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POLITIKA IN CILJI RAVNANJA Z OKOLJEM
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Javno podjetje Kovod Postojna, d.o.o. je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in
skladno z zakonom o gospodarskih javnih službah opravljamo nekatere izmed obveznih gospodarskih
javnih služb. Naše poslanstvo je celovita oskrba odjemalcev z zdravstveno ustrezno pitno vodo,
učinkovito odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter urejanje javnih površin na območju občin Postojna in
Pivka. Strateška usmeritev in miselnost v podjetju pa sta naravnani tudi na varovanje okolja.
Najvišje vodstvo organizacije je sprejelo politiko do okolja, s čimer se zavezuje, da bo celotno podjetje
izpolnjevalo zahteve okoljske zakonodaje in predpisov, sporazumov in standardov povezanih s
pomembnimi okoljskimi vidiki. Prav tako se zavezujemo k stalnemu izboljševanju sistema ravnanja z
okoljem in preprečitvi onesnaževanja okolja.
Okoljska politika je dokumentirana, vzdrževana in revidirana. Spoznali in sprejeli jo bodo vsi zaposleni
kot tudi vsi, ki delajo za ali v imenu organizacije, (zunanji izvajalci del in poslovni partnerji, katerim se.
Poznavanje okoljske politike bomo dosegli z ustreznim izobraževanjem in komuniciranjem.
Na osnovi prepoznanih in ocenjenih okoljskih vidikov bomo redno postavljali merljive cilje, katerih
namen bo nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem.

Okvirni cilji vodstva organizacije so:
 stalno izboljševanje okoljskih vidikov poslovanja s poudarkom na preventivnem ravnanju,
 izboljševanje kakovosti pitne vode,
 uvajanje okolju prijaznih storitev in tehnologij,
 gospodarno ravnanje z energijo in vodnimi viri,

Naše delovanje na področju varovanja okolja in okoljske politike je javno. Pri skrbi za doseganje
okoljskih ciljev prisluhnemo našim odjemalcem, krajanom in skupnostim, s katerim si delimo skrb za
učinkovito in racionalno ravnanje z okoljem.

Visoka kakovost naših storitev, skrb za okolje, varnost in zdravje pri delu ter družbena
odgovornost sodijo med cilje, za katerih dosego si prizadeva sleherni sodelavec podjetja
KOVOD POSTOJNA, d.o.o..

Postojna, dne 01.01.2016
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