
 

 

Politika ravnanja z okoljem 
Skrb za varovanje okolja je zapisano DNK podjetja Flycom Technologies d.o.o..  
Naše poslanstvo je »Razvoj inovativnih geoprostorskih rešitev za boljši jutri«, pri čemer 
želimo nenehno zmanjševati in preprečiti morebitne negativne vplive na okolje ter 
prispevati k ohranjanju zdravega okolja za bivanje.  
Strateške in okoljske cilje ter akcijski načrt za njihovo dosego smo opredelili in zapisali v 
štiriletno Trajnostno strategijo podjetja, ki jih vestno izpolnjujemo vsi zaposleni.  
 
Deset zavez okoljske politike Flycom Technologies d.o.o. 

1. Varovanje okolja je ključen dejavnik pri načrtovanju investicij; v poslovanje vpeljujemo 

tehnologijo in opremo, ki je do okolja prijazna in hkrati predstavlja napredek oziroma 

izboljšavo v poslovnih procesih. 

2. Pri nakupu pisarniškega materiala sledimo smernicam za varovanje okolja. 

3. Na delovnem mestu spodbujamo racionalno in učinkovito (po)raba energije, vode, papirja 

in drugih virov. 

4. V delovnih procesih težimo k zmanjševanje emisij CO2 in drugih toplogrednih plinov. 

5. Izvajamo najboljše prakse na področju odgovornega ravnanja z odpadki – spodbujamo 

preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovno uporabo, popravila in dosledno, ločeno 

zbiranje odpadkov. 

6. Dosledno spremljamo in upoštevamo veljavne zakonske predpise, ki so povezani z našimi 

pomembnimi okoljskimi vidiki in cilji, preverjamo učinkovitost in vpeljujemo izboljšave.  

7. Z izobraževanjem, usposabljanjem in ozaveščanjem zaposlenih, spodbujamo odgovornejši 

odnos do okolja, zmanjšujemo tveganje in izboljšujemo postopke v primeru morebitnih 

izrednih dogodkov, ki bi lahko predstavljali nevarnost za onesnaževanje okolja.  

8. Z dobavitelji, podizvajalci, partnerji, naročniki in drugimi deležniki komuniciramo našo do 

okolja prijazno usmeritev. 

9. Transparetno komuniciramo in sodelujemo z zainteresirano javnostjo. 

10. Zavezani smo k nenehnemu izboljševanju politike ravnanja z okoljem. V našem 

kratkoročnem načrtu je pridobitev certifikata ISO 14001. 

 
Vodstvo podjetja in vsi zaposleni se nenehno zavzemamo za čim prijetnejše delovno okolje 
in se trudimo preprečiti oziroma zmanjšati obremenitve delovnih procesov na okolje. 
 
Kot del naše politike in zavezanosti nenehnim izboljšavam bomo to izjavo letno pregledali in po potrebi 
dopolnjevali. 
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