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OPOZORILO !!!
„Prepovedano je kopiranje in tiskanje dokumenta ali posameznih strani.“ Dovoljeno le za to pooblaščeni osebi.“

Dejavnost Radenske, ki zajema »črpanje, razvoj, polnjenje naravnih mineralnih, izvirskih,
namiznih vod in proizvodnjo brezalkoholnih pijač ter trženje teh proizvodov«, je odvisna od
skrbnega ravnanja z okoljem in rabe energije. V Radenski se zavezujemo, da:
 stalno spremljamo in izpolnjujemo zahteve veljavnih zakonodajnih in drugih
obvezujočih zahtev in smernic vezanih na okoljske in energetske vidike, v okviru
dejavnosti podjetja, ter vključevanje te zahteve v svoje procese v okviru ekonomskih
možnosti;
 je okoljsko in energetsko planiranje sestavni del vsakoletnega poslovnega planiranja.
S tem je vzpostavljen pogoj izvajanja aktivnosti za stalno in trajno izboljševanje
urejenosti okolja. Pri iskanju izboljšav se v prvi vrsti osredotočamo na preprečevanje
onesnaževanja ter dviga energetske učinkovitosti;
 zagotavljamo razpoložljivost informacij in vseh potrebnih virov za doseganje okvirnih
in izvedbenih ciljev;
 si prizadevamo za čim racionalnejšo rabo vseh surovin, materialov in energentov, ki
vstopajo v poslovni sistem oz. procese podjetja, hkrati pa v okviru ekonomskih
zmožnosti postopno nadomeščamo obstoječe surovine, materiale in energente z okolju
prijaznejšimi. V največji možni meri uporabljamo obnovljive vire energije in kjer je
mogoče, uporabljamo reciklirane materiale;
 si prizadevamo razvijati in prodajati izdelke in storitve z jasno izraženo okoljsko
komponento;
 pri vseh novih investicijah v opremo v okviru ekonomsko sprejemljivih rešitev strmimo
k uporabi okolju prijaznih in energetsko učinkovitih tehnologij (upoštevamo BAT
smernice v industriji pijač);
 prepoznavamo okoljske in energetske vidike in spremljamo vplive na okolje in porabe
energije (nastajanje odpadkov, porabo vode, kemikalij, električne energije,
zemeljskega plina in drugih energentov ter drugih emisij) z vidika življenjskega cikla
izdelkov in storitev. Prizadevamo si za nenehno zmanjševanje količin oz. porabe na
enoto proizvoda ter v primeru neustreznosti ustrezno ukrepamo;
 stalno poudarjamo pomen preventivnega pristopa pri obvladovanju okoljskih in
energetskih vidikov in s tem k nenehnemu izboljševanju in preprečevanju onesnaženje.
Še posebej poudarjamo preventivo, ki je življenjskega pomena pri skrbi za čistost
podtalnice, vira naravnega bogastva za podjetje ter racionalno rabo naravnih virov;
 pri sodelovanju z dobavitelji dajemo prednost tistim, ki lahko ustrezno dokazujejo svojo
dobro okoljsko prakso;
 podpiramo javne akcije za varovanje okolja in ustvarjamo odprte odnose z javnostjo
tako, da vzpostavljamo dialog s krajani in drugimi zainteresiranimi strankami;
 skrbimo za postopni dvig okoljske in energetske kulture in znanja vseh zaposlenih;
 redno seznanjamo vse zaposlene in tiste, ki delajo za ali v imenu podjetja ter
zainteresirano javnost o okoljskem delovanju in energetski učinkovitosti;
 spodbujamo zaposlene k iskanju novih idej ter organizacijskih, tehnično-tehnoloških,
okoljskih in energetskih izboljšav v poslovanju;
 vzpodbujamo krožno gospodarstvo in trajnostni razvoj;
 je politika v dokumentirani obliki na voljo zainteresirani javnosti, da se izvaja in vzdržuje
ter periodično pregleduje.
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