OKOLJSKA IN
ENERGETSKA POLITIKA
V podjetju Iskraemeco, d.d., se zavedamo, da za svoje izdelke,
storitve, dejavnosti in procese uporabljamo surovine in
naravne vire ter imamo tako neposreden in posreden vpliv na
okolje in porabo energije. Zato si vsi zaposleni v okviru svojih
odgovornosti in delovnih mest prizadevamo za ohranjanje
okolja ter čim boljših življenjskih razmer za bodoče generacije.
Trajnostni razvoj je za Iskraemeco, d.d., strateškega pomena
in vključuje delo znotraj podjetja, zahteve do dobaviteljev in
izmenjavo znanja s partnerji in kupci.
Zavezujemo se, da bomo nenehno zmanjševali negativne
vplive na okolje in rabo energije ter izboljševali energetsko
učinkovitost. Zagotavljamo, da so vse zahteve okoljskih in
energetskih standardov ter zainteresiranih strani ustrezno
izvedene in da se vsi procesi znotraj integriranega sistema
upravljanja nenehno izboljšujejo, s pripravo ciljev in programov
za njihovo doseganje.

Varovanje okolja in izboljšanje energetske učinkovitosti uresničujemo z ukrepi opredeljenimi v
nadaljevanju.
•

Zagotavljamo, da naši izdelki, dejavnosti ter storitve izpolnjujejo zahteve veljavne okoljske in
energetske zakonodaje ter druge zahteve glede skladnosti.

•

Najvišje vodstvo zagotavlja sredstva potrebna za izpolnjevanje zahtev standardov ISO 14001 in
ISO 50001.

•

V načrtovanju svojih izdelkov, procesov, storitev in dejavnosti skrbimo za nenehno izboljševanje
ravnanja z okoljem, za varčno in učinkovito rabo energije in za preprečevanje onesnaževanja okolja
skladno s stanjem razpoložljive tehnike.

•

Strmimo k popolni preglednosti uporabe nevarnih, redkih in konfliktnih materialov. Nevarne materiale
zamenjujemo z materiali, ki so primernejši za okolje, ki jih lahko ponovno uporabimo, recikliramo ali
varno odstranimo.

•

V sistem ravnanja z okoljem imamo vključeno nenehno izboljševanje ravnanja z odpadki in
zmanjševanje le teh, vključno z vhodno in izhodno embalažo. Količine odpadkov zmanjšujemo tudi
z boljšim izkoristkom surovin. Deponiramo le neizogibne in predhodno obdelane ostanke.

•

Pri načrtovanju novih izdelkov upoštevamo celoten življenjski cikel izdelka od razvoja izdelka do
ravnanja z izdelkom po izteku njegove življenjske dobe vključno z njegovo lastno rabo energije.
Pravilo načrtovanja izdelka je „One planet architecture“ - kar zmanjša porabo materialov, energije
in vpeljuje inovacije na materialih.

•

Kadarkoli je mogoče, zmanjšujemo našo odvisnosti od fosilnih goriv z uporabo obnovljive energije.
Energetsko učinkovitost izboljšujemo s spremljanjem in nadzorovanjem rabe energije ter vitko
proizvodnjo. Želimo prispevati k znatnem zmanjšanju CO2 odtisa.

•

Za dobavitelje materiala, sestavnih delov, energije in opreme imamo jasne smernice glede okoljskih
in energetskih nabavnih zahtev. Čisto energijo kupujemo iz obnovljivih virov, kadar je to ekonomsko
izvedljivo. Energijska učinkovitost nove opreme je eno ključnih meril v postopkih naročil.

•

Vse zaposlene, dobavitelje in partnerje vključujemo v izobraževanja o njihovih vplivih na okolje,
možnih prihrankih energije in naših okoljskih ter energetskih standardih. Tako jih motiviramo, da
skupaj ustvarjamo odgovornejši odnos do okoljskih in energetskih vprašanj in jih vključujemo v
doseganje postavljenih ciljev.

•

Uspešnost izvajanja ukrepov za varovanje okolja in energetsko učinkovitost ugotavljamo s periodičnimi
internimi presojami, ki jih izvajajo ustrezno usposobljeni presojevalci.
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