Okoljska vizija podjetja MBS LIST d.o.o.
Zavedamo se, da ima vsaka dejavnost, sploh pa
industrijska, vpliv na lokalno in globalno stanje okolja.
Poznamo svojo odgovornost, da okolje ohranjamo in še
več, da ga z ustreznimi praksami podpiramo in
izboljšujemo. Tako kot evropska okoljska politika, temelji
tudi okoljska vizija podjetja MBS LIST d.o.o. na načelih
previdnosti in preprečevanja.
Ravnanje z okoljem je sestavni del vodenja podjetja, s
čimer prispevamo svoj delež k trajnostnemu razvoju
lokalne in širše družbe. Pri tem upoštevamo temeljna
načela odgovornega ravnanja na področju okolja in se
zavezujemo, da bomo odgovorno uporabljali naravne
vire, preprečevali onesnaževanje ter varovali in
obnavljali okolje, da bo to v korist današnjim in
jutrišnjim generacijam.
Vodstvo podjetja s svojo vizijo opredeljuje okoljsko
politiko na podlagi okoljskih predpisov, mnenj in
pripomb udeležencev v procesu ter skupnosti, na katero
naše podjetje vpliva z okoljskimi in drugimi učinki.

Skrb za okolje
Smo trajnostno naravni, vključujemo se v krožne
gospodarske verige in skrbimo za spodbujanje
(samo)obnavljanja okolja, za kar smo tudi certificirani
(PEFC, FSC). Okoljske vplive naše proizvodnje poznamo in
jih ciljno zmanjšujemo. Svoje aktivnosti usmerjamo v
zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, nižanje
ogljičnega odtisa, preprečevanje izpustov nevarnih snov v
zrak, vode in tla. Zmanjšujemo posredni vpliv na okolje
preko transporta z uporabo lastnih energentov (lesne
biomase) in z izbiranjem okoljsko sprejemljivejših načinov
transporta (železnica).

Spremljanje stanja in učinkov okoljskih ukrepov

Vplive na okolje redno nadzorujemo. Zmanjšujemo
tveganja za nastanek izrednih dogodkov in sproti
izboljšujemo postopke za ukrepanje v takih primerih.
Ugotovljeno okoljsko škodo odpravljamo pri viru
Sedanje vodstvo je podjetje prevzelo pred dvema letoma nastanka. Izvajamo redne meritve okoljskih vplivov in
in si najprej zadalo sanacijo zatečenih problemov. Hkrati ocenjujemo učinkovitost izvedenih ukrepov.
v podjetju vzpostavlja ustrezno strukturo z
zaposlovanjem bolj strokovnega kadra in s čim večjim
vključevanjem zaposlenih, ki dobro poznajo tako
Trajnostna raba naravnih virov
zakonodajo kot razmere v danem okolju. Čeprav je
Skrbimo za trajnostno in učinkovito rabo vode,
glavni cilj podjetja dvig produktivnosti in zmanjšanje
energentov, surovin in ostalih naravnih virov.
deleža fizičnega dela, je v podjetju hkrati nadvse
pomembno tudi zmanjševanje vplivov na okolje.
Zakonodaja, ki jo dosledno upoštevamo, sicer predpisuje
Trajnostne prakse, procesi in tehnologije
osnovne pogoje, ki pa velikokrat sami po sebi niso
dovolj. Naš cilj je še nadgraditi zahteve zakonodaje z
Z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami (BAT) in drugimi
lastnim znanjem in idejami.
ukrepi v največji možni meri preprečujemo oziroma
zmanjšujemo vplive na okolje v celotnem življenjskem
ciklu proizvodne dejavnosti. Skrb za okolje vključujemo v
Prepoznavanje vplivov
najzgodnejše faze razvojnih aktivnosti in projektov. V
Prvi korak k zmanjševanju okoljskega odtisa je zavedanje tehnologijah, kjer je to možno, nevarne snovi
in zaznavanje vplivov naše dejavnosti na okolje. Temu
zamenjujemo z manj nevarnimi. Odgovoren odnos do
sledi merjenje ter iskanje ukrepov za zmanjševanje.
okolja zahtevamo tudi pri pogodbenih partnerjih.
Zavedamo se, da samo manjšanje vplivov za trajnostni
obstoj okolja ni dovolj, zato aktivno iščemo tudi rešitve za
omogočanje (samo)obnavljanja okolja.

Obnovljivi viri energije (OVE)
Stremimo k uporabi obnovljivih virov energije. V skladu z
našo dejavnostjo je to primarno lesna biomasa,
povečujemo pa tudi delež obnovljivih virov električne
energije. Načrtujemo postavitev fotovoltaičnih elektrarn,
zato vse nove stavbe orientiramo tako, da strehe
optimalno izpostavimo sončnemu sevanju.

okoljskih in energetskih rešitev v medsebojno korist..

Ravnanje z odpadki
Dosledno ločujemo odpadke in zmanjšujemo njihovo
količino. Nevarne snovi v največji možni meri
zamenjujemo z manj nevarnimi. Za odstranjevanje okolju
škodljivih odpadkov skrbimo v skladu z zakonodajo in jo,
kjer je le možno, presegamo.

Učinkovita raba energije (URE)
Na vseh področjih poslovanja iščemo možnosti za
učinkovitejšo rabo energije in drugih naravnih virov. Pri
nabavi novih strojev in aparatov izbiramo varčnejše in
učinkovitejše. Porabo redno spremljamo, iščemo kritične
točke in jih postopoma optimiramo. Pri tem si pomagamo
z digitalnimi tehnologijami.

Zakonska skladnost
Zavezani smo k stalnemu spremljanju in izpolnjevanju
obveznosti glede skladnosti sistema ravnanja z okoljem,
zakonodaje na ravni EU ter državni in lokalni ravni, ter
drugimi zahtevami in dobrimi praksami s področja okolja.
Trudimo se nadgrajevati in presegati zahteve zakonodaje z
rešitvami na podlagi lastnega znanja in idej.

Zeleni razvoj in inovacije
S sistematičnim postavljanjem okoljskih ciljev in
programov izboljšujemo stanje v okolju. Z lastnim
znanjem in idejami razvijamo učinkovitejše procese,
trajnejše izdelke, izdelke s popolno izkoriščenostjo,
preobrazbe linearnih v krožne sisteme. Naši izdelki
omogočajo trajnostno in nizkoogljično moderno lesno
gradnjo. S pomočjo digitalnih tehnologij dosegamo višji
nivo dematerializacije (digitalni dvojčki, virtualizacija) in s
tem zmanjšujemo rabo naravnih virov.

Človeški viri
Z izobraževanji in usposabljanji zaposlenih povečujemo
zavedanje o varstvu okolja. Zaposlene in ostale
zainteresirane obveščamo o stanju in dosežkih pri
ravnanju z okoljem. Razvijamo zelena delovna mesta.
Povezujemo se s širšo skupnostjo v iskanju skupnih
Stari trg pri Ložu, 17. marec 2019
Posodobljeno: 1. julij 2020

Okoljski cilji
• Sistem spremljanja kakovosti, ki vključuje okoljske
vidike.
• Rešitve za vzpodbujanje (samo)obnavljanja gozdov.
• Rešitve za učinkovito rabo energije v širši skupnosti.
• Povečanje deleža obnovljivih virov energije.
• Rešitve za učinkovitejše proizvodne procese.
• Inovativne rešitve za preseganje EU standardov na
področju procesnih rešitev in izdelkov.
• Krožno gospodarjenje.

Max – Georg Stingl
Direktor
Walter Leonhard Mosser
Direktor

