
 

POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA 

Oznaka: EMS-001  
Str. 1 od 1 

Izdanje: 1 
Primjena od: 18.10.2016. 

 

 

POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA 

 
Print Centar Krapina d.o.o. za tiskarsku djelatnost, trgovinu i usluge sa sjedištem u Petrovskom, 
Slatina Svedruška 39 uspostavo je Sustav upravljanja zaštitom okoliša na lokaciji tvrtke u 
Đurmancu, Đurmanec 160. U smislu opsega certifikacije sustava upravljanja ova Politika zaštite 
okoliša je definirana za slijedeći opseg: 
 

Pružanje usluga obrade i produkcije elektroničkih dokumenata, digitalni tisak 
personaliziranih i varijabilnih podataka, digitalni tisak obrazaca i usluge kuvertiranja; razvoj, 

priprema i proizvodnja poslovnih i komercijalnih obrazaca, promidžbenih materijala, naljepnica, 
etiketa i drugih tiskanih materijala. 

 
U skladu s poslovnim zahtjevima, zahtjevima klijenata, regulatornim zahtjevima i organizacijskim 
ciljevima i strategijom na svim razinama tvrtke, uprava tvrtke posebnu pozornost posvećuje zaštiti 
okoliša u dijelu smanjenja utjecaj na okoliš vlastitih aktivnosti, proizvoda i usluga, postizanje 
poboljšanja okolišnih performansi, ispunjavanje obveza usklađenosti i postizanje ciljeva zaštite 
okoliša u opsegu primjene sustava upravljanja. Uprava tvrtke je u potpunosti preuzela 
odgovornost za ispunjavanje planiranih rezultata sustava upravljanja okolišem kako bi na 
primjeren način osigurala osnovne smjernice za odgovorno postupanje u odnosu na okoliš putem 
djelotvornog upravljanja aspektima okoliša, uključujući i povezane rizike i prilike u cilju smanjenja 
utjecaja na okoliš.  
 
Najviše poslovodstvo tvrtke ovom Politikom zaštite okoliša jasno definira slijedeća opredjeljenja 
primjenjiva na sve funkcije i razine tvrtke i poslove koji se obavljaju pod nadzorom organizacije: 
 

• Opredjeljenje za zaštitu okoliša, sprječavanje zagađenja okoliša i poboljšavanje 

mjerljivih rezultata koji se odnose na aspekte okoliša; 

 

• Odgovorno postupanje prema korištenju energenata, sirovina i primjena aktivnosti  

kako bi se smanjilo i/ili držalo pod nadzorom stvaranje otpada, emisija ili ispuštanje 

bilo koje vrste zagađivača u zrak, vodu i tlo u svrhu izbjegavanja ili smanjenja 

nepovoljnih utjecaja na okoliš; 

 

• Ispunjavanje svih obaveza usklađenosti koje uključuju zakonske i sve ostale 

zahtjeve koje tvrtka mora ispuniti u odnosu na okoliš;  

 

• Obradu rizika i prilika povezanih sa sastavnim dijelovima aktivnosti, proizvoda i 

usluga tvrtke koji djeluju ili mogu djelovati na okoliš (aspektima okoliša); 

 

• Trajno poboljšavanje sustava upravljanja zaštitom okoliša kako bi se poboljšale 

okolišne performanse. 

 
Za primjenu ove politike odgovorni su svi zaposlenici tvrtke Print Centar Krapina d.o.o. i sve 
ostale osobe koje izvode poslove pod nadzorom organizacije. Uprava tvrtke osigurala je 
primjerenu dostupnost ove Politike zaštite okoliša svim zaposlenicima i zainteresiranim stranama. 
 

Đurmanec, 20.04.2022. 
Nataša Kralj, direktor 


