POLITIKA VAROVANJA OKOLJA
V družbi Iskra Mehanizmi, d.o.o., s pozitivnim in razvojno usmerjenim odnosom do varovanja okolja
dosegamo zastavljene cilje in usmeritev družbe v okolju prijazno podjetje. Področje sistema ravnanja z
okoljem (SRO) vključuje razvoj, proizvodnjo in prodajo elektromagnetnih števcev, malih
elektromotorjev, gospodinjskih aparatov, izdelkov za osebno nego, časovnih sistemov, plastičnih
delov ter nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih proizvodov in komponent za avtomobilsko industrijo.
Naš fokus pri zasnovi SRO, je življenjski cikel izdelka - od načrtovanja (razvoj) in proizvodnje
(materiali, tehnologije, ...), preko uporabe do konca življenjske dobe (odstranitve, reciklaže, ...), ter
preprečevanje onesnaževanja.
Sistem vodenja temelji na izpolnjevanju zahtev veljavnih predpisov in zakonodaje (EU, SLO, lokalno) in
zahtev mednarodnega standarda ISO 14001:2015. Vključuje vse procese, dejavnosti, proizvode in storitve
podjetja na vseh lokacija družbe. S tem želimo doseči nenehno zmanjševanje vplivov na okolje ter
trajnostno izboljševanje rezultatov SRO.
Učinkovitost ravnanja z okoljem je dosežena s stalnim nadzorovanjem in obvladovanjem vplivov na okolje
ter doseganjem postavljenih okoljskih ciljev.
Že v fazi načrtovanja sprememb ali novih investicij, izvedemo analizo vplivov na okolje in se v skladu z
rezultati odločimo za nadaljnje ukrepe. V procesu razvoja in rasti poslovanja se odločamo za tehnologije, ki
imajo reference, da so varne za ljudi in okolje, obenem pa ekonomsko učinkovite.
SRO spremljamo z rednimi meritvami in periodičnimi pregledi delovanja, s čimer zagotavljamo
učinkovitost delovanja in stalen razvoj našega sistema.
Za stalno izboljševanje si postavljamo merljive cilje. Cilji na področju okolja ter varnosti in zdravja pri delu
se prepletajo z drugimi poslovnimi cilji, saj zgolj na tak način dosežemo optimalne poslovne odločitve. V
primeru ugotovljenih odstopanj od sprejete politike, bomo uvedli ustrezne korektivne ukrepe in preprečili
kakršnekoli negativne učinke na okolje.
V aktivnosti za varovanje okolja na različne načine vključujemo vse deležnike-zaposlene,
dobavitelje, izvajalce storitev, sosede, lokalno skupnost, državne organe, ... Njihove pripombe,
predloge in morebitne pritožbe sprejemamo, se nanje odzivamo in jih upoštevamo pri delu.

Skrbimo za dvig okoljske in varnostne kulture vseh nas kot tudi poslovnih partnerjev, zunanjih
izvajalcev in obiskovalcev. To zagotavljamo z usposabljanjem in izobraževanjem vseh zaposlenih,
pogodbenih in zunanjih sodelavcev za varno delo ter preprečevanje nezgod, ob istočasnem
odgovornem varovanju okolja in lastnega zdravja.
Ta politika izraža zavezo podjetja in je javno dostopna vsem zainteresiranim.
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