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POSLUJEMO OKOLJU PRIJAZNO POSLUJEMO ODGOVORNO POSLUJEMO POVEZOVALNO

NAŠA TRAJNOSTNA POT

Pomen trajnosti in trajnostnega delovanja

smo črno na belem ovekovečili šele v letu

2021. Zakaj "šele"? Ker sicer projekte s

področja trajnosti izvajamo, realiziramo in

živimo že mnogo dlje (že od leta 2011 je

npr. naša stavba prekrita s sončnimi

paneli). 

V 2021 pa smo se odločili, da trajnost

pričnemo tudi ozaveščati, da se jo lotimo

"sistemsko" in da v projekt trajnosti

vključimo tudi naše zaposlene.



OBJAVA
TRAJNOSTNIH

INICIATIV
Sistematično zbiranje
in poročanje o vseh

izvedenih trajnostnih
iniciativah.

NAŠA POTNAŠA POT

TRAJNOSTNO
POROČILO

Pripravi se popis
trajnostnih aktivnosti,

ki se jih že izvaja. POLITIKA
TRAJNOSTI

Pripravi se trajnostni
politiko, ki jo bomo

živeli in ji sledili

TRAJNOSTNI
STEBRI

Definira se 3
trajnostne stebre, ki so

stebri naše trajnosti.

NAGRADNA
IGRA

Objavi se nagradno igro,
s trajnostnimi

nagradami - el.skiro /
bokashi organko /

trajnostni svinčniki ...

TRAJNOSTNI
KVIZ

TRAJNOSTNI
PREDLOGI

TRAJNOSTNI "LIN"
Letni izvedbeni načrti za sistematično
sledenje, izpolnjevanje in preverjanje
trajnostnih zavez



KAKO ŽIVETI TRAJNOST ?KAKO ŽIVETI TRAJNOST ?

PROMOCIJA REALNO STANJE NOVE IDEJE
Z nagradno igro želimo

približati trajnost
zaposlenim na način, ki

motivira in je hkrati
zabaven.

Nagradna igra - kviz nam
pomaga pri identifikaciji

trenutnega stanja
poznavanja področji

trajnosti med zaposlenimi.

Z nagradno igro - kvizom
smo pridobili tudi nekaj

dobrih novih idej, ki so jih
podali zaposleni na temo
trajnosti. V iskanje poti in
rešitev smo torej vključili

zaposlene.

Želimo, da trajnost ne ostane samo na papirju, želimo, da trajnost
ne ostane zgolj kot naloga vodij, želimo, da trajnostno živimo in

delamo vsi zaposleni v podjetju. Kako torej učinkovito upravljati z
zaposlenimi na področju trajnosti? V Salusu smo se lotili od začetka.

SIMBOLIKA
Vsi, ki sodelujejo v

nagradni igri - kvizih, bodo
prejeli trajnostni svinčnik,

katerega "posadiš" v
zemljo in iz njega zraste

rastlina - rastimo s
trajnostjo skupaj.



S SKUPNIMI MOČMI
ŽIVETI IN DELATI
TRAJNOSTNO
Namen našega pristopa upravljanja zaposlenih na
področju trajnosti je torej v prvi vrsti osredotočen
na same zaposlene, na način, da v "delati in živeti
trajnostno" vključi vsakega od njih.


