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Politika ravnanja z okoljem

Politika ravnanja z okoljem je najvišji akt družbe Snaga, ki ga sprejme najvišje vodstvo družbe in določa glavne
usmeritve na področju trajnostnega in okoljskega delovanja družbe Snaga. Politika ravnanja z okoljem
predstavlja zavezo najvišjega vodstva druzbe za izvajanje sistema ravnanja z okoljem.
Vodstvo družbe najkasneje 3 mesece po imenovanju s sklepom sprejme novo oz. potrdi obstoječo politiko
ravnanja z okoljem.

Ustreznost politike ravnanja z okoljem glede na spreminjajoče se zahteve se preverja najmanj enkrat letno na
Ietnem pregledu delovanja sistema ravnanja z okoJem.
Politika ravnanja z okoljem je opredeljena v tč. 4.1.1 tega poslovnika, objavljena pa je tudi na spletni strani
družbe Snaga. Smatra se, da je na ta način dosegljiva vsem zaposlenim, pogodbenim partnerjem, ki delajo za ali
v imenu družbe Snaga in vsej ostali zainteresirani javnosti.
Politika ravnanja z okoljem je del dokumentacije sistema ravnanja z okoljem.

Okoljska politika družbe Snaga

Družba Snaga pri izvajanju vseh svojih dejavnosti skrbi za okoljsko podobo glavnega mesta Ljubljana in
primestnih občin. Politika družbe Snage na področju ravnanja z okoljem je stalna skrb za izboljševanje svojega
okoljskega delovanja, kar pomeni da:
1. Promoviramo celosten razvoj ravnanja z odpadki in ostalimi storitvami s preprečevanjem
onesnaževanja in izboljševanjem vplivov na okoJe.
2. Zagotavljamo, da se naša prizadevanja odražajo v stalnih in kjer je mogoče merljivih izboljšavah v
okolju.
3. Zagotavljamo, da so aktivnosti planirane in izvedene z upoštevanjem zaposlenih, delovnega okolja in
okolice.
4. Zagotavljamo, da so vsi procesi ustrezni standardu 150 14001.
5. Spoštujemo okoljsko zakonodajo in druge zahteve na katere pristajamo.
Podpiramo preventívní pristop k okoljskím izzívom tako da:
1. Gremo dlje, kot zahteva zakonodaja z nenehnim izboljševanjem naših storitev.
2. Stremimo k temu, da dvigujemo okoljsko zavedanje pri vseh zaposlenih.
3. Prevzemamo pobude za večjo okoljsko odgovornost tako da:

zagotavljamo našim zaposlenim njihovo vključevanje v okoljske aktivnosti,
stremimo k temu, da bodo tudi naši pogodbeniki vzdrževali isti okoljski staridard,
postavljamo okoljske zahteve za storitve preko sistema obveščanja in sodelovanja s strankami
sodelujemo v odprtem in pozitivnem dialogu z zainteresiranimi o naših okoljskih dosežkih,
podpiramo raziskave na področjih pomembnih za okolje.

4. Podpiramo razvoj in širjenje okolju prijaznih tehnologij z uvajanjem novih tehnologij in procesov na
področju zbiranja in ravnanja z odpadki.
5. Zagotavljamo, da se odpadni materiali ne zavržejo, kar se da reciklirajo ali odložijo brez nevarností za
okolje.
6. Zagotavljamo izvajanje storitev na okolju prijazen način, ocenjujemo potrebe po spremembah v
organiziranosti urejenosti in delovanju na osnovi zakonskih zahtev, novih čistejših tehnologij skupaj s
strokovnjaki in oblastjo.
7. Zagotavljamo pravilno shranjevanje in reciklažo odpadkov skozi njihov življenjski cikel, tako da ne
škodujemo Ijudem in okolju.
8. Zagotavljamo okoljsko ustrezne prevoze in zbiranje odpadkov ter čiščenje javnih površin.
Okoljska politika družbe Snaga je javna.
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