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CleanME 2018

Druga edicija strokovnega sejma za industrijsko in 
komercialno čiščenje ter vzdrževanje CleanME bo 
potekala od 2. do 4. oktobra 2018 v Gospodarskem 
Razstavišču v Ljubljani.

Vabimo vas, da izkoristite early – bird ponudbo, veljavno 
do 15.02.2018. Razstavljavci, ki se bodo prijavili do 15. 
1. 2018, bodo izkoristili 15% dodatnega popusta na ceno 
neopremljenega razstavnega prostora.

Za vas smo omogočili online registracijo za razstavljavce. 
Na spletni strani si lahko sami izberete željeno lokacijo ter 
registrirati kakor vas vodi proces. V primeru, da potrebujete 
razstavni prostor drugačne velikosti, rezervirajte si lokacijo, 
ki vam ustreza in nam sporočite spremembe ki želite, mi 
pa bomo vse uredili za vas v BackOfficeu.

V letu 2018 bo istočasno potekal še sejem Voda Aqua, 
ki zajema celotno področje voda. Ker sta vsebini teh 
dveh dogodkov delno povezani, verjamemo, da bosta 
sejma v sinergiji zagotovila potencialnim obiskovalcem 
kompleksne rešitve.
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Ankete razstavljalcev
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Prvi sejem čiščenja v Sloveniji in pomembnost pri izobraževanju kadra

Naša prestolnica je letos prvič gostila prireditev, namenjeno industrijskemu, profesionalnemu in komercialnemu 
čiščenju ter vzdrževanju, ki v tujini predstavlja stalnico. Sejem CleanME je med tridnevnim odprtjem v pisano 
sončnem jesenskem oktobru zadovoljil pričakovanja razstavljavcev in tovrstno področje predstavil tudi širši 
javnosti. V okviru ozaveščenosti so razstavljavci na sejmu izpostavili tudi idejo o posebnem programu za čistilce 
in težave pri usposabljanju kadra.

Specifična stroka higiene in čiščenja, dezinfekcije, reciklaže in ekologije zajema področje čiščenja v različnih 
gospodarskih smereh. Obiskovalci niso bili samo iz zdravstvenih panog, živilske industrije in gostinstva, srečati je bilo 
direktorje hotelov in zdravilišč, športnih klubov, za ponudbo pa so se zanimala tudi proizvodna podjetja in predelovalna 
industrija. Poleg primarnega cilja razstavljavcev pokazati tehnološke novosti ali pa zgolj ustaljen program izdelkov in 
pridobiti nove potencialne stranke, je imel sejem tudi pomembno izobraževalno noto.

V okviru Sekcije čistilcev objektov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije so prepričani, da se profesionalnost, ki 
jo stranke pričakujejo od čistilnega servisa, lahko zagotovi zgolj skupaj s pojmoma znanja in strokovnosti. Takrat je 
višja tudi kvaliteta dela, zato je na tem mestu še posebej izpostavljena pomembnost izobraževanja. »Razlika med 
čiščenjem doma in profesionalno dejavnostjo je ogromna,« so prepričani. A največkrat se zaposleni usposobijo med 
samim opravljanjem delovnih obveznosti in ne prej. Tako se poraja vprašanje diplom in certifikatov, ki bi lahko 
urejale tovrstne težave, a določen izobraževalni program bi utegnil najti mesto na ljudskih univerzah. Slavko Pavlič, 
ki s svojim podjetjem sodeluje pri zagotavljanju higiene v bolnišnicah naše dežele, prav tako izpostavlja pomembnost 
izobraževanja. Kot zgled navaja švicarski sistem šolanja, ki naj bi bil najbolj dosleden. »Poklic v teh vodah zahteva 
ekološko ozaveščenost,« je prepričan, »vendar pa so čistilci pri nas večinoma lovci na kvadratne metre in jih okolje ne 
zanima preveč.« Namreč do težav lahko pride že v času novogradnje, ko se zaradi uporabljenih neprimernih sredstev 
povzroči materialna škoda. »Zaradi želje po varčevanju namreč podjetja velikokrat za delo najamejo študente in jim 
izročijo solno kislino,« med razmišljanjem kima Pavlič. Preveč agresivna čistila pa na specifičnih materialih utegnejo 
pustiti trajne posledice.
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Pri Obrtni zbornici opozarjajo, da se težava s kadrom kaže ves čas in da se problem ni pojavil kar nenadoma. »Naša 
ideja o izobraževanju se na žalost še ni realizirala«. Da pa znanje samo po sebi ni namen, je prepričan Branko Neral 
iz Centra za nego tekstilij, ki poudarja, da se mora »novo znanje plemenititi z izkušnjami.« Poleg neformalnega sistema 
izobraževanja za posamezne segmente čiščenja bi bilo smiselno izgraditi tudi sistem, kjer bi se lahko ugotavljalo 
učinkovitost in vrednotilo tovrstno prakso in izkušnje. 

Za celovit spekter znanja je namreč potrebno čistilca usposobiti za delo, kar pa predstavlja zgolj eno izmed težav – 
tu so namreč še javna naročila in razpisi. V preteklih letih, ko so se razmere v gospodarstvu slabšale, so inštitucije 
sprejele zahteve po zniževanju stroškov, povezanih s čiščenjem. V Zbornici so prepričani, da je »bila logična poteza za 
dosego tega cilja izbira čistilnega servisa, ki bo storitev opravil najceneje, skoraj nihče od naročnikov pa se ni spraševal 
o posledicah takšne odločitve.« Ravno zaradi tega opozarjajo na negativne posledice, ki utegnejo slediti takšnim 
potezam – od poslabšanja zdravja zaposlenih in obiskovalcev v prostorih, do slabšega stanja samih objektov. Eden 
izmed pomembnejših vidikov je predvsem drastično zmanjševanje števila čistilnega osebja, kar utegne pripeljati do 
zdravstvenih težav zaradi prevelike nenadne izpostavljenosti škodljivim snovem, strupenim čistilom in onesnaženemu 
okolju, ter posledično nezmožnosti za delo. Poleg zavedanja naročnikov o dilemah in posledicah ekonomsko bolj 
ugodnih odločitev tukaj sama zase govori tudi evropska zakonodaja, ki javne naročnike obvezuje, da morajo oddajo 
naročil izvajati na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Pri tem jim je lahko v pomoč priročnik Best value guide 
ali Izbor najboljše vrednosti, ki je bil letos prenovljen pod okvirom EFCI, federacije evropskih čistilnih asociacij in UNI 
Evrope, predstavnikov evropskih sindikatov. Vsekakor je pomembna tudi optimizacija dela, različna podjetja to nudijo 
v okviru mobilnih aplikacij, s katerimi se optimizira čas in pridobi vpogled v stanje, ter tako regulira tudi servis na 
opremi. A na koncu se delo za dobrobit profesije in večje spoštovanje zaposlenih v tej stroki, še posebej tistih najbolj 
na dnu lestvice, utegne izkazati za zahteven projekt.

Nastasija Furjan
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IZJAVE PODJETIJ O SEJMU

Slavko Pavlič, Pan Goslar: 
 » »Takšen sejem sem priporočal že dalj časa, pogrešam le še takšnega iz medicinske stroke. Smo nadvse zadovoljni, 

celo bolj kot s Celjskim sejmom. Namreč na tega so prišli ravno tisti, ki se za to res zanimajo, tako da smo se 
jim lahko bolj posvetili. Pri našem podjetju obiskujemo tudi sejme v tujini, od Berlina, Amsterdama do Verone in 
prinašamo tehniko čiščenja v našo deželo. Zato se nam zdi ta sejem izredno pomemben.«

Matej Blažič, Saubermacher Outsourcing:
 » »Četudi tovrstnega sejma pri nas še ni bilo, je vse potekalo po pričakovanjih. Načeloma delamo z relativno 

velikimi podjetji, ki imajo tudi višji standard čistoče, zato smo mnenja, da je tovrstna prireditev pozitivna v smislu 
še večjega ozaveščanja.«

Andrej Pur, Stotinka:
 » »Zaradi našega prodajnega programa z bazeni, so cilj širši javni objekti, kot so terme in hoteli. Tako smo odšli 

na sejem bolj kot ne 'potipat zadevo', zato tudi ne bi pretirano negativno ali pozitivno določali obiska, menimo, 
da je ravno nekje vmes.«

Branko Neral, Center za nego tekstilij in oblačil:
 » »Sejem, v okviru katerega potekajo razna predavanja, je  pomemben tudi zaradi ozaveščanja o tematiki. Namreč 

področje higiene je na udaru, saj se širijo mikrobi, ki so vedno bolj odporni. Tekstilije so običajno vpojne in s 
stališča higiene idealen prostor za okužbe. Ravno zato je takšnega pomena opozarjanje na pretečo nevarnost 
tudi v industriji in gospodarskih panogah.«

Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija čistilcev objektov:
 » »Sejem je čudovita priložnost, da stroka bolj spozna naše delo in opozarjanje na to, da primanjkuje izobraževanje 

na tem področju. Od čistilnega servisa stranka zahteva profesionalnost, kar je možno zagotoviti samo hkrati 
s pojmoma strokovnosti in znanja. Takrat je tudi višja kvaliteta dela, zato vidimo potrebo, da se na tovrstnem 
področju kadre usposablja.« 

Irma Vodlan, IZA:
 » »Obisk sejma je bolj slab, ampak namen našega podjetja tako ni bil primarno pridobivanje nekih novih 

kupcev, temveč da se pokažemo. Da stroka spozna naše delo – za našim dezinfekcijskih programom smo 
namreč nadgradnja drugih s čistili. Glede zasebnikov pa smo mnenja, da so premalo ozaveščeni, na primer 
pri razkuževanju telovadne opreme. Smo pa opazili porast zavedanja pomembnosti dezinfekcije pri navtiki in 
karavaningu.«

Miha Macarol, IRBIS:
 » »Z obiskanostjo sejma smo izredno zadovoljni. Obiskovalci so namreč strogo selekcionirani, torej ni nekih 

splošnih, temveč specifični, ki se zanimajo za to stroko. Izkupiček je pozitiven, saj so nas obiskali ravno takšne 
stranke, ki jih iščemo.«

Dejan Furlan, FURLAN:
 » »Prvi dan ni bil najboljše obiskan, sedaj pa se druga dva kažeta malo bolje. To ima pri nas zelo pomembno vlogo, 

saj je cilj razstavljanja in naše prisotnosti na sejmu ravno pridobitev novih strank ali pa potencialnih kupcev.«

Zoran Jerala, KIMI:
 » »S sejmom smo zadovoljni. Želeli bi edino več promocije, da stroka bolj prepozna ta dogodek. Smo pa glede na 

to, da je prvo leto, vsekakor veseli, tudi obiska ni premalo. Pri čiščenju v okviru industrije se nam zdi pomembno 
v to dejavnost vključiti več znanja, torej nek poudarek na izobraževanje. Vsekakor pa izključno to ni rešitev 
problemov, ki se pojavljajo v industriji, prisoten mora biti celoten paket.«

Euro Clean Air: 
 » »Sejem se ne more primerjati z nekoliko večjimi v tujini, vendar pa smo veseli, da smo tukaj in tudi zadovoljni, 

sploh glede na to, da je nekaj takega v tem okolju prvič.«

Gregor Esman, Bent Excellent:
 » »Nimam veliko za reči – z obiskom sejma smo zadovoljni, obiskovalcev je malo, ampak so ti 'kvalitetni'.«
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SI IFAM* 
Mednarodni B2B sejem za avtomatizacijo, mehatroniko, meritve, senzoriko, 
informatiko, računalniški vid, … etc. 
International B2B Exhibition for Automation, Mechatronics, Measurment, IT, 
Computer vision … etc. 
Medjunarodni B2B sajam za automatiku, mehatroniku, merenja, informatiku, 
kompjuterski vid … etc. 

 
 

13.-15.02. 
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SI INTRONIKA*  
Mednarodni B2B sejem za profesionalno in industrijsko elektroniko, 
elektrotehniko, komponente, komunikacije … etc. 
International B2B Exhibition for Professional and Industrial electronics, 
Components, Equipment, Telecommunications … etc. 
Medjunarodni B2B sajam za profesionalnu i industrijska elektroniku, 
elektrotehniku, komponente, komunikacije …etc. 

 
 

13.–15.02. 
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SI ROBOTICS*  
Mednarodni B2B sejem za profesionalne in industrijske ter humanoidne robote 
International B2B Exhibition for Professional, Industrial and humanoid 
Robotics ... 
Medjunarodni B2B sajam za profesionalnu i industrijsku i humanoidnu 
robotiku … 

 
 

13.-15.02. 
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SI IT4Industry* 
Mednarodni B2B sejem za digitalizacijo, IKT, … etc. 
International B2B Exhibition for digitalization, ICT … etc. 
Medjunarodni B2B sajam za digitalizaciju, IKT, …, etc. 
 

 
13.-15.02. 
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SI CleanME* 
Mednarodni B2B sejem za industrijsko in komercialno čiščenje ter vzdrževanje 
International B2B Exhibition for Industrial and Commercial cleaning and 
maintenance 
Medjunarodni B2B sajam za industrijsku i komercijalno čišćenje i održavanje 

 
 

 02.-04.10. 
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SI VODA AQUA* 
Mednarodni B2B sejem vse za vode …, etc. 
International B2B Exhibition all about and for waters …, etc. 
Medjunarodni B2B sajam sve o i za vode …, etc 
 

 
 

 02.-04.10. 
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