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Zmogli bomo

»Pa	kaj	še«,	bi	lahko	začela	s	tem	uvodnikom.	Po	dveh	letih	pan-
demije,	ko	se	je	svet	praktično	ustavil	in	je	veliko	ljudi	trepetalo	
za	svoje	 in	zdravje	svojih	najbližjih,	ko	so	se	podjetja	borila	za	
svoj	 obstoj,	 in	 ko	 je	 družabno	 življenje	 praktično	umrlo,	 smo	
končno	zagledali	svetlobo	na	obzorju.	A	čeprav	je	konec	covid	
krize	napovedal	ponovno	prebujanje	družbe	in	sprostitev	jav-
nega	življenja,	smo	se	čez	noč	znašli	v	novi	katastrofi.	Vojna	v	
Ukrajini	je	naša	življenja	ponovno	napolnila	s	strahom	pred	
prihodnostjo,	ki	nas	čaka.	Vsakodnevno	prikazovanje	trplje-
nja	ljudi	v	tej	vojni	nam	je	znova	ukradlo	nasmeške	z	obra-
zov,	znova	se	nas	je	polastil	strah,	kaj	bo	jutri.	Saj	človek	
niti	ne	ve	več,	kaj	je	huje,	vojna,	pandemija	ali	draginja,	v	
kateri	smo	se	po	vsem	tem	zdaj	znašli?	Eno	bolj	kot	dru-
go	posega	v	kakovost	našega	življenja	in	z	 iskrenim	so-
čutjem	 do	 vseh	 udeleženih	 v	 strahotah,	 katerim	 smo	
priča	v	Ukrajini,	želim	le	to,	da	se	vse	skupaj	čim	prej	
konča.	
Skupina Aktiva se je skozi minulo pandemsko obdob-
je prebila, a nam ni bilo lahko. V bistvu je bilo veliko 
težje	kot	smo	pričakovali,	zato	lahko	sedaj,	ko	smo	
prebrodili	 to	 težko	 obdobje,	 iskreno	 rečem	hvala	
vsem sodelavcem in partnerjem. 
Vem, da bo tudi vojne nekega dne konec; naj bo 
to	jutri,	želim	pa	si,	da	bi	znali	ohraniti	zdrav	ra-
zum	in	ostali	ljudje.	Dvigi	cen,	katerih	si	nihče	ne	
želi	 in	 marsikdo	 zaradi	 tega	 po	 novem	 komaj	
preživi	mesec,	niso	nerešljiva	uganka.	Veliko	dela	
nas	čaka,	tako	novo	vlado	Republike	Slovenije	kot	tudi
širšo	družbo.	Zmogli	bomo,	le	verjeti	moramo	v	to.	

Veselo poletje in miren dopust vsem!
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Obisk sejma ISSA InterClean Amsterdam 2022

Nova spletna mesta

Največji	mednarodni	sejem	na	področju	čistil,	opreme	in	pri-
pomočkov,	ki	poteka	vsaki	dve	leti	v	Amsterdamu	na	Nizo-
zemskem,	je	po	prekinitvi	zaradi	pandemije	Covid-19,	v	leto-
šnjem	maju	 ponovno	 odprl	 svoja	 vrata.	 Predstavilo	 se	 je	
nekaj	več	kot	700	razstavljavcev	iz	19	držav.
Kot	že	zadnjih	nekaj	let,	je	bil	tudi	tokratn	poudarek	večine	
pomembnejših	udeležencev	na	trajnosti,	okoljski	sprejemlji-
vosti,	pametnih	tehnologijah	in	digitalizaciji.	Žal	pa	kakšnih	
res odmevnih novosti, kot je na primer uporaba dronov za 
čiščenje	težje	dostopnih	steklenih	fasad,	ni	bilo	videti.	
Vsako	leto	poteka	tudi	natečaj	za	najboljšo	novost	na	po-
dročju	čistilne	tehnologije	in	opreme.	
Na	področju	ergonomije	je	bil	nagrajen	ultra	lahek	nahrb-
tni	sesalnik	Kärcher,	ki	je	ob	enaki	učinkovitosti	za	50%	lažji	
od	običajnih	 sesalnikov.	To	 zmanjšuje	obremenjenost	 ra-
menskega	obroča	in	hrbtenice	zaposlenih	in	je	zelo	prime-
ren	za	čiščenje	hotelskih	sob,	kinodvoran,	avtobusov,	vla-
kov,	letal,	skratka	na	področjih,	kjer	so	težave	s	prostorom	
za	čistilne	stroje.
Nagrado	za	najboljšo	inovacijo	na	področju	pametnih	teh-
nologij in digitalizacije je prejelo podjetje Gaussian Roboti-
cs	za	čistilnega	robota	Scrubber	50	PRO,	ki	ima	več	funkcij	
in	lahko	pomije,	riba	in	obriše	tla,	najpomembnejša	doda-
na	vrednost	pa	je,	da	omogoča	tudi	točkovno	čiščenje,	torej	
samo na posameznem umazanem predelu. S tem prihrani 
vodo,	 energijo	 in	 čas,	 torej	 deluje	 trajnostno,	 za	 kar	 so	
roboti pravzaprav narejeni.

Zaživela	so	naša	nova	spletna	mesta,	ki	predstavljajo	in	po-
vezujejo	vse	storitve	varovanja,	 čiščenja	 in	upravljanja	na	
enem mestu. Pri snovanju smo bili z mislimi pri vas, poslov-
nih	partnerjih,	obstoječih	in	bodočih	sodelavcih,	z	željo,	da	
vam	omogočimo	pregledne,	zanimive	spletne	strani,	ki	pre-
pletajo	dolgoletno	tradicijo,	bogate	izkušnje,	naše	vrednote	
in poslanstvo, inovativnost in procese digitalizacije, ki jim 
sledimo in jih ponujamo. 

Skupni zmagovalec pa je postalo podjetje TORK, ki je v ka-
tegoriji	Trajnost	in	okolje	predstavilo	čistilno	krpo,	ki	poma-
ga	zmanjšati	porabo	fosilnih	materialov	v	 industriji	 in	go-
stinstvu,	hkrati	pa	 izboljša	učinkovitost	čiščenja.	Narejena	
je	 iz	 100%	 recikliranih	 vlaken	 in	 najmanj	 30%	 reciklirane	
plastike,	s	čimer	pomembno	vpliva	na	zmanjšanje	porabe	
surovin, nastajanja odpadkov in izpustov.
V	podjetju	Aktiva	čiščenje	se	sejma	redno	udeležujemo,	saj	
je na enem mestu zbrano vse, kar nas zanima, od novosti 
na	področju	čistilnih	strojev,	kemije,	dozirne	tehnike,	papir-
ne	galanterije,	čistilnih	pripomočkov	in	opreme	do	sodob-
nih tehnologij.

Ana Marija Jamnik Rupar

Aktiva varovanje Aktiva	čiščenje Aktiva upravljanje

Tina Primc

Aktiva skupina

4

AKTIVA SKUPINA



Socialna omrežja

Razumevanje potreb po usklajevanju
poklicnega in zasebnega življenja

Facebook,	Instagram,	Linkedn	-	socialna	omrežja	so	postala	
del	našega	vsakdana.	Redko	se	zgodi,	da	ne	bi	uporabljali	
vsaj	eno	od	družabnih	platform;	nekateri	celo	pravijo	»Če	
nisi	na	socialnih	omrežjih,	potem	sploh	ne	obstajaš.«	Dru-
žabna	omrežja	omogočajo	hiter	in	direkten	dialog	s	poslov-
nimi partnerji in zaposlenimi, zato jih tudi v skupini Aktiva 
dnevno	 uporabljamo,	 da	 z	 vami	 delimo	 različne	 vsebine	
(aktualne	 zaposlitvene	oglase,	novosti	 s	področja	 varova-
nja,	čiščenja	in	upravljanja,	nasvete	in	posebne	ponudbe,	ki	
so	vedno	dobrodošle).	

Vsak si želi opravljati delo, ki ga veseli, izpolnjuje in mu 
omogoča nadaljnjo rast. K temu veliko pripomore stimu-
lativno in stabilno delovno okolje ter dobri sodelavci, s ka-
terimi	lahko	izmenjuje	izkušnje	in	ideje.	V	takih	pogojih	je	
delo	opravljeno	bistveno	bolj	kakovostno	in	učinkovito;	za-
posleni so zadovoljni, prav tako pa tudi vodstvo, saj se to 
pozna	tudi	pri	uspešnosti	podjetja	in	njegovem	razvoju.	
 
Kako to doseči, da ne ostane samo
pri željah?
Na	vprašanje:	»Kje	si,	nič	te	ne	vidim?«	je	najpogostejši	od-
govor:	 »Joj,	 veš	da	nimam	nobenega	časa!«,	pa	naj	bo	 to	
vprašanje	za	mlajše,	ki	so	še	polni	energije	in	imajo	mogoče	
tudi	starševske	obveznosti	ali	nekoliko	starejše,	ki	so	tudi	
še	vedno	polni	energije,	imajo	pa	čas	drugače	razporejen.	
Vsem je skupno, da morajo nekako uskladiti obveznosti, ki 
jih	od	njih	zahtevata	delovno	mesto	in	zasebno	življenje,	ki	
je prav tako pomembno.
Prav	gotovo	 je	dobro,	če	si	znamo	organizirati	svoj	prosti	
čas;	pomembno	pa	je	tudi	razumevanje	delodajalca.	Ta	lah-
ko	 s	 spodbujanjem	mehkih	 veščin	 vodenja,	 z	 določenimi	
prilagoditvami	na	področju	organizacije	delovnega	časa	in	
delovnega mesta, z ustrezno politiko razvoja in vodenja ka-
drov	 ter	storitvami	za	družine	 in	pozornostjo	do	zaposle-
nih, bistveno vpliva na zadovoljstvo in pripadnost podjetju.
V okviru certifikata Družini prijazno podjetje je na voljo 
širok nabor ukrepov s posameznih področij, ki omogo-

čajo, da zaposleni iz vsake poklicne ali skrbstvene sku-
pine najde nekaj zase. V	skupini	Aktiva	v	 letošnjem	 letu	
zaključujemo	prvi	triletni	certifikacijski	cikel,	v	katerem	smo	
poleg	obveznih,	uvedli	tudi	naslednje	ukrepe:
•	 Otroški	časovni	bonus
•	 Možnost	prilagoditve	delovnih	pogojev
•	 Fleksibilen	delovni	čas
•	 Možnost	izrednega	dela	od	doma
•	 Obveščanje	zaposlenih	o	izpraznjenih	delovnih	mestih
•	 Obdaritev	novorojenčkov	in	prvošolčkov
Glede na mnenja zaposlenih so ukrepi dobro sprejeti; pred-
vsem	fleksibilen	delovni	čas	in	možnost	občasnega	dela	od	
doma,	saj	s	tem	delodajalec	izkaže	tudi	določeno	mero	zau-
panja v zaposlene; zaposleni pa ob tem, da svoje delo v do-
ločenem	roku	opravi,	brez	večjih	težav	lahko	uredi	tudi	svoje	
neodložljive	obveznosti	ali	poskrbi	za	bolnega	otroka.	S	tem	
se	zmanjša	stres,	poveča	zadovoljstvo	in	dvigne	motivacija.
Neprecenljive	so	tudi	iskrice	v	očeh	malih	nadobudnežev,	
ko	pred	prvim	šolskim	dnem	radovedno	pregledajo	vsebi-
no	vrečke,	ki	jo	eden	od	staršev	prinese	iz	službe.	Ali	veselje	
mladih	staršev	ob	čestitki	in	darilcu	za	novega	družinskega	
člana.
Kot	vsaka	novost,	tudi	vpeljava	certifikata	Družini	prijazno	
podjetje	zahteva	svoj	čas	in	prilagajanje	novim	razmeram.	
Tako	bomo	obogateni	 z	 izkušnjami,	 ki	 smo	 jih	pridobili	 v	
okviru	osnovnega	certifikata,	jeseni	z	novimi	ukrepi	z	vese-
ljem	stopili	v	novo	triletno	obdobje	polnega	certifikata	Dru-
žini	prijazno	podjetje.

Tina Primc

Ana Marija Jamnik Rupar

Vabimo	vas	in	veseli	bomo,	če	se	nam	pridružite	na	Face-
book, LinkedIn ali Instagram	profilu	pod	imenom	Aktiva	
skupina!
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učinkoviti	oz.	zadovoljni	in	zavzeti.
Mlajši	 sodelavci	 potrebujejo	 podporo	
starejših.	 Starejši	 sodelavci	 črpajo	
energijo	 mlajših.	 Vodje	 pa	 ustvarjajo	
kulturo,	v	kateri	se	eni	in	drugi	počutijo	
cenjene	in	koristne.	Starejše	zaposlene	
vidimo	kot	bogat	vir	znanja,	izkušenj	in	
veščin,	zato	se	njihovemu	potencialu	še	
posebej	posvečamo	in	ga	spodbujamo.	
Medgeneracijsko sodelovanje je naj-
bolj	 naraven	 proces	 prenosa	 izkušenj	
in	znanja	od	starejših	na	mlajše,	od	bolj	
izkušenih	na	manj	izkušene.	Pravijo,	da	
so	najboljše	ekipe	sestavljene	iz	različ-
nih sodelavcev. S tem lahko zatrdimo, 
da ima raznolikost dodano vrednost; 
sodelovanje	pa	mnoge	pozitivne	učin-
ke,	tako	na	starejše	kot	na	mlajše	ude-
ležence	 v	 procesu.	 Zavedati	 se	mora-
mo, da je potrebno generacije 
združevati	 in	 povezovati.	 Povezovanje	
je	ključno	za	ustvarjanje	harmoničnega	
delovnega mesta in ustrezno »izkori-
ščanje«	razlik	med	generacijami.	
Velikokrat	slišimo	star	pregovor,	da	na	
mladih	 svet	 stoji.	 Pa	 je	 to	 res?	 Sem	
mnenja, da ta pregovor potrebuje do-
polnitev, saj je prihodnost podjetij rav-
no	 v	 uspešnem	 sodelovanju	 različnih	
generacij,	 torej	mlajših	 in	starejših	za-
poslenih. 

Medgeneracijsko 
sodelovanje na 
delovnem mestu

Katja Mesarič

Medgeneracijsko sodelovanje na delovnem mestu ni samo men-
torstvo	 izkušenih	 zaposlenih	mlajšim.	 Znanje	 ni	 samo	 teorija	 ali	
samo	izkušnje,	ampak	je	prepletanje	obojega.	Sta	kot	dve	nogi:	naj-
hitreje	se	premikamo	naprej,	če	uporabimo	obe.	Mlajši	se	radi	opi-
rajo	na	znanje,	ki	so	ga	prejeli	med	študijem,	medtem	ko	se	starej-
ši	 opirajo	 na	 svoje	 izkušnje.	 Medgeneracijsko	 sodelovanje	 in	
povezovanje,	ki	temelji	na	prenosu	znanja	in	izkušenj,	je	prikladen	
okvir	za	porajanje	novih	idej	ter	spoznanj,	če	temelji	na	dialogu	in	
medsebojnem	upoštevanju.

Vsaka generacija ima svoje prednosti. Pomembno je, da jih znamo prepoznati in 
vključiti	 v	 svoje	procese	dela.	Uspešno	medgeneracijsko	sodelovanje	na	delov-
nem	mestu	je	ključno	za	uspeh	vsakega	podjetja.	Tudi	v	našem	podjetju	se	je	izka-
zalo	medgeneracijsko	sodelovanje	kot	zelo	učinkovito.	Povezujemo	različne	izku-
šnje	in	strokovna	znanja.	Medgeneracijsko	sodelovanje,	povezovanje	in	izmenjava	
pogledov	ter	»modrosti«	življenja	in	dela	je	lahko	neprecenljiva	izkušnja.
Osebno ne verjamem v razliko med starimi in mladimi. Verjamem pa v sinergijo, 
kjer	eni	od	drugih	dobimo	točno	to,	kar	potrebujemo,	da	smo	skupaj	izjemni	in	
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Razne	 študije	 kažejo,	 da	 bo	 do	 leta	
2050	višji	delež	starejših	ljudi	kot	mla-
dih, zato je medgeneracijsko sodelova-
nje in povezovanje neizogibno. Tudi v 
Sloveniji	narašča	delež	starejšega	pre-
bivalstva, kar je posledica nizke rodno-
sti.	 Evropske	 študije	 kažejo,	 da	 bo	do	
leta	2025	več	kot	20	%	evropskih	prebi-
valcev	starih	65	let	ali	več.	Medgenera-
cijsko sodelovanje v podjetjih zato ni 
več	izbira,	temveč	je	sprememba	kultu-
re	 podjetja.	 Zavedati	 se	 moramo,	 da	
mladi	vse	bolj	podaljšujejo	študij;	s	či-
mer se njihova starost ob prehodu iz 
izobraževanja	na	trg	dela	zvišuje.	Razi-
skave	 kažejo,	 da	 bo	 starejša	 delovna	
sila v podjetjih vedno prisotna, saj se 
rodnost	 napram	 preteklosti	 manjša.	
Podjetja bodo poleg medgeneracijske-
ga	sodelovanja	morala	pričeti	tudi	s	pri-
pravo programov za aktivno staranje 
delovne sile in predvsem fokusno raz-
mišljati	kako	podaljšati	stalež	zaposle-
nih v podjetju.
Informacijska revolucija nas je z velikim 
preskokom v napredku pripeljala v 
ustvarjalno	družbo	znanja.	Z	razvojem	
skozi zgodovino je tehnologija postala 
način	 izkazovanja	 človekove	 ustvarjal-
nosti.	 Z	 informacijsko	 tehnologijo	 se	
mladi	srečajo	že	v	zgodnih	letih	in	tako	
zelo hitro postanejo aktivni uporabniki, 
soustvarjalci	in	tudi	inovatorji.	V	ta	čisto	
nov	 svet	 ustvarjalnosti	 se	 starejša	 ge-
neracija	 vključuje	 veliko	 počasneje,	 z	
veliko	 mero	 previdnosti	 in	 veliko	 več	
predsodki	in	prepričanji,	ki	ji	onemogo-
čajo	držati	korak	z	razvojem	sodobnih	
tehnologij, sprejemanjem novih vre-
dnot	 in	 spoznanj.	 Dandanes	 podjetja,	
ki za namen poslovanja uvajajo nove 
tehnologije,	 opažajo	 manko	 znanja	 v	
digitalni	 pismenosti.	 Digitalna	 pisme-
nost	je	le	ena	izmed	ključnih	vseživljenj-
skih kompetenc, kjer se lahko medge-
neracijsko	 sodelovanje	 pokaže	 kot	
odličen	 prikaz	 prenosa	 znanj	 in	 izku-
šenj.
Tudi	 v	 skupini	Aktiva	 ima	združevanje	
različnih	generacij	kar	nekaj	pozitivnih	
učinkov	tako	za	posameznika	kot	za	ce-
lotno	podjetje.	Z	medgeneracijskim	so-
delovanjem se dnevno razbijajo stere-
otipi	 o	 lastnostih	 različnih	 generacij;	
klasična	 hierarhična	 struktura	 postaja	
mit.	Z	vzajemnim	sodelovanjem	različ-

nih	generacij	se	začne	spreminjati	tudi	
miselnost,	ki	povečuje	razumevanje	ra-
znolikosti. Ko zaposlimo nov kader, le-
-ta	dobi	(največkrat)	za	mentorja	starej-
šega	 sodelavca.	 V	 času	 usposabljanja	
se	tako	dodobra	spoznata	in	povečata	
medsebojno razumevanje in sprejema-
nje	 drug	 drugega.	 S	 tem	 načinom	 se	
poveča	 vsesplošna	 vključenost	 posa-
meznikov v aktivnosti podjetja in posle-
dično	se	s	tem	povečuje	delovna	zavze-
tost. 
Današnja	delovna	sila	predstavlja	širok	
razpon	starostnih	skupin.	V	naši	skupi-
ni	imamo	kader	od	18	do	70	let.	Zato	se	
tudi	mi	srečujemo	z	izzivi,	ki	izhajajo	iz	
nasprotujočih	 si	 vrednot	 in	 različnih	
perspektiv. Pri taki starostni razliki pa 
prav ti izzivi ponujajo ogromen poten-
cial.
Ko vodje komunicirajo s svojimi sode-
lavci in tudi, ko sodelavci komunicirajo 
med seboj, je pomembno, da pri tem 
ne pozabijo, da ima vsak posameznik 
različne	prednosti	 in	 interese.	Ključno	
je prilagajanje posameznikom in ne 
vztrajanje pri svojem stilu vedenja, ko-
municiranja in motiviranja. Poznamo 
generacijo	 veteran,	 baby	 boom	 gene-
racijo, generacijo X, generacijo Y in ge-
neracijo	Z.	
Pri generaciji veteranov ali tradicio-
nalistov	(leto	rojstva	1922-1945)	zazna-
mo, da so navajeni ukazovanja in kon-
trole.	 Odločitve	 sprejemajo	 na	
najvišjem	nivoju.	So	najboljši	poslušal-
ci. Veterani so bili vzgajani v duhu spo-
štovanja	starejših	generacij.	Ko	so	go-
vorili	le-ti,	so	morali	biti	ostali	tiho;	to	je	
bil odraz dobre in uglajene vzgoje.
Baby boom generacija je zaznamova-
na s tradicionalnimi vrednotami. Govo-
rimo o generaciji, ki je rojena med leti 
1956	in	1964.	Za	uspeh	so	pripravljeni	
trdo delati. Na delovnem mestu sledijo 
protokolom, so formalni, izogibajo se 
konfliktom,	so	timski	delavci,	radi	dose-
gajo soglasja. Motivira jih to, da so ce-
njeni.
Generacija X oz. MTV generacija, ki je 
rojena	med	leti	1965	in	1980,	je	znana	
po	tem,	da	je	željna	dela,	ki	je	fleksibil-
no,	poučno	 in	polno	 izzivov	na	delov-
nem	mestu.	Ko	se	soočamo	z	X	genera-
cijo, se lahko zavemo, da je to kader, ki 
je izjemno samostojen, podjeten, 

usmerjen v rezultate in izjemno spre-
ten v osebni in elektronski komunikaci-
ji.	Napram	generaciji	Baby	boom	je	ge-
neracija X izjemno odprta za 
spremembe,	 kar	 je	 v	 današnjih	 časih	
izjemnega pomena.
Generacija Y oz. milenijci (rojena med 
leti	 1981	 in	 1994)	 velja	 za	 najbolj	 izo-
braženo	in	ozaveščeno	generacijo	vseh	
časov.	Govorimo	o	generaciji,	ki	je	izje-
mno prilagodljiva na spremembe. Pri 
delu jim je potrebno nuditi prostor za 
ustvarjanje in jim podajati povratne in-
formacije.	 Cenijo	 ravnovesje	med	 de-
lom	in	zasebnim	življenjem.
Generacija	Z,	ki	je	rojena	med	leti	1995	
in	2010,	je	odraščala	s	tehnologijo;	pri	
učenju	 je	 samostojna,	 saj	 se	 lahko	 za	
vsa	vprašanja	obrne	na	internet;	njiho-
vi	učitelji	in	vzorniki	so	youtube-rji.	Pred	
časom	je	bila	 izvedena	raziskava,	ki	 je	
pokazala,	da	73	%	mladih	sanja	o	svo-
jem podjetju, kar nakazuje da so obe-
tavni podjetniki. Ker so bili rojeni sredi 
ekonomske krize, se zavedajo, da se 
lahko stvari spremenijo z danes na jut-
ri.
Trg	dela,	prav	 tako	tudi	naša	skupina,	
se	 sooča	 z	 zaposlovanjem	 vseh	 štirih	
generacij.	 Vsaka	generacija	 ima	 različ-
ne	 vzorce	 vedenj,	 pričakovanj,	 stališč,	
navad in motivacije. Ker imajo genera-
cijske vrzeli pomembno vlogo v poslov-
nem procesu, moramo v podjetjih najti 
načine,	 kako	 uravnotežiti	 potrebe	 in	
poglede	različnih	starostnih	skupin.	Za	
premagovanje negativnih posledic, ki 
izhajajo iz medgeneracijskih razlik, je 
potrebno izkoristiti prednosti vsake ge-
neracije, zato postaja uvedba celovite-
ga in proaktivnega modela medgene-
racijskega	sodelovanja	nujna.	Ključnega	
pomena je, da se vse zaposlene obrav-
nava enakopravno, in da se spodbuja 
občutek	 pripadnosti,	 obenem	 pa	 se	
skrbi	 za	kontinuirano	učenje	 in	 razvoj	
vseh starostnih skupin zaposlenih.
Če	 na	 kratko	 povzamem	 -	 v	 kolikor	
bomo	mladi	s	starejšimi	hodili	z	roko	v	
roki	 za	 boljši	 jutri,	 bomo	 tako	 eni	 kot	
drugi	 uspešnejši	 tako	 na	 poslovnem	
kot	na	osebnem	področju.	Medgenera-
cijsko	sodelovanje	je	v	družbi	prisotno	
že	od	nekdaj,	 le	obuditi	 in	 živeti	 ga	 je	
potrebno.
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Starost in vrsta dela sta
ključna za dobro počutje 
zaposlenih

Edisa Avdić Çiçek

Slovenski kadrovski kongres, ki ga vsako leto 
organizira	 Planet	GV,	 je	 največji	HR	dogodek	 v	
slovenskem	prostoru	in	se	obenem	uvršča	tudi	
med	 največje	 HR	 dogodke	 v	 regiji.	 Vsako	 leto	
povezuje	 več	 kot	 400	 kadrovskih	 managerjev,	
odgovornih	za	izobraževanje	in	razvoj	zaposlenih	
ter drugih HR strokovnjakov v organizacijah. 
Kongres odlikujejo vrhunski HR strokovnjaki, 
nove	 HR	 zgodbe	 in	 dobre	 prakse,	 sveži	 HR	
recepti in aktualne okrogle mize. 

Naša	sodelavka	v	kadrovski	službi,	Ula	Pucelj	si	je	priznanje	
prislužila	z	magistrsko	nalogo	z	naslovom	»Analiza	koristi	
dobrega	 počutja	 zaposlenih	 z	 vidika	 zaposlenih	 in	 podje-
tja«.

V	magistrski	nalogi	je	preučevala	pomen	dobrega	počutja	
zaposlenih za posameznika in organizacijo. Raziskava je 
prinesla	nova	spoznanja	na	področju	dobrega	počutja	za-
poslenih	v	Sloveniji,	saj	poda	grobo	oceno	splošnega	stanja	
in	razkriva,	kako	sta	starost	in	vrsta	dela	najpomembnejša	
dejavnika,	ki	vplivata	na	dobro	počutje	zaposlenih,	produk-
tivnost,	 zavzetost	 in	 zadrževanje.	 Dokazuje	 povezanost	
omenjenih	dejavnikov	in	prikaže,	kako	zunanji	dejavniki	us-
pejo	vplivati	na	vsesplošno	dobro	počutje.	V	nadaljevanju	
objavljamo kratek intervju z Ulo.
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1. Kaj je naziv Kadrovski up in kaj 
vam prejem tega naziva pomeni?
Kadrovski	up	je	naziv,	ki	ga	že	18.	leto	
podeljuje Planet GV in z njim nagradi 
najboljše	 znanstvenoraziskovalno	
delo	s	področja	kadrovskega	mana-
gementa.	Prejem	le-tega	mi	pomeni	
ogromno, saj je dodaten dokaz, da 
je bilo magistrsko delo opravljeno 
kvalitetno in v koraku s trendi na 
kadrovskem	področju.	Hkrati	je	naziv	
Kadrovski	up	zelo	dobra	iztočnica	v	
samem	začetku	moje	kariere.	

2. S kakšnim namenom ste se lotili  
magistrskega dela in kateri so bili 
glavni cilji?
Tekom	magistrskega	študija	na	medna-
rodnem	 programu	 IMB	 sem	 bila	 v	
iskanju dopadljive in hkrati zanimive, 
aktualne teme za magistrsko delo. 
Tematika mi je vse od takrat ostala 
ena izmed bolj vabljivih; tako sem 
prišla	na	idejo,	da	opravim	raziskavo	
dobrega	počutja	zaposlenih	in	praks,	
ki k temu pripomorejo. Vedela sem, da 
je	na	globalni	ravni	tematika	v	teoriji	že	
veliko	bolj	razvita	kot	nekoč,	hkrati	pa	
tudi	zelo	rastoča.	Glavni	cilj	magistr-
skega dela je bil grobo oceniti dobro 
počutje	zaposlenih	in	hkrati	dokazati	
koristne plati raznovrstnih kadrovskih 
praks,	ki	pripomorejo	k	boljšim	rezulta-
tom	dobrega	počutja	zaposlenih.

3. Kaj ste z magistrskim delom 
ugotovili? Ali so vas kakšne 
ugotovitve presenetile?
Magistrsko delo je pokazalo, da je 
dobro	počutje	zaposlenih	v	Sloveniji	
v	 povprečju	 kar	 visoko.	 Povprečno	
izmerjeno	dobro	počutje	je	bilo	5,35	
na	 lestvici	od	1	do	7.	Hkrati	 je	bilo	
ugotovljeno, da sta starost in vrsta 
dela	najpomembnejša	dejavnika,	ki	
vplivata	na	dobro	počutje.	Med	drugim	
so se kot zelo pomembni dejavniki 
prikazali	tudi	produktivnost,	vključe-
nost	in	zadrževanje.	Za	te	dejavnike	je	
bila dokazana tudi visoka medsebojna 
povezanost. Najbolj me je presenetilo 
dejstvo,	da	zgolj	majhen	delež	podjetij	
dejansko uporablja kadrovske prakse, 
še	posebej	upoštevajoč	dejstvo,	da	je	
bila	anketa	izvedena	v	času	epidemije.	
Takrat	bi	pričakovala	še	večjo	skrb	za	
zaposlene s strani delodajalca. 

4. V delu izpostavite dober odnos med 
sodelavci kot eno izmed temeljnih 
vrednot na delovnem mestu. Na 
kakšen način lahko krepimo 
le-tega?
Dober	 odnos	 s	 sodelavci	 je	 temelj	
dobrega	 počutja	 zaposlenega.	
Vsekakor	 je	na	 tako	vprašanje	 lažje	
odgovoriti v teoriji kot v praksi, saj smo 
si	ljudje	precej	različni.	Ne	glede	na	vse,	
pa	se	mi	zdi	najbolj	ključno	vlagati	čas	
v	to,	da	spoznaš	ljudi,	s	katerimi	preži-
viš	tudi	do	8	ur	v	dnevu.	Veliko	težo	v	
kolegialnem odnosu nosijo razumeva-
nje,	spoštovanje	in	iskrenost.	S	spozna-
vanjem sodelavcev hitro ugotovimo 
posameznikove preference. Potem 
pa	 je	 na	 nas,	 da	 se	 odločimo	 kako	
pristopimo k raznovrstnim situacijam. 
Za	dober	 odnos	 je	 potrebno	 veliko	
komunikacije in zaupanja. S pravilnim 
pristopom, pozitivno naravnanostjo, 
zadostno	podporo,	spoštovanjem	in	
voljo do medsebojnega sodelovanja 
je	 mogoče	 ohraniti	 dober	 odnos	 s	
komerkoli.

5. Zakaj bi podjetjem priporočali 
izvajanje programov dobrega 
počutja na delovnem mestu?
Cilj	ob	pisanju	magistrskega	dela	je	bil	
dokazati,	da	je	dobro	počutje	posame-
znika	posledično	v	veliko	korist	tudi	
delodajalcu, ne samo zaposlenemu. 
Do	danes	smo	v	tej	smeri	ogromno	
napredovali in za praksami stoji vedno 
več	uspešnih	rezultatov.	Dokazano	je,	
da	med	drugim	dobro	počutje	zapo-
slenih pozitivno vpliva na njihovo 
produktivnost,	vključenost,	proaktiv-
nost, odnos do delovnega mesta in 
zadrževanje.	Glede	na	posledice,	ki	
jih	prinese	višji	nivo	dobrega	počutja	
zaposlenih, sem mnenja, da gre tu za 
medsebojno korist. Tako menim, da z 
vlaganjem	v	dobro	počutje	zaposlenih	
podjetje na dolgi rok ustvari ogromno 
korist tako sebi kot zaposlenim. 

6. S kakšnimi praksami se lahko 
podjetja zavzemajo za porast 
dobrega počutja zaposlenih?
Podjetju,	ki	se	prvič	sreča	s	praksami,	
usmerjenimi	k	dobremu	počutju	zapo-
slenih, bi predlagala pregled trenut-
nega	stanja	med	zaposlenimi	(kakšno	
je	njihovo	vsesplošno	počutje,	katere	

so	njihove	največje	ovire,	s	kakšnimi	
problemi	 se	 soočajo	 najpogosteje	
ter	kako	se	počutijo	v	svoji	ekipi).	Po	
celovitem pregledu je smiselno nare-
diti	oceno	ter	začeti	ukrepati.	Pogosto	
uporabljeni pristopi za dvig dobrega 
počutja	zaposlenih,	ki	bi	jih	priporočila,	
so	omogočanje	hibridnega	dela,	fleksi-
bilnega	delovnega	časa,	vzpodbujanje	
odmorov	med	delom,	ozaveščanje	o	
zdravju na delovnem mestu in zago-
tavljanje	občutka	varnosti	zaposlenih.

7. Kaj vam v skupini Aktiva predstavlja 
izziv?
V	skupini	Aktiva	mi	največji	izziv	pred-
stavlja	 iskanje	 rešitev,	 ki	 se	 lahko	
implementirajo na celoten kader in so 
medgeneracijsko primerne. V skupini 
zaposlujemo	veliko	število	ljudi;	posle-
dično	imamo	tudi	zelo	široko	demo-
grafsko okno zaposlenih ter razde-
lano	hierarhijo.	Ne	bi	bilo	pošteno,	
da	bi	sprejemali	odločitve	ter	z	njimi	
pristope,	 ki	 niso	 učinkoviti	 za	 vse,	
zato moramo biti na vsakem koraku 
izredno	 premišljeni,	 saj	 porabimo	
veliko	več	časa	in	truda,	da	na	koncu	
zagotovimo	najustreznejšo	rešitev.	

8. Kako nameravate teorijo preleviti 
v prakso v sklopu vaše zaposlitve v 
skupini Aktiva?
V sklopu zaposlitve je moj primarni 
plan	 pridobiti	 čim	 več	 izkušenj	 in	
spoznavanje procesov znotraj dejav-
nosti v katerih delujemo, saj se mi to 
zdi	ključni	 temelj	za	dobro	razume-
vanje zaposlenih v skupini. V priho-
dnosti	se	želim	razvijati	v	smeri	inter-
nega komuniciranja, razvoja ter skrbi 
za	dobro	počutje	zaposlenih.	
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Ali ste vedeli, da naj bi imelo kar 
66	%	ljudi	nizko	samopodobo?	
In	 da	 je	 kar	 77%	 vseh	 naših	
misli predvsem negativnih, 
čeprav	se	tega	morda	sploh	ne	
zavedamo. Ljudje smo tako 
mojstri negativnih in omejujo-
čih	prepričanj.	Naši	možgani	so	
naravnani	 tako,	 da	 ko	 slišimo	
10 pohval in samo 1 kritiko, si 
bomo zapomnili samo slednjo 
in o njej nenehno premlevali, 
dokler se ne bo popolnoma za-
sidrala	v	naše	možgane	 in	nas	
prepričala,	da	so	vse	negativne	
besede, ki nam odzvanjajo v 
glavi,	še	kako	resnične.

Ravno zaradi celotnega negativnega 
dojemanje	 sebe,	 večina	 izmed	nas	 iz-
koristi	 le	okrog	10	%	svojega	celotne-
ga	 potenciala.	 Ja,	 samo	 10	 %!	 Si	
predstavljate, kaj vse bi lahko naredili, 
če	bi	se	znebili	omejujočih	negativnih	
predstav	 o	 sebi	 in	 izkoristili	 še	 vseh	
ostalih	90	%,	ki	si	jih	ne	upamo	spustiti	
na plano prav zaradi pomankanja sa-
mozavesti	in	slabe	samopodobe?

Kaj je pozitivna 
samopodoba?
Samopodoba je preprosto povedano 
naša	predstava	o	tem,	kdo	smo,	kakšni	
smo	in	kaj	počnemo	in	je	močno	pove-
zana	 z	 našim	 vedenjem.	 Svetu	 se	
predstavljamo	in	se	obnašamo	v	skla-
du	s	tem,	kakšen	človek	verjamemo	in	
mislimo,	 da	 smo.	 Naša	 samopodoba	
ni zgrajena le enkrat za vselej v ot-
roštvu.	Seveda	so	izkušnje,	ki	smo	jih	

Pozitivna 
samopodoba 

Tanja Potočnik

pridobili	 v	otroštvu,	 izjemnega	pome-
na, vendar pa si lahko samopodobo 
kot odrasli vedno dvignemo, lahko pa 
tudi	 zmanjšamo.	 Govorimo	 o	 živem	
procesu,	ki	se	ne	zgodi	čez	noč.	To	od	
nas	 zahteva	 veliko	 truda	 in	 angažira-
nosti,	 ki	 se	 dejansko	 nikoli	 ne	 konča.	
Boljšo	 samopodobo	 imamo,	 bolje	
smo	 pripravljeni	 soočati	 se	 z	 življenj-
skimi izzivi in prej se poberemo, ko se 
nam	zgodi	kaj	težkega.
Če	 imamo	sami	sebe	za	odprto	osebo,	
bomo	v	družbi	gotovo	bolj	glasni	in	veli-
ko	govorili.	In	obratno	-	če	smo	bolj	tihi	
in	mirni,	bomo	v	družbi	bolj	poslušali	in	
govorjenje	rajši	prepustili	drugim.
Samopodoba je izjemno pomembna, 
saj lahko vpliva na veliko pomembnih 
dejavnikov	 v	 človekovem	 življenju.	
Vpliva	 lahko	 na	 proces	 odločanja,	
osebne in poklicne odnose, raven mo-
tivacije	in	splošno	počutje.
Samopodobo lahko razdelimo na sa-
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se	poglobimo	sami	vase,	da	čutimo	ve-
selje	do	samega	sebe.	Do	tega	bomo	
prišli	 z	 vajo	 in	 ponosni	 bomo	 na	 to,	
kako	daleč	smo	prišli	in	se	veselili	pri-
hodnosti. 
Samopodobo	 lahko	 izboljšamo	 z	 zau-
panjem vase, da na napake gledamo 
kot	na	izkušnje.

Človek	s	pozitivno	samopodobo:
• si zastavlja visoke, vendar dosegljive 

cilje	in	je	v	življenju	uspešen,
• se konstruktivno spoprijema s 

problemi	in	težavami;	iz	napak	naredi	
izkušnje,

•	 lažje	razvija	ter	ohranja	zdrave	in	vzaje-
mno zadovoljive medosebne odnose 
ter je bolj pripravljen sodelovati,

• je samostojen in ne potrebuje neneh-
nega odobravanja drugih,

• je pogumen in radoveden pri spreje-
manju	novih	izkušenj	in	izzivov.

Da boste lažje obvladovali svojega no-
tranjega kritika in čim bolje izkoristili 
svoje potenciale, vam bo v pomoč 10 
afirmacij za boljšo samopodobo:
1.	 Spoštujem	se	in	se	sprejemam.
2. Postavljam si cilje in si prizadevam, 

da	bi	jih	dosegel/-a.
3. Sprejemam ljudi in z njimi sodelujem.
4.	 Rešujem	 “probleme”	 in	 se	 jim	 ne	

izogibam.
5.	 Učim	se	spopadati	s	stresom.
6.	 Razmišljam	pozitivno.
7.	 Prevzemam	odgovornost	zase	in	za	

svoja dejanja.
8.	 Zavedam	se,	da	sem	dragocen,	edin-

stven	in	neponovljiv	človek.
9.	 Postavim	se	zase,	postavljam	meje.
10.	Prepoznavam,	sprejemam	in	izražam	

svoja	čustva.

mozavest	 in	samospoštovanje.	Samo-
zavest je povezana s posameznikovo 
zmožnostjo	soočanja	z	življenjskimi	iz-
zivi.	Je	tisti	občutek,	ki	nas	preplavi,	ka-
dar smo zadovoljni sami s seboj in si-
gurni	v	to,	kar	smo	in	kar	počnemo.	Ko	
vemo, da stvari zmoremo, da znamo. 
Samozavest	odraža	 širši	 pogled	nase	
in	nezaupanje	v	določene	naloge.
Samospoštovanje	 na	 drugi	 strani	 po-
meni, da sami sebe v celoti sprejema-
mo	ter	imamo	občutek,	da	smo	vredni	
uspeha	in	spoštovanja	s	strani	sebe	in	
drugih. 

Različne oblike samopodob
Posameznikova samopodoba je zelo 
kompleksna, se neprestano spreminja 
in ni ena sama.
Obstaja	več	različnih	oblik	samopodo-
be;	najbolj	pa	vplivajo	na	nas:
• Telesna samopodoba – povezana 

je	 z	 našim	 videzom	 in	 telesnimi	
sposobnostmi.

• Operativna samopodoba – pove-
zana	je	z	našim	delovanjem	v	službi,	
šoli,	hobijih	in	pri	drugih	življenjskih	
nalogah.

•	 Družbena	samopodoba	–	povezana	je	
z	družino	in	partnerskimi	odnosi.

•	 Osebnostna/čustvena	samopodoba	–	
povezana	je	s	tem,	kakšni	smo,	kako	
se	obnašamo	in	z	našo	sposobnostjo	
predelave	čustev.

Zakaj je pozitivna 
samopodoba tako 
pomembna?
Samopodoba vpliva na vse aspekte v 
našem	življenju	-	kako	se	odrežemo	na	
delovnem	mestu,	 kakšni	 smo	 v	 odno-
sih,	kakšno	je	naše	notranje	počutje	in	
kakšno	 je	naše	duševno	 zdravje.	 Pozi-
tivna samopodoba v posamezniku 
vzbudi	 entuziazem	 in	mu	 da	 občutek	
moči,	 s	 tem	 pa	 pripomore	 k	 lažjemu	
doseganju zastavljenih ciljev.
Pozitivna samopodoba je izjemnega 
pomena tudi na poklicni ravni. Na nas 
je,	da	gradimo	na	naši	samozavesti,	ki	
temelji na realnosti. Samozavest nam 
zagotavlja, da nalogo opravimo – in to 
zelo dobro. Posamezniki, ki imajo slab-
šo	 samopodobo,	 velikokrat	 ostanejo	
ujeti	v	slabih	službah	in	za	sabo	pušča-

jo	pomembne	priložnosti.	Ljudje	z	niz-
ko	 samopodobo	 se	 počutijo	 žrtve	 zu-
nanjih	 okoliščin.	 Posamezniki,	 ki	 so	
samozavestnejši	 in	verjamejo	vase,	se	
ovir	ne	prestrašijo.	To	je	tudi	razlog,	za-
kaj	so	se	»nesamozavestneži«	povzdig-
nili	nad	množico	običajnih	ljudi.

Izboljšanje samopodobe
Veliko posameznikov se niti ne zaveda 
slabe	 predstave	 o	 samih	 sebi.	 Večini	
se zdijo negativne misli, ki se jim rojijo 
po	glavi	sicer	nadležne,	a	se	z	njimi	ne	
soočijo,	 saj	 je	 v	naši	družbi	 še	vedno	
močno	 zakoreninjena	 miselnost	 o	
preprostosti,	 skromnosti	 in	 ponižnos-
ti. Samozavest pa je nemalokrat zame-
šana	z	ošabnostjo	in	nadutostjo.

Toda	 takšni	 miselni	 okviri	 nas	 zgolj	
omejujejo	 in	nam	preprečujejo,	da	bi	
popolnoma izkoristili vse svoje poten-
ciale.	 Večinoma	 se	 namreč	 čutimo	
nesrečne	 in	nezadovoljne	zaradi	neiz-
koriščenosti	svojih	potencialov,	kar	pa	
je velikokrat rezultat pomankanja sa-
mozavesti in nizke samopodobe.
Ker je samopodoba izrazito subjektiv-
na in kot taka odvisna od vsakega po-
sameznika,	 so	 tudi	 načini,	 kako	 jo	 iz-
boljšati,	 zelo	 raznoliki.	 Pri	 tem	 je	
ključnega	pomena,	da	se	naučimo	ob-
vladovati negativnega kritika v sebi, ki 
nas nenehno bombardira z negativni-
mi mislimi ter sprejemati sami sebe 
takšne	kot	smo.
Samopodobo	si	 izboljšamo	s	 tem,	da	
se	 naučimo	 pozitivnega	 razmišljanja	
in	razvijamo	zdrav	način	življenja	to	pa	
ni,	ki	se	zgodi	čez	noč.	Da	smo	prijazni	
sami	do	sebe	in	da	povečamo	občutek	
lastne	 vrednosti,	 zahteva	 čas,	 vajo	 in	
potrpežljivost.	Toda	pomembno	je,	da	
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Podnebne spremembe so 
eksistencialna	grožnja	ne	
samo	za	Evropo,	pač	pa	za	ves	
svet. 

Ni	jih	mogoče	ustaviti	na	mejah	posa-
meznih	 držav,	 zato	 tako	 ali	 drugače	
vplivajo	na	vsa	živa	bitja	in	okolje.	Res	
je,	da	se	bolj	bogate	države	lažje	zava-
rujejo in omilijo negativne posledice; 
so pa prav zato toliko bolj odgovorne, 
da	 vložijo	 maksimalne	 napore	 in	
sredstva	 za	 zmanjševanje	 toplo-
grednih	 izpustov	 in	 posledično	 zniža-
nje	 povprečne	 temperature.	 Tako	 je	
Evropska unija prevzela vodilno vlogo 

in	želi	dati	zgled	na	področju	uresniče-
vanja podnebnih ukrepov.
Globalni	 cilj	 1,5	 °C	 do	 leta	 2030	 in	
zmanjšanje	izpustov	CO2	za	55	%,	kot	
se je zavezala Slovenija, se ob zadnjih 
dogodkih v Evropi zdi kot utopija. Pa 
vendar	 je	 prav,	 da	 k	 uresničevanju	
pristopimo	vsak	po	svojih	zmožnostih,	
tako na ravni posameznika, delovnih 
organizacij, lokalnih skupnosti in po-
sameznih	držav.
Ker je postavljanje in doseganje zas-
tavljenih	ciljev	veliko	lažje	v	družbi,	ki	
daje zgled, motivacijo in nove ideje, 
smo	 se	 tudi	 v	 skupini	 Aktiva	 odločili,	
da	se	vključimo	v	Zeleno	omrežje	Slo-

Postali smo člani 
Zelenega omrežja Slovenije

Ana Marija Jamnik Rupar

venije.	To	nam	bo	omogočilo	povezo-
vanje z drugimi podjetji, lokalnimi 
skupnostmi,	 izobraževalnimi	 instituci-
jami in drugimi pravnimi subjekti na 
področju	trajnostnega	razvoja	in	druž-
bene odgovornosti.
Zeleno	omrežje	Slovenije	 tako	odpira	
pot za povezovanje in komuniciranje o 
okoljskih in trajnostnih projektih, re-
šitvah,	inovacijah	in	dosežkih.	
Prepričani	smo,	da	z	uvajanjem	novih	
tehnoloških	 rešitev	 pri	 izvedbi	 naših	
storitev	in	poznavanjem	svojega	ogljič-
nega odtisa, tudi v skupni Aktiva lahko 
dodamo	 svoj	 prispevek	 k	 izboljšanju	
podnebnih sprememb.
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Tel.: 080 62 62, info@extra-lux.si, www.extra-lux.si

Osvojite srce vaših gostov, 
nadgradite vašo podobo, povečajte 

prepoznavnost vaše nastanitve!

Optimizacija
Stalna zaloga 

izdelkov
Plačilo glede na 

porabo
Prihranek časaPrihranek denarjaDaljši plačilni rok

HOTELSKA KOZMETIKA TOALETA ČISTILNI PRIPOMOČKI ČISTILA OFFICE PROMOCIJA

Brezskrbna turistična sezona

Vi poskrbi te za goste, 
mi poskrbimo za vas. 

Edinstven pomočnik turizmu



Ne	moremo	zanikati,	da	je	kljub	vsem	različnim	
vrstam	 kreditnih	 in	 debetnih	 kartic,	 možnosti	
plačil	preko	mobilnih	aplikacij	in	interneta,	goto-
vina	 še	 vedno	 najpomembnejše	 plačilno	
sredstvo. Ravno tako ne moremo zanikati, da je 
za	 podjetje	 ravnanje	 z	 gotovino	 časovno	 za-
mudno,	 stroškovno	drago	 ter	 z	 vidika	 varnosti	
zelo	tvegano.	Dobra	novica	pa	je,	da	imamo	pro-
dukt,	s	katerim	boste	lahko	v	podjetju	zmanjšali	
varnostna	tveganja,	prihranili	čas	zaposlenih,	ki	
je potreben za upravljanje z gotovino ter posle-
dično	znižali	svoje	stroške.	Ta	produkt	je	pamet-
ni sef.

Pametni sef 
Skrb za gotovino prepustite profesionalcem

Matej Kop

Slovenija velja, po vseh raziskavah, opravljenih s strani 
Evropske	centralne	banke	in	s	strani	Banke	Slovenije,	za	dr-
žavo	z	nadpovprečno	uporabo	gotovine.	Po	podatkih	iz	leta	
2019	se	kar	73	%	plačil	opravi	z	gotovino,	medtem	ko	ta	pla-
čila	predstavljajo	63	%	vrednosti	vseh	nakupov.	Torej	je	Slo-
venija z vidika uporabe gotovine ter predvsem vrednosti 
plačil	nad	evropskim	povprečjem	in	tako	sodi	v	krog	tradici-
onalnih	držav.	Najnovejše	 raziskave	Banke	Slovenije,	 ki	 so	
nastale med in po obdobju koronske krize, so pokazale, da 
je	odstotek	plačil	z	gotovino	malo	upadel,	vendar	pa	so	razi-
skave na drugi strani pokazale, da so ljudje v istem obdobju 
dvigovali	bistveno	večje	zneske	gotovine,	saj	so	to	videli	kot	
dodatni varnostni element in so denar hranili na zalogo. 
V	podjetju	Aktiva	varovanje	d.d.	smo	že	pred	leti	pri	naših	
strankah zaznali potrebo bo nadgradnji sistema manipula-
cije z gotovino na odjemnih mestih; tako z vidika optimiza-
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cije notranjih procesov stranke kot z 
vidika	 zmanjševanja	 stroškov	 ter	
zmanjševanja	 stopnje	 varnostnega	
tveganja.	Rešitev	smo	našli	v	produktu	
»pametni	sef«	oziroma	»smartsafe	so-
lution«	,	ki	je	bil	tedaj	dokaj	dobro	raz-
vit	predvsem	v	Veliki	Britaniji.	Po	razi-
skavah na trgu proizvajalcev in s 
pomočjo	 izkušenj	 iz	 tujine,	 smo	našli	
najprimernejšega	 ponudnika	 strojne	
opreme na evropskem trgu, saj smo 
iskali optimalno kombinacijo cene ter 
kvalitete. Skupaj s poslovnim partner-
jem Geldservice Austria smo tako leta 
2017	v	slovenski	prostor	uspešno	inte-
grirali	rešitev	t.i.	»pametnega	sefa«	in	
trenutno na ozemlju celotne Slovenije 
skrbimo	 za	 monitoring,	 vzdrževanje,	
servisiranje ter praznjenja s strani 
ustrezno usposobljenega varnostne-
ga osebja skorajda 150 pametnih se-
fov.	Ena	od	največjih	referenc	je	zago-
tovo skupina OMV, kjer s produktom 
»pametni	 sef«	 podpiramo	 celotno	 ve-
rigo njihovih bencinskih servisov v Slo-
veniji.
Visokotehnološki	 števni	 stroj,	 ustre-
zno	certificiran	s	 strani	Evropske	cen-
tralne banke, v povezavi z naprednim 
uporabniškim	 vmesnikom,	 ki	 najprej	
identificira	posameznega	uporabnika,	
preverja	 ponarejene	 bankovce,	 izloči	
neustrezne	 bankovce,	 prešteje	 ustre-
zne bankovce ter jih nato varno shrani 
v trezorskem delu naprave, ki je ravno 
tako	certificirana	skladno	z	evropskim	
standardom	EN	1143-1	in	nadstandar-
dno	opremljena	z	OTC	ključavnico,	kar	
še	dodatno	dvigne	nivo	varnosti.	Ko	je	
gotovina	položena	 v	 pametni	 sef,	 od-
govornost	zanjo	ni	več	na	strani	stran-
ke.	Vrednost	gotovine,	ki	je	položena	v	
pametni sef, se, ob vnaprej dogovorje-
nih dnevnih presekih na delovne dne-
ve,	nakaže	na	račun	stranke.	Tako	ima	
stranka	 denar	 že	 na	 svojem	 računu,	
kljub	temu,	da	je	gotovina	še	vedno	v	
trezorju pametnega sefa, kar je izre-
dnega pomena za informacijo o likvid-
nosti.	 Zelo	pomembna	 informacija	 je	
ta, da stranki za uporabo produkta 
»pametni	 sef«,	 kot	 ga	 ponuja	 Aktiva	
varovanje, ni potrebno menjavati svo-
je poslovne banke; prav tako pa obsta-
ja	 možnost	 pošiljanja	 standardne	 ali	
individualne podatkovne datoteke za 
samo	uskladitev	 stanja	 oziroma	mož-

nost uvoza podrobnih podatkov v bla-
gajniško-knjigovodski	sistem.
Največje	 prednosti	 produkta	 »pamet-
ni	sef«	so:	nižji	stroški	poslovanja	z	go-
tovino,	 prihranek	 časa,	 zmanjšana	
možnost	 človeških	napak	 in	bistveno	
manjša	stopnja	tveganja	za	izgubo	go-
tovine.	Zaposleni	v	podjetju	tako	upo-
rabi	manj	časa	za	obdelavo	 in	pripra-
vo gotovine in se lahko posveti svoji 
primarni dejavnosti oziroma potenci-
alnim strankam. Kar nekaj podjetij je 
na	 račun	 časovnega	prihranka	 svojih	
zaposlenih pri obdelavi in pripravi go-
tovine	 močno	 optimizirala	 svoje	 not-
ranje delovne procese. Ravno tako je 
izključena	 možnost	 človeških	 napak	
pri	 štetju	 gotovine;	 stopnja	 tveganja	
za	izgubo	gotovine	je	bistveno	manjša,	
saj	je	gotovina	na	računu	uporabnika	
še	isti	delovni	dan.	Glede	na	količino	in	
vrednost gotovine v pametnem sefu, 
se	optimizira	tudi	število	odvodov	go-
tovine s strani varnostnega podjetja. 
Napredna tehnologija pri monitoringu 
pametnih sefov ter planiranju odvo-
dov,	 stranki	 nudi	 tudi	 možnost	 hkra-
tne dostave menjalnega denarja ob 
praznjenju pametnega sefa s strani 
varnostnega	podjetja.	Za	potrebe	ana-
litike	 podjetja	 pametni	 sef	 omogoča	
zares	 veliko	 izbiro	 različnih	 poročil	 o	

gibanju gotovinskega toka (po posa-
meznem	časovnem	obdobju,	po	posa-
meznem uporabniku pametnega sefa 
–	 torej	 po	 posameznem	 uslužbencu,	
kar	lahko	služi	za	dodatno	optimizaci-
jo	poslovanja).	
Partnerski	 produkt	 »pametni	 sef«	
podjetij Geldservice Austria in Aktiva 
varovanje d.d. lahko predstavimo s 
kar	 nekaj	 zavidljivimi	 številkami	 –	
24/7/365	monitoring	 pametnih	 sefov	
od	 leta	 2017,	 na	 sto	 tisoče	 uspešno	
opravljenih	prednakazil	na	bančne	ra-
čune	 naročnikov,	 več	 kot	 30.000	 us-
pešno	opravljenih	oskrb	pametnih	se-
fov	 s	 strani	 usposobljenih	 varnost- 
nikov-prevoznikov,	 več	 kot	 1000	 nad-
gradenj s strani usposobljenih servi-
serjev … 
Večletne	 izkušnje	 s	 produktom	 »pa-
metni	sef«	v	slovenskem	prostoru	ter	
vsakodnevna skrb za nemoteno delo-
vanje	skorajda	150	takšnih	naprav,	sta	
naši	 največji	 referenci,	 da	 vam	 lahko	
strokovno	svetujemo	v	kakšni	obliki	je	
produkt	 primeren	 za	 obseg	 vašega	
poslovanja ter vam nudimo vse stori-
tve, ki so na omenjeni produkt vezane. 
Izberite	izkušnje	in	znanje,	izberite	Ak-
tiva varovanje.
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Želimo, da ste varni
Brezžično varovanje doma

oprema in montaža v vrednosti 750 € 
24 urna pripravljenost vse dni v letu
takojšna intervencija v primeru alarma

   V ceni varovanja JE VKLJUČENO: 29,95 €
mesečno

*Cene vsebujejo 22 % DDV in veljajo le za fizične osebe. Ponudba velja na območjih, kjer izvajamo intervencije z lastnimi intervencijskimi skupinami, do 30.9.2022

Hitra in enostavna montaža
Preprosta uporaba
Povezava z varnostno nadzornim centrom
Možnost upravljanja preko telefona

SUBVENCIONIRAMO  vrednost opreme z montažo do 750 €
 
 

PE Maribor - Ljubljana - Celje - M. Sobota - Koper - Sl. Gradec - N. Gorica    
www.aktiva.si

varovanje@aktiva.si



V okviru oblike varovanja in ele-
mentarne licence zasebnega 
varovanja »Varovanje ljudi in 
premoženja«,	je	izvajanje	inter-
vencije tista storitev, ki najbolj 
pooseblja kombiniran in ce-
lostni pristop k izvajanju varo-
vanja.	Ta	dejavnost	 iz	okvira	fi-
zičnega	 varovanja	 je	 daleč	
najbolj vpeta v vse oblike kom-
biniranega varovanja; pravza-
prav si je táko, celostno in kom-
binirano	 varovanje,	 nemogoče	
predstavljati brez intervencije.

Intervencija	 je	 oblika	 fizičnega	 varova-
nja	za	katero	je	značilno,	da	za	razliko	
od	varnostnih,	varnostno-	receptorskih	
in	 obhodnih	 služb	 zagotavlja	 priso-
tnost varnostnika na varovanem objek-
tu samo ob vsakokratnem varnostnem 
dogodku	-	»just-in-time«.	Detekcija	var-
nostnega dogodka je pri tem popolno-
ma	prepuščena	 sistemom	 tehničnega	
varovanja	na	objektih;	včasih	to	vlogo	
odigra	tudi	osebje	naročnika	varovanja	
ali	 pa	 varnostna	 služba	 na	 objektu;	
alarmna	stanja,	ki	 zahtevajo	energični	
intervencijski odgovor, pa se preko var-
nostnega nadzornega centra preusme-
rijo	k	intervencijskim	službam.
Intervencija je oblika dela pri izvajanju 
nalog	(fizičnega)	varovanja	ljudi	in	pre-
moženja,	pri	kateri	varnostnik	odide	na	
kraj varnostnega dogodka, o katerem 
je	 obveščen	 preko	 varnostnega	 nad-
zornega centra, kjer z zakonitim in stro-
kovnim izvajanjem ukrepov bodisi sa-
mostojno bodisi v sodelovanju z 
drugimi (osebje na objektu, lokalna 
varnostna	 služba,	 gasilci,	 reševalci	 ali	

Intervencija v 
zasebnem varovanju

Iztok Ledinek in Evgen Valek

policisti)	ponovno	vzpostavi	varnost	in	
red	na	varovanem	območju	in	zavaruje	
zdravje	in	življenje	ljudi	ter	varnost	ma-
terialnih dobrin.
Intervencijske	 službe	 izvaja	 dodatno	
usposobljeno varnostno osebje, ki 
mora	poleg	splošnih	veščin,	potrebnih	
za	izvajanje	varovanja	premoženja,	ob-
vladati	 še	 posebna	 znanja	 in	 veščine.	
To osebje je usposobljeno za varno vo-
žnjo,	za	nošenje	in	uporabo	orožja,	za	
gašenje	začetnih	požarov,	za	reševanje	
iz dvigal, za varovanje prireditev v go-
stinskih lokalih (zaradi varovanja 
majhnih prireditev, do 50 obiskoval-
cev),	 za	 prevoz	 in	 varovanje	 gotovine	
ter	drugih	vrednostnih	pošiljk,	za	nude-
nje	prve	pomoči	s	temeljnimi	postopki	
oživljanja	…
Pri	 svojem	 delu	 intervencijske	 službe	
delujejo	 po	 osnovnih	 načelih:	 načelu	
hitrosti,	 načelu	 metodičnosti,	 načelu	
vztrajnosti	 in	 temeljitosti	 in	 načelu	
dolžnosti	preveritve	vsake	situacije.	Pri	
svojem	 delu,	 kljub	 prvemu	 načelu,	 in-
terventi	ne	smejo	kršiti	cestno	prome-
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tnih predpisov. Samo za izvajanje po-
žarnega	 varovanja	 je	 s	 Pravilnikom	 o	
požarnem	varovanju	določeno,	da	sme	
izvajalec	 izvajati	 požarno	 varovanje	
samo za objekte, za katere zagotovi 
ukrepanje najkasneje 15 minut po 
sprejemu signala na varnostno nadzor-
ni center, za druge intervencije poseb-
nih	zakonskih	določil	ni.	Ob	intervenciji	
varnostniki	delujejo	taktično	premišlje-
no,	 varno	 in	metodično;	 ukrepanje	 iz-

vedejo tako, da zagotovijo najprej svo-
jo varnost, ukrepanje na objektu pa 
izvedejo	metodično,	da	zagotovijo	var-
nost	ljudem	in	premoženju	na	najboljši	
možni	 način	 glede	 na	 okoliščine.	 Var-
nostniki so pri ukrepanju vztrajni in te-
meljiti; preveriti morajo vsako situacijo 
in	 po	 načelu	 varnosti	 do	 razjasnitve	
ravnati	tako,	kot	da	gre	za	najhujšo	ob-
liko	 grozečega	 varnostnega	 dogodka.	
Preklici	 intervencij	so	načeloma	mogo-
či,	vendar	mora	biti	način	preklica	z	var-

nostno nadzornim centrom vnaprej 
dogovorjen z odzivnim sporazumom.
Intervencija	 je	 oblika	 fizičnega	 varova-
nja s katerim se zagotavlja izvedba sto-
ritev	varovanja	za	več	naročnikov	hkra-
ti.	Intervencijske	službe	usmerja	in	jim	
naloge daje varnostno nadzorni center 
in	 dežurni	 varnostni	 menedžer;	 posa-
mezni	 naročniki	 pogodbenih	 storitev	
ne morejo razpolagati z intervencijsko 
službo.	Prioritetne	naloge	 intervencije	
so	tiste,	kjer	so	ogrožena	zdravje	in	živ-
ljenje	ljudi	(požarni	in	ropni	alarmi,	klici	
v	sili	in	reševanje	ljudi	iz	dvigal).
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Čiščenje javnih 
kopališč in bazenov 

Brigita Vedenik

Čiščenje	in	vzdrževanje	
bazenskih kompleksov zahteva 
določena	znanja	in	izkušnje.	
Nivo higiene mora biti zaradi 
narave	dejavnosti	še	posebej	
visok, prav tako pa morajo tudi 
zaposleni	upoštevati	določene	
posebnosti pri delu.

Čiščenje javnih kopališč
Osnovne zahteve za zagotavljanje higi-
ene	v	bazenih	za	javno	uporabo	določa	
Pravilnik o minimalnih higienskih zah-
tevah, ki jih morajo izpolnjevati kopali-
šča	in	kopalna	voda	v	bazenih.	Ta	pred-
pisuje	 tudi	 izdelavo	 načrta	 čiščenja	
bazenskega	kopališča	oziroma	bazena,	
v	 katerem	 morajo	 biti	 zajeti	 podatki:	
kdo	 čisti,	 kaj	 in	 kako	 čistiti,	 s	 katerimi	
sredstvi in seveda, kako pogosto se po-
samezne	vrste	čiščenja	izvajajo.	Za	vse	
to	mora	izvajalec	voditi	tudi	evidenčni	
list	čiščenja	in	zagotoviti	nadzor	nad	či-
ščenjem	in	upoštevanjem	predpisanih	
postopkov.
Za	čiščenje	uporabljamo	samo	čistila,	ki	
so	 registrirana	 za	 čiščenje	 bazenskih	
kompleksov.	 Glede	 na	 vrsto	 nečistoč	
se	uporabljajo	izmenično	kisla	in	alkal-
na	čistila.	Kisla	čistila	odstranjujejo	mi-
neralne	nečistoče,	alkalna	pa	organske	
obloge,	ki	se	“nalepijo”	na	podlago.	To	
lahko	 postane	 gojišče	 povzročiteljev	
različnih	 bolezni.	 Zato	 je	 pomembno,	

da	 nečistoče	 redno	 odstranjujemo,	 s	
tem	pa	pripomoremo	tudi	k	manjši	po-
rabi kemikalij.
Najbolj	pomembno	za	čiščenje	je,	da	so	
talne	površine	odporne	na	 kisla	 čistila	
(seveda je pomembno, da so take tudi 
fuge).	 Se	 pa	 v	 bazenskih	 kompleksih	
srečujemo	z	različnimi	vrstami	materia-
lov,	 zato	 je	 nujna	 informacija,	 kakšne	
vrste je talna obloga, saj sicer lahko na-
stanejo	nepopravljive	poškodbe.	
Obbazenske	 površine	 in	 spremljajoči	
prostori	 se	 čistijo	 z	 uporabo	 različnih	
krtač,	gobic	in	podobnih	pripomočkov.	
Najvišjo	 stopnjo	 higiene	 dosežemo	 z	
uporabo	 parnih,	 visokotlačnih	 in	 dru-
gih	čistilnih	strojev.	Za	čiščenje	bazen-
skega dna se uporabljajo posebni 
robotski	 čistilci,	 ki	 delo	 opravijo	 pod	
vodo.	 Samo	 čiščenje	 se	 prične	 precej	
pred	 pričetkom	 obratovanja;	 med	 sa-
mim obratovanjem bazena pa je pot-
rebno	občasno	strojno	pobiranje	vode.	
Pogostejša	frekvenca	čiščenja	se	izvaja	
tudi v sanitarnih prostorih. 

Za več informacij prosimo kontaktirajte vašega lokalnega predstavnika podjetja Ecolab  

tel: 02/42 93-100  |  email: Inst.SI@ecolab.com  |  www.ecolab.com

Varna pot do izjemnih 
rezultatov  čiščenja

Uspešnost
Eden najbolj učinkovitih razpoložljivih proizvodov na tržišču*1

MAXX2 celovit program omogoča izboljšati rezultate 
čiščenja in doseganje higienskih standardov

Učinkovitost
MAXX2 linija je učinkovita pri nizkih 
koncentracijah in zmanjšuje stroške čiščenja

75% manj embalaže in transporta*2

Varnost
Barvno kodiran sistem čistil

Brez zahtev po dodatnih varnostnih izobraževanjih, 
ločenih skladiščih, dodatni zaščitni varnostni opremi 
in varnostnih navodil na sami lokaciji
* 1 Proizvode so primerjali z različnimi konkurenčnimi proizvodi (Gardner test)
* 2V primerjavi s konkurenčnim sredstvom z 1% raztopine

MAXX  
INDUR2

MAXX  
INTO C2

MAXX 
ISI2

MAXX  
WINDUS C2

MAXX  
INTO WC2

MAXX  
MAGIC2

MAXX 
FORTE2

MAXX  
INTO ALK2

MAXX 
BRIAL2
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Ustreznost vode

Za	 vsak	 bazen	 mora	 biti	 na	 vidnem	
mestu obvestilo, na katerem so z veli-
kimi	tiskanimi	ter	dobro	vidnimi	in	čit-
ljivimi	črkami	objavljene	informacije	o	
rezultatih	laboratorijskih	preskušanj	z	
ugotovitvijo skladnosti za najmanj 
zadnje	 laboratorijsko	 preskušanje	 ko-
palne vode. 
Za	 ustreznost	 mikrobioloških,	 fizikal-
nih in kemijskih parametrov kopalne 
vode	je	pomembno	pravilno	vzdrževa-
nje	vode,	redno	vzorčenje	in	pravilno	
čiščenje	obbazenskih	in	bazenskih	po-
vršin,	prelivnih	rešetk,	dezinfekcijskih	
prehodov	…	Bazeni	 se	praznijo	 in	ge-
neralno	 čistijo	 različno,	 seveda	 pa	 je	
nujno	pogostejše	praznjenje	pri	toplih	
masažnih,	otroških	in	terapevtskih	ba-
zenih. 

Higienski red kopališča
Pri	obisku	kopališč	moramo	upošteva-
ti	 HIGIENSKI	 RED	 kopališča,	 ki	 je	 na-
meščen	 na	 vidnem	 mestu.	 Nekaj	
osnovnih higienskih pravil ravnanja za 
kopalce, s katerimi v veliki meri lahko 
tudi	sami	pripomoremo	k	večji	higieni	
in	kakovosti	kopalne	vode:	

•	 Pred	 vstopom	 v	 bazen	 se	 vsakič	
oprhamo,	tudi	po	uporabi	stranišča.

•	 Izogibamo	se	požiranju	kopalne	vode,	
v	vodo	ne	izkašljujemo,	ne	izpihujemo	
iz	nosu,	ne	spiramo	ust,	ne	izločamo	
urina in blata.

•	 V	bazen	ne	vnašamo	hrane	in	pijač	ter	
umazanih predmetov.

•	 Bazena	ne	uporabljamo,	če	 imamo	
prebavne	težave	ali	smo	jih	 imeli	v	
zadnjem tednu.

• Uporabljajmo dezinfekcijski prehod.

Domači bazeni
Kdor pa ne bo obiskal javnega kopali-
šča	in	se	bo	poleti	raje	hladil	v	bazenu	
na	domačem	vrtu,	naj	upošteva	nekaj	
nasvetov	za	pravilno	vzdrževanje:
•	 Za	 čiščenje	 ne	 uporabljajte	 čistil	 iz	

gospodinjstva.
•	 Za	polnjenje	bazena	ne	uporabljajte	

vode iz studencev ali podtalnice. 

Mehansko čiščenje
•	 Z	 mrežo,	 napeto	 na	 koncu	 daljše	

palice	očistite	površino	vode.	Z	njo	
boste	 odstranili	 listje,	 večje	 delce,	
morda	kakšno	žuželko.

•	 Za	bistrost	vode	je	treba	vodo	redno	
filtrirati.	Filter	naj	deluje	vsak	dan	vsaj	
8	ur.	Filter	bazena	redno	čistite.

•	 Občasno	 je	 treba	 bazen	 oziroma	
njegove	robove	očistiti	ročno	(s	krpo,	
gobico).

Kemijsko čiščenje 
Ne glede na to, kako smo dosledni z 
mehanskim	 čiščenjem,	 brez	 kemije	 v	
bazenu	ne	bo	šlo.	V	vodi	se	pri	tempe-
raturah	od	25	do	30	stopinj	Celzija,	ki	
so	 običajne	 v	 domačih	 bazenih,	 raz-
množujejo	 bakterije	 in	 glivice.	 Tudi	 v	
domačem	bazenu	je	zato	treba	redno	
preverjati kakovost vode in jo po pot-
rebi	izboljševati	z	različnimi	pripravki.	
• Kloriranje 

Uporabljamo organski klor v obliki 
granulata ali tablet, doziranje poteka 
v skladu z navodili proizvajalca. V 
bazenski vodi bi moralo biti klora od 
0,5 do 1,0 mg/liter. 
Če	je	klora	v	vodi	preveč,	draži	kožo	
in	 sluznice	 kopalcev	 ter	 povzroča	
rjavenje kovinskih delov bazenskega 
ogrodja.	Če	ga	je	premalo,	se	bakte-
rije	in	alge	prekomerno	razmnožujejo.

• pH 
Kakovostna voda ima nevtralen pH, 
le za odtenek se lahko nagne proti 
bazičnosti	 (od	 7,0	 do	 7,4).	Nihanje	
vrednosti pH je lahko posledica spre-
memb	temperature	vode,	vnašanja	
umazanije, tudi dodajanja sredstev za 
čiščenje	in	nego	bazena.	

• Analiza vrednosti pH in klora
Vrednosti pH in klora v vodi boste 
najbolj preprosto preverili z analiza-
torji,	ki	jih	običajno	sestavljajo	ampule,	
v	katere	natočite	vodo,	 in	posebne	
tabletke z reagentom za pH in klor. 

Nasveti kako ukrepati, če se pojavi:
Zelena	voda:	Preverite	in	očistite	filtrir-
ni sistem, uravnajte pH vrednost, po 
potrebi	izvedite	klorni	šok	in	počistite	
dno bazena, kjer so se nabrale odmrle 
alge.	Dolijte	svežo	vodo.
Kalna,	mlečna	voda:	Prečistite	filtrirni	
sistem,	znižajte	vrednost	pH,	dodajte	
sredstvo za odstranjevanje vodnega 
kamna iz vode.
Rjava	voda:	To	se	najbolj	pogosto	zgo-
di,	če	bazen	napolnite	z	vodo	iz	vodnja-
ka.	 Dobro	 prečistite	 filtrirni	 sistem,	
nastavite ustrezno vrednost pH, upo-
rabite sredstvo za odstranjevanje vo-
dnega kamna in kovin iz vode.
Po	kopanju	je	koža	razdražena:	Dobro	
prečistite	 filtrirni	 sistem,	 preverite	
vrednost pH, prenehajte z doziranjem 
klora	 in	 dolijte	 svežo	 vodo,	 dokler	
vrednost klora ne pade na 0,5 do 1,0 
mg/liter.
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Sašo Benet
Katja Mesarič

Biti	vodja	v	skupini	Aktiva	ne	temelji	samo	na	orga-
nizaciji dela. Vodja v pravem pomenu pomeni, da je 

med	nami	in	našimi	sodelavci	vzpostavljen	odnos,	ki	je	
namenjen soustvarjanju rasti zaposlenih in doseganju sku-
pnih	 ciljev.	 To	pa	 lahko	dosežemo	 z	 iskrenostjo,	 transpa-
rentno podajo informacij, pozitivno naravnanostjo in prev-
zemanjem	 odgovornosti.	 Ekipa	 vodij	 se	 na	 področju	
čiščenja	širi	s	svetlobno	hitrostjo.	V	letošnjem	letu	se	nam	
je	pridružil	tudi	Sašo	Benet,	ki	je	s	svojim	delom	zelo	hitro	
postal	zaupanja	vreden	sodelavec.	Kljub	temu,	da	je	Sašo	
najmlajši	član	ekipe,	se	je	hitro	vpeljal	v	sistem	dela	in	več	
kot	odlično	vključil	 v	 že	obstoječi	 team.	Že	vrsto	 let	nam	
zaupajo	največji	in	najboljši,	zato	skrbno	izbiramo	svoje	so-
delavce.	Zavedamo	se	tudi,	da	so	uspehi,	ki	jih	nizamo,	re-
zultat celotne ekipe sodelavcev. Vabljeni k prebiranju tega 
prijetnega	intervjuja:	

1. Sašo, prosim, predstavi se nam v nekaj besedah. 
Sem	Sašo,	star	sem	29	let	 in	prihajam	z	Ljubljane.	Po	
izobrazbi sem gimnazijski maturant in trenutno zaposlen 
kot	vodja	enote	v	Aktivi	čiščenje.	Predtem	sem	delal	15	
let v gostinstvu. 

2. Koliko časa si že del Aktive?
V	Aktivi	čiščenje	sem	od	januarja,	vendar	se	počutim	kot	
da	sem	tukaj	že	vsaj	2	leti.	
Kolektiv	je	res	fenomenalen,	sproščen,	počutim	se	spre-
jetega, zato mi dnevi tudi hitro minevajo. Trenutno sem 
v	fazi	zaključka	uvajanja.	Samo	uvajanje	je	bilo	zahtevno,	
natrpano, a smiselno zastavljeno. 

3. Zakaj si se odločil, da se prijaviš na delovno mesto vodje 
enote?
Glede na to, da sem delal 15 let v gostinstvu in sem samo-
stojen	že	od	svojega	19-tega	leta,	sem	si	želel	spremembe	
v	življenju	in	bolj	stabilen	urnik.	Gostinstvo	je	odlična	
odskočna	deska	za	naprej,	saj	ti	da	ogromno	kompetenc,	
ki	jih	potrebuješ	na	vsakem	delovnem	mestu.	Naučil	sem	
se predvsem umetnosti komuniciranja, predvsem s foku-
som,	kako	razumeti	vse	vrste	strank	in	sodelovati	z	različ-
nimi osebnostmi. 
Na	prosto	delovno	mesto	me	je	opozorila	tašča,	ki	 je	
zaposlena	v	Aktivi	že	več	kot	15	let.	Po	opisu	del	in	nalog	
se mi je pozicija zdela izjemno zanimiva in sem si rekel, 
da	poskusiti	ni	greh,	in	da	mogoče	se	pa	le	posreči,	da	
me	povabijo	na	razgovor.	Posrečilo	se	je;	sedaj	sem	del	
najboljšega	kolektiva.	

4. Kakšne so tvoje naloge? Prosim, predstavi nam tipičen 
delovni dan. 
Moje naloge temeljijo predvsem na organizaciji dela zapo-
slenih	ter	skrbi	za	urejenost	lokacij.	Tipičnega	dneva	v	Aktivi	
ni, saj je vsak dan po svoje poseben, kar je velik plus pri delu, 
ki	ga	opravljam,	saj	nikoli	ni	dolgčas	in	nudi	izjemno	fleksi-
bilnost. Fleksibilnost tudi v smislu uravnavanja zasebnega 
življenja	s	službenim.	Moj	dan	poteka	tako,	da	se	zbudim	
zjutraj	med	6	-7	uro,	spijem	jutranjo	kavico	in	se	lotim	plani-
ranja delovnega dne. Ponavadi grem zjutraj v pisarno v 
Trzin, nato pa se delo nadaljuje na terenu. Na terenu izve-
dem kontrolo dela in opravim sestanek z delavkami, kjer 
se	pogovorimo	o	dnevnih	zadolžitvah.	Po	potrebi	obiščem	
tudi	kontaktno	osebo	naročnika,	kjer	preverim	vsesplošno	
zadovoljstvo	in	možnost	izboljšav	na	področju	čiščenja.	

5. Kateri so največji izzivi na delovnem mestu vodje enote?
Že	naziv	vodja	enote	pove,	da	je	to	delo	z	ljudmi.	Največji	
izziv	je	definitivno	vodenje,	koordiniranje	kadra.	Verjamem	
pa, da dober vodja prepozna zaposlene in razume, kako 
lahko	iz	njih	potegne	največ.	Sicer	pa	lahko	rečem,	da	so	
izzivi	dobrodošli,	saj	se	le	tako	lahko	kaj	dodatnega	in	
novega	naučiš.

6. Katere lastnosti so ti najbolj pomembne pri sodelovanju 
z ostalimi vodji?
Za	team,	v	katerem	sodelujem,	mi	je	pomembno,	da	se	
razumemo in stopimo skupaj v vseh situacijah, tako dobrih 
kot slabih, da razumemo pomen da smo vsi na isti ladji, 
prevzemamo odgovornost. Pomembna se mi zdi tudi 
učinkovita	komunikacija	in	hitra	reakcija	na	nastale	izzive,	
konstruktivno	reševanje	morebitnih	nesoglasij,	medse-
bojno	spoštovanje.	V	naši	skupini	se	starost	vodij	giblje	med	
29	in	60	let,	kar	pomeni,	da	je	ogromno	medgeneracijskega	
sodelovanja.	Starejši	so	bolj	v	poziciji	prenosa	znanja	stroke	
in	izkušenj,	mi	mlajši	pa	jim	pomagamo	pri	informacijski	
ozaveščenosti	-	tako	da	smo	vsi	skupaj	enkraten	team.	

7. Kaj misliš, da se bo z našo industrijo dogajala v prihajajočih 
letih?
Definitivno	se	bo	robotizirala	 in	se	bo	zmanjšalo	tudi	
število	zaposlenih;	s	tem	pa,	se	bojim,	tudi	kvaliteta	opra-
vljene storitve. 

8. Za konec nam zaupaj tvoj življenjski moto. 
Go	with	the	flow.	Ne	sekiraj	se	za	nič;	živi	vsak	dan,	kot	
da je zadnji.

Zaposleni se predstavi - vodja enote
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Divna Dinić 
Katja Mesarič

Osnovni	gradnik	uspešnosti	so	naši	zaposleni,	
ki s svojo predanostjo, vztrajnostjo in zvestobo 

zagotavljajo	dolgoročno	in	uspešno	rast.	Čistilka	pa	
je	nekakšna	dobra	vila,	ki	poskrbi,	da	so	prostori,	ki	jih	

uporabljamo,	vedno	čisti	in	higienski.	
Divna	Dinić	je	ena	tistih,	ki	z	nami	vztraja	že	od	samega	za-
četka.	 Predstavljamo	 vam	 jo,	 ker	 predstavlja	 zgled	 prav	
vsem,	saj	s	svojo	pridnostjo,	lojalnostjo	in	zanesljivostjo	kaže	
pravo	pot	in	način,	kako	lahko	skupaj	postanemo	še	boljši.	

1. Ljudje vas poznajo kot pridno, zanesljivo osebo, ki svoje 
delo opravlja brezhibno. Zanima me, kako bi se v nekaj 
besedah opisali sami?
Zase	bi	rekla,	da	sem	zelo	pozitivna,	na	trenutke	malo	
skrivnostna, temeljita, zanesljiva in skromna. 

2. Katere so po vašem mnenju lastnosti dobre čistilke ali 
čistilca?
Mora	se	znati	organizirati,	biti	prijazen,	imeti	občutek	za	
delo in odgovornost do dela; delo mora tudi sam videti, 
pomembna	je	tudi	fleksibilnost	in	urejenost.	Poleg	vsega	
naštetega	pa	mi	je	pomembna	tudi	komunikacija,	saj	je	
ena	izmed	lastnosti,	ki	jo	naši	naročniki	izjemno	cenijo.		

3. Kaj vas je zaneslo v naše podjetje in koliko časa ste že del 
Aktive čiščenje?
Pričela	sem	v	podjetju	Čistoča,	saj	sem	prejela	priporočilo	
od znanke, ki je bila takrat zaposlena v podjetju; tako sem 
tukaj	tukaj	že	dobrih	15	let.

4. Bi lahko rekli, da je od vaših začetkov čiščenja pa vse do 
danes zaznati napredek v načinu čiščenja?
Seveda.	V	tem	obdobju	smo	spremenili	tudi	čistila,	pripo-
močke.	Kvalitetni	pripomočki	so	pokazali	tudi	napredek	v	

čiščenju.	Za	določena	čiščenja	se	je	skrajšal	tudi	čas	čišče-
nja. Kvaliteta se je pokazala tudi v spremembah pri krpah, 
ki smo jih dobili. 

5. Se vam zdi, da v Sloveniji v zadostni meri skrbimo za 
čistočo?
Ja,	zdi	se	mi,	da	je	Slovenija	zelo	čista	dežela.

6. Kakšni so vaši nasveti za čiščenje doma? Imate kakšne 
skrite trike, ki jih lahko delite z nami?
Imam	kar	nekaj	trikov,	ki	so	mnogokrat	stestirani	in	še	
poceni.	Soda	bikarbona	je	z	razlogom	čudežni	prah,	kot	ji	
ponekod	pravijo.	Jaz	jo	uporabljam	predvsem	za	čiščenje	
fug	v	kombinaciji	s	kisom;	z	njo	čistim	tudi	odtoke.	Tudi	
zamaščeno	pečico	najlažje	očistite	s	sodo	bikarbono,	kisom	
in par kapljicami limone, pustite 10 minut in umazanija 
izgine. 

7. Kaj najraje počnete v prostem času?
Zelo	rada	pogledam	kakšno	serijo,	grem	s	prijateljicami	
na kavico. Vsake toliko pa se pustim razvajati v frizerskem 
salonu,	kjer	skrbijo,	da	je	moja	pričeska	vedno	urejena.	V	
času	dopusta	zelo	rada	izkoristim	prosti	čas	za	druženje	z	
družino,	še	posebej	malimi	vnuki,	ki	prebivajo	v	Beogradu.

8. Pripravljate tudi sama kakšna naravna čistila? Kakšna? 
Mi zaupate recept?
Doma	narejeno	čistilo,	ki	ga	uporabljam	najpogosteje	in	
nanj	prisegam	že	vrsto	let,	je	mešanica	kisa,	sode	bikar-
bone	ter	limone.	To	čistilo	odstrani	še	tako	trdovratne	
madeže	s	stekla,	kuhinjskih	elementov,	ploščic.	Za	»piko	
na	i«	pa	zmešam	mehčalec	z	vodo	in	prelijem	v	pršilko	ter	
poškropim	po	kavču,	zavesah,	posteljnini,	tepihu	in	s	tem	
pričaram	čaroben,	sveže	dišeči	dom.	

Zaposlena se predstavi - čistilka
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Razkuževanje po COVIDU
Brigita Vedenik

V	obdobju	epidemije	se	je	o	čiščenju	in	
razkuževanju	 govorilo	 kot	 še	 nikoli	
doslej.	Veliko	povpraševanje	je	bilo	po	
razkuževanju	prostorov	in	površin.	Od	
prvega	 ročnega	 razkuževanja,	 kjer	
smo	 črpali	 znanja	 iz	 čiščenja	 v	 zdra-
vstvu, do zdaj, ko smo ga nadgradili z 
novejšimi	tehnologijami.	
Na trgu se je pojavilo veliko proizvo-
dov in tehnologij, iz katerih je bilo pot-
rebno	izluščiti	najbolj	ustrezno,	da	gle-
de	 na	 potrebe	 pridobimo	 največjo	
učinkovitost	 in	 zadostimo	 potrebam	
naših	naročnikov.	
Za	večje	površine	smo	uvedli	razkuže-
vanje z metodo zamegljevanja. Ta 
nam	omogoča	 razkuževanje	 različnih	
materialov	 in	površin	 (blago,	neobde-
lane	 lesene	površine…).	 Tovrstna	me-
toda	 razkuževanja	 se	 je	pokazala	 kot	
hitra	in	učinkovita.	
V	domačem	okolju	zadostuje	že	ustre-
zno	 čiščenje.	 Pri	 natančnem	 čiščenju	
lahko	 z	 gladkih	 površin	 odstranimo	
tudi	do	80	%	mikroorganizmov	 in	po-
sledično	 so	 čiste	 površine	 neugodne	
za njihov obstoj in razvoj. V poslovnih 
prostorih	pa	 je	 zaradi	mešanja	 različ-
nih ljudi in za zagotavljanje visoke 
stopnje	 varnosti,	 priporočljivo	prosto-

re	in	površine	še	dodatno	razkužiti.

Potreba po razkuževanju se 
je zmanjšala 
Situacija se je trenutno nekoliko umiri-
la,	kar	pa	še	ne	pomeni,	da	je	virus	iz-
ginil.	Pojavlja	se	v	vedno	novih	različi-
cah,	zato	 je	pomembno,	da	še	vedno	
upoštevamo	osnovne	 higienske	 ukre-
pe	 in	 priporočila	 za	 preprečevanje	
prenosa	in	širjenja	virusa.	

Držimo se osnovnih zaščitnih 
ukrepov, ki jih narekuje stroka
•	 Ne	 obiskujmo	 drugih,	 še	 zlasti	 ne	

ranljivih	s	simptomi	in	znaki	kot	so:	
povišana	 telesna	 temperatura,	 za-
mašen	 nos/nahod,	 kihanje,	 kašlja-
nje,	bolečine	v	žrelu,	 težko	dihanje,	
glavobol,	bolečine	v	mišicah,	driska,	
slabost/bruhanje, sprememba za-
znavanja vonja in/ali okusa, neobi-
čajna	utrujenost,	vnetje	očesnih	ve-
znic	tako	v	blagi	kot	v	težji	obliki.

• Skrbimo za redno in pravilno umiva-
nje rok; v primeru, da voda in milo 
nista	dostopna,	si	roke	razkužimo	z	
namenskim	razkužilom	za	roke.

•	 Ne	dotikamo	se	obraza	(oči,	nosu	in	

ust)	z	nečistimi/neumitimi	rokami.
•	 Upoštevamo	 pravilno	 higieno	

kašlja	 (preden	 zakašljamo/kihne-
mo, si pokrijemo usta in nos s pa-
pirnatim	 robčkom	 ali	 zakašljamo/
kihnemo	 v	 zgornji	 del	 rokava).	 Pa-
pirnat	robček	po	vsaki	uporabi	od-
vržemo	 med	 odpadke	 in	 si	 nato	
umijemo roke z milom.

• Izogibamo se tesnim stikom z ose-
bami,	ki	kažejo	znake	akutne	okuž-
be dihal.

•	 Zagotovimo,	da	so	vsi	prostori	dob-
ro	prezračeni.

• V zaprtih prostorih in v javnem pre-
vozu	 je	 priporočena	 uporaba	 ma-
ske,	zlasti	pa	še	ranljivim	skupinam.	
Pomembno je, da masko pravilno 
nosimo	 -	 tako,	 da	 pokriva	 nos	 in	
usta.

•	 Če	 sodimo	 v	 ranljivo	 skupino	 ali	
smo v stiku z osebami iz ranljivih 
skupin,	 vzdržujemo	 priporočeno	
medosebno razdaljo.

•	 Skrbno	 čistimo	 površine	 in	 pred-
mete,	da	zmanjšamo	možnost	pre-
nosa mikroorganizmov.

• Izogibamo se zaprtim prostorom z 
večjim	številom	ljudi	in	gneči.

Za nami je dolgo obdobje, ko smo bili v primežu epidemije 
koronavirusa
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E- izobraževanje
Mladen Popović

V skupini Aktiva stopamo korak naprej 
z	uvajanjem	aplikacije	za	e-izobraževa-
nje	in	usposabljanje,	ki	bo	omogočala	
izvedbo	 teoretičnih	 delov	 usposab-
ljanj	 na	 področju	 varstva	 pred	 poža-
rom in varnosti in zdravja pri delu na 
daljavo. Kandidatom bo na prijazen 
način	 nudila	 dostop	 preko	 različnih	
kanalov	 in	 medijev	 do	 učne	 snovi,	
praktičnih	 napotkov	 in	 preizkusov	
znanja.	 Aplikacija	 bo	 zagotovo	 prilož-
nost za samostojno in poglobljeno pri-
dobivanje	dodatnih	znanj	na	različnih	
področjih,	ki	bo	prilagojeno	potrebam	
kandidatov.
Pridobivanje znanja bo potekalo indi-
vidualno	 s	 pomočjo	 tekstualnega,	 sli-
kovnega in video gradiva ali v skupini s 
predavateljem	v	živo.	

Bistvene prednosti aplikacije:
•	 krajevna	 in	 časovna	 prilagodljivost	

izvedbe usposabljanja; zahtevno 
planiranje terminov, ki ustrezajo vsem 
kandidatom,	ni	več	potrebno,

• izvedba usposabljanja v dogovor-
jenem	časovnem	obdobju	 (npr.	en	
teden),	s	čimer	se	izognemo	neude-
ležbi	zaradi	drugih	službenih	obvezno-
sti, dopustov,

•	 preprosta	vključitev	v	usposabljanje	z	
uporabniškim	imenom	in	geslom,

• pregledna in jasna vsebina aplikacije 
vodi kandidata skozi celoten proces 
usposabljanja;	 zunanja	 pomoč	 ni	
potrebna,

• rezultati testov so kandidatom znani 
takoj	po	zaključku	usposabljanja,

•	 sprotno	obveščanje	naročnika	uspo-
sabljanja	o	poteku	 izvedbe	(število	
kandidatov,	ki	so	se	udeležili	uspo-
sabljanja,	uspešnost	izvedbe),

• samodejni opomnik kandidata pred 
potekom	roka	za	izvedbo	po	e-pošti	
opozori	o	bližajočem	se	zadnjem	roku	
za izvedbo usposabljanja,

• dosegljivost aplikacije na osebnem 
računalniku	 in	prenosnih	mobilnih	
napravah.

Vsebine usposabljanj na portalu 
bomo redno posodabljali, dodajali 
nove in aktualne vsebine. Vsa usposa-
bljanja	bodo	dostopna	na	naši	spletni	
strani, kjer bodo objavljeni vsi redni 
termini	 usposabljanj.	 Za	 vse	 ostale	
termine	 se	 bomo	 z	 našimi	 naročniki	
dogovarjali neposredno in sproti, 
skladno z njihovimi potrebami.
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Sodobno upravljanje
nepremičnin s pomočjo
aplikacije iFacility

Artur Olaj

Pri	upravljanju	nepremičnin	
smo	trenutno	priča	dramatič-
nim spremembam na trgu, ki 
so predvsem posledica digitali-
zacije	družbe	in	z	njo	povezane	
velike	količine	podatkov	(angl.	
big	data).	Za	obvladovanje	
večjega	števila	nepremičnin	je	
zato nujno potrebno zagotoviti 
ustrezne podporne sisteme oz. 
platforme, ki uporabniku 
pomagajo pri vsakodnevnih 
izzivih,	ki	jih	prinaša	upravlja-
nje	in	vzdrževanje.

Kaj je iFacility aplikacija? 
iFacility	 je	 ena	 od	 tovrstnih	 rešitev.	 V	
osnovi gre za spletno aplikacijo, ki 
omogoča	enotno	centralizirano	vzdrže-
vanje	nepremičnin	s	planiranjem	in	evi-
denco zahtevkov. Podpira proces od-
daje,	 reševanja	 ter	 spremljanja	
zahtevkov.	Hkrati	omogoča	planiranje,	
spremljanje ter analizo opravil.

iFacility	povezuje	osebe,	ki	preko	sple-
tne aplikacije zahtevke oddajajo ter 
osebe,	 ki	 zahtevke	 rešujejo	 in	preraz-
porejajo med ostale zaposlene in zu-
nanje izvajalce. Uporabniki produkta, 
to so stranke, dobavitelji, zaposleni in 
najemniki, imajo vpogled v aktualno 
stanje in zgodovino vseh oddanih, od-
prtih	 in	 rešenih	 zahtevkov.	 Vsak	 od-
dan	zahtevek	prejme	unikatno	ID	šte-
vilko, ki se samodejno posreduje po 
elektronski	 pošti	 pošiljatelju	 zahteve	
in	služi	kot	potrditev	o	oddani	zahtevi	
podporni	službi	 ter	kot	dokaz	o	med-

sebojni	 komunikaciji.	 Sistem	 upošte-
va nastavitev pogodbenih razmerij z 
izvajalci oz. dobavitelji (npr. odzivni 
časi	za	intervencije	...).	Vsi	pridobljeni	
podatki	 o	 reševanju	 zahtevka	 (čas	 iz-
vedbe,	prehod	med	statusi)	se	 lahko	
uporabijo za ocenjevanje izvajalcev/
dobaviteljev, ki se izvaja glede na 
standard	 ISO	 9001:2015.	 Rešitev	 je	
namenjena	 različnim	 dejavnostim	 in	
je prilagodljiva glede na potrebe pod-
jetja.	Posebej	je	prilagojena	za	vzdrže-
vanje poslovnih stavb. Produkt je do-
segljiv ter dostopen kjerkoli in 
kadarkoli	 -	na	vseh	napravah	s	splet-
nim dostopom.
iFacility	vključuje	dva	modula.	Osnovni	
modul	 Service	 Desk	 oz.	 'Zahtevki'	 je	
namenjen	 oddaji,	 reševanju	 in	 spre-
mljanju	zahtevkov.	Dodatni	modul	Fa-
cility	Management	oz.	'Vzdrževanje'	pa	
je	 namenjen	 vzdrževanju,	 planiranju,	
spremljanju realizacije ter analizi opra-
vil.
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Osnovni modul omogoča	 izmenjavo	
zahtev,	nalog	 in	 informacij	med	 različ-
nimi	 deležniki.	Modul	 omogoča	 trans-
parenten	 pregled	 oddanih	 in	 rešenih	
zahtev,	 vključno	 z	 vso	priloženo	doku-
mentacijo	 ter	 oceno	 stroškov.	 Integri-
ran	 je	 sistem	 kazalnikov,	 ki	 omogoča	
pregled in izvajanje analiz, vezanih na 
oddane	 odprte	 in	 zaključene	 zahteve,	
po	 različnih	 kriterijih	 za	 ovrednotenje	
uspešnosti	realizacije.	Na	enem	mestu	
vodimo evidenco vseh oddanih zahtev-
kov	 s	 strani	 končnih	 uporabnikov	
(stranke,	 zaposleni,	 najemniki	 ...),	 evi-
denco	rešenih	zahtevkov	s	strani	zapo-
slenih, podpornikov ali zunanjih izvajal-
cev	 (podizvajalcev),	 spremljamo	
korespondenco ter analiziramo reali-
zacijo	na	podlagi	različnih	kriterijev.	Na	
ta	 način	 se	 poveča	 produktivnost,	
zmanjšajo	 stroški	 ter	 izboljša	 zado-
voljstvo partnerjev, torej strank, zapo-
slenih, zunanjih izvajalcev ...

Dodatni modul je	namenjen	vzdrževa-
nju	 in	 planiranju.	 Na	 podlagi	 definira-
nih opravil ter aktivnosti se samodejno 
oblikuje plan opravil in nalog za prihod-
nje	obdobje	ter	predvideni	stroški.	Gle-
de na frekvenco posameznih opravil, 

se na podlagi oblikovanega plana 
ustvarijo zahtevki za opravila (poveza-
va	 z	modulom	Service	Desk),	 ki	 se	 sa-
modejno	dodelijo	deležnikom	v	proce-
su	reševanja	-podpornikom,	izvajalcem.	
Komunikacija	med	deležniki	poteka	in-
terno znotraj programa podpore ali pa 
eksterno preko maila. Preglednost do-
sežemo	z	vezavo	zahtevkov	v	drevesno	
strukturo.	 Zahtevke	 kategoriziramo,	
ovrednotimo	 in	 pogojno	 vežemo	 na	
odgovorne osebe.

Program	omogoča	 predajo	 zahtevkov	
drugim	 skrbnikom	 strank	 -	 zaradi	 na-
tančne	evidence	in	urejene	ter	zabele-
žene	 komunikacije	med	 kupci	 in	 upo-
rabniki	 se	 lahko	 zahtevek	 (reševanje	
reklamacij,	 predaja	 naročila	 ...)	 eno-
stavno	 prenaša	 med	 uporabniki	 (npr.	
skrbniki	strank)	podjetja.

Sistem pošiljanja in reševanja zah-
tevkov se lahko uporablja:
• interno znotraj enega podjetja, v pove-

zavi z zunanjimi izvajalci,
•	 med	različnimi	povezanimi	podjetji	

(skupina	podjetij),	v	povezavi	z	zuna-
njimi izvajalci,

• med podjetjem in njegovimi strankami 

in/ali partnerji (npr. uporabniki 
produktov, najemniki prostorov oz. 
nepremičnin,	 dobavitelji,	 izvajalci	
storitev	...).

Spletna aplikacija deluje ob internetni 
povezavi in uporabi spletnega brskalni-
ka. Prilagojena je prikazu namiznim in 
prenosnim	 računalnikom,	 kot	 tudi	 pa-
metnim	 telefonom	 in	 tabličnim	 raču-
nalnikom.

Z analizo do 
učinkovitejšega upravljanja 
Prilagoditev razmeram na trgu je ena 
ključnih	 sestavin	 zdravega	 vodenja	
podjetij.	 Zgradbe,	 ki	 jih	 upravljamo,	
postajajo kompleksni hibridi, ki proi-
zvajajo	množico	različnih	podatkov.	Po-
datki sami po sebi ne pomenijo veliko; 
ko	pa	jih	združimo	v	smiselne	skupine,	
jih lahko zelo podrobno analiziramo. 
Analize nam lahko pomagajo razumeti 
kaj	 se	 v	 stavbah	dogaja	 in	 s	 kakšnimi	
težavami	se	pri	vzdrževanju	ukvarjamo.	
Pomembno je, da so posamezne apli-
kacije med seboj smiselno povezane v 
celoto,	saj	lahko	le	tako	dosežemo	ma-
ksimalen	učinek	učinkovitosti.	
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Vzdrževanje dvigal
v večstanovanjskih objektih

Blaž Marn

Obratovanje	dvigal	etažni	
lastniki	največkrat	dojemajo	kot	
nepotreben	dodatni	strošek.	
Vendar kot vsaka druga napra-
va, ki lastnikom in uporabni-
kom	objekta	omogoča	dodatno	
funkcijo in udobje (ogrevalni 
sistem, klimatski sistem, pamet-
ne	inštalacije	ipd.),	potrebuje	
tudi dvigalo ustrezno oskrbo, 
da bi zagotovili nemoteno 
uporabo, varnost uporabnikov 
in	zmanjšanje	tveganja	za	
morebitne okvare.

S	 kvalitetnim	 in	 strokovnim	 vzdrževa-
njem se dvigala ohranja v dobri kondi-
ciji,	 povečuje	 njihova	 razpoložljivost,	
podaljšuje	njihova	življenjska	doba	ter	
ohranja vrednost opreme. Vse to dop-
rinaša	k	ohranjanju	vrednosti	celotne-
ga objekta in njegovih posameznih 
delov,	kar	je	dobrodošlo	(tudi)	za	tiste	
lastnike,	ki	se	odločijo	svojo	nepremič-
nino prodati. 
Nestrokovno	 vzdrževanje	 dvigal	 ali	
uporaba neustreznih nadomestnih 
delov, zaradi okvar lahko pripelje do 
višjih	 stroškov,	 skrajšanja	 življenjske	
dobe	dvigal	 in	 povečanja	 tveganja	 za	
uporabnike dvigal.
Zagotavljanje	 varnosti	 je	 vedno	 skup-
no	 prizadevanje	 vseh	 udeleženih	
strank. Tako morajo ponudniki tehno-
logije izdelovati izdelke v skladu s 
predpisi in standardi, lastniki stavb pa 
morajo	zagotoviti	strokovno	vzdrževa-
nje opreme in njeno ohranjanje v brez-
hibnem	stanju	ter	sproti	obveščati	po-
godbenega	 vzdrževalca	 dvigal	 o	
morebitnih odstopanjih. Pogoj za za-
gotavljanje varnosti in zagotavljanje 
nemotene	vožnje	z	dvigalom	je	kvalite-
tno izvajanje servisnih storitev skozi 
celotno	življenjsko	dobo	dvigala.
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Vzdrževanje dvigal

Lastnik je, skladno s Pravilnikom o var-
nosti dvigal, odgovoren za varno upo-
rabo,	vzdrževanje	in	delovanje	dvigala	
v skladu z navodili monterja dvigala. 
Hkrati	 je	dolžan	poskrbeti	za	izvajanje	
vseh	vzdrževalnih	del	in	servisov	dviga-
la	v	predvidenih	rokih,	kot	jih	predpiše	
monter	 dvigala.	 Vzdrževanje	 dvigala	
pomeni ukrepe za zagotavljanje varne-
ga obratovanja dvigala in njegovih se-
stavnih delov, v skladu z namenom od 
izgradnje do konca uporabe.
Dvigalo	 je	 kompleksno	 prevozno	
sredstvo, sestavljeno iz mehanskih in 
elektronskih komponent, ki (povezane 
v	celoto)	omogočajo	pretok	ljudi	v	stav-
bi.	Za	ohranjanje	dobrega	stanja	dvigal,	
zagotavljanja nemotenega delovanja in 
varnosti	pri	uporabi	je	ključnega	pome-
na, da so vse komponente dvigal 
pregledane	v	ustreznih	časovnih	 inter-
valih in skladno z navodili monterja dvi-
gal.
Obseg ukrepov, ki so potrebni za za-
gotovitev varnega delovanja dvigala in 
razpoložljivosti	 opreme,	 se	 tako	 razli-
kuje od dvigala do dvigala. Pomembno 
je,	da	je	načrt	vzdrževanja	dvigala	pri-
lagojen tipu in karakteristikam dvigala, 
okolju v katerem dvigalo obratuje, na-
membnosti stavbe, obremenjenosti in 
vrsti	uporabe	ter	potrebam	naročnika.	
Pri	 izbiri	 pogodbenega	 vzdrževalca	
dvigal lastniki dvigal veliko pozornosti 

posvečajo	 mesečnemu	 znesku,	 ki	 ga	
plačujejo	za	vzdrževanje	dvigala,	ne	pa	
tudi obsegu in kvaliteti storitev, kate-
rih	so	kasneje	deležni.	Izkušnje	so	po-
kazale,	 da	 najnižja	 cena	 vzdrževanja	
dvigal	 ne	 pomeni	 nujno	 tudi	 nižjega	
stroška	 za	 dvigala	 skozi	 njihovo	 ži-
vljenjsko dobo. Nestrokovno in po-
manjkljivo	 vzdrževanje	dvigal	 negativ-
no	 vpliva	 na	 stanje	 dvigal,	 skrajša	
njihovo	življenjsko	dobo	in	poveča	šte-
vilo okvar; kar ima, gledano skozi stro-
ške,	obraten	učinek	od	željenega.
Pri	izbiri	kvalitetnega	ponudnika	vzdrže-
vanja dvigal je pomembno, da lastniki 
svoje pozornosti ne usmerijo zgolj v naj-
nižjo	mesečno	ceno,	temveč	da	se	pos-
vetijo razmerju kvaliteta/denar. 
Pogodbeni	 vzdrževalec	mora	 razpola-
gati z ustreznim znanjem; imeti mora 
na voljo usposobljeno in kompeten-
tno	osebje,	vsa	potrebna	diagnostična	
orodja in urejene dobavne poti za na-
domestne dele. Le tako lahko lastni-
kom dvigal zagotovi kvalitetno raven 
svojih storitev. 
Ker	 skozi	 čas	 lahko	 pride	 do	 nihanja	
kvalitete	 storitev,	 je	 priporočljivo	 in	
del dodane vrednosti ponudnika 
vzdrževanja	 dvigal,	 da	 ima	 urejen	 in-
terni sistemski nadzor izvajanja stori-
tev in varnosti pri delu. Nekateri ponu-
dniki tovrstni nadzor zagotavljajo s 
pregledi stanja naprav in postopkov 
pravilnega	 vzdrževanja	 in	 varnega	 iz-
vajanja	 del,	 katerega	 vršijo	 osebe,	 ki	

so v podjetju usposobljene za izvaja-
nje tovrstnih pregledov. 

 
Ozaveščanje operativnih 
upravnikov in lastnikov 
dvigal
Najbrž	smo	se	vsi	že	seznanili	s	prime-
ri,	ko	so	izvajalci	različnih	storitev	izko-
ristili nepoznavanje svojih strank in na 
ta	 račun	 zaračunali	 storitev,	 katere	
stranka	 ne	 potrebuje,	 ali	 zaračunali	
nadomestni del, za katerega se je kas-
neje izkazalo, da ni bil vgrajen.
Da	bi	se	izognili	tovrstnim	praksam	je	
priporočljivo,	da	pri	izbiri	dobaviteljev	
blaga	in	storitev,	naročnik	pozna	opre-
mo, procese in dejavnosti, katere na-
roča.		
Razumljivo je, da od lastnikov dvigal 
ne moremo zahtevati poznavanja to-
vrstne opreme, procesov in dejavnosti, 
je pa pomembno, da se lastniki lahko 
vedno obrnejo na kompetentnega 
operativnega	upravnika,	ki	 je	deležen	
stalnega	izobraževanja	in	jim	v	danem	
trenutku lahko poda vse zahtevane in-
formacije. Prav tako je izrednega po-
mena,	 da	 pri	 izbiri	 ponudb	 etažni	 la-
stniki	 upoštevajo	 strokoven	 nasvet	
upravnika, saj je skozi svoje zahtevno 
delo	pridobil	bogate	izkušnje	in	lahko	
prepreči,	da	bi	bili	etažni	lastniki	žrtev	
nepoštenih	 praks	 in	 na	 koncu	 višjih	
stroškov.

Nekaj 
fotografij 
poceni, 

a nestrokovnega 
vzdrževanja.
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Pred desetletji vizija podjetja Ak-
tiva	čiščenje	verjetno	ni	bila	širi-
tev	 na	 druge	 balkanske	 države.	
Poslovne	priložnosti	smo	gradili	
in utrjevali doma. V okvirju zna-
nega(znane zakonodaje, jezika, 
običajev,	 navad).	 Naša	 vizija	 je	
bila	-	biti	in	ostati	najboljši	v	okvi-
ru	 domačega	 okolja.	 Poudarek	
je	na	besedi	»bila«.	

Pred	desetletji	vizija	podjetja	Aktiva	či-
ščenje	verjetno	ni	bila	širitev	na	druge	
balkanske	države.	Poslovne	priložnos-
ti smo gradili in utrjevali doma. V 
okvirju znanega (znane zakonodaje, 
jezika,	običajev,	navad).	Naša	vizija	 je	
bila	 -	 biti	 in	 ostati	 najboljši	 v	 okviru	
domačega	okolja.	Poudarek	 je	na	be-
sedi	»bila«.	
V	kopici	sprememb,	ki	so	doletele	veči-
no podjetij v regiji, med njimi tudi sku-
pino	 Aktiva,	 so	 se	 iskale	 nove	 prilož-
nosti na novih trgih. Nas je poslovna 
pot	odpeljala	v	Srbijo.	Državo,	ki	se	je	
izvlekla	 iz	 velike	ekonomske	krize	90-
ih	 let,	 ko	 jo	 je	 klestila	 inflacija	 danes	
nepojmljivih	razsežnosti	(tudi	64	%	na	

dan).	Državo,	ki	je	dom	skoraj	sedmim	
milijonom	prebivalcev	in	s	površino	šti-
rikrat	 večjo	od	Slovenije.	Govorimo	o	
hitro	 rastočem	 sodobnem	 tržišču,	 za-
nimivem za vlagatelje na globalni ravni. 
Aktiva varovanje, podjetje, ki deluje v 
okviru skupine Aktiva, je svojo priso-
tnost	na	srbskem	tržišču	prvič	zabele-
žila	 l.	 2016	 z	 nakupom	podjetja	 Fitep	
ad	Beograd.	Podjetje	Fitep,	ustanovlje-
no	l.	1969	je	bilo	specializirano	za	fizič-
no	 in	 tehnično	 varovanje,	 protipožar-
no	zaščito,	zaščito	premoženja,	ljudi	in	
čiščenje	objektov.	S	 temi	dejavnostmi	
se	ukvarjajo	še	danes.
Aktiva	čiščenje,	samostojno	družbo	za	
izvajanje	storitve	čiščenja	v	Beogradu,	

Čiščenje ni samo metla 
Svetlana Canjko
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smo	 ustanovili	 v	 začetku	 letošnjega	
leta. S spojem tradicije, inovativnosti, 
znanja	 in	 izkušenj,	 našim	 partnerjem	
širom	Srbije	nudimo	najboljšo	rešitev	
na	 področju	 rednega	 (dnevnega,	 te-
denskega,	 mesečnega),	 generalnega	
in	specialnega	čiščenja.	Poleg	storitve	
čiščenja,	hitre	odzivnosti,	fleksibilnosti	
in vzpostavljenega sistema nadzora in 
vodenja	na	terenu,	opravljamo	še	sto-
ritev	 dobave	 sanitarno-higienskega	
materiala,	vrečk	za	smeti,	dišav	...	
Celovito	storitev	izvajamo	s	preizkuše-
nimi, okolju prijaznimi materiali in 
sredstvi	za	čiščenje.	Skrbimo	za	zmanj-
šanje	porabe	naravnih	virov	in	energi-
je. Sledimo razvoju novih tehnologij, 
saj	se	zavedamo,	da	čiščenje	ni	samo	
metla. 
V	hitri	rasti	in	širitvi	podjetja	nismo	po-
zabili	na	naše	zaposlene.	Zavedamo	se,	
da bi bila brez njihove pripadnosti in 
pridnosti	pot	bistveno	težja	ali	je	sploh	
ne bi bilo. Posebno skrb namenjamo 
izobraževanju	 in	 usposabljanju	 zapo-
slenih.	Za	vsakega	na	novo	zaposlene-
ga	 delavca	 izvajamo	 izobraževanje	 iz	
osnov	in	pravil	čiščenja,	kodeksa	obna-

šanja,	 uporabe	 barvnega	

sistem krp in ostalih postopkov, ki so 
ključni	za	dobro	in	kvalitetno	opravlje-
no storitev. Vzpostavili smo sistem 
nadzora nad opravljenim delom, ki 
nam	omogoča	obvladovanje	vseh	vrst	
tveganj, povezanih s storitvijo. 
Na	področju	čiščenja	je	bilo	leto	2021	
leto	 izzivov.	Kljub	pandemiji	Covid-19	
in vsem predpisanim omejitvam, smo 
uspešno	 obvladovali	 storitev	 pri	 ob-
stoječih	 naročnikih	 in	 pridobili	 zaupa-
nje novih. Tako smo v mesecu juniju 
2021	začeli	 s	 čiščenjem	ene	od	najso-
dobnejših	poslovnih	stavb	v	tem	delu	
regije,	Delta	house.	
Delta	House	je	poslovna	stavba	podje-
tja	Delta	Real	Estate.	Podjetja,	ki	gradi	
visoko kakovostne projekte v skladu z 
mednarodnimi zahtevami, ki uvajajo 
nove	 standarde	 v	 nepremičninski	 in-
dustriji	v	celotni	regiji.	Nam	najbližji	in	
znan	projekt	podjetja	Delta	Real	Estate	
je	tudi	čudovit	hotel	s	petimi	zvezdica-
mi	 v	 središču	 Ljubljane,	 hotel	 Inter-
Continental.	
Poslovna	stavba	Delta	house	ali	Delta	
hiša,	je	sedež	podjetja	Delta	Holdinga.	
Stavbo je zasnoval svetovno priznani 
arhitekt Ami Moor in se nahaja v uve-
ljavljenem	poslovnem	okrožju	Novega	

Beograda.	Govorimo	o	objektu	zgraje-
nem	po	najvišjih	standardih	poslovnih	
prostorov	razreda	A,	certificiranem	po	
standardu	 LEED	 oziroma	 po	 načelih	
zelene gradnje. Poslovna stavba je 
energetsko	 učinkovita;	 med	 ostalim	
zbira in uporablja meteorno vodo. Iz-
koristek dnevne svetlobe in zmogljivo-
sti zraka je maksimalen v skladu z naj-
strožjimi	predpisi	v	svetovnem	merilu.	
Objekt uporabnikom ponuja poleg pi-
sarniških	prostorov	 še	 sodobno	opre-
mljene	 konferenčne	 sobe	 in	 skupne	
prostore	kot	 so:	 restavracija,	 kavarna,	
telovadnica, parkirne prostore in sla-
čilnice	 za	 kolesarje,	 garažne	 prostore	
za avtomobile.
Delavke	 in	 delavci	 Aktive	 čiščenje	
dnevno	skrbijo	za	13-nadstropno	stav-
bo.	Delo	se	opravlja	v	dvoizmenskem	
ciklu,	 saj	naročnik	 želi	 svojim	zaposle-
nim	in	poslovnim	partnerjev	omogoči-
ti	maksimalno	udobje	in	čistočo.	Za	či-
ščenje	 tako	 zahtevne	 stavbe	 morajo	
biti	 zaposleni	 izobraženi	 na	 strokov-
nem in operativnem delu, ki zagotavlja 
in	ohranja	kakovost	storitve	na	najviš-
jem	nivoju.	Zato	so	glavni	steber	v	sku-
pini Aktiva ravno zaposleni, ki s svojim 
delom, predanostjo in zvestobo zago-
tavljajo	uspešnost	in	rast	podjetja.	
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Novi naročniki

Podjetje	RCM	d.o.o.	je	logistično	podjetje	z	več	kot	30-letno	tradicijo.	V	podjetju	želimo	
postati	eden	od	ključnih	ponudnikov	storitev	na	področju	celovitih	logističnih	rešitev	za	
potrebe	mednarodnega	okolja.	Svojim	strankam	nudimo	špediterske	storitve	(posredo-
vanje	pri	uvoznih,	izvoznih	in	tranzitnih	carinskih	postopkih),	vse	vrste	transportnih	stori-
tev	 in	carinsko	skladiščenje	 (sodobni	 logistični	center	RCM	d.o.o.,	PE	HRPELJE-KOZINA	
obsega	več	kot	15.000	m²).	V	času	tridesetletnega	obstoja	smo	pridobili	različne	nagrade,	
priznanja	in	certifikate.	Med	pomembnejše	certifikate,	ki	smo	jih	pridobili,	naj	omenimo	
naslednje:	certifikat	AEO	-	Pooblaščen	gospodarski	subjekt,	Platinasta	boniteta	odličnos-
ti	2020,	certifikat	vodenja	kakovosti	ISO	9001:2015	in	Zlata	nit.	S	kakovostnimi	storitvami	
in visoko stopnjo strokovnosti, ki temelji na zaupanju, stremimo k skupnemu zado-
voljstvu	in	dolgoročnemu	sodelovanju.

Povezujemo ljudi in podjetja. Trenkwalder je eno vodilnih mednarodnih podjetij za opra-
vljanje	storitev	na	področju	zaposlovanja	in	kadrovskega	svetovanja	v	Srednji	in	Vzhodni	
Evropi.	Z	znanjem	in	izkušnjami	podpiramo	posameznikov	poklicni	razvoj.	
Pomagamo	na	poti	do	želene	službe	in	pri	tem	zagovarjamo	osebni	pristop.	Trudimo	se	
povezati	znanje,	izkušnje,	motivacijo	in	potenciale	posameznika	z	željami	in	potrebami	
podjetij.	Iskalcem	zaposlitve	brezplačno	karierno	svetujemo,	jih	informiramo	o	trgu	dela	
in	poklicnih	možnostih	ter	jim	pomagamo	pri	sprejemanju	odločitev	glede	zaposlitve.	
S	strokovnimi	nasveti	in	po	meri	prilagojenimi	kadrovskimi	rešitvami	podjetja	podpiramo	
pri	uresničevanju	poslovnih	in	HR	ciljev.	Smo	pravi	naslov	za	iskanje,	selekcijo,	izbor	in	
zaposlovanje	kadra,	za	»headhunting«	oz.	direktno	iskanje,	obračun	plač,	za	»outplace-
ment«	oz.	vodenje	postopkov	odpuščanja,	za	psihološka	testiranja,	raziskave	trga	dela,	
usposabljanje	zaposlenih,	prenove	plačnih	sistemov	in	za	druge	kadrovske	storitve	po	
meri	naročnika.	

Bolder	Scena.	Balvanski	plezalni	center	v	Šiški,	kjer	so	dobrodošli	prav	vsi,	stari,	mladi,	
plezalci, rekreativci in malo manj rekreativci. Otroci, ki se radi skrivajo po labirintih, norijo 
in	kričijo,	starši,	ki	bi	si	radi	malo	oddahnili.	Balvansko	plezanje	je	namenjeno	vsakomur,	
ne	glede	na	starost,	konstitucijo,	športno	aktivnost;	pomembno	je	le,	da	smo	dobre	volje.	
Za	plezanje	potrebujemo	le	plezalnike	(ki	si	jih	lahko	sposodite	pri	nas)	in	magnezij.	Po-
nujamo	tako	samostojne	obiske	kot	vodene	vadbe	in	plezalno	šolo	za	otroke;	udeležite	
pa se lahko tudi ur pilatesa, aerial vadbe in joge. Vabljeni k obisku!

1
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InnoRenew	CoE	 je	 neodvisni	 raziskovalni	 inštitut,	 ki	 je	 bil	 ustanovljen	 leta	 2017	 in	 se	
ukvarja z raziskovanjem obnovljivih materialov in trajnostne gradnje ter vpeljavo znan-
stvenih	dognanj	v	industrijsko	prakso.	Pri	tem	se	posebej	posveča	inovacijskemu	in	inter-
disciplinarnemu	proučevanju	lesa	in	njegove	uporabe.	Raznovrstna	znanja	mednarodne	
ekipe	naših	strokovnjakov	in	znanstvenikov	se	poleg	tega	povezujejo	v	Živem	laboratori-
ju,	kjer	so	na	voljo	vsem,	ki	bi	jih	pri	svojem	delu	ali	načrtih	potrebovali.	V	InnoRenew	
ustvarjajo	 trajnostno	 in	 zdravo	 grajeno	 okolje,	 ki	 upošteva	 tudi	 naraščajoče	 potrebe	
družbe	po	naprednih	tehnikah	za	obnovo	in	gradnjo.	Uspeh	teh	prizadevanj	se	bo	gradil	
na	temelju	znanstvenega	dela	v	InnoRenew	CoE,	kreativnosti,	inovativnosti,	sodelovanja	
z	 industrijo	in	vključevanja	družbe.	Vizija	 inštituta	je,	da	na	področju	interdisciplinarne	
znanosti,	ki	obravnava	grajeno	okolje,	postanejo	vodilna	ustanova	na	svetu	in	zgled	odlič-
nosti	za	mednarodno	raziskovanje,	sodelovanje	z	gospodarstvom	in	vključevanje	javno-
sti.

Sport	Vision	je	vodilno	podjetje	na	področju	maloprodaje	športne	opreme	v	jugovzhodni	
regiji	Evrope.	Podjetje	je	bilo	ustanovljeno	leta	1996	in	posluje	v	maloprodajni	in	velepro-
dajni	mreži	trgovin	v	športni	industriji.	Danes	Sport	Vision	posluje	že	v	12	državah	(Srbija,	
Bosna	in	Hercegovina,	Hrvaška,	Slovenija,	Črna	Gora,	Severna	Makedonija,	Albanija,	Ro-
munija,	Bolgarija,	Grčija,	Češka	in	Slovaška);	sedež	podjetja	je	v	Beogradu.
Kot	vodilni	v	maloprodajni	verigi	regije,	imamo	strateško	partnerstvo	s	svetovno	prizna-
nimi	znamkami	(Nike,	Adidas,	Reebok,	New	Balance,	The	North	Face,	Helly	Hansen,	Un-
der	Armour,	Converse,	Colmar,	Timberland	…)	ter	svoj	sektor	licenc	z	licenčnimi	pogod-
bami	in	distribucijskim	pravicami	za	Champion,	Umbro,	Lotto,	Ellesse	in	številne	druge	
blagovne znamke.
Zaradi	hitrega	odziva	na	potrebe	trga	in	profesionalnega	odnosa	s	strankami	in	partnerji,	
je	Sport	Vision	podjetje	vredno	zaupanja.	Cilji	podjetja	so	ohraniti	vodilni	položaj	na	trgu,	
vedno	biti	navdihnjeni	in	skozi	edinstveno	nakupovalno	izkušnjo	ostati	aktivno	povezani	
s kupci, strankami in partnerji.

Hotel	&	Resort	Adria	Ankaran,	zelena	mediteranska	oaza	ob	morju,	daleč	stran	od	vrveža	
in	mestnih	središč.
Dobrodošli	v	Ankaranu.	Tik	ob	morju,	v	senci	borovcev	in	oljk,	v	pravi	mali	zeleni	oazi,	
vam	resort	ponuja	številne	možnosti	za	aktivno	preživljanje	počitnic	in	odmik	od	vsakda-
njega	vrveža.
Adria Ankaran vam ponuja vse, od udobne nastanitve do bazenskega kompleksa z ogre-
vano	morsko	vodo,	parkom	savn,	bogato	ponudbo	masaž	in	tretmajev	za	dobro	počutje.
NOVO	31	nadstandardnih	mobilnih	hišic,	92	povsem	obnovljenih	Vil	4*,	družinam	pri-
jazne	Olive	Suites	4*	in	apartmaji	Adria	4*,	Hotel	dvorec	Convent	4*.	
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OVEN
Odkar	ste	v	maju	med	svoje	ozvezdje	sprejeli	širokogrudnega	Jupitra	vašemu	optimizmu	in	poletu	ni	meja.	V	poletje	vstopate	
samozavestni,	aktivni	in	polni	visokoletečih	načrtov.	Ne	bo	vam	manjkalo	energije	za	številne	aktivnosti	in	dogodivščine,	v	
katere	se	boste	pogumno	podali	v	vročih	poletnih	dneh.	Ne	boste	imeli	obstanka	na	enem	mestu,	vleklo	vas	bo	daleč	stran	
in	mnogi	se	boste	odločili	za	potovanje	v	tujino.	Obeta	se	vam	aktivno	in	zanimivo	poletje,	ko	boste	pogumno	širili	svoja	
obzorja in premikali meje. 
Pazite	vseeno,	da	vas	ne	zanese	predaleč;	preudaren	razmislek	je	vedno	na	mestu,	sploh	če	se	boste	odločili	za	kakšen	pomem-
ben	korak	na	področju	kariere	in	financ.	Poskrbite	za	počitek	in	refleksijo	kot	protiutež	povečani	energiji,	saj	boste	na	trenutke	
preveč	impulzivni	in	lahko	hitro	kaj	pomembnega	spregledate.	

RAK
Julij	bo	za	predstavnike	mesečevega	znamenja	nasploh	eden	najboljših	mesecev	v	letu.	Na	samo	zato,	ker	praznujete	rojstni	
dan,	ampak	tudi	sicer	bo	to	mesec,	ko	boste	znali	poskrbeti	zase	in	si	nabrati	novih	energij	za	številne	podvige.	Za	rake	je	
bližina	vode	zelo	blagodejna,	zato	si	nujno	planirajte	nekaj	dni	ob	morju,	jezeru	ali	reki,	da	si	povrnete	elan	in	si	odpočijte.	
Vsi	ostali	meseci,	vključno	z	junijem,	bodo	polni	dogajanj	in	številnih	obveznosti	in	to	je	še	eden	izmed	razlogov,	zakaj	boste	
največ	odnesli,	če	dopust	planirate	v	mesecu	juliju	ali	začetku	avgusta.	Vse	od	18.	julija	do	12.	avgusta	boste	gostili	Venero,	ki	
poskrbi	za	to,	da	se	posvetimo	sebi	in	svojim	čutom,	se	razvajamo	in	si	kaj	lepega	privoščimo.	
Avgust	prinaša	nekaj	notranjega	nemira	in	je	odlično	obdobje	za	malo	več	načrtovanja,	pa	tudi	analize,	kaj	vam	še	ustreza	in	kaj	
več	ne.	Poskrbite,	da	boste	imeli	dovolj	časa	za	počitek,	sploh	med	vikendi	poskusite	izklopiti	socialna	omrežja	in	vse	tisto,	kar	vam	
črpa	energijo.	

BIK 
Poletje	bo	kot	nalašč,	da	nadaljujete	z	delom	na	sebi	in	odkrivanjem	skritih	delov	svoje	osebnosti.	Privoščite	si	razvajanje,	a	
morda	bolj	v	duhovnem	smislu,	saj	boste	imeli	povečano	intuicijo	in	boste	z	lahkoto	prodirali	v	globlje	sfere	bivanja.	Poletje	
je	odličen	čas	za	aktivnosti	kot	so	meditacija,	joga	in	vse	oblike	terapij	in	metod,	ki	vas	pomirjajo	in	osredotočajo	na	najbolj	
pomembno.	Sprostitvene	metode	in	vera,	da	se	stvari	odvijajo	kot	se	morajo,	vam	bodo	pomagali,	da	se	lažje	spoprimete	z	
nenehnimi spremembami. 
Zadnjih	nekaj	let	ste	Venerini	varovanci	v	primežu	nenehnih	sprememb,	ki	vam	po	naravi	ne	ustrezajo	najbolje,	a	počasi	se	na-
vajate,	da	ne	morete	vsega	vedno	kontrolirati.	Zato	je	prav,	da	se	pogumneje	spoprimete	z	negotovostjo	in	se	naučite	odreagirati	
bolj	umirjeno,	kadar	se	zadeve	ne	odvijajo	po	načrtih.	Najboljši	čas	za	dopust	bo	v	drugi	polovici	avgusta.

LEV
Dinamika	poletnih	dni	vas	bo	preplavila	vse	od	začetka	poletja,	zato	boste	odlično	razpoloženi.	Imate	radi	sonce	in	poletje	je	
vaš	čas,	da	zablestite	v	polnem	sijaju.	Od	5.	julija	do	20.	avgusta	je	izjemno	obdobje,	da	se	odločno	zavzamete	za	tisto	kar	si	
resnično	želite.	Želeli	si	boste	uspehov,	bodisi	da	gre	za	novo	službo,	podjetniški	podvig	bodisi	za	novo	karierno	pot;	spre-
membe	bodo	v	zraku.	Poletno	obdobje	 je	naklonjeno	tudi	nadaljevanju	študija,	potovanjem	v	daljne	kraje	 in	odkrivanju	
novih znanj.
Letošnje	poletje,	vse	do	septembra,	je	za	leve	eno	najboljših	obdobij	v	tem	letu,	tako	na	osebnem	kot	poslovnem	področju.	Polni	
boste	energije	in	okolica	bo	opazila	vašo	privlačnost.	Tudi	zapravljivi	boste,	zato	vseeno	pazite,	sploh	v	avgustu,	ko	boste	gostili	
Venero,	saj	vas	bo	privlačil	luksuz	in	želja,	da	si	privoščite	najboljše.	

DVOJČKA 
Dvojčki	se	boste	od	avgusta	dalje	obračali	na	visokih	vrtljajih,	saj	boste	gostili	bojevitega	Marsa,	ki	vas	bo	delal	pogumne,	sa-
mozavestne	in	željne	akcije.	V	vašem	znamenju	se	bo	zadržal	vse	do	marca	prihodnjega	leta	in	to	je	idealen	čas,	da	uresni-
čite	svoje	načrte	in	spravite	stvari	v	tek.	Energije	vam	ne	bo	primanjkovalo	in	tudi	okolica	bo	opazila	vaš	magnetizem,	zato	
vam	bodo	ljudje	pripravljeni	slediti.	Vse	poletje	je	naklonjeno	širitvi	in	novim	priložnostim	preko	prijateljskih	krogov,	zato	je	
to	najboljši	čas	za	druženje	in	navezovanje	novih	stikov.	Čaka	vas	zanimivo	poletje,	polno	priložnosti;	lahko	pa	tudi	s	prijatelji	
povezanih potovanj in stikov s tujino. 
Za	oddih	je	najboljši	čas	konec	julija,	saj	boste	takrat	najlažje	uspeli	najti	nekaj	trenutkov	za	počitek	in	odklop	od	vsakodnevnih	
obveznosti.	Dvojčki	ste	ljubitelji	urbanih	letovišč,	uživate	v	klepetu	in	počitniškem	vrvežu.	Poskrbite,	da	vam	ne	bo	dolgčas	in	obve-
zno	preberite	kakšno	novo	knjigo	ali	poglejte	film;	to	je	nekaj,	kar	vas	vedno	navdihuje	z	novimi	idejami.	

DEVICA
Od	začetka	poletja	do	sredine	avgusta	bodo	zvezde	naklonjene	druženju	s	prijatelji,	prijetnim	srečanjem	in	pitju	kavice	na	
soncu.	Družabni	boste	kot	že	dolgo	ne	in	ugajali	vam	bodo	odkriti	pogovori	s	prijatelji,	zato	bo	vaš	koledar	poln	dogodkov	
in	srečanj.	
Tudi	na	kariernem	področju	boste	to	poletje	precej	aktivni.	Obisk	Merkurja	v	Raku	med	5.	in	19.	julijem	bo	v	vas	prebudil	
radovednost,	nova	poznanstva	in	priložnosti	za	mreženje.	To	je	obdobje	novih	priložnosti.	
Od	20.	avgusta	dalje	se	v	vaše	polje	kariere	premakne	tudi	bojeviti	Mars,	ki	vam	bo	vlil	nov	pogum	in	samozavest,	da	stopite	v	
ospredje.	Lahko	da	boste	prevzeli	bolj	odgovorno	delovno	mesto,	sploh	okrog	1.	septembra	so	priložnosti	za	hiter	razvoj	neke	si-
tuacije.	Bodite	pripravljeni,	da	kujete	železo	dokler	je	vroče.	Za	dopust	je	najboljše	obdobje	od	5.	do	29.	septembra,	ko	boste	gos-
tili	magnetično	Venero.	Spodbudila	vas	bo,	da	si	privoščite	malo	več	užitka,	osvežite	svoj	izgled	in	se	pokažetei	v	najboljši	luči.
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TEHTNICA
Po	precej	delovno	naravnani	pomladi	bo	poletje	čas	za	utrjevanje	osebnih	odnosov.	Vse	od	konca	maja	imate	pozitivne	vplive	
na	polju	partnerstev,	tako	poslovnih	kot	zasebnih,	kar	vam	omogoča,	da	utrdite	in	razširite	ključne	odnose.	Tako	samskim	
kot	vezanim	se	nasmihajo	možnosti	za	utrditev	in	razvoj	osebnih	vezi,	saj	vam	bo	Jupiter	prinašal	optimizem,	dobro	voljo	in	
vas	odprl	za	nove	dogodivščine.	Sploh	na	začetku	poletja	boste	še	posebej	entuziastični,	energični	in	strastni.	
Za	potovanja	in	odkrivanja	novih	obzorij	bo	najboljši	čas	po	20.	avgustu,	ko	boste	postali	navdušeni	in	zagreti	za	potovanja	in	
nabiranje	novih	znanj.	Želeli	si	boste	novih	spoznanj	in	prav	mogoče	je,	da	se	boste	mnogi	med	vami	odločili	za	nadaljevanje	študija.	
Za	prijatelje	in	druženja	je	najboljši	čas	od	sredine	julija	do	začetka	septembra.	Želeli	si	boste	zabave,	organizirali	srečanja	in	širili	
svoj	krog	prijateljev	in	znancev.	Skratka,	zabavno,	družabno	in	aktivno	poletje	se	obeta	Venerinim	varovancem,	zato	izkoristite	čas	
maksimalno,	tako	za	bližnje	kot	prijatelje.

KOZOROG
Kozorogi	boste	to	poletje	najsrečnejši	v	domačem	okolju.	Preživljanje	časa	z	družino	in	bližnjimi	vas	bo	navdalo	z	dobro	voljo	
in	zadovoljstvom	kot	že	dolgo	ne.	Mnogi	med	vami	se	boste	odločili	urejati	ali	celo	povečati	svoj	dom.	Sploh	na	začetku	
poletja,	vse	do	5.	julija,	boste	še	posebej	energični	in	zavzeti	za	vse	projekte,	ki	izboljšujejo	vaš	način	bivanja.	
Za	partnerstva	bo	najboljši	čas	med	5.	in	19.	julijem,	ko	boste	imeli	možnost	izboljšati	komunikacijo	in	rešiti	morebitna	nesoglas-
ja	na	zelo	konstruktiven	način.	Čas	do	18.	avgusta	je	še	posebej	ugoden	za	romantiko	in	preživljanje	kvalitetnega	časa	v	dvoje.	
Po	finančni	plati	se	vse	leto	svetuje	previdnost;	načrtujte,	konsolidirajte	in	se	odgovorno	lotite	svojih	financ.	Zavedajte	se,	kaj	so	
vaši	dolgoročni	načrti	in	ne	zapravljajte	po	nepotrebnem,	saj	se	morate	naučiti	z	denarjem	ravnati	odgovorno	in	zrelo.	

ŠKORPIJON 
Škorpijoni	boste	to	poletje	zelo	zaposleni	in	dobili	boste	priložnost,	da	se	v	delovnem	okolju	pokažete	v	najboljši	luči.	Od	19.	
julija	do	5.	septembr,	boste	imeli	veliko	energije	in	tudi	inspiracije,	ki	bo	najbolj	prišla	do	izraza	prav	v	delovnem	okolju.	
Pričakujete	lahko	naval	novih	idej,	pa	tudi	priložnosti	za	razvoj	svojih	znanj	in	veščin.	
Najboljši	čas	za	dopust	in	potovanje	je	med	5.	julijem	in	12.	avgustom,	ko	bo	vaša	želja	po	dogodivščinah	in	novih	odkritjih	
prišla	še	posebej	do	izraza.	Nov	način	razmišljanja	vam	bo	odprl	neslutene	priložnosti	za	nove	začetke	in	razvoj	svojega	poten-
ciala. 
Za	druženje	in	prijatelje	je	obdobje	med	4.	in	26.	avgustom	najbolj	ugodno.	Družabni	boste	in	izkazali	se	boste	kot	odlični	gostitelji;	
povsem	mogoče	je,	da	boste	v	tem	času	tudi	razširili	ali	obnovili	svoj	socialni	krog.	Od	konca	avgusta	do	konca	septembra	je	naj-
boljši	čas,	da	se	posvetite	sebi,	skrbi	za	svoje	telo	in	duha.	To	pomeni,	da	je	takrat	obdobje	za	sprostitev,	mirne	trenutke	in	manj	
aktivnosti,	čas	zase	in	priložnost,	da	prisluhnete	svojemu	notranjemu	svetu.	

VODNAR
Vodnarji	se	boste	letos	najbolje	počutili,	če	boste	izbrali	letovanje	v	domačem,	lokalnem	okolju.	Prav	vaša	bližnja	okolica	bo	
vir	navdiha,	dobre	volje	in	številnih	priložnosti.	Odločite	se,	da	boste	letos	turist	v	domačem	mestu.	To	bo	povsem	dovolj,	
da	si	povrnete	energijo	in	osvežite	pogled	na	svet.	Prav	tako	boste	zelo	zadovoljni,	če	se	v	tem	obdobju	odločite	za	kak	
praktičen,	krajši	tečaj	in	izostrite	svoje	veščine;	sploh	vse	s	področja	komunikacije	vam	bo	še	posebej	ustrezalo.	
Po	drugi	strani	je	poletje	še	vedno	primeren	čas,	da	delate	na	svoji	zrelosti,	se	odgovorno	odločate	in	držite	dogovorov.	Saturn	
v	vaši	prvi	hiši	vas	še	vedno	preganja,	da	se	zresnite	in	pokažete	v	najboljši	luči.	Čeprav	strog	učitelj,	so	njegove	lekcije	trajne	in	
dolgoročno	koristne.	

STRELEC 
Poletje	se	bo	za	strelce	začelo	razgibano,	optimistično	in	velikopotezno.	V	ospredje	bo	prišla	vaša	osebnost,	želja	po	ustvarja-
nju	in	veselju	do	življenja.	Za	ta	povečan	optimizem	se	morate	zahvaliti	Jupitru,	ki	bo	prehajal	čez	vaše	polje	ustvarjalnosti.	
Mnogim	bo	ukvarjanje	in	preživljanje	časa	z	otroci	prineslo	pravi	naval	dobre	volje	in	zadovoljstva.	
Po	drugi	strani	bo	vaša	avanturistična	žilica	in	želja	po	odkrivanju	daljnih	obzorij	nekoliko	stišana	in	boste	bolj	ali	manj	pri-
siljeni	uživati	v	domačem,	znanem	okolju.	
Na	poslovnem	področju	bo	poletje	potekalo	po	ustaljenih	tirnicah,	vsaj	nekje	do	26.	avgusta.	Nato	se	vam	lahko	iznenada	poka-
že	priložnost	za	spremembo	ali	napredovanje.	Nikar	se	ne	obotavljajte,	sploh,	če	ste	razmišljali	o	spremembi	že	dalj	časa.	Jesen	bo	
delovna,	posebej	naklonjena	planiranju,	urejanju	in	odločanju.	Praktični	in	dosledni	boste,	zato	je	to	najboljši	čas	za	urejanje	fi-
nančnega	področja.

RIBI
Za	predstavnike	rib	bo	najboljše	obdobje	v	času	vladavine	vam	harmoničnega	znamenja	raka,	kar	je	od	21.	junija	do	23.	julija.	
Takrat	se	boste	najbolj	spočiti,	čutili	veselje	do	ustvarjanja	in	izražanja	svoje	kreativne	žilice.	Sploh	cel	julij	bo	naklonjen	za	
druženja,	preživljanje	časa	z	otroci	in	družino,	kakor	tudi	partnerske	odnose.	Od	sredine	julija	do	12.	avgusta	boste	zelo	
prijetno	razpoloženi,	želeli	boste	ugajati	in	razvajati,	tako	sebe	kakor	bližnje.	Odnosi	bodo	v	ospredju	in	to	je	najboljše	ob-
dobje	v	letu,	da	delate	na	odnosih,	ki	vam	pomenijo	največ.	
Vse	poletje	vam	bodo	naklonjena	potovanja,	odkrivanje	novih	znanj	in	mnogi	med	vami	se	boste	odločili	za	nadaljevanje	študija	
in	širjenje	svojih	znanj.	Po	finančni	plati	je	poletje	tudi	zelo	ugodno,	ponudile	se	vam	bodo	možnosti	za	dodaten	zaslužek.	Pazite	
le, da vsega prehitro ne zapravite. 
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AKTIVA skupina povezuje podjetia z različnimi 
storitvenimi dejavnostmi, ki svoje storitve tržijo 
pod enotno blagovno znamko: AKTIVA varovanje, 
AKTIVA čisčenje in AKTIVA upravljanje. Ponudba 
AKTIVA skupine vsebuje popolno paleto storitev s 
področja varovanja ljudi in premoženja, 
varstvenega inženiringa, gasilskega servisa, 
čiščenja ter upravljanja in vzdrževanja stavb.

Obveščamo vas, da odslej lahko naročite vse tri 
vrste storitev na enem naslovu. Izkoristite številne 
ugodnosti, ki jih prinaša združevanje storitev pod 
eno streho.

Sledimo svetovnim trendom in
vam z integriranimi facility storitvami:
• visoko kakovostne storitve s področja varovanja, 

čiščenja in upravljanja,
• pokrivamo celotno Slovenijo,
• poenostavimo poslovne procese in znižamo 

operative stroške,
• prihranimo vaš čas in denar - vse na enem mestu.

Kakovost našega dela

Sledimo standardom kakovosti, kar dokazujejo 
pridobljeni certifikati ISO 9001, ISO 14001 in 
varnostno nadzorni center skladen s SIST EN 
50518.

AKTIVA skupina d.o.o.  |  Ljubljanska cesta 12f, SI-1236 Trzin  |   T: +386 (0)1 560 31 00  |  E: trzenje@aktiva.si  |  www.aktiva.si

Aktiva VAROVANJE
• fizično varovanje
• tehnično varovanje
• prevoz denarja
• VNC in intervencija
• varstveni inženiring in gasilski servis
• izobraževalni centri

Aktiva ČIŠČENJE
• redna dnevna čiščenja
• generalna čiščenja
• razkuževanje prostorov
• specialna čiščenja
• vzdrževanje talnih površin
• čiščenje na višini

Aktiva UPRAVLJANJE
• upravljanje poslovnih in stanovanjskih objektov
• vzdrževanje objektov
• hišniške storitve
• tekoče vzdrževanje
• obnova objektov
• urejanje okolice

VSE REŠITVE
pod eno streho


