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V skupini HSE se zavedamo, da okoljsko in trajnostno ozaveščeno podjetje zagotavlja prijetno delovno
okolje ter sožitje z deležniki v okolju.
V skupini HSE se zavedamo, da z opravljanjem svoje dejavnosti lahko vplivamo na okolje s/z:
- porabo energije, energentov, vode in drugih surovin,
- emisijami plinov, prahu in ostalih polutantov v ozračje,
- izpusti odpadnih voda v okolje,
- nastajanjem pepela, žlindre in produktov razžvepljevanja,
- raznimi drugimi odpadki na izvoru,
- emisijo hrupa v okolje,
- elektromagnetnim, ionizirajočim in svetlobnim sevanjem,
ob čemer si v okviru proizvodnje, vzdrževanja in ostalih aktivnosti prizadevamo, da je vpliv na okolje čim
manjši.
Temeljni cilj okoljske politike je trajnostni razvoj, ki vključuje vse tri vidike trajnostnega poslovanja:
ekonomski, družbeni in okoljski. Dosegamo ga s planiranjem, izvajanjem, nadzorom in ukrepanjem za
preprečevanje škode v okolju, z delitvijo odgovornosti in vključevanjem varstva okolja v posamezne
poslovne procese.
Okoljska politika družb skupine HSE izhaja iz strateških usmeritev HSE in družb skupine HSE.
Zavedamo se, da je skrb za zdravo okolje temeljni pogoj za razvoj in usmerjanje naših dejavnosti, zato se
obvezujemo, da bomo:
- zagotavljali ustrezne vire in tehnično podporo za zagotavljanje varstva okolja,
- zagotavljali optimalno obratovanje proizvodnih enot z vidika:
o preprečevanja onesnaževanja,
o čim nižje specifične porabe primarne energije in
o čim nižje lastne rabe električne in toplotne energije,
- izpolnjevali zahteve veljavne zakonodaje, internih predpisov, pogodbene zahteve, zahteve lokalne
skupnosti in druge zahteve,
- zmanjševali verjetnost okoljskih incidentov,
- stalno spremljali, merili in ocenjevali vplive in tveganja na okolje,
- takoj ukrepali v primeru odstopanj od zastavljenih ciljev, še posebej pa ob izrednih razmerah,
- pri načrtovanju novih aktivnosti uporabili metodologijo življenjskega cikla izdelka / storitev in iskali
rešitve, ki bodo zagotavljale nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem,
- obveščali zaposlene in zainteresirano javnost o stanju ter dosežkih na področju varovanja okolja,
- stalno izobraževali in usposabljali zaposlene na področju sistema ravnanja z okoljem,
- zunanje izvajalce in tretje stranke sistematično ozaveščali o sistemu ravnanja z okoljem.
S postavljanjem ustreznih okoljskih ciljev skušamo doseči nenehno izboljševanje na področju varovanja
okolja.
Zavedamo se, da današnji razvoj ne sme ogrožati razvoja sedanje in prihodnjih generacij.
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