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POLITIKA RAVNANJA Z OKOLJEM 
 (5.2 Okoljska politika. Najvišje vodstvo mora vzpostaviti, izvajati in vzdrževati okoljsko politiko, ki mora biti 

dokumentirana. Okoljska politika daje podjetju okvir za postavljanje okoljskih ciljev.)  
 
 

UVODNA BESEDA 
 

Politika ravnanja z okoljem velja za celotno podjetje Prigo, d.o.o., Brezovica. Naš cilj je postati 
sinonim kakovosti na področju transporta, logistike, servisiranja vozil in trgovine. Politiko 
ravnanja z okoljem narekuje najvišje vodstvo in velja za celotno podjetje. Najvišje vodstvo se 
zavezuje, da bo podjetje vodilo na način, ki bo imel najmanjši možen vpliv na okolje. Naloga 
vseh vodstvenih delavcev podjetja je, da svoje sodelavce seznanijo z vsebino in namenom 
politike ravnanje z okoljem. Poskrbijo, da zaposleni razumejo okoljsko politiko podjetja in svoje 
delo opravljajo skladno z njenimi zahtevami. Vsi zaposleni v podjetju si morajo neprestano 
prizadevati za izpolnjevanje in izboljševanje okoljskih ciljev. Okoljsko politiko bomo prilagajali 
pomembnim ciljem podjetja. V primeru, da bo predpisan okoljski cilj zadovoljivo uresničen, ga 
bomo umaknili kot zahtevo okoljske politike. Njegovo mesto bo prevzela nova zahteva, ki bo 
najvišjemu vodstvu podjetja takrat pomembnejša.  
 

ZAHTEVE POLITIKE RAVNANJA Z OKOLJEM 
 

 Prizadevali si bomo, da bo delovanje celotnega podjetja, vplivalo na okolje le toliko, kot 
je to neobhodno potrebno. 

 Med ravnanjem z okoljem je naš cilj izpolniti vse zakonske zahteve, zahteve matičnih 
tovarn, ki jih zastopamo in zahteve standardov ISO 9001 in 14001. 

 Okoljske cilje si bomo zadajali predvsem na osnovi pomembnih okoljskih vidikov. 

 Po odhodu tovornega programa, bomo območje Prigo Brezovica postopoma razvili v 
modern servisni center osebnih in dostavnih vozil znamke Mercedes-Benz. Ta cilj bomo 
dosegli z vgrajevanjem modernih, okolju prijaznih tehnologij in njim prilagojenim 
delovanjem. 

 Na območju servisnega centra Brdo smo zaključili gradnjo delavnic Brdo II. Sedaj bomo 
poskrbeli, da bodo vsi delovni procesi v novih delavnicah in v celotnem servisnem centru, 
delovali skladno z zahtevami okoljske politike podjetja. 

 Slednje bo veljalo v bodoče za vse novogradnje ali rekonstrukcije našega podjetja. 

 Vodilni delavci bodo svoje zaposlene sproti seznanjali tako z okoljsko politiko in njenimi 
novostmi, kot z predpisanimi okoljskimi cilji in poskrbeli, da jih bodo razumeli. Vsi 
zaposleni bomo odgovorni za izvajanje le teh. 

 Politiko ravnanja z okoljem in izvajanje zastavljenih okoljskih ciljev bomo nadzorovali tudi 
z rednimi tedenskimi pregledi območij. Vodstvo bo po končanem pregledu območja 
prejelo zapisnik z ugotovitvami. 

 Vedno se bomo trudili podpirati odkrit dialog in sodelovanje z vsemi zainteresiranimi 
stranmi, če bodo za to izkazale interes .  

 Naša politika ravnanja z okoljem je dostopna širši javnosti na naših spletnih straneh ali v 
podjetju. 
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