
MOJ VODNIK
Vaša kontaktna točka za večjo pravičnost na 
delovnem mestu

„GUIDE“ bedeutet Wegweiser  I  Ratgeber  I  Unterstützer
„VODIČ“ znači Usmjerivač  I  Savjetnik  I  Podupirač
„VODIČ“ znači Usmjeravatelj  I  Savjetnik  I  Podupiratelj
„VODIČ“ znači Usmerivač  I  Savetnik  I  Podupirač
„VODNIK“ pomeni Kažipot  I  Svetovalec  I  Podpornik
„REHBER“ şu demektir Yol gösterici  I  Kılavuz I  Destekçi

MOJIM 

VODNIKOM družbe 

Saubermacher Slovenija 

so pomembne družabnost, 

skupne rešitve, partnerstvo in 

kolegialnost. So vaše kontaktne 

točke, kajti mi vemo:
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Mi  

skrb
imo  

za v
as.

Vsebina Rudolf Horvat

D a so prav sodelavke in sodelavci temelj 
razvoja in uspešne rasti podjetja, se še 

kako zavedamo v podjetju Saubermacher Slo-
venija. Biti zadovoljen na delovnem mestu in 
se počutiti dobro sprejete je temelj uspeha. 
Urejeno in napredno delovno okolje pa nema-
lokrat postavlja nova motivacijska merila, ki nas 
napolnijo z energijo ter nam pridajo nov zagon 
za delo.
V znak temu in da bi med našimi sodelavci ust-
varjali še naprej zadovoljno ekipo, smo, skupaj 
z matično družbo v Avstriji, zasnovali poseben 
projekt, ki smo ga poimenovali Moj vodnik (ali 
My Guide). Na podlagi tega smo kot kontaktne 
osebe uvedli tako imenovane »koordinatorje 
za zadovoljstvo pri delu«, za trenutne skrbi in 
potrebe naših zaposlenih. Za zaposlene, ki jih 
imenujemo v sodelovanju z vodstvenimi delav-
ci, je značilna njihova dobra mreža v podjetju 
in visoka raven družbene usposobljenosti ter 
njihova hitra in nebirokratska podpora. Poleg 
tega je to za samega zaposlenega vznemirljiva 
naloga, s katero lahko ustvari veliko zanimivih 
izkušenj. 
Namen vodnikov je prav tako, da pomagajo 
ostalim sodelavcem ob morebitnih težavah, 
problemih ali le izzivih, s katerimi se soočajo, ali 
o katerih bi se radi pogovorili. 
Prav zaradi tega gre tako imenovanim vod-
nikom velika zahvala za predanost in priprav-
ljenost, da ponudijo roko ostalim sodelavkam 
in sodelavcem ter jim stojijo ob strani, kadar jih 
ti najbolj potrebujejo. 

Pravičnost
na delovnem mestu

Biti vodnik,
pomeni imeti jasne 
temelje in cilje

Direktor
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r4  Moj vodnik skrbi za vas.
             5 oseb, ki skrbijo za vaše zadeve.
   
6           Moj Vodnik posreduje.
             Vaše želje in interese jemljemo resno.

9           Moj vodnik je tam, kjer ste vi.
             Predstavnika mojega vodnika lahko poiščete na vseh lokacijah.

10         Moj vodnik je tukaj za vas.  
                        

09
Tukaj so za vas, 

ko vam kaj leži 
na srcu.

06
Vedno vam 
bodo prisluhnili.

04
Več podrobnosti 
na internetu.

Robert Čajič
Direktor
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K o smo pričeli s projektom Moj vod-
nik na začetku nismo vedeli, kaj lahko 

pričakujemo. Kdo je najbolj primeren kandidat, 
kako ga izbrati, ali mu bo ekipa dovolj zaupala 
in ali se bo slednji dobro znašel v situacijah, 
pred katere bo postavljen. Prav zaradi tega 
smo še toliko bolj veseli, da smo za prav vse 
enote znotraj podjetja Saubermacher Sloveni-
ja našli odlične predstavnike, vredne zaupanja. 
Naloga slednjih pa nikakor ne bo lahka. Za 
ostale sodelavke in sodelavce bodo morali 

10
My Guide is        
      your Guide

Predvsem pa polagam na srce tudi ostalim, da 
naj predstavnike Moj vodnik projekta vzamejo 
skrajno resno ter da se s slednjimi z veseljem 
usedete bodisi na kavo ali le na prijeten klepet. 
Zaupanje je temelj tudi do osebnostne rasti 
podjetja!

Moj vodnik

biti zmeraj na voljo. Za iskren pogovor, topel 
objem in nasvete, ki bodo velikokrat temelj do 
novega zagona ostale ekipe. 
Prav zaradi tega in da bi v čim večji meri podprli 
Moje vodnike, dvakrat letno ponujamo ciljno 
usposabljanje in nadaljnje izobraževanje ter 
možnost nadziranja. Za strokovno izmenjavo 
izkušenj in obravnavanje 
zgodb o uspehu poteka-
jo tudi četrtletni družabni 
sestanki, ki med drugim 
služijo povezovanju v 
omrežje.
Zatorej, vzemimo projekt 
Moj vodnik kot nekaj, kar 
nas vodi na skupni poti do 
cilja. Kar nam pomaga raz-
vijati uspešno in prijetno 
delovno okolje, v katerem 
se bodo prav vsi sodelavci počutili dobro in 
v katerem bodo lahko našli iskreno osebo za 
pogovor.
Naj si gre le za kavo, klepet ali le trenutek zase, 
vaši vodniki so tukaj za vas. In verjemite, ne 
bodo vas razočarali, temveč bodo skupaj z 
vami poiskali tisto, kar vas osrečuje in vas us-
merja na pravi poti.
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skrbi
Moj vodnik 

za vas

Moji vodniki so vaše kontaktne osebe 
pri družbi Saubermacher Slovenija: 5 
posameznikov v podjetju, ki si prizadeva 
za vaše skrbi. Poslušajo, posredujejo 
in pomagajo. Tam so, kadar vam nekaj 
pomembnega leži na srcu - in njihova 
naloga je, da skupaj z vami poiščejo 
ustrezno rešitev.

Ošlaj Gordana 
Murska Sobota

Kitak Ksenja
Lenart

Mlakar Simona
Kidričevo 

Velunšek Špela
Vrhnika 

Jana Kopše
Lenart

Lipko Aleš
Koordinator projekta 
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MY GUIDE

posreduje
Moj vodnik 

Moji vodniki vam prisluhnejo, vaše 
probleme, dogodke in izzive pa ob vaši 
želji posredujejo tudi vodstvu. Vse ob 
upoštevanju diskretnosti in popolnem 
varovanju dilem, s katerimi se soočate. 

vsakogar
Moj vodnik ima nekaj za

Moji vodniki imajo veliko prednosti za 
vas. Organizirajo kupone in vstopnice ter 
druge ugodnosti za zaposlene. Če ste 
ljubitelji športa in se udeležujete tekmo-
vanj ali športnih dogodkov vam lahko 
Moj vodnik povrne začetno ali vstopno 
pristojbino.

Moji vodniki vam, na primer 
nudijo naslednje ugodnosti:

• Cenejše vstopnice za 
muzeje.

• Vračilo prijavnine za 
športne dogodke

• In še veliko več.

O dogodkih in vstopnicah, 
ki bodo na voljo, vas bomo 
sproti obveščali na oglasni 
deski.

%

Številne ugodnosti!

Številne ugodnosti!

Moj vodnik
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prisluhne
Moj vodnik

in pomaga

je tam,
Moj vodnik

kjer ste vi

Na vsaki lokaciji v družbi Saubermacher 
Slovenija imamo pristojnega Mojega 
vodnika, ki bo vedno prisluhnil vašim 
skrbem.

Seveda Moji vodniki vaše osebne zade-
ve obravnavajo zaupno.

Vaš Moj vodnik lahko za vas 
dogovori naslednja svetovanja

• Zdravniške termine

• Svetovanje glede dolgov

• Pravno svetovanje

Če imate kdaj težave, bodisi na delov-
nem mestu ali doma, potem vam je Moj 
vodnik zmeraj na voljo. Posluša, zaupno 
obravnava vaše skrbi in skupaj z vami 
išče najbolj optimalne rešitve. Na primer, 
vaš Moj vodnik ve, na koga se lahko 
obrnete v težavnih situacijah, in po potre-
bi za vas organizira ustrezen sestanek.

MY GUIDE
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Moj vodnik 
je tukaj za vas!

Zaupanja vreden

Zanesljiv

Razvajajoč

Jana Kopše 
T: 041 323 788
E:  j.kopse@saubermacher.si

Ošlaj Gordana 
T: 031 662 280 
E: g.oslaj@saubermacher.si

Kitak Ksenja 
T: 051 643 519 
E: k.kitak@saubermacher.si

Koordinator projekta
Lipko Aleš 
T: 051 359 992 
E: a.lipko@saubermacher.si

Mlakar Simona 
T: 051 608 492  
E: s.mlakar@saubermacher.si

Vodja projekta 
Robert Čajič 
T: 02 620 23 12
E: r.cajic@saubermacher.si

Velunšek Špela 
T: 051 622 411 
E: s.velunske@saubermacher.si

Koordinator projekta
Aleš Lipko 
T: 051 359 992  
E: a.lipko@saubermacher.si

Vse, o čem se pogovarjate 
z Mojim vodnikom, se 

obravnava zaupno.

Na Mojega vodnika se lahko 
obrnete tako z zasebnimi kot 

službenimi zadevami.

Omrežen

Moj vodnik zastopa 
interese na vseh nivojih 

podjetja

Pri Mojem vodniku lahko dobite 
aktualne kupone, ugodnosti in 

bonuse.

My Guide is          
      your Guide

Če se želite pogovoriti o zadevi zunaj Mojih vodnikov, se lahko tudi obrnete na Aleša Lipka.



www.saubermacher.si 


