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Temeljni vrednoti, ki nas vodita pri vsakodnevnem delovanju, sta
odgovornost in inovativnost. Odgovorno ravnamo do podjetja,
sodelavcev, okolja in sebe. Delujemo v duhu nenehnega izboljševanja,
podpiramo inovativno razmišljanje in spodbujamo sodelovanje. Posebno
pozornost namenjamo okoljski odgovornosti, odgovornosti glede varnosti
in zdravja ljudi, upoštevamo dobre prakse in dosledno spoštujemo
zakonodajo na področju okolja in varnosti in zdravja pri delu.
Področje varstva okolja ter varnosti in zdravja pri delu je sestavni del
politike vodenja in organizacijske kulture. Odgovornost in inovativnost
delovanja na področju varstva okolja ter varnosti in zdravja pri delu
temeljita na vrednotah odprtosti razmišljanja, ekipnega duha,
spoštovanja, učinkovitosti, usmerjenosti k ciljem ter zavzetosti.
Zavedamo se, da brez aktivnega sodelovanja vseh zaposlenih v podjetju
in tistih, ki delajo v imenu podjetja, ni uspešnega izvajanja politike.
Zavezujemo se, da bomo tudi v prihodnje:
• vključevali varstvo delovnega in širšega okolja v našo razvojno
strategijo, v letne in operativne načrte s predvidenimi ukrepi,
sredstvi, nosilci, izvajalci in roki z namenom, da bi zaposlenim
omogočili varno in zdravo izpolnjevanje delovnih nalog ob
nenehnem zmanjševanju tveganj za nastanek poškodb ali
zdravstvenih okvar ter nenehno zmanjševali negativne vplive na
okolje,
• spremljali in merili kazalce stanja delovnega okolja ter okoljske
vidike in v primeru odstopanj ustrezno ukrepali,
• izboljševali stanje delovnega in širšega okolja v našem podjetju ob
upoštevanju predpisov,
• načrtovali in uvajali nove tehnologije in proizvode v skladu z načeli
varstva okolja ter uvajali ustrezno, brezhibno in ergonomsko
delovno opremo ter nenehno iskali možnost za izboljševanje
delovnih pogojev,
• uporabljali takšne materiale in komponente, ki bodo ustrezali
najzahtevnejšim domačim in tujim okoljskim standardom,
• načrtovali nove izdelke v skladu z zahtevami okoljskega
dizajniranja, ki obsega celotni življenjski ciklus proizvoda: od
razvoja, izdelave, uporabe in ravnanja po izteku življenjske dobe,
• skrbeli za zmanjševanje količin nastalih odpadkov ter si prizadevali
za racionalno rabo energentov,
• izobraževali, usposabljali in osveščali zaposlene in zunanje
sodelavce o odgovornosti do delovnega in širšega okolja,
• sodelovali in se posvetovali z zainteresiranimi notranjimi in
zunanjimi javnostmi in s tem prispevali k uspehu skupnih
prizadevanj na področju varstva okolja ter varnosti in zdravja pri
delu,
• obveščali javnost o naših dosežkih na področju varstva okolja in na
področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.
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