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Temeljni cilj politike VZD in PV je trajnostni razvoj, ki ga je moč doseči s planiranjem, izvajanjem, 
nadzorom, ukrepanjem za preprečevanjem nezgod pri delu in drugih izrednih dogodkov, z delitvijo 
odgovornosti in vključevanjem VZD in PV v posamezne poslovne procese.  
 
Politika VZD in PV družb skupine HSE izhaja iz strateških usmeritev HSE in družb skupine HSE. 
 
Zavedamo se, da je skrb za zdravo in varno delovno okolje temeljni pogoj za razvoj in usmerjanje naših 
dejavnosti, zato se obvezujemo, da bomo:  

- zagotavljali ustrezne vire in tehnično podporo za zagotavljanje nenehnega izboljševanja vodenja 
VZD in PV, 

- zagotavljali optimalno obratovanje proizvodnih enot z vidika: 
o preprečevanja nastanka nezgod in poškodb pri delu ter okvar zdravja, 
o preprečevanja izrednih dogodkov, 
o preprečevanja nastanka požarov,  

- izpolnjevali zahteve veljavne zakonodaje, standardov, internih predpisov, dobrih praks in druge 
zahteve, 

- zmanjševali verjetnost incidentov in tveganj na področju VZD in PV, 
- stalno spremljali, merili in ocenjevali tveganja in vplive na varnost zaposlenih,  
- takoj ukrepali v primeru odstopanj od zastavljenih ciljev, še posebej pa ob izrednih dogodkih, 
- pri načrtovanju novih aktivnosti uporabili metodologijo življenjskega cikla izdelka / storitev in iskali 

rešitve, ki bodo zagotavljale nenehno izboljševanje sistema VZD in PV ter večjo stopnjo varnosti 
zaposlenih, 

- obveščali zaposlene in zainteresirano javnost o stanju ter dosežkih na področju VZD in PV,  
- stalno izobraževali in usposabljali zaposlene na področju sistema VZD in PV, 
- zunanje izvajalce in tretje stranke sistematično ozaveščali o sistemu VZD in PV. 
 

S postavljanjem ustreznih ciljev na področju VZD in PV skušamo doseči nenehno izboljševanje na 
področju VZD in PV. 

 
Zagotavljanje zdravega okolja, varnega in zdravega dela, je temeljni pogoj in skupen smoter vodstva ter 
vseh zaposlenih. Vloge, odgovornosti in pooblastila so definirane in zaposleni so z njimi seznanjeni. 
Skupina HSE si prizadeva v okviru možnosti zagotavljati takšne pogoje dela, ki zagotavljajo zaposlenim 
in obiskovalcem varno in zdravo delovno okolje. 
 
 


