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POLITIKA  RAVNANJA  Z  OKOLJEM

Poslanstvo podjetja je uporabnikom omrežja z zagotavljanjem zanesljive, 
kakovostne, stroškovno učinkovite in okolju prijazne oskrbe z električno energijo ter s 
sodobnimi storitvami omogočati razvoj in napredek.

Vodstvo podjetja sprejema politiko ravnanja z okoljem, s katero se zavezuje, da bo 
celotno podjetje izpolnjevalo zahteve okoljske zakonodaje in predpisov, 
sporazumov ter standardov in lastnih zahtev, hkrati pa gradilo trajnosten odnos do 
okolja tudi na področjih, ki niso zakonsko opredeljena. 

Prav tako se zavezujemo k stalnemu izboljševanju sistema ravnanja z okoljem in 
preprečevanju onesnaževanja okolja. Letno  ugotavljamo pomembne okoljske 
vidike na vseh lokacijah podjetja, ocenjujemo tveganja in kjer je potrebno in 
primerno, določimo nove okoljske in izvedbene cilje. 

Pri strateškem in operativnem načrtovanju in pregledovanju doseganja zastavljenih 
ciljev upoštevamo načela trajnostnega razvoja, zato poleg izpolnjevanja zakonskih 
in drugih zahtev, stremimo k doseganju čim višje stopnje gospodarjenja z naravnimi 
viri in ponovni uporabi surovin.

Vsi zaposleni se zavezujemo, da bomo:
 seznanjeni s politiko ravnanja z okoljem in z njo seznanili vse, ki delajo v imenu 

podjetja,
 stalno izboljševali okoljske vidike poslovanja s poudarkom na preventivnem ravnanju 

in uvajanju okolju prijaznih materialov in tehnologij,
 gospodarno ravnali z naravnimi viri, energijo in materiali,
 zmanjševali nastajanje odpadkov in spodbujali učinkovito ravnanje z njimi.

Tudi v primeru neobstoječe zakonodaje bomo pri svojem delovanju vključevali 
zavezanost k razvoju in uporabi internih standardov ter obvladovanju dela na način, 
ki je v skladu s preizkušenimi in dosegljivimi dobrimi praksami.

Naše delovanje na področju varovanja okolja za prihodnje generacije bo javno, pri 
tem pa bomo prisluhnili zainteresiranim stranem, s katerimi bomo delili skrb za 
trajnostno ravnanje z okoljem.
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