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okoljska akcija 
za zaposlene a1 
na Višnji gori

Konec poletja smo v sodelovanju s Slovensko 
filantropijo organizirali »Dan prostovoljstva 
A1« z noto dobrodelnosti in odgovornosti 
do okolja. V Vzgojno izobraževalnem zavodu 
Višnja gora smo skupaj z mladimi in vzgoji-
telji Zavoda očistili njihovo okolico, posekali 
razraščeno grmovje, pokosili visoko travo, po-
pleskali okna in nadstrešek, naredili skalnjak 
in kurišče, zasadili grmovnice ter razno cvetje. 
Pomen odgovornega odnosa do okolja smo z 
medsebojnim sodelovanjem, pogovorom in po-
zitivno energijo približali tudi mladim Zavoda. 
V A1 je družbena odgovornost globoko vpeta 
v jedro poslovanja. Zaposlene spodbujamo, da 
svoj odgovorni odnos do okolja živijo v službi 
in doma. Odgovornost do sodelavcev, uporab-
nikov, okolja in širše družbe je naš način dela, 
naša kultura, naš vsak dan. Posebno pozornost 
namenjamo odgovornemu ravnanju do narav-
nega okolja, saj želimo prihodnjim generacijam 
v roke predati svet, na katerega bomo ponosni.

A1 Slovenija, d. d.
www.a1.si

V pisarnah aquafilsLo 
nič več plastičnih 
izdelkov za enkratno 
uporabo

V podjetju AquafilSLO od oktobra 2019 vsi 
zaposleni v pisarnah in obiskovalci kavo in 
vodo pijemo iz keramičnih lončkov oziroma 
steklenih kozarcev. Ukrep je del projekta, s ka-
terim se bodo do konca leta 2020 od plastenk 
za vodo, kavnih lončkov in žličk iz plastike 
dokončno poslovili tudi v proizvodnih delih 
podjetja. Na rastoči problem onesnaženja z 

odsluženimi izdelki iz plastike Skupina Aquafil 
že odgovarja s krožnim poslovnim modelom, 
v katerem iz poliamidnih odpadkov iz celega 
sveta prideluje regeneriran granulat za vla-
kna ECONYL®. Center predelave je prav njeno 
slovensko podjetje AquafilSLO. »Ti uspehi nas 
spodbujajo, da nastajanje odpadkov prepre-
čujemo, kjer je mogoče,« razlaga član uprave 
AquafilSLO Denis Jahić. »Zakaj bi izdelke, ki 
se razgrajujejo več sto let, uporabljali samo 
nekaj minut, če obstajajo druge rešitve,« dodaja 
Jahić. K izvedbi projekta jih je spodbudil tudi 
certifikat Zbornice komunalnega gospodarstva 
»Voda iz pipe«, h kateremu je podjetje pristopilo 
aprila letos.

AquafilSLO d.o.o.
www.aquafil.com/where-we-are/slovenia

s standardi do 
poslovnega modela 
krožnega gospodarstva

Ozaveščenost javnosti o grožnjah, ki jih pred-
stavljajo podnebne spremembe, se v zadnjih 
letih povečuje. Mnoge organizacije se obračajo 
k regenerativnemu poslovnemu modelu kro-
žnega gospodarstva, ki je za številne organi-
zacije lahko zahtevno, saj od njih pričakuje, 
da razmislijo o obstoječih linearnih poslovnih 
modelih. V pomoč so številni standardi, ki pod-
pirajo organizacije pri zagotavljanju skladnosti 
in nenehnih izboljšav na področju trajnostnega 
razvoja. Standard ISO 14001 za certificiranje 
sistemov ravnanja z okoljem spodbuja pogled 
na življenjski cikel izdelkov in storitev ter 
zagotavlja okvir za obravnavanje njihovih 
družbenih in okoljskih vplivov. Standard ISO 
50001 za certificiranje sistemov upravljanja z 
energijo (EnMS) in povezanih shem omogoča 
razumevanje optimalne rabe energije in uva-
janje alternativnih virov. Na področju emisij 
toplogrednih plinov (GHG) nudimo široko 
paleto storitev za preverjanje in zagotavljanje 
verodostojnosti poročil organizacij različnih 
dejavnosti o vplivu na podnebne spremembe. 
Tveganja vezana na gozdne in lesne surovine 
se obravnavajo v skladu z namenskimi certifi-
kacijskimi shemami, kot so FSC® in PEFC™ ter 
presojanjem skladnosti poslovanja z evropsko 
Uredbo o lesu in legalni sečnji gozdov EUTR. 
Sistemi vodenja varnosti in zdravja pri delu 

Novice 
Zelenega 
omrežja

med člani zelenega omrežja:

Fotografije: arhiv članov

za sodelovanje v rubriki 
pokličite tanjo na 03/42-66-716

www.msk.si


