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Goodyearovih 20 poti – simbol 
dvajsetih let uspeha

V letu 2018 je družba Goodyear Dunlop 
Sava Tires praznovala 20 let delovanja 
pod okriljem mednarodne korporacije 
Goodyear, ene izmed največjih proizva-
jalk pnevmatik na svetu. Ob jubileju so 
se želeli zahvaliti vsem, ki prispevajo k 
njihovemu uspehu, tako zaposlenim, 
kupcem in poslovnim partnerjem kot 
celotni družbi. Tako je v sodelovanju z 
Mestno občino Kranj ter Zavodom za 

turizem in kulturo Kranj nastal projekt 
Goodyearovih 20 poti, zakladnica dvaj-
setih tekaških, kolesarskih, pohodniških 
ter izobraževalnih poti v kranjski regiji. 
Te na inovativen način predstavljajo nji-
hove dolgoletne izkušnje in dosežke, saj 
vsaka pot simbolizira eno uspešno leto 
Goodyeara, odraža pa tudi njihovo 
usmerjenost k razvoju, inovacijam ter 
napredku. Za zaključek projekta so v 
sodelovanju z ZPM Ljubljana Moste pri-
pravili še dobrodelni dogodek, namen-
jen gorenjskim družinam v stiski.

Sodelovanje za Boljšo  
prihodnost

V družbi aktivno krepijo sodelovanje z 
lokalnim okoljem in z udeležbo pri pros-
tovoljskih projektih skrbijo za nadaljeva-
nje dolgoletnega izvajanja korporativne 
družbene odgovornosti. Prepričani so, 
da potrebe lokalne skupnosti najbolje 
prepoznajo prav njihovi zaposleni, ki so 
letos izvedli kar sedem prostovoljskih 
akcij, s katerimi so pomagali pri ustvarja-
nju boljšega okolja za življenje in delo v 

V družbi Goodyear Dunlop Sava Tires ostajajo zavezani družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju 
ter nadaljujejo z aktivnostmi, s katerimi podpirajo lokalno skupnost in okolje. S projektom »20 let – 20 
poti« so se v letošnjem letu poklonili vsem, ki pripomorejo k temu, da se redno uvrščajo na sezname 
najuspešnejših in najuglednejših podjetij, v okviru platforme Goodyear Boljša prihodnost pa so sodelo-
vali v številnih prostovoljskih podvigih.
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20 let poti, ki združujejo 

Aprila so Goodyearovi zaposleni pogozdovali območje 
nad Zgornjim Vetrnim.

»Prostovoljstvo je nagrajujoče,« pravijo zaposleni, ki so 
obnovili igrišče vrtca v Lomu pod Storžičem.

Zaposleni v Goodyearu so pomagali pri ureditvi vrta 
Varstveno delovnega centra Kranj. 

PGD Šenčur je letos svoje kombinirano vozilo opremilo z 
doniranimi Goodyearovimi pnevmatikami. 
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V Goodyearovi ekipi so tudi maratonci in polmaratonci, ki spodbujajo  
aktivno ter zdravo življenje v družbi in lokalni skupnosti.

celotni regiji. Tako so na pomoč priskočili Varstve-
no delovnemu centru Kranj, vrtcu v Lomu pod 
Storžičem, konjeniškemu centru v Mošnjah pri 
Radovljici in OŠ Helene Puhar v Kranju, pogozdo-
vali so območje nad Zgornjim Vetrnim, ustvarjali 
z otroki s specifičnimi učnimi težavami ter sode-
lovali pri organizaciji košarkarskega turnirja za 11 
osnovnih šol iz Kranja in okolice. Z donacijami 
pnevmatik prostovoljnim reševalnim službam pa 
so v družbi tudi letos nadaljevali s prizadevanjem 
za večjo varnost v prometu.

Dodano vrednost ustvarjajo zaposleni
V Goodyearu se zavedajo, da so zaposleni temelj 
podjetja, kar potrjujeta tudi mednarodna certifi-
kata najboljšega zaposlovalca Top Employer 
Europe in Top Employer Slovenia, ki so ju kot 
prvi v Sloveniji pridobili že pred šestimi leti. 
Poleg tega sodelavce v sklopu globalnega pro-
grama GoodLife spodbujajo k zdravemu načinu 
življenja, organizirajo skupinske treninge ter jim 
nudijo možnost sodelovanja v kardioizzivu, kjer 
se z različnimi vadbami zoperstavljajo morebit-
nim kroničnim boleznim in slabemu počutju. 
Najbolj zavzeti pa so letos že tradicionalno 
sodelovali tudi na Ljubljanskem maratonu.

Pnevmatike z zmagami  
na številnih neodvisnih testih 
Pnevmatike so ena od najpomembnejših kom-
ponent vozila, saj vplivajo na vodljivost in zavor-
no pot, s čimer pogojujejo varnost v prometu. 
Zato v Goodyearu neprenehoma stremijo h 
kakovosti in inovacijam, katerih gonilna sila je 
zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu. 
To med drugim dokazujejo zmage na uglednih 
testih, kjer so tudi letos dosegli vrhunske rezul-
tate. Tako je pnevmatika Goodyear Vector 4Sea-
sons osvojila prvo mesto na testu revije Auto 
Bild, konkurenco pa je v svoji kategoriji prema-
gala tudi Dunlopova Winter Sport 5. Odlično so 
se odrezale še Goodyear UltraGrip 9 in UltraGrip 
Performance SUV Gen-1 ter Dunlop Winter Res-
ponse 2, ki so si na zimskih testih v svojih razre-
dih delile prvo mesto. Dosežki potrjujejo Good-
yearovo zavezanost, da voznikom ponujajo 
prvovrstno zmogljivost.

Goodyearova UltraGrip Performance SUV Gen-1 je zmagovalka testa 
zimskih SUV 4x4 pnevmatik revije AutoBild Allrad.

www.goodyear-slovenija.si 
www.goodyear20poti.si 


