
 

 

OKOLJSKA POLITIKA 

 

Okolje je pomemben del našega delovanja, ker s svojimi proizvodi, preko zagotavljanja varnosti, lahko 

pomembno vplivamo na okolje v širšem pomenu besede. Okoljska politika je sestavni del poslovnega 

vodenja in organizacijske kulture družbe BARTEC VARNOST. Oblikovalo, sprejelo in izvaja jo najvišje 

vodstvo družbe skupaj z zaposlenimi. Vodstvo družbe svojo zavezanost do postavljene okoljske 

politike prenaša na svoje zaposlene preko izobraževanj in usposabljanj ter ciljev, ki si jih je postavilo. 

Zdravo okolje je za nas vrednota, zato pri vodenju podjetja spoštujemo veljavno zakonodajo s 

področja varovanja okolja in s sistemom obvladovanja varnosti preprečujemo nastanek izrednih 

razmer. 

 

 

Smernice okoljske politike družbe BARTEC VARNOST: 

• Zavezanost za nenehno izboljševanje in preprečevanje onesnaževanja okolja. 

• Omogočati prijetno sobivanje z lokalno skupnostjo. 

• Dolgoročno, uporaba barv in lakov brez HOS oz. z minimalnim deležem. 

• Na vseh nivojih v povezavi z okoljskimi vidiki upoštevati okoljsko zakonodajo, predpise, 

standarde in druge zahteve dogovorjene z zainteresiranimi stranmi. 

• Pri snovanju izdelkov in tehnoloških procesih upoštevamo principe krožnega gospodarstva in 

trajnostnega razvoja in s tem dajemo prednost okolju prijaznejšim surovinam in varčni rabi 

energije. 

• Nenehno vlaganje v nove tehnologije za minimiziranje vpliva našega delovanja na okolje. 

• Razvoj proizvodov, ki bodo energijsko varčni in opuščanje proizvodnje izdelkov, ki so okolju 

neprijazni. 

• Dvigovanje ekološke zavesti zaposlenih z izobraževanji in usposabljanji. 

• Spremljanje odnosa javnosti do naših dejavnosti in odzivanje na vplive in pobude iz okolja. 

• Načrtovanje ravnanja z okoljem z vodenjem okoljskih programov, spremljanjem in merjenjem 

okoljskih vidikov ter s takojšnjim ukrepanjem v primeru odstopanj. 

 

 

Zaposleni v podjetju Bartec Varnost d.o.o. so seznanjeni z okoljsko politiko in so jo dolžni izpolnjevati. 

Prav tako je okoljska politika na voljo zainteresirani javnosti.  

Okoljska politika je dostopna javnosti na spletnih straneh družbe. 

Sistem ravnanja z okoljem v podjetju Bartec Varnost d.o.o. je letno presojan, pregledan in revidiran, 

upoštevajoč spremembe zakonodaje in zahtev podjetja. 
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