
O
K

O
LJ

SK
A

P
O

LI
T

IK
A

OKOLJSKA POLITIKA SKUPINE RENAULT GROUP

• Nenehno preprečevanje in zmanjševanje okoljskega odtisa in učinkov naših izdelkov, storitev in 
dejavnosti na zdravje, z upoštevanjem načel analize življenjskega cikla in krožnega gospodarstva, 
• aktiven prispevek h konkurenčnosti skupine Renault Group in k zaščiti njenega materialnega in
nematerialnega premoženja,
• vodenje sistema ravnanja z okoljem v celotni skupini Renault Group in njeni vrednostni verigi, da 
zagotovimo stalni napredek in usklajenost z zakonodajo in z lastnimi zavezami.

Prednostnapodročjadelovanja so:
1. Podnebne spremembe in energetska učinkovitost 2. Viri in konkurenčno krožno gospodarstvo
3. Zdravje in ekosistemi 4. Inovativne storitve in sistemi za mobilnost
5. Ravnanje z okoljem in transparentnost ter odgovorno komuniciranje in dialog z deležniki

Internal I

Skladno z okoljsko politiko skupine Renault Group se tovarna Revoz Novo mesto zavezuje, 
da bo:

❑nenehoma preprečevala in zmanjševala okoljski odtis in vplive svojih dejavnosti na 
zdravje, obenem pa prispevala h konkurenčnosti skupine Renault Group in k zaščiti 
njenega materialnega in nematerialnega premoženja, in sicer z:

• obvladovanjem porabe energije in izpustov v zrak ter posledično 
z zmanjševanjem ogljičnega odtisa tovarne,

• varčno porabo surovin,
• zmanjševanjem količine odpadkov na izvoru in povečevanjem deleža 

ovrednotenih odpadkov,
• preprečevanjem onesnaženja tal in podtalnice,
• obvladovanjem porabe vode in izlivov v vodno okolje,
• preprečevanjem onesnaževanja zaradi okoljskih nesreč,
• obvladovanjem emisij hrupa,
• obvladovanjem kemičnih tveganj.

❑ vodila sistem ravnanja z okoljem,  potrjen s certifikatom ISO 14001, z namenom stalnega 
izboljševanja okoljske učinkovitosti in usklajevanja z zakonodajo in z zavezami skupine 
Renault Group,

❑osveščala svoje sodelavce glede okoljskih vprašanj in jih obveščala o rezultatih.

Da bi dosegla te cilje, tovarna Revoz vsako leto opredeli svoj program ravnanja z okoljem 
in ustrezna sredstva, skladno s prikazom stanja okolja in ugotovljenimi pomembnimi 
okoljskimi vidiki.

Vodstvo se zavezuje, da bo to politiko izvajalo in da bo spodbujalo vse, ki delajo v podjetju 
ali za podjetje, da sodelujejo pri njenem uresničevanju. 

Jože Bele
Predsednik uprave Revoza

Novo mesto, 25. januar 2022


