetu, ki je opevan v mnogih pesmih 
in knjigah, prav tako ga verjetno vi-
dimo v vseh filmih, ki se dogajajo v 
New Yorku. 

Nato smo se odpravile proti Grou-
nd Zero, kjer v spomin na dvojčka 
(World Trade Center), ki sta bila po-
rušena v terorističnem napadu 11. 
septembra 2001, stoji 9/11 Memorial. 
Memorial je zasnovan iz dveh ba-
zenov s slapovoma, kar simbolizira 
izgubo življenj. Slapovi bi naj utiša-
li zvoke mesta, zato daje to mesto 
občutek posebnega zatočišča, ki 
je dodatno zaščiteno še z več kot 
400 drevesi, ki obdajajo Memorial. 
Okrog obeh bazenov so napisana 
imena vseh žrtev, kar daje celotne-
mu spomeniku še dodatno težo in 
te še bolj poveže z žrtvami in njiho-
vimi svojci, saj na nek poseben na-
čin začutiš njihovo usodo.

Pot smo nadaljevale proti pristani-
šču, kjer smo se vkrcale na ladjico 
in si ogledale Kip svobode. Nismo se 
sicer odločile za izkrcanje na Liberty 
Islandu, saj nismo želele porablja-
ti časa s čakanjem v vrsti za ogled 
Kipa.
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AMERIŠKI  
PRIRODOSLOVNI MUZEJ

Naslednji dan smo izkoristile slabo 
vreme in obiskale Ameriški prirodo-
slovni muzej (American Museum of 
Natural History). Muzej slovi po svo-
jih razstavah in znanstvenih zbirkah, 
ki služijo kot terenski vodnik po ce-
lem planetu in predstavljajo pano-
ramo svetovnih kultur. V muzeju je 
razstavljenih 45 stalnih zbirk, poleg 
tega pa stalno dodajajo posebne 
razstave. Imajo več kot 34 milijonov 
primerkov rastlin, živali, fosilov, mi-
neralov, kamnin, meteoritov, človeš-
kih ostankov in kulturnih artefaktov. 
Med najbolj zanimivimi je zagotovo 
zbirka okostij dinozavrov, še posebej 
okostje Tyrannosaurus rexa.

MUZEJ MODERNE UMETNOSTI

Popoldne smo si vzele čas še za en 
muzej – The Guggenheim. Stavba, 
v kateri je muzej, je umetnina arhi-
tekta Franka Lloyda Wrighta. Glav-
na galerija je sestavljena iz rampe, 
ki se vije naokrog do vrha kupole, 
kar daje celotnemu muzeju prav 
poseben izgled. V muzeju so razsta-
vljena dela impresionistov, post-im-
presionistov, umetnikov zgodnjega 
modernega obdobja in sodobne 
umetnosti. Med drugim so v stalni 
zbirki dela Pabla Picassa, Jacksona 
Pollocka, Vincenta van Gogha, An-
dya Warhola, Salvadorja Dalija, Ed-
garja Degasa idr.

CENTRAL PARK

Sončno in toplo nedeljo smo preži-
vele na kolesih v Central Parku. Naj-
bolj prepoznaven park New Yorka 
je prav tako ena od znamenitosti, 
ki je prikazana v vseh filmih, seri-
jah in knjigah, ki se dogajajo v New 
Yorku. Central Park je eden najbolj 

LITTLE ITALY

Dan smo zaključile s sprehodom 
skozi kitajsko četrt Chinatown proti 
Little Italy, kjer smo si za večerjo pri-
voščile testenine. Pred odhodom so 
me vsi opozarjali na dejstvo, da je 
hrana v Ameriki slaba in zanič, ven-
dar smo tu jedle boljše testenine kot 
marsikje v Evropi.

MADISON SQUARE PARK

Pred odhodom v hotel smo se po 
poti ustavile na Madison Square 
Parku, ki ga zvečer osvetlijo. Po par-
ku so postavljene mize, kjer se ljudje 
ob večerih zbirajo in družijo ob živi 
glasbi in pivu. Dobra novica za vse 
ljubitelje piva je to, da je malo pivo 
velikosti našega velikega piva.

obiskanih urbanih parkov v Združe-
nih državah Amerike. V parku je og-
romno možnosti za preživljanje pro-
stega časa. Mnogo je sprehajalnih 
poti, ki vodijo po travnikih, gozdovih, 
okoli ribnikov in jezer. Kar nekaj je 
tudi otroških igrišč. Skozi celotni park 
je speljana krožna kolesarska steza, 
po kateri promet poteka enosmer-
no, kolesarska steza pa je polna 
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kolesarjev. Sončno vreme je v park 
privabilo ogromno obiskovalcev. 
Najbolj nas je navdušil Sheep Me-
adow, kamor so obiskovalci prinesli 
košare in odeje ter si priredili piknike.

GRAND CENTRAL STATION

Proti večeru smo se odpravile do 
železniške postaje Grand Central 
Station, ki se pogosto pojavlja v fil-
mih kot meeting point. Dan smo 
zaključile z večernim ogledom 
Manhattna. Avtobus nas je odpeljal 
po razsvetljenih ulicah Manhattna 
do Brooklyna, od koder smo videli 
Manhattanski skyline v vsej svoji ve-
ličini – stolpnice, v katerih še gorijo 
luči, vse skupaj pa odseva na gladini 

umetnosti. V muzeju so na ogled 
dela van Gogha, Picassa, Fride Ka-
hlo, Warhola, v muzejski zbirki pa 
sta tudi stola slovenskega kultnega 
oblikovalca Nika Kralja. 

BROADWAY

Kot sem že omenila, se je naš hotel 
nahajal na Broadwayu, ki ga nekate-
ri imenujejo tudi Theatre District. Po 
celotni soseski so oglaševana različ-
na Broadwayska gledališča, vsako 
pa promovira svojo predstavo. Da se 
gledališče smatra kot Broadwaysko, 
mora imeti vsaj 500 sedišč; manjši 
teatri se imenujejo Off-Broadway 
ali Off-Off-Broadway. Večina gle-
dališč pripravi eno predstavo, ki jo 
nato promovira in trži dokler je za-

njo zanimanje oz. dokler jim prinaša 
denar. Trenutno je predstava z naj-
daljšim stažem Fantom iz opere, ki 
jo bodo v letu 2023 ukinili po 35 letih. 
Me smo se odločile za ogled muzi-
kala Tina o življenju Tine Turner, ki 
nas je navdušil.

ŠOPING

Za zadnji dan smo si privoščile na-
kupovanje, saj je New York res raj 
za šoping. Obiskale smo trgovine na 
Peti aveniji, prav tako nismo mog-
le oditi brez, da se ustavimo še v 
veleblagovnici Mayc's, ki je prepo-
znavna po rdeči zvezdi v logotipu.

Nominacija za naslednji Mikrofon: 
Matevž Fak.
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reke. Prečudovit prizor, ki ga poznaš 
s fotografij, in si ga, dokler ga ne vi-
diš, težko predstavljaš.

Predzadnji dan smo pričele z obi-
skom Rockefeller Centra, kjer konec 
novembra postavijo ogromno bo-
žično drevo in drsališče, kar pritegne 
mnogo obiskovalcev z vsega sveta. 
V toplejšem delu leta je ta prostor 
namenjen ljubiteljem rolkanja in v 
času našega obiska jih je bilo kar 
nekaj, ki so izvajali razne trike in ak-
robacije. V sklopu Rockefeller Cen-
tra smo se povzpele na nebotičnik 
30 Rockefeller Plaza, na vrhu kate-
rega je razgledna ploščad Top of 
the Rock. Razgledna ploščad ponu-
ja izjemen razgled na Empire State 
Building in preostale nebotičnike.

MUZEJ MODERNE UMETNOSTI 

Dan smo nadaljevale v Muzeju mo-
derne umetnosti (Museum of Mo-
dern Art ali na kratko MoMA). Gre 
za prvi muzej v celoti posvečen mo-
derni dobi. Danes izredno bogata 
in raznolika zbirka ponuja pregled 
moderne in sodobne umetnosti od 
evropskega slikarstva in kiparstva 
iz leta 1880 pa vse do današnjega 
filma, oblikovanja in uprizoritvene 



ZADOLŽITVE
So jo izbrali, da bo naš 

pridni taubi – agentka za 
povezave v proizvodnji.

Da bomo vsi na tekočem 
tudi o povezavi s CDOD.

Nenehno ga zanima 
vse o osebni varovalni 
opremi. To tudi čekira!

Vse papirje  
za kadre uredi.

1,2,3 operativna podpora 
zakona ne spremeni.

Bič božji …

Lenor za GDIR.

Nekdo mora nositi 
odgovornost.Večkrat certificirana.

Ko kaj ne gre, samo 1x 
pove in reši vse.

SMO REKLI:  
»MELI BOMO DVA NOVA ISOTA.« 

ISO 14001 in ISO 45001
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MIKRO ODGOVORNOST

ALENKA ČEBULAR

Z godba se je začela 8. no-
vembra 2021, ko mi je Jure 
poslal izziv: »Zanima me, 

kakšen je postopek pridobitve cer-
tifikata ISO 14001 za našo proizvo-
dnjo«. Seveda si je Jure naknadno 
omislil certificirati še ISO 45001. Di-
rektor je požegnal in nas obvestil, da 
je odprt projekt: 

Certifikacija po zahtevah stan-
dardov ISO 14001:2015 Sistem za 

skladu in še pri mnogih, da smo se 
lahko odločili in izbrali certifikacijski 
organ TÜV SÜD Sava d.o.o.. 

Izbrali smo delovno ekipo z 10 člani.

Časovna opredelitev nam je določi-
la bistvene prelomnice.

Pripravila sem osnovna orodja, ki 
so nam delo olajšala, saj smo tako 
imeli »vse pri roki« in na enem mestu 
(v Teamsih).

ravnanje z okoljem (SRO) in ISO 
45001:2018 Sistem varovanja zdrav-
ja na delovnem mestu (VZD). Ali po 
naše: »Meli bomo 2 nova ISOta«.

IN SMO ZAČELI …

Najprej sem pridobila nekaj osnov-
nih okvirnih informacij pri certifika-
cijskih organih in svetovalcih za uva-
janje sistemov, pri izobraževalnih 
ustanovah, pri kolegih kakovostni-
kih, na Slovenskem podjetniškem 

Oblikovala pa sem tudi planer za 
aktivnosti, ki smo jih predvideli. 

Sproti je nastajala tudi spletna stran, 
ki bo kmalu dostopna vsem. 

KAJ SMO PRAVZAPRAV POČELI? 

Po nekaj sestankih z izbranimi zu-
nanjimi partnerji, ki so si tudi ogle-
dali proizvodnjo, smo se najprej lotili 
pregleda stanja. Naredili smo GAP 
analizo dokumentacije, s pomočjo 
katere smo ugotovili, kaj imamo in 
kaj še manjka.

ležili. Fantje in dekleta v proizvodnji 
so vložili ogromno mero energije 
in proizvodnjo skorajda postavili na 
glavo. Tako so: 

n pospravili, počistili in odstranili vse, 
kar je neuporabno, staro, moteče;

n namestili in uredili ekološke in čis-
tilne otoke;

n proizvodnjo razdelili na rajone in 
dodelili odgovorne osebe;

n s črtami so označili mesta za od-
laganje palet in transportne poti;

n delovna mesta so opremili z no-
vimi navodili za delo, za ločeva-
nje odpadkov, za uporabo OVO, z 
opozorili za VZD …;

Po principu »manj je več« vnašamo, 
kontroliramo, posodabljamo in po-
vezujemo podatke za SRO in VZD 
v enem dokumentu. Ta zajema vso 
zakonodajo skupaj z oceno usklaje-
nosti, okoljske vidike in njihov vpliv, 
zastavljene cilje s kazalniki in pro-
grame za področje SRO in VZD v 
proizvodnji.

Marsikaj je bilo potrebno postoriti 
tudi v prostorih proizvodnje labo-
ratorijskega pohištva. Naredili smo 
pregled prostorov, opažanja ove-
kovečili s fotografijami in pripravi-
li prezentacijo za vse zaposlene v 
proizvodnji. V naslednjih mesecih 
smo spremembe spremljali in be-
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n uredili in z označbami opremili 
deponijo;

n v delavnici 2 v 1. etaži prestavili, 
namestili in uredili police in regale, 
uredili električno napeljavo … 

n in še in še.

A to je šele začetek urejanja … slike 
povedo več kot tisoč besed …

STAGE 1 =  
PRELIMINARNA PRESOJA

Napočil je mesec junij, ko so priko-
rakali presojevalci (po dva za vsak 

CERTIFIKACIJA

Čas pa vedno neusmiljeno teče, 
»živčki popuščajo«, s svetlobno hit-
rostjo se približuje usodni datum. In 
nas je tudi dohitel: 11. in 18. oktober. 

11. 10. 2022 sta se vzporedno odvijali 
dve presoji: tista redna po standar-
du 9001, in sicer tako v Mariboru kot 
tudi v Sarajevu. Ob tej priložnosti 
vse pohvale kolegom v Sarajevu, 
saj so prejeli le dve neskladnosti. 
Za Mariborsko lokacijo jih je bilo še 
manj – nič!

Hkrati pa smo zagovarjali opravlje-
no za pridobitev / certifikacijo ISO 
45001 (VZD). Kar nekajkrat ta dan 
smo nekateri, npr. Zlatka, Samo in 
jaz, pomislili na večkratno klonira-
nje, a nam je tudi brez tega uspe-
lo! Kljub izdanim petim majhnim 
neskladnostim, sta nam presojeval-
ca čestitala in potrdila, da imamo 
certifikat tako rekoč že v žepu.

standard) in opravili pregled nare-
jenega. To je vmesni pregled opra-
vljenega, imenovan STAGE 1. Njegov 
namen je ugotoviti, kaj smo pozabili, 
spregledali, naredili morda narobe, 
tako v dokumentaciji, kot »na tere-
nu«. Namen certifikacijske hiše je 
torej POMAGATI, da uvedemo zah-
teve pravilno in tako zagotovimo us-
pešno certificiranje. 

Našli so 20 neskladnosti na podro-
čju SRO (ravnanje z okoljem) in 8 za 
področje VZD (varnost zdravja na 
delovnem mestu). 

Sledil je še 18. oktober, ko smo gostili 
presojevalca za certifikacijo po ISO 
14001 (SRO). Ta dan je potekal bi-
stveno lažje in bolj gladko, saj ni bilo 
motečih faktorjev in smo se v celoti 
lahko posvetili tematiki. Presojevalca 
sta prečesala vse dokumente, ana-
lizirala zastavljene cilje, povezavo 
le-teh z izpolnjevanjem zakonodaje, 
predvidene programe z vsemi la-
stnostmi, ki jih ti morajo imeti – odg. 
osebo, rok izvedbe, potrebne člo-
veške in finančne vire, kompetence 
osebja, planiranje in izvajanje spre-
memb ter presoj, in še in še. Vse 
to in še več mora seveda biti nekje 
zapisano. Hkrati sta ponovno preg-
ledala tudi teren – proizvodnjo in 
našo deponijo. Končni rezultat: spet 
čestitke presojevalcev, kljub šestim 

izdanim neskladnostim. Še več – 
pohvalila sta nas z besedami: 

»Ponosni smo na vas! Nobeno 
podjetje je še ni odneslo brez 
neskladnosti na deponiji!«

Tako, pa smo zaključili. In sedaj ča-
kamo le še na certifikata. Slednja 
dobimo, ko bodo presojevalci v ma-
tičnem podjetju TÜV SÜD Nemčija 
dali zeleno luč za tisk. 

PA SMO RES ZAKLJUČILI? 

Ne, vsekakor ne. Čaka nas še og-
romno dela. Zgoraj sem navedla 
programe, cilje in ostalo. Vse to bo 
potrebno sedaj redno urejati, spre-
mljati in beležiti – ali strokovno – sis-
teme bo potrebno vzdrževati. 

Zato zavihati rokave in s polno paro 
naprej. Čeprav smo certificirali le 
proizvodnjo, se vse, kar zajema po-
dročje okolja in varovanja zdravja 
na delovnem mestu, tiče prav vseh 
nas. Zato že ves čas uvajanja teh 
dveh certifikatov tesno sodelujemo 
tudi s timom CDOD. Vsaka dodatna 
pomoč in sodelovanje bosta dobro-
došla. Konec koncev gre za naše 
okolje in zdravje.

Srčno upam, da bo z novimi certifi-
kati zdaj en čas mir …

 … IN NE RECI, DA NISI 
VEDEL/A …

Odgovorna oseba za SRO in 
VZD: Samo Podgornik

Vodenje sistemov SRO in VZD 
v proizvodnji: Alenka Čebular, 
Zlatka Nikl

Nudenje Prve pomoči 
zaposlenim v delovni 
organizaciji – po lokacijah: 
upravna stavba: Boštjan 
Perko, proizvodnja: Nejc 
Pupaher, Doroteja Ketiš, 
servis: Marko Gril, logistika, 
skladišče: Alen Hedl

Omarice prve pomoči, 
defibrilator in OVO oprema: 
Boštjan Perko

Administrativna podpora VZD: 
Jasmina Zelenik

Izvajanje SRO in VZD v 
proizvodnji po dodeljenih 
rajonih: Nejc Pupaher, Vid 
Kološa, Drago Tutek, Matej 
Verbošt, Vojko Kunstl.

Apeliram na vodje, da 
predlagajo nove notranje 
presojevalce. Nekaj smo jih 
izgubili, novi certifikati bodo 
zahtevali še dodatno delo in 
več ljudi. Na srečo imamo 
tudi že nekaj interesentov … 
Moj naslov poznate.

MIKRO ODGOVORNOST



 
(POLARNI MEDVEDEK) SKY
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O d majhnih nog so mi psi 
blizu in že v osnovni šoli 
sem bil odločen, da bom 

enkrat imel čisto svojega. Precej hit-
ro sem tudi vedel, katere pasme bo. 
Predlansko jesen se mi je tako prid-
ružil samojed Sky. Sky je zelo tipičen 
predstavnik svoje pasme, tako vizu-
alno kot tudi karakterno.

Vizualno to pomeni vpadljivo dolgo 
belo dlako (veliko dlake), zavihan ko-
šat rep in značilen nasmeh, s privi-
hanimi kotički ustnic. 

Karakterno pa to pomeni, da je ži-
vahen, navihan, izredno pameten 
(predvsem, ko gre za njegovo ko-
rist), prijazen do vsakogar, včasih pa 
tudi svojeglav, pri čemer zna zelo 
jasno izraziti svoje nestrinjanje. 

Kot nakazuje že njegova zunanjost, 
je njegov najljubši letni čas zima 

– optimalne temperature za pre-
življanje časa zunaj so na točki, ko 
ljudi že pošteno zebe (od -5 °C pa 
navzdol). Temperatura, ko samoje-
dom postane hladno, je okoli -28 °C, 
prehladno pa okoli -50 °C. Naspro-
tno seveda niso največji navdušenci 
nad poletji, čeprav pa ima njihova 
dolga in gosta dlaka tudi takrat po-
membno vlogo, saj jih ščiti pred vro-
čino in soncem. Kot zanimivost naj 
dodam, da ima tudi njihov značilen 
nasmešek, svojo uporabno vlogo – 
preprečuje slinjenje, saj bi slina ob 
zelo nizkih temperaturah zmrznila. 
Sicer pa je v vseh pogledih čudovit 
spremljevalec, ob katerem ni nikoli 
dolgčas in ob katerem se občasno 
počutiš, kot da nisi lastnik psa, am-
pak spremljevalec super zvezdnika, 
ki se kopa v pozornosti, kjerkoli se 
pojavi (in v tem neizmerno uživa). 

Sky je avgusta dopolnil dve leti, pres-
tal pa že precej veliko preizkušnjo. Že 
v prvem letu, v obdobju rasti, so se 
pojavile težave (precej »široka« hoja, 
pokanje v sklepih zadnjih tačk) in 
diagnoza, ki je pasjeljubci nikoli nis-
mo veseli – kolčna displazija. Kljub 
temu, da je Sky rodovniški, potomec 
vrhunskih prednikov brez vsakršnih 
težav, je imel nesrečo pri loteriji ge-
nov. Diagnoza v grobem pomeni, da 
se kolčna glavica ne prilega kolčni 
ponvici, kar prej ali slej privede do 
artritisa, ki rezultira v bolečinah in 
posledično izgubi mobilnosti. Ob kru-
ti diagnozi je bila svetla točka ta, da 
pri mladih psih, ki še rastejo, obstaja 
rešitev – operacija po metodi TPO 
ali trojna pelvična osteotomija. Zah-
tevna operacija, kjer se medenično 
kost prereže na treh delih in obrne v 
primeren položaj.

 Članek pripravila: Kristina Cuznar

MIKROLJUBLJENČKI

MARKO GRIL

Operacija je v prvi vrsti precejšen 
finančni zalogaj. Sama cena ope-
racije in vsega potrebnega po njej 
je namreč precej bližje petmestni 
številki kot trimestni, dodatna teža-
va pa je, da je tudi časovno obču-
tljiva. Navadno se lahko omenjeno 
operacijo izvede samo pri psih, ki 
še rastejo, tj. pri samojedih cca. 8 - 9 
mesecev. Sky jih je imel ob postavitvi 
diagnoze slabih sedem. Tako je bilo 
potrebno praktično v nekaj tednih 
nekako na kup »pričarati« več tisoč 
evrov, ki jih v tistem trenutku nisem 
imel. Predlogi, kot so »pusti ga dok-
ler bo, potem ga pač daš uspavati« 
in »vrni ga vzreditelju in vzemi dru-
gega«, kakopak zame niso bili spre-
jemljivi. Tako je s strani prijateljev 
prišla ideja o »crowdfundingu«, ki mi 
sicer prvo »ni preveč dišala«, ampak 
imel sem samo dve izbiri – ali ga 
pustim na milost in nemilost (vete-
rinar mu je napovedal cca. leto, leto 
in pol), ali pa požrem ponos in se za-
deve lotimo. Na srečo sem se odločil 
za slednje. Odziv je bil izjemen in do 
operacije, ki je bila izvedena nekaj 
tednov kasneje, je bila potrebna ko-
ličina bankovcev pripravljena – vra-
ta, da Sky dobi novo priložnost pa 
so bila na stežaj odprta. Operiran je 
bil dva dni preden je dopolnil osem 
mesecev. Noč po zahtevni opera-
ciji je preživel na veterinarski kliniki, 

že zjutraj pa se je vrnil domov, saj 
je vse potekalo brez zapletov. Kljub 
temu, da bi mislil, da je z operaci-
jo najbolj naporen del mimo, se je 
najbolj pester del šele začel – pes 
mora po omenjeni operaciji na-
mreč osem tednov strogo mirovati. 
Vsak, ki je kdaj imel mladega psa 
bo razumel, da to ni preprosta na-
loga. To namreč pomeni osem te-
dnov brez sprehodov in brez igre, ki 
vsebuje gibanje, kar pa je seveda iz 
tedna v teden težje, saj se vsak dan 
bolje počuti. Tudi kasneje se gibanje 
uvaja postopoma, sprehodi se te-
densko podaljšujejo po pet minut. 
Značilno je tudi, da pes med miro-
vanjem izgubi ogromno mišične 
mase, kar je bilo potrebno kasneje 
pridobiti nazaj, saj se v nasprotnem 
primeru lahko hitro zgodi, da pride, 
zaradi kompenzacij pri gibanju, še 
do drugih poškodb. Večji del mi-
šične mase si je Sky povrnil s po-
močjo hidroterapije (nekje v ozadju 
pri omembi tega sicer slišim smeh 
Tadeja Toša). Postopek od operacije 
do polne mobilnosti je trajal skoraj 
8 mesecev, poseben izziv pa je bila 

tudi dlaka, ki je rasla izjemno počasi 
in je svojo prvotno dolžino dosegla 
šele po več kot letu dni po posegu. 
Kljub vsemu pa je Sky danes, leto 
in pol po operaciji, povsem norma-
len, polno aktiven in zdrav pes, brez 
kakršnihkoli težav. Celoten proces je 
bil dolg in zahteven, ampak vsekakor 
vreden vsakega evra, živcev in po-
nosa. Po koncu celotnega procesa 
sva za piko na i prišla še v podjetje, 
kjer sva dobrodošla oba. Tako lah-
ko Skya kdaj pa kdaj srečate tudi v 
pisarnah kalibracijskega laboratorija 
ali v okolici našega podjetja – more-
bitne pozornosti bo vedno vesel.



  
7 VRST POČITKA 

Počitek je varno, naravno in učinkovito zdravilo, ki je v zadnjem času 
prevečkrat pozabljeno.

Teorijo o 7 vrstah počitka je v 

svoji knjigi Sacred Rest: Reco-

ver Your Life, Renew Your 

Energy, Restore Your Sanity, 

predstavila dr. Saundra Dal-
ton-Smith. Po njenem mne-

nju protistrup izgorelosti niso 

le počitnice, temveč najprej 

prepoznavanje, katero vrsto 

počitka najbolj potrebujete. 

Nato pa sprejemanje majhnih 

strategij, da se znova napolni-

te z energijo.
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Ne glede na to, katero vrsto počitka 
izberete, svojemu telesu omogočite, 
da se sprosti in obnovi. Vzemite si 
vsaj en dan v tednu za počitek in 
uživanje v času z družino in prija-
telji. To bo blagodejno delovalo na 
vaše telo.

preobremenjen z obveznostmi nas-
lednjega dne, vam lahko pomaga, 
da te stvari izpišete na list papirja. 
Tako se bodo zdele bolj urejene in 
obvladljive.

3. SENZORIČNI POČITEK

Tehnologija, ki vam po eni strani lah-
ko pomaga pri hitrejšem in učinko-
vitejšem delu, vam po drugi lahko 
črpa energijo. Pomislite na nešte-
to zvonjenj, piskanj in prekomerne 
svetlobe, ki jo proizvajajo te napra-
ve. Vsi ti zvoki in utripajoče luči so 
dovolj, da povzročijo senzorično 
preobremenitev. Čas, ki ga preži-
vite brez elektronskih naprav, je 
ena bistvenih vrst počitka.

MIKROPOLET

L judje ne potrebujemo samo 
spanca, potrebujemo tudi 
počitek – ti dve besedi nista 

sopomenki. Počivate lahko namreč 
tudi, kadar ne spite.

Ste že kdaj spali več kot 7 ur in kljub 
temu bili že zjutraj povsem izčrpa-
ni? Spanje je fizičen počitek, vendar 
telo potrebuje veliko več kot to. Da bi 
preprečili izgorelost, naj bi potrebo-
vali kar 7 vrst počitka.

BRANKA KADIĆ

ti svojim čustvom. Pravico imate, 
da vljudno zavrnete povabila, ki ne 
najdejo mesta v vašem urniku in se 
čustveno odpočijete. 

6. DRUŽBENI POČITEK

To pomeni, da se odklopite od 
sveta okoli sebe in si vzamete 
nekaj časa za samorefleksijo. V 
današnji družbi se je skoraj nemo-
goče skriti – vedno smo povezani in 

dosegljivi preko telefonov in drugih 
elektronskih naprav.

Čeprav smo družbena bitja in pot-
rebujemo ljudi okoli sebe, potrebu-
jemo tudi čas zase. Bistvo družbe-
nega počitka je to, da se odklopimo 
od okolice in se za nekaj časa 
posvetimo samo sebi in svojim 
potrebam.

7. DUHOVNI POČITEK

Za vstop v fazo duhovnega počitka 
lahko storite marsikaj – ena od teh 
stvari je jok. Ste se po intenzivnem 
joku kdaj počutili bolje? To je zato, 
ker s tem sprostite notranji stres in 
očistite svojo dušo. Če se počutite 
preobremenjeni ali duhovno šibki, 
si dovolite zajokati. Če veliko svo-
jega časa namenite delu na sebi in 
ukvarjanju z duhovnostjo, potem je 
prav, da si kdaj pa kdaj vzamete tudi 
duhovni počitek v smislu, da za kak-
šen dan opustite prakse in počnete 
nekaj drugega. Tudi to je dovoljeno. 

Vir: powerofpositivity.com, 
maratonpozitivnepsihologije.si

meje. Ko boste naslednjič preobre-
menjeni z vsakodnevnimi pritiski, 
pojdite na sprehod v gozd ali park 
in uživajte v lepotah narave. Svojo 
kreativnost uporabite še pri svojih 
hobijih in zabavnih dejavnostih, ki 
vam dvignejo razpoloženje.

5. ČUSTVENI POČITEK

Ste vedeli, da izražanje svojih občut-
kov zahteva veliko energije? Pomis-
lite na niz čustev, ki vas preplavljajo 
vsak dan. Če ste empatičen pos-
lušalec, znate zrcaliti govorniko-
ve občutke, kar jemlje tudi vašo 
energijo.

Morda ste sočutna oseba, ki absor-
bira vsa čustva v sobi, kar vas lahko 
preobremeni. Morda želite ugajati 
drugim in se čutite dolžne govo-
riti to, kar bi radi slišali, saj vas je 
strah zavrnitve. Nasmehnete se in 
skrijete svoja čustva ter poskušate 
biti »dobra oseba«.

Ljudje, ki se čutijo dolžne ugajati 
drugim, lahko počitek in olajšanje 
najdejo v tem, da postanejo zves-

1. FIZIČNI POČITEK

Vaše telo lahko počiva aktivno 
ali pasivno. Aktiven način oddiha 
je sprehod v naravi ali nežne vaje 
za raztezanje, pasivni oddih pa lah-
ko vključuje popoldansko siesto na 
kavču.

2. MENTALNI POČITEK

Tudi celodnevni spanec vas ne 
bo osvežil, če je vaš um utrujen 
in preobremenjen. Morda se spo-
padate s težavami doma ali v služ-
bi. Tudi po tem, ko končno zaspite, 
lahko vaši možgani premišljujejo in 
prekinjajo vaš spanec ter ustvarjajo 
slabe sanje. 

Mentalni počitek lahko dosežete s 
preusmeritvijo misli ali razvedrilom. 
V službi si vzemite občasen od-
mor, da si »spočijete možgane«, 
doma pa si lahko vzamete čas za 
meditacijo, da izpraznite misli in 
opustite skrbi. Če je vaš um zvečer 

4. USTVARJALNI POČITEK

Odgovornosti doma, v službi in 
v javnosti lahko utrudijo vaš um. 
Čeprav morda uživate v reševanju 
težav in snovanju idej, ima vse svoje 



 
LEDENA BALERINA 

MIKROHOBBY

T okrat bomo predstavili Kri-
stinin hobi, za nas Slovence 
dokaj nenavaden šport – 

umetnostno drsanje.

Se mi kar zvrti v glavi ob misli na vse 
te piruete – poglejmo, ali se je kdaj 
zvrtelo tudi Kristini.

letih in sem bila že kar pozna v pri-
merjavi z drugimi.

Znano je, da so države vzhodno 
od Urala neverjetno dosledne za 
takšne treninge. Mlade drsalce 
že pri kakšnih 10 letih pošljejo 
v športne šole in potem sledi 
trening, trening in trening. Se pri 
nas tudi izvaja takšen pritisk nad 
mladimi drsalci? Verjetno nas 
veliko ve, da to ni lahek šport 
in da je to šport, pri katerem je 
res, če ne najbolj, pomembna 
orientacija. Kako sploh potekajo 
treningi? Verjetno kar nekajkrat 
na teden.

Nekaj let preden sem začela treni-
rati umetnostno drsanje, je na Jese-
nice prišel profesionalni ruski trener 
Valerij Babitski, ki je kakovost jeseni-
škega umetnostnega drsanja moč-

no dvignil. Nato sta se mu pridružili 
še trenerki; žena Elena Babitskaia in 
hčerka Olja Bebitska. Bili so krasni 
in izredno kakovostni trenerji. Oni 
so mi pustili največji pečat in pripo-
mogli, da sem na treninge res rada 
hodila.

V tistem času smo imeli treninge 
tudi trikrat na dan po eno uro, 6 dni 
v tednu, ob nedeljah pa smo bili 
prosti. Treninge na ledu smo imeli 
pred šolo ob 6. uri zjutraj, nato ob 
12. uri, zvečer ob 18. uri pa smo imeli 
še »suhi« trening, na katerem smo 
trenirali v fitnesu in imeli kondicijske 
treninge v dvorani. Poleg tega smo 
imeli tudi ure baleta. Poleti treningi 
niso bili tako intenzivni – takrat smo 
namreč trenirali z rolerji, s čimer 
smo si nabirali kondicijo. Sicer sedaj, 
ko pomislim – trikrat na dan se mor-

 Intervju pripravila: Branka Kadić
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da res sliši veliko (v današnjih časih 
bi se verjetno že porajalo vprašanje 
o kršenju otrokovih pravic), ampak 
jaz sem res komaj čakala na trenin-
ge. Ledu se nisem naveličala.

Kolikor vem, v današnjem času tre-
ningi potekajo 6 dni na teden.

Si se kdaj udeležila kakšnega 
tekmovanja? Kakšni so bili 
rezultati?

Imeli smo razne nastope v lede-
ni dvorani Podmežakla, Bled … Bila 
sem na tekmah v Celju in v Zagrebu. 
Mesta se sicer ne spomnim, ampak 
kot imam v spominu, ni bilo nekje 
prav visoko.

Imaš kakšno ledeno prigodo 
za nas? Kakšna zanimivost iz 
treningov/tekem?

Najbolj smešen dogodek je bil, ko 
sem na eni tekmi zaključila nastop 
in so v mojo smer poletele plišaste 
igrače (kot se je to dogajalo na več-
jih tekmah, pri priznanih drsalcih). 
Vse so bile enake kot tiste, ki sem 
jih tudi sama imela doma. Mami je 
namreč na skrivaj na tekmo prines-
la (moje) igrače in mi jih po nastopu 
pometala na led. To me je zelo raz-
veselilo. 

Vem, vsaj mislim da vem, da si 
opustila aktivno drsanje zaradi 
šole in pomanjkanja časa za 
trening. Ampak, ali so bile za to 
krive tudi kakšne poškodbe?

Na naši osnovni šoli smo imeli špor-
tni oddelek. Izostanke od pouka za-
radi treningov so tako tolerirali. Na 
mojo žalost sem nehala trenirati, 
ker sem se rahlo poškodovala (ne 
na drsanju), po drugi strani pa so 
treningi vzeli tudi veliko časa mojim 

staršem, ki so me vozili na treninge 
tudi med službo. Še danes mi je zelo 
žal, da nisem trenirala dlje. Kasneje 
sem začela jahati in trenirati odboj-
ko, a ljubezen do drsanja še vedno 
ostaja.

Kaj ti je drsanje dalo?

Pri učenju drsanja (sploh pri skokih), 
smo večkrat dnevno padli in pristali 
na tleh. Za vsakim padcem smo se 
pobrali in drsali naprej – to je za živ-

ljenje nasploh zelo dobra šola.

Še vedno pa se rada zavrtiš na 
ledu, ne?

Drsanje mi je še vedno najlep-
ši šport – tudi po televiziji ga rada 
spremljam. V zimskem času vsaj 
enkrat na mesec, z največjim vese-
ljem, obujem drsalke in grem na led. 
Najlepše je bilo, ko je zmrznilo jeze-
ro Bled in smo lahko drsali kar tam. 
Pozimi grem večkrat rekreativno 
drsat za dušo – vendar mi je veliko 
bolj pri srcu trening v prazni dvorani, 
ko je ledena ploskev »na frišno zrol-
bana« in ni gneče. Pri drsanju imam 
občutek, da letim. Med poletjem me 
boste tudi velikokrat videli na roler-
jih, ker tudi pri tem zelo uživam.

Kdaj greva v Mariborsko ledno 
dvorano, da me naučiš trojni 
Tolup? 

Hehe, greva čim prej, morda nama 
tvoje veze (možek) zrihtajo še kak-
šen privilegiran termin? Za trojne 
skoke pa bi morala še trenirati …

KRISTINA CUZNAR

Kristina. Umetnostno drsanje? To 
je verjetno zato, ker si Gorenjka. 
In šport, ki je znan pri Gorenjcih je 
hokej. Ker si pač punca, si šla na 
led z bolj nežno zadevo, ne?

Na Gorenjskem, od koder v origi-
nalu izhajam in kjer sem živela, so 
doma zimski športi. Odraščala sem 
na Jesenicah, kjer je doma hokej. 
Ker sem bolj nežna po duši, se mi je 
hokej zdel pregrob šport, zato sem 
šla na led z bolj nežno zadevo. Kot 
otrok sem trenirala umetnostno dr-
sanje. Priporočena starost za zače-
tek treniranja je pet ali šest let (ne-
kateri začnejo že pri 4 letih, drugi še 
prej). Sama sem začela drsati pri 6 



 
FILMOFIL MATEVŽ PRIPOROČA

Top Gun: The Prestige / Another Round 

LJUBITELJSKA KUHARICA  
SIMONA PRIPOROČA

Stročji fižol z ocvirki
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MIKROVALOVKA

PRIPRAVA

Stročji fižol operemo in ga v sla-

ni vodi kuhamo toliko časa, da se 

zmehča.

Čebulo sesekljamo in prepražimo 

na olju, dodamo ocvirke in na koncu 

še kislo smetano.

Dodamo stročji fižol in dušimo prib-
ližno 10 minut.

Dober tek.

Za naslednjo izdajo nominiram De-
jana Hojnika.

Vir: www.mojirecepti.com

SESTAVINE 
1,5 kg stročjega fižola
sol
1 čebula
2 žlici sončničnega olja
4 žlice ocvirkov
180 g kisle smetane

Za prihodnjo izdajo Mikrofona naj nam najljubša filma predstavi 
Anja Caf.

THE PRESTIGE (2006)

IMDB ocena: 8,5
Režija: Christopher Nolan
Država: Velika Britanija, ZDA
Glavne vloge: Christian Bale, Hugh Jackman, Michael 
Caine, Scarlett Johansson, David Bowie, Andy Serkins, 
Pipper Perabo
Žanr: misteriozni triler, drama

London. Konec 19. stoletja. Tesna prijatelja služita kruh kot 
amaterska čarovnika in iščeta nove trike ter ideje za svoje 
predstave, da navdušita občinstvo. Nesrečni dogodek zah-
tevnega akta med predstavo spremeni prijateljstvo v rival-
stvo in medsebojno sovraštvo. Preobražena drug drugemu 
kvarita predstave, dokler ne pride do ultimativne ideje ča-
rovništva tistega časa – potovanje v času in prostoru. Med-
tem, ko Alfred (Christian Bale) uspešno izvaja vsako svojo 
predstavo in polni teatre, Robert (Hugh Jackman) komaj sledi 
uspehu svojega rivala, zato išče rešitve, kako biti boljši. Uto-
pija lastnega neuspeha ga žene tako daleč, da rešitev poi-
šče v znanstvenih rešitvah in izumih enega največjih fizikov, 
kemikov in elektroinženirjev tistega časa – Nikoli Tesli (David 
Bowie).

MIKROVALOVKA

MATEVŽ FAK

ANOTHER ROUND (2020)
IMDB ocena: 7,7
Režija: Thomas Vinterberg
Država: Danska
Glavne vloge: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, 
Magnus Millang
Žanr: komedija, drama

Druk – izvorni naslov danskega filma, nagrajenega z oskar-
jem za najboljši mednarodni celovečerni film, je v slovenšči-
no preveden kar v »Nažgani«. Danski učitelji se srečujejo s 
problematiko dolgočasenja in nemotiviranosti svojih učen-
cev, zaradi česa izgubljajo željo za poučevanje, se oddalju-
jejo od svojih najbližjih in se spogledujejo z depresijo. Pridejo 
celo do debate o študiji nekega psihiatra, da so ljudje z 0.05 
promila v krvi bolj zabavni, kreativni in sproščeni. Tako se štir-
je učitelji odločijo izvesti socialni eksperiment z idejo, da bodo 
med svojimi predavanji nekoliko »pod gasom«. Pravilo je, da 
lahko pijejo le med časom predavanj in da z alkotesti sproti 
preverjajo raven alkoholiziranosti. Dejansko na ta način dvig-
nejo uspeh svojih učencev in izboljšajo svoja predavanja, 
vendar zadeva kar hitro uide izpod nadzora … Pa da ne bi 
kdo, po ogledu filma, imel kakšne ideje, da kakšen podoben 
eksperiment izvede tudi na Mikro+Polo.

SIMONA ROSC



 
PREHITRI PRSTI

Pravijo, da ko »kiksneš mimo, ga kiksneš na polno«. In to se je zgodilo Teji.

 
KRATICE 

Seos! Dugo me ni blo. 
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MIKROANEKDOTA

P a začnimo na začetku. V 
mesecu juliju sem se odpra-
vila na dvotedenski dopust. V 

tem času je naša Nathalie prazno-
vala abrahama – za takšen jubilej 
se seveda podari nekaj posebnega.

Tejo in Kristino zadolžim, da se zme-
nijo, kaj se bo kupilo, da se pobere 
denar in uredijo vse zadeve, ki so-
dijo zraven. Teja je bila v tem času 
še vedno zelo na novo, zato sem ji 
obljubila, da bom dosegljiva na tele-
fon in na e-mail.

In sredi dopustniškega uživanja pri-
leti e-mail:

Najlepši odgovor je bil pa od Natha-
lie: »Bom se naredila francoza«.

Zelo smo bili veseli, da je Nathalie 
vse skupaj sprejela s šalo, a žal se tu 
zgodba še ne konča.

Teja je hotela zavoženo preseneče-
nje popraviti in se pošaliti ob predaji 
darila. Tako je Nathalie prejela vsto-
pnico za koncert Salome. Teja čaka 
na reakcijo, Nathalie brez reakcije 
na obrazu. Teja še kar čaka, Natha-
lie še kar brez reakcije. 

No in čez čas, ko sta Teja in Kristi-
na le ugotovili, da je vrag vzel šalo, 

sta naši zlati Nathalie podarili pravo 
darilo, ki se ga je Nathalie prav za-
res razveselila, v začetku oktobra pa 
uživala na koncertu Andree Bocellija.

To je bil njen prvi koncert Bocellija 
in Tejina zadnja organizacija po-
membnih dogodkov.

Imaš tudi ti kakšno anekdoto? Povej 
mi jo, da se bomo malo nasmejali.

BRANKA KADIĆ

STATISTKA MARIJA

zgrabim, al kdo pač je bil kriv za to. 
Ko srnica … hop, hop, hop, Marijica 
poskok.

V glavnem … tolko nas je, da nea 
več niti sledim. Pol pa dobim na 
mizo papire, pa gor sto kratic. Pa 
luba Gela, kak te naj vem, kdo to je! 
Za one stare, ko so že inventar še te 
nekak vem, vse ostalo pa je magla 
v glavi.

Pol pa ker tak nea vem kdo je, pa se 
zgodi situacija-asociacija.

Ste vidli ono novo na servisu. Baje 
je TEJP. Jaz pa vam povem, da se 
ne napiše Tejp, ampak kaseta. Ka-
seta je po slovensko. Tisti, ko pa nea 
vete, kaj je kaseta, pa te niste meli 
pestrega otroštva. Pa kaj si ti ja nor, 
kak sem iz radia snemala muziko 
na kasete. Zaprla sem se f sobo, pa 
se mami pred tem vun zadrla: »Nea 
hodi zaj f sobo, ker bom snemala!«. 
Te pa sn že mislila kak sem si fajn 
posnela, ko je pri koncu pesmi ovi 
na radiju začel lapat. Mamicu, da 
mu vidim. Aja pri kraticah smo, ne 
pri mojem otroštvu.

ZDRK! Kaj si ga rad ….? Uuuuuhuhu-
huuu, Marija ti porednica.

Te pa sem prišla gor, da imamo na 
firmi dva Hrvata, pa tega nikol ni no-
ben reko. BRAK. To pomeni zakon, 
oni zakon, da sta dva poročena. Ja 
saj vem, da je poročena, ampak mi 

STATISTKA MARIJA

K riv je toti Covid al korona, al 
pa oboje, saj nea vem. Jaz 
sem ovega Kitajskega de-

cemberskega fasala. Ja tistega, ko 
je pol marca al kdaj k nam prišo. 
Jebote, kaki virus je to. Mene je držo 
tri leta. 

Tri leta veš kaj je to. Zaj sem komaj 
lahko prišla delat. Pa jaz sem se 
ja fsaki tretji dan testirala, pa skoz 
mela eno črto. Nikak da sta dve. Te 
pa se firma hvali, kak so tote teste 
prodajali, pa komu fse. Jaz sem jih 
pol pokupla. Jaz! Te mene pa noben 
ne bo pohvalo? Jaz sem ja pol pla-
če dala za tote teste, pa še to sem 
mela ono plačo, ko si na bolniški, pa 
te nea fsega vun dobiš.

Ampak zaj sem opet tu! Končno sta 
bli dve črti na testu. Zaj sn te lahko 
prišla.

Kar naenkrat nas je ful na toti firmi. 
Pa jaz ko da sem po bolniški prišla 
v drugo firmo. Fala bogi je še direk-
tor isti. Ampak kaj ste vi vidli, kaki sivi 
je rato v totih treh letih, kaj sem jaz 
kovidna doma ležala? Pa ovi direk-
tor za pohištvo je tui ful sivi rato. Veš 
kaj je hecno tu? Sn čula, da mata 
oba neke mlade može pa punce. 
Pa vija dva bi ja mogla vun zgledat, 
ko dve mali srnici, ne pa da sta siva 
ratala. Jaz da bi tak mladega mela, 
bi ko srnica letela na Kitajsko, da 
ovega vampira al netopira za vrat 

tudi dol visi za to. Ko da mormo zaj fsi 
vedet, da je poročena. Hrvatek pa je 
JAKO. To po naše pomeni zelo. Jako 
si ljep, sunce moje zlato … grrrrrr.

Kaj vete vi, da so meje sestre tui Hr-
vatice. Ja tam doli iz Dalmacije so. 
Komaj čakam tote praznike, da pri-
jejo na obisk. Kak bomo opet lepe 
pubece gledale! Pa zaj ko sn že pri 
praznikih … BRAZ, Braz, dedek Mraz, 
prišel je božični čas. Kak te naj de-
lam druge stvari, če pa me že tote 
kratice tak zaposlijo?

Te pa še ugotovim, da je en na firmi 
samo za davke – DAVK. Toti je ziher 
z ANJS f pisarni. Kdo pa njo pozna, 
pa tak ve, da bi ta n v njeni kratici 
lahko vun spustli. Tak ko je opasna, 
bi ji AJS bol paso.

Pa za dekoracije je zaj en al ena. 
DEKO-racije. Jaz pa sn bla ziher, da 
Alenka to še vedno dela. 

Kaj se spomniš ovega sestanka z 
direktorom, ko smo se mogli od 
doma priklopit na video. Te pa je 
nekaj govoril, da jamramo, da nea 
plače rastejo. Jaz sn prišla gor, kdo 
je krif. GREB-atora mamo na firmi. 
Totega bo tui enkrat KARM-a dole-
tela.

Jaz bi zaj še kuj pisala, ampak je 
delovni čas potekel. Luba Gela, da-
nes sem pa res bla pridna. Sn dost 
nardila. Seos!

Ste opazili komu je Teja naslovila 
e-mail? 

Sledilo je kar nekaj odgovorov:

»Če si dala DL servis tudi ona to 
vidi.«

»To pa bo presenečena.«

»Bruhala bom.«



 
ŠALE ZA DOBRO VOLJO
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MIŠKO SHOW

Zakonski
Po 25 letih zakona pripraviš romantično 
vzdušje, prižgeš sveče … potem pride ona  
in vpraša: »Kdo je umrl?«

Danes zjutraj je bila takšna megla, da sem 
moral ženo obrniti proti sebi – prepirala se je 
na napačno stran.

Petelin je najsrečnejša žival na svetu.  
Toliko ženà, pa nobene tašče.

Najlepše je spati s svojo ženo.  
Vse ostale hočejo seks.

*  *  *
Gostilniški
Sem pohvalil natakarja, da imajo velike 
porcije in da sem se dobro najedel.  
»Gospod, družinske pice so vedno velike …«

Sedimo v »kafiču« in vsi normalno gledajo  
v telefone. Samo jaz natakarici v dekolte.  
P.S. Stara šola.

*  *  * 

Zdravniški
Znanec odpira ginekološko ordinacijo. Sicer 
ima ponarejeno diplomo, a resnično dela z 
veseljem.

»Halo, urgenca? Moj mož je pojedel mravlje.« 
»Ni nevarno, dajte mu kozarec mleka.«  
»Dala sem mu tudi strup proti mravljam.«  
»Pridemo takoj!«

Malo nekorektni

Po fitnesu se ženske zberejo okoli trenerja.  

Ta pravi, da tudi dober seks zmanjšuje težo. 

»In zakaj nas torej ne »poseksaš«,  

namesto da nas mučiš?«

V New Yorku so na letališču aretirali 

Ljubljančana, ker je pri prtljagi vpil:  

»A LAH SAM MAL!«

Desetar razlaga zakon težnosti vojakom:  

»Če vržete kamen v zrak, pade nazaj na 

zemljo. To je zakon težnosti.«

»Kaj pa če pade v vodo?«

»To pa ni več naša stvar, s tem naj se 

ukvarjajo pri mornarici!«

*  *  *
Štajerski

»Jože, si ti kdaj slišal za zlorabo alkohola?«

»Seveda, to je ko nekateri s šnopsom čistijo 

rane, brišejo prah, perejo okna, celo mažejo 

rame in kolena!«

*  *  *
Dva aktualna

Zimski čas se začne, ko sarma zamenja 

polnjeno papriko.

Zakaj se Božiček vozi s sanmi z jelenčki? Ker 

je bencin predrag.

MIŠKO POLO

MIŠKO SHOW

POBARVAJ ME!
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Nagrada: CELODNEVNO RAZVAJANJE V SAVNI IN BAZENIH 

Pravila za sodelovanje v žrebu: na kupon vpiši geslo nagradne križanke 
in ga najkasneje do torka, 28. februarja 2023, vrzi v nabiralnik z napisom 
MIKROFON ali ga pošlji na naš naslov s pripisom »Mikrofon«. Žrebanje 
bo nadzoroval tričlanski uredniški odbor MIKROFON-a. Ime nagrajenca 
bomo objavili v naslednji oddaji. Pravilno geslo septembrske križanke: 
PROMOTOR ZNANOSTI. Prejeli smo 10 pravilnih rešitvev, žreb pa je izbral 
SAMA PODGORNIKA, ki se bo prelevil v padalca in bo preizkusil, kako je 
leteti v vetrovniku! Iskrene čestitke!

Geslo:

Ime in priimek: 

Naslov:

KUPON

MIŠKO SHOW
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