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v podjetju Saubermacher – Komunala 
Murska Sobota d.o.o. se zavedamo, da 
so zaposleni naše največje bogastvo. 
Vsakdo si želi zdravih sodelavcev, ki so 
bolj produktivni, uspešni, zadovoljni in 
zavzeti, vendar je potrebno za dosego 
tega cilja tudi nekaj storiti, zato podjetje 
izdatkov za varnost in zdravje pri delu 
ne sme razumeti kot strošek, ampak 
kot investicijo v ljudi, ki se večkratno 
povrne. Skrb za zdravje zaposlenih 
mora biti prioritetna naloga.

V rokah držite brošuro, v kateri so 
predstavljene aktivnosti, ki jih v podjetju 
Saubermacher - Komunala Murska 
Sobota d.o.o. izvajamo na področju 
promocije zdravja na delovnem mestu, 
ki jo delodajalcem kot obvezo nalaga že 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

S pričujočo brošuro želimo tako naše 
zaposlene kot druge delodajalce še 
enkrat spomniti, kaj vse sodi v to 

področje. Zelo bomo veseli, če bo 
brošura pomagala oziroma spodbudila 
katero od organizacij v našem okolju k 
izvajanju promocije zdravja na delovnem 
mestu oziroma porodila kakšno novo 
idejo. Nekaj pa bo doseženo tudi, če 
bo katera od organizacij ob prebiranju 
te brošure ugotovila, da določene 
aktivnosti že izvajajo, a jih doslej niso 
prepoznali kot aktivnosti promocije 
zdravja na delovnem mestu.

Če bo uresničeno vsaj nekaj od 
zgoraj zapisanega, bo uresničeno 
tudi naše poslanstvo, ki se glasi  
Ustvarjamo zdravo okolje.

Direktor:
Drago Dervarič

Spoštovane bralke in bralci,
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Kje se pri nas vse skupaj začne?
Skrb za zaposlenega imamo močno vpeto v vse pore našega poslovanja, začenši 
z osnovami: vizija, poslanstvo, vrednote. 

USTVARJAMO 
ZDRAVO OKOLJE

USMERJENOST 

K STRANKAM

SKRB ZA 

ZAPOSLENE

POSLOVNA 

ODLIČNOST

GOSPODARNOST

Postajamo vodilno podjetje, ki nudi celovite rešitve 
gospodarnega ravnanja z odpadki v Sloveniji.

Našteto predstavlja ogrodje tako imenovane  
»Hiše Saubermacher-Komunala Murska Sobota«.

Vizija podjetja (temelji hiše) Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. se 
glasi: »Postajamo vodilno podjetje, ki nudi celovite rešitve gospodarnega 
ravnanja z odpadki v Sloveniji«, kar merimo z zadovoljstvom kupcev, 
zadovoljstvom zaposlenih in inovativnostjo.

Naše poslanstvo (streha) se glasi: 
»Ustvarjamo zdravo okolje« in sicer za vse deležnike, s katerimi sodelujemo oz. 
poslujemo - kupce, dobavitelje, zaposlene, lastnike, širšo in ožjo skupnost.

Ena od štirih ključnih vrednot (stebri hiše) je skrb za zaposlene. 
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PODROČJA PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM  

MESTU V PODJETJU SAUBERMACHER – KOMUNALA

MURSKA SOBOTA D.O.O.
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»Projekt je zelo dober, 

pridobila sem na znanju, 

kondiciji, razgledanosti in še 

marsikaj. Tudi s sodelavci smo 

se prijetno družili, torej smo 

združili prijetno s koristnim.«

»Gre za zelo dober 

projekt, s katerim sem zelo 

zadovoljen.«

»Z aktivnostmi je potrebno  

nadaljevati in privabiti čim 

več zaposlenih, saj je projekt 

koristen za vse nas.«

Mnenje sodelujočih zaposlenih o projektu 
»Zdrav duh v zdravem okolju«
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Področja promocije zdravja na delovnem mestu v podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. 

IZJAVA O VARNOSTI Z OCENJEVANJEM TVEGANJA
Zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev in opreme

Osnovo za zdrave delovne pogoje 
predstavlja izjava o varnosti z 
ocenjevanjem tveganja, kjer naj bi vsak 
delodajalec kritično ocenil vsa delovna 
mesta, zaznal dejavnike tveganja in 
sprejel ukrepe za njihovo zmanjšanje 
ali odpravo. Govorimo o zagotavljanju 
ustreznih delovnih pogojev (zaščita 
pred padavinami, zaščita pred hrupom, 
ustrezna razsvetljava…), zagotavljanju 
ustrezne osebne varovalne opreme 
(npr. čevlji s kapico, zaščitna očala, 
rokavice, čepki za ušesa, sončna 
očala, visokovidna odsevna oblačila 
ipd.), delu na ergonomskih stolih, 
uporabi naslonov za noge, zaščiti pred 
nalezljivimi boleznimi (cepljenje proti 
sezonski gripi, tifusu, hepatitisu A in B 
ipd.).

S posodabljanjem vozil in tehnične 
opreme (zabojniki za zbiranje 
odpadkov, dvižne ploščadi, dvižne 
hidravlične naprave na vozilih…) 
želimo delavcem olajšati delo in 
jih razbremeniti fizičnih naporov 
ter preprečiti možnost nastanka 
poškodb in poklicnih bolezni. Delavce 
razporejamo na taka dela, ki ustrezajo 
njihovemu zdravstvenemu stanju. S 
periodičnimi meritvami delovnega 
okolja zagotavljamo varno delovno 
okolje. 

V ustanavljanju je Odbor za varnost 
in zdravje pri delu, v katerega bodo 
vključeni predstavniki delodajalca in 
zaposlenih ter strokovni delavec za 
varnost in zdravje pri delu. 

S formiranjem in delovanjem Odbora 

za varnost in zdravje pri delu želimo 
doseči naslednje cilje:
•	 v sistem varnosti in zdravja pri delu 

še bolj aktivno vključiti  zaposlene,
•	 uspešno motivirati zaposlene za 

aktivno sodelovanje na področju 
sistema  VZD in PV,

•	 z aktivnim sodelovanjem zaposlenih 
pridobiti informacije glede nevarnih 
dogodkov in postopkov dela, ki bi 
lahko povzročili nesrečo - pridobiti 
predloge za izboljšanje stanja VZD 
in PV,

•	 pravočasno identificirati potencialne 
nevarnosti za poškodbe ali 
zdravstvene okvare,

•	 s pravočasnimi in ustreznimi ukrepi 
preprečiti poškodbe ali zdravstvene  
okvare zaposlenih in preprečiti 
nastanek požara,

•	 tekoče reševanje nastale 
problematike na področju VZD in 
PV,

•	 izboljšati počutje delavcev pri delu 
in njihovo zadovoljstvo,

•	 zmanjšati odsotnost z dela,
•	 zmanjšati pogostost in težo nesreč 

pri delu,
•	 pri delavcih vzpodbuditi občutek 

potrebe po večji stopnji varnosti in 
zdravja pri delu ter za vzdrževanje 
in spoštljivo ravnanje z delovno 
opremo in vozili, kar pogojuje tudi 
njihovo varnost.

Za zaposlene izvajamo tudi predavanja 
na temo prisilne drže, dvigovanja 
bremen ter preventivnih aktivnosti za 
preprečevanje bolezni, značilnih za 
poklic, ki ga opravljajo.
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Področja promocije zdravja na delovnem mestu v podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. 

VZDRŽEVANJE CERTIFIKATA SISTEMA VODENJA  
VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU BS OHSAS 18001

Certifikat za sistem vodenja varnosti 
in zdravja pri delu BS OHSAS 18001 
smo pridobili leta 2001. Je sestavni del 
integriranega sistema vodenja podjetja.

BS OHSAS 18001 se smiselno 
dopolnjuje z zakonodajo s tega 
področja. Zakonske zahteve nadgrajuje 
z dodatnimi, ki večinoma odražajo željo 
organizacije po izboljšanju učinkovitosti 
svojega poslovanja. Poudarja 
predvsem preventivno delovanje in 
predpisuje vrsto rednih aktivnosti, ki 
organizaciji omogočajo celovit pregled 
nad varnostjo in zdravjem pri delu.

Zaposleni so najpomembnejši del 
vsake organizacije, zato je zelo 
pomembno, kako se med izvajanjem 
delovnih procesov telesno in duševno 
počutijo, saj ima delo lahko pozitiven 
ali negativen vpliv na naše zdravje. 
Če opravljamo delo, ki nas veseli 
in v katerem vidimo uresničitev 
svojega poslanstva, pri tem pa nismo 
izpostavljeni škodljivim dejavnikom, 
lahko naše zdravje ostane trdno ali se 
celo izboljša.

Skozi leta smo v okviru letnih ciljev 
varnosti in zdravja pri delu udejanjili 
številne izboljšave, med drugim:
•	 nakup oblačil s kevlarskimi 

ojačitvami za delo na področju 
zbiranja kosovnih odpadkov,

•	 nakup kombiniranih vozil s 
hidravličnimi nakladnimi rampami,

•	 nakup najsodobnejših 
specializiranih vozil za odvoz 
odpadkov (nadgradnja z 
avtomatskih stresalnikom, 

avtomatski menjalnik, zaščita 
delavcev na stopnički pri vzvratni 
vožnji vozila, nadgradnja, ki 
povzroča manjši hrup pri odvozu 
odpadkov…),

•	 nakup opreme za olajšanje dela 
in razbremenitev fizičnih naporov 
zaposlenih (embalaža za zbiranje 
odpadkov na kolesih, dvižne 
ploščadi, transportni vozički…),

•	 nakup osebne varovalne opreme 
za izboljšanje delovnih pogojev 
(visokovidna odsevna oblačila, 
različne zaščitne rokavice v 
odvisnosti od vrste odpadka, 
letnega časa itd., sončna očala za 
voznike, poletni čevlji z zaščitno 
kapico, dežne obleke za ekstremne 
delovne pogoje, gumi škornji z 
zaščitno kapico…), 

•	 ergonomska ureditev delovnih mest 
v pisarniških prostorih na sedežu 
podjetja,

•	 letno izvajanje praktičnih 
usposabljanj (tečaji varne vožnje, 
evakuacijske vaje, razlitje nevarnih 
snovi…),

•	 prometna ureditev na dvorišču 
sedeža podjetja,

•	 cepljenje proti sezonski gripi, tifusu 
ter hepatitisu A in B…

Kazalniki merjenja izvedenih 
aktivnosti kažejo, da so bili naši viri 
in prizadevanja pravilno usmerjeni ter 
dajejo želene rezultate.
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Področja promocije zdravja na delovnem mestu v podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. 

PREPREČEVANJE NADLEGOVANJA IN TRPINČENJA 
(MOBINGA) V PODJETJU

Izdelan imamo Pravilnik o ukrepih  
delodajalca za zaščito delavcev pred 
spolnim in drugim trpinčenjem na 
delovnem mestu, ki je bil predstavljen 
zaposlenim in objavljen na oglasni 
deski podjetja. 

Z odprto komunikacijo v kolektivu 
preprečujemo aktivnosti mobinga.

OMEJITEV UPORABE / ZLORABE PSIHOAKTIVNIH 
SUBSTANC IN KAJENJA

Izdelan imamo Pravilnik o izvajanju 
notranje kontrole pri ugotavljanju 
prisotnosti alkohola in drugih 
nedovoljenih narkotičnih sredstev, 
kajenja na mestih, kjer je to 
prepovedano, kontroli in nadzoru 
bolniških odsotnosti z dela in 
odkrivanju ter preprečevanju kršitev na 
področju varovanja premoženja družbe 

in tretjih oseb ter uporabi sredstev in 
opreme za osebno varnost in zaščito 
delavcev, ki so ga podpisali in prejeli 
vsi zaposleni, objavljen pa je bil tudi na 
oglasni deski podjetja. 

Strokovni nadzor izvaja privatni 
detektiv, laičnega pa vodje.
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Področja promocije zdravja na delovnem mestu v podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. 

AKTIVNOSTI ZA PROMOCIJO GIBANJA

Delovni procesi, ki potekajo v podjetju, 
so zelo različni in različno vplivajo na 
zaposlene. Ker velik del zaposlenih 
večino svoja delovnega časa preživi 
v sedečem položaju (pisarniško delo, 
vozniki) smo se odločili za promocijo 
gibanja. 

Pri tem je potrebno poudariti, da smo z 
namenom promoviranja imenovali tudi 
promotorja oziroma tako imenovanega 
»športnega direktorja«, ki bedi nad 
vsemi aktivnostmi.

V ta sklop spadajo aktivnosti, opisane v nadaljevanju. 

Vsakoletni razpis natečaja »Za življenja vredno telo«

Vsi zaposleni, ki se prijavijo na razpis si prizadevajo za dosego cilja, ki si ga med 
ponujenimi sami izberejo. 

Razpisani so cilji na področju kolesarjenja, teka in hoje, in sicer:

Kolesarjenje

•	 vsaj enkrat prepeljana 100 km razdalja
•	 vsaj dvakrat prepeljana 60 km razdalja
•	 vsaj trikrat prepeljana 45 km razdalja
•	 vsaj  štirikrat prepeljana 25 km razdalja

Tek

•	 vsaj en mali maraton (21 km)
•	 vsaj dva teka nad 12 km
•	 vsaj trije teki nad 8 km
•	 vsaj pet tekov nad 5 km

Hoja

•	 vsaj enkrat prehojena razdalja 12 km
•	 vsaj dvakrat prehojena razdalja 8 km
•	 vsaj trikrat prehojena razdalja 5 km
•	 vsaj petkrat prehojena razdalja 3 km

Vsak prijavljen na prijavnem obrazcu označi izbrani cilj, ki ga poskuša doseči 
v posameznem letu. Nagrada za dosego cilja je osebno zadovoljstvo vsakega 
posameznika, posledično pa tudi boljša psihofizična kondicija. Vsak prijavljeni, 
ki dokaže, da je dosegel vsaj enega od zastavljenih ciljev, na koncu leta na 
prednovoletnem srečanju zaposlenih prejme pisno priznanje, možne so tudi 
manjše praktične nagrade (npr. merilec srčnega utripa, kolesarska oblačila).
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Področja promocije zdravja na delovnem mestu v podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. 

Gibanje v pisarni

V pisarnah se nahaja priročnik z vajami za razgibavanje, ki se jih da izvajati v 
pisarniškem okolju in ne zahtevajo veliko časa.

•	 raztezanje za ramena, lakti, 
zapestje in prste,

•	 raztezanje stranskega dela vratu,

•	 raztezanje za ramena in vrat,

•	 raztezanje za ramena, hrbtno 
stran nadlakti in vrat,

•	 raztezanje za ramena, prsi in 
zgornji del hrbta,

•	 izboljšajte krvni obtok,

•	 raztezanje hrbta,

•	 raztezanje za gležnje in izboljšanje 
prekrvavitve,

•	 raztezanje za ramena, hrbet, lakti 
in roke,

•	 raztezanje za križ, stegna ob 
strani in vrat,

•	 raztezanje za ramena in lakti,

•	 raztezanje za roke, prste in 
zapestje,

•	 raztezanje za zapestje,

•	 raztezanje za zgornji del ramen in 
vrat.

V priročniku »Minuta za zdravje« se nahajajo naslednje osnovne telesne vaje:
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Področja promocije zdravja na delovnem mestu v podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. 

Športne aktivnosti za zaposlene

Gibanje promoviramo z različnimi športnimi aktivnostmi za zaposlene in sicer:

BOWLING
•	 spomladanski in jesenski bowling zaposlenih
•	 zakup bowling steze v jesensko-zimskem času (2 uri tedensko)
•	 tradicionalni bowling turnir podjetij Saubermacher v Sloveniji 

(meseca marca)
•	 sodelovanje v bowling ligi Pomurske gospodarske lige in na 

dobrodelnih bowlingih
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Področja promocije zdravja na delovnem mestu v podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. 

ŠPORTNI DAN ZA ZAPOSLENE IN NJIHOVE DRUŽINSKE 
ČLANE
V sklopu ukrepov pridobljenega certifikata Družini prijazno podjetje 
od leta 2012 organiziramo enkrat letno športni dan za zaposlene 
in njihove družinske člane. Gremo na pohod, ki je primeren tako za 
naše najmlajše kakor tudi najstarejše družinske člane (od vnukov do 
babic in dedkov).

REKREATIVNI KOLESARSKI MARATON ZAPOSLENIH
Od leta 2008 naprej vsako leto organiziramo rekreativni kolesarski 
maraton za zaposlene, ki se ga udeležujejo tudi zaposleni, ki niso 
zagreti kolesarji. Trasa kolesarjenja poteka po ravnem in navkreber. 
Dolga je med 15 in 35 kilometri, odvisno od želja in zmožnosti 
udeležencev.

Športne aktivnosti za zaposlene
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Področja promocije zdravja na delovnem mestu v podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. 

REKREACIJA OB IGRANJU NOGOMETA
Občasno se nogometna ekipa podjetja pomeri v tej športni panogi 
z ekipami podjetij iz skupine Saubermacher, ekipami občin, športnih 
klubov. Na vsakoletnih mednarodnih turnirjih med ekipami podjetij iz 
koncerna Saubermacher v dvoranskem nogometu smo vedno igrali 
vidno vlogo in kar nekajkrat turnir tudi osvojili.

Športne aktivnosti za zaposlene
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Področja promocije zdravja na delovnem mestu v podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. 

Športne aktivnosti za zaposlene

NAMIZNI TENIS
V letu 2014 smo se prvič udeležili namiznoteniškega turnirja podjetij 
v skupini Saubermacher v Sloveniji, ki ga je organiziralo podjetje 
Saubermacher Slovenija d.o.o. Na pobudo zaposlenih smo nato 
zakupili telovadnico za druženje in igranje namiznega tenisa v 
jesenskih in zimskih večerih.

ŠPORTNE IN DRUŽABNE IGRE NA PREDPOČITNIŠKEM 
PIKNIKU ZAPOLENIH IN NJIHOVIH DRUŽINSKIH ČLANOV
Vsako leto v mesecu juniju organiziramo predpočitniški piknik za 
zaposlene in njihove družinske člane, na katerem pripravimo tudi 
različne športne in družabne igre, v katerih se pomerijo in razgibajo 
svoje telo udeleženci piknika, od najmlajših do najstarejših.
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Področja promocije zdravja na delovnem mestu v podjetju Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. 

AKTIVNOSTI ZA PROMOCIJO ZDRAVEGA NAČINA 
ŽIVLJENJA IN SPODBUJANJE ZDRAVEGA 
ŽIVLJENJSKEGA SLOGA

»Šola zdravega načina življenja«
Za tovrstne aktivnosti smo se odločili, ker se zavedamo, da je tudi zdrava 
prehrana poleg gibanja eden od pogojev za zdravo življenje. Skupaj z nekdanjim 
Zavodom za zdravstveno varstvo Murska Sobota (sedaj Nacionalni inštitut za 
javno zdravje OE Murska Sobota) in prim. mag. Branislavo Belović, dr.med., že 
od leta 2012 izvajamo Šolo zdravega načina življenja, ki vsebuje naslednje sklope 
aktivnosti:

•	 tematska predavanja na različne temo kot so npr. dejavniki tveganja in 
zdravje, osnove zdrave prehrane, pestra in zdrava prehrana, telesna 
aktivnost, preprečevanje in zgodnje odkrivanje rakavih bolezni, prehrana 
za boljšo odpornost, gibanje za zdravje, zelišča v prehrani,

•	 kuharske delavnice s pripravo in degustacijo zdravih jedi,
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•	 test telesne zmogljivosti (test hoje),

•	 izvedba meritev dejavnikov tveganja (ITM, analiza telesne sestave, 
obseg pasu, krvni tlak, holesterol), ocena tveganja za razvoj kroničnih 
nenalezljivih bolezni ter individualno svetovanje za posameznega 
zaposlenega.
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Stalna rubrika »Skrbimo za svoje  zdravje« 
v internem glasilu Smetarske novine
Z namenom skrbeti za zdravje zaposlenih 
in njihovih družinskih članov smo v mesecu 
decembru 2012 v našem internem glasilu 
Smetarske novine uvedli tudi stalno rubriko 
»Skrbimo za svoje zdravje«, v kateri članke in 
recepte za pripravo zdravih jedi pripravlja prim. 
mag. Branislava Belović, dr. med.

Spodbujanje in zagotavljanje pitja 
zadostne količine vode na delovnem 
mestu
V podjetju zagotavljamo in spodbujamo pitje 
zadostne količine vode. Vodo zagotavljamo iz pipe, 
nameščenih avtomatov za vodo in avtomatov za 
pijače. Hkrati jih o pomenu pitja vode in njenem 
vplivu na zdravje opozarjamo tudi z motivacijskimi 
napisi ob avtomatih za vodo. 

Zdravi zajtrki in prigrizki med delovnim 
časom
Ker živimo na kmetijskem območju, si zaposleni 
pogosto privoščimo zdrav zajtrk ali prigrizek med 
delovnim časom, ko se na naših mizah znajde 
sadje in zelenjava, ki jo pridelajo in z nami delijo 
naši sodelavci.

Razkuževalci rok, nameščeni v toaletnih 
prostorih
V toaletnih prostorih smo na pobudo zaposlenih  
namestili razkuževalce rok z  
navodilom, kako si pravilno umivati in razkuževati 
roke.

Smetarske novine 
Interno glasilo podjetja Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. 

 
 

 
 

 
Številka 10, 13. december 2013  
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Vsekakor pa je eden od bistvenih pogojev za zdravo delovno okolje tudi 
ustvarjanje zdravih in sproščenih delovnih in medsebojnih odnosov, ki jih 
zagotavljamo z:

•	 Vsakodnevnim jutranjim srečanjem ob kavi in čaju

•	 Urejenim kotičkom za sproščanje pred upravno zgradbo

•	 Družabnimi srečanji zaposlenih in v določenih primerih 
tudi njihovih družinskih članov – predpočitniški piknik, 
spomladanski izlet, predbožični izlet, novoletno obdarovanje 
otrok zaposlenih, kostanjev piknik …

•	 Odprto komunikacijo in medsebojno pomočjo

USTVARJANJE ZDRAVIH IN SPROŠČENIH DELOVNIH TER 
MEDSEBOJNIH ODNOSOV

•	 Fleksibilni delovni čas z izbiro prihoda in odhoda

•	 Delavnice na temo obvladovanja stresa, tehnik sproščanja, 
komunikacije s težavnimi strankami

•	 Stol masaža

AKTIVNOSTI ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE 
STRESA
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 »Mislim, da je glede 

športnega udejstvovanja 

za vse dobro poskrbljeno. 

Največ pa je odvisno od 

vsakega posameznika, če 

se dogodkov udeleži ali 

ne.«

»Sodelovanje v projektu 

nam je prineslo veliko lepih, 

nepozabnih trenutkov in 

druženja s sodelavci, ko smo 

hkrati naredili veliko koristnega 

za svoje zdravje. Znova se je 

izkazalo, da kjer je volja, je tudi 

pot. 

Upam, da bo tudi v prihodnje 

živel zdrav duh v zdravem 

okolju in se bomo dobro 

počutili v za življenja vrednih 

telesih.«

 »Vse je bilo super. 

Upam, da bomo 

nadaljevali.«

 »Projekt je 

odličen.«

Mnenja udeležencev 
(zaposlenih) 
o promociji 

zdravja v našem 
podjetju

 »Projekt je dobro 

zastavljen, saj zajema 

različna področja 

(predavanja, teste, 

športne aktivnosti).«

»Projekt je dobro zasnovan in pridobila sem večjo motivacijo. S projektom sem zelo zadovoljna. Vse čestitke!«

»S projektom sem zadovoljen in je zelo pozitiven za zdravje. Sam sem z njim pridobil več zagnanosti in volje za šport.«

»Mislim, da nam 

primanjkuje časa za to 

zelo koristno aktivnost. 

V bodoče čas za te 

dejavnosti ne bi smel biti 

ovira. Na tem bom delal 

in se čim bolj posvečal 

telesnim aktivnostim.«

 »Sedaj bolj gledam na način 

življenja, trudim se, da zdravo 

živim. To skušam upoštevati 

tako pri športnih aktivnostih, 

kakor tudi pri prehrani, saj 

oboje vpliva na boljše počutje.«

»Sodelovanje v projektu je prava odločitev in ga priporočam tudi ostalim, saj se bodo boljše počutili.«
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MNENJA ZUNANJIH SODELAVCEV O NAŠIH AKTIVNOSTIH 
PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU 

»Bistvo uvajanja ukrepov Družini prijaznega podjetja 
je iskanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim 
življenjem zaposlenih. To je tudi ena izmed prioritet 
politik EU. 

Pri uvajanju ukrepov Družini prijaznega podjetja 
prihaja v podjetju Saubermacher-Komunala do tesne 
povezave s področjem varnosti in zdravja pri delu, 
kjer je prav tako interes zagotavljanja varnosti in 
ohranjanja zdravja zaposlenih. Tako so bili v okviru 
tega projekta v prakso načrtno uvedeni ukrepi, ki 
so pomembno izboljšali in utrdili skrb za varovanje 
zdravja. 

Podjetje Saubermacher-Komunala izvaja svoje dejavnosti v širšem okolju, v 18 
občinah v SV delu Slovenije. Poleg tega, da v lastnem podjetju načrtno skrbijo 
za varnost in zdravje zaposlenih, pozitivno vplivajo tudi na druge organizacije na 
svojem področju delovanja (šole, vrtci, gospodarstvo in drugi).«

mag. Alojz Bitenc, Bitenc Consulting
(izsek iz Referenčnega mnenja o delovanju podjetja 

Saubermacher-Komunala d.o.o. na področju  
varnosti in zdravja pri delu, 28. maj 2013)

Takšni ukrepi so bili: 
•	 druženje med zaposlenimi – različna športna srečanja, športni dan za 

zaposlene in družinske člane zaposlenih, organizacija športnih iger,

•	 sodelovanje svojcev pri določenih delih v podjetju,

•	 prostor za sproščanje ter

•	 komuniciranje z javnostmi.
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“Podjetje Saubermacher – Komunala Murska  
Sobota d.o.o. je primer dobre prakse. Skrbi za 
zdravje zaposlenih in je med prvimi podjetji v 
pomurski regiji, ki je začelo z izvajanjem promocije 
zdravja na delovnem mestu. Izjemno dobro 
zastavljene aktivnosti potekajo kontinuirano, so 
inovativne, prilagojene ciljni populaciji in upoštevajo 
sodobne pristope. 

Podjetje sodeluje z Zavodom za zdravstveno varstvo 
Murska Sobota (sedaj Nacionalni inštitut za javno 
zdravje OE Murska Sobota) že več let. 

................................................................................................................................

»Z raznimi izvendelovnimi aktivnostmi, predvsem 
športnimi n družabnimi (organizirana tedenska  
rekreacija za zaposlene – športne igre, druženje 
zaposlenih na piknikih z razvedrilnimi igrami,  
organiziranje pohodov), podjetje Saubermacher  – 
Komunala Murska Sobota d.o.o. skrbi za vitalnost, 
psihično relaksacijo in za zdrav način življenja, kar 
izboljšuje občutek pripadnosti delavca podjetju in 
pri delavcih vzbuja večjo motiviranost za delovne 
aktivnosti in za zdrav način življenja.«

Jože Balažic, Balvept d.o.o.
(izsek iz Referenčnega mnenja Promocija zdravja na delovnem 
mestu – skrb za zdravega in zadovoljnega delavca, 28. maj 2013)

Vključuje se v različne aktivnosti s področja spodbujanja zdravja ljudi – sodeluje na 
tematskih okroglih mizah, srečanjih in podobno.

Kot specialistka javnega zdravja in strokovnjakinja na področju promocije zdravja 
ocenjujem prizadevanja podjetja Saubermacher – Komunala na področju 
varovanja in krepitve zdravja kot zelo uspešna ter priporočam tudi drugim 
delovnim organizacijam, da sledijo temu primeru dobre prakse.«

Prim. mag. Branislava Belović, dr. med.
Specialistka socialne medicine in pediatrije
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Zavedamo se, da izvajanje določenih  
aktivnosti ni dovolj, ampak je potrebno  
rezultate vseh aktivnosti (torej tudi ak-
tivnosti promocije zdravja na delovnem 
mestu) meriti, spremljati zadovoljst-
vo zaposlenih na tem področju 
ter zbirati in upoštevati njihove 
predloge za nove in izboljšanje 
obstoječih aktivnosti. V nasprotnem 
primeru se lahko zgodi, da aktivnosti 
postanejo same sebi namen in ne izpol-
njujejo svojega poslanstva, ker jih zapo-
sleni ne živijo. In ker je promocija zdravja 
namenjena našim zaposlenim, je to še 
kako pomembno, kakor je pomembno 
tudi širjenje dobre prakse in izkušenj na 
področju promocije zdravja na delov-
nem mestu v širše družbeno okolje.

Promocija zdravja na delovnem mestu v 
podjetju ne sme biti nujno zlo, ki nam ga  
nalaga zakonodaja, ampak mora biti del 
načina življenja v podjetju, ki se preple-
ta z ostalimi aktivnostmi, povezanimi z  
zaposlenimi.

Pogosto lahko že z majhnimi 
finančnimi viri, a s pozitivno
energijo, naredimo zelo veliko. 

S tem krepimo timski duh in  
povezanost v podjetju ter hkrati 
poskrbimo za svoje zdravje ter zdravje 
in dobro počutje svojih sodelavcev, zato 
poskusite tudi vi.

Sklep

Izdajo brošure je v okviru Projekta »Zdrav duh v zdravem okolju« na podlagi Javnega razpisa za sofi-
nanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letih 2013 in 2014 finančno podprl  
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
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