
GRADNJA DRUŽBENE IN OKOLJSKE 
ODGOVORNOSTI 
Z ZAPOSLENIMI IN ZA ZAPOSLENE 



ZAVAROVALNA SKUPINA SAVA 

• Smo ena od vodilnih zavarovalniških skupin v jugovzhodni Evropi, kjer smo z 

družbami prisotni v šestih državah regije Adria.  

• Ustvarjamo k strankam usmerjeno, sodobno, digitalno, družbeno odgovorno in 

trajnostno naravnano zavarovalniško skupino. 

• Družbe v skupini zagotavljajo celovito ponudbo finančnih storitev, od 

premoženjskih, življenjskih in dodatnih pokojninskih zavarovanj do upravljanja 

premoženja, zdravstvenih in asistenčnih ter pozavarovalnih storitev.  

• Prilagajanje storitev, lažja in hitrejša pot do njih, krepitev odnosa s stranko in 

izboljševanje uporabniške izkušnje so osnovno vodilo razvoja naše skupine. Tako 

poskrbimo, da je vsaka naša stranka v družbi dobrih ljudi, saj jo pri nas vedno 

postavimo v središče in najdemo zanjo kar najboljšo rešitev. 

 

#VdruzbiDobrihLjudi 



SKUPAJ Z 

ZAPOSLENIMI 

SKUPINE GRADIMO 

BOLJŠI SVET 
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SRCE ZA SVET 

Pobuda, pod okriljem katere zaposleni iz celotne Zavarovalne 

skupine Sava udejanjajo družbeno in okoljsko odgovornost, tako 

pa pomagajo tistim v stiski z najrazličnejšimi projekti in 

pobudami.  

Zato, ker šteje prav vsako srčno dejanje, ki naredi svet lepši, boljši. 



NAŠA SRČNA DEJANJA 

• Spodbujanje korporativnega prostovoljstva je že več kot 10-letna tradicija. 

• Izvedba ankete med zaposlenimi glede prostovoljenja. 

• Vsak zaposleni nameni za korporativno prostovoljstvo en dan v letu, ki je posvečen 

organiziranim prostovoljskim akcijam v dobro ljudi in okolja.  

• V celotni skupini je letos sodelovalo več kot 1.000 zaposlenih in skupaj so za dobra dejanja 

korporativnega prostovoljstva namenili čez 3.740 delovnih ur. 
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IMAMO VELIKO MOČ, ČE LE  
»STOPIMO SKUPAJ« 

• Organiziramo različne akcije tekom 

leta, ki so namenjene zbiranju 

pomoči za socialno šibkejše. 

• Nenehno spodbujamo in 

izobražujemo zaposlene s področja 

okoljskih in družbenih tematik.   
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PROMOCIJA 

ZDRAVJA  

NA DELOVNEM 

MESTU 



 

GRADIMO ZDRAVO DRUŽBO IN ZADOVOLJNE 
ZAPOSLENE 
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Redna udeležba zaposlenih na dnevih zdravja in pozitivne povratne informacije 
glede aktivno preživetega časa.  Zaposleni aktivno sodelujejo prek spletnih anket 
in pobud, zato program redno in uspešno posodabljamo. 

Sistematično ciljane aktivnosti in ukrepi za vse zaposlene, pod enakimi pogoji, z 
namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja.  



DAN ZA ZDRAVJE 
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• Zaposleni lahko vsako leto koristijo dodaten dan dopusta. 

• Ta dan preživijo na organiziranih dejavnostih, povezanih z 
zdravjem, ali pa si sami skrojijo zdrav in aktiven dan. 

 



OSTALE AKTIVNOSTI POSVEČENE ZDRAVJU 
ZAPOSLENIH 

• Organiziramo številne športne aktivnosti, ki so 
namenjene varovanju zdravja in spodbujanju 
dobrega počutja zaposlenih, kot so npr. Športne 
igre Zavarovalne skupine Sava. 

• Skrbimo za duševno zdravje s predavanji s 
psihološkega področja, ki so namenjena 
opolnomočenju in zgodnji prepoznavi škodljivih 
vzorcev delovanja. 

• Skrbimo za zdrav način prehranjevanja s tedensko 
dobavo svežega, pretežno lokalnega sadje manjših 
dobaviteljev.  
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GRADIMO PRIVLAČNO IN 
ODGOVORNO PODOBO 
DELODAJALCA 



KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA 

• Podobo zaželenega delodajalca gradimo s 

komunikacijskim projektom Never Alone.  

• Postavili smo vizualno podobo znamke za 

interno komunikacijo skupaj s 

komunikacijsko infrastrukturo.  

• Projekt pod imenom Never Alone tako 

združuje znamčenje delodajalca in vse 

komunikacijske aktivnosti do obstoječih in 

potencialnih kadrov.  
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PODOBA, KI JO ŽELIMO OBLIKOVATI 
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• Razvili smo obljubo delodajalca, ki bo skupini služila pri aktivnostih 

znamčenja delodajalca, privabljanju novih zaposlenih in krepitvi pripadnosti. 

• Želimo biti prepoznani kot inovativna skupina, ki skrbi za svoje zaposlene, njihovo 

zdravje in ki vlaga v znanje.  

• Pomemben strateški cilj je doseči prepoznavnost vsake naše družbe kot 

odgovornega in privlačnega delodajalca, kjer se bosta naša korporativna identiteta 

in kultura izražali skozi izkušnjo, ki jo ima vsak zaposleni v naši družbi.  

 



HVALA ZA POZORNOST!  

Za dodatne informacije: 

           kariera@sava-re.si  


