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IZJAVA O VERODOSTOJNOSTI PODATKOV

Okoljska izjava podjetja Silveco d.o.o. velja od 1.1.2018 naprej.

Vsi podatki, ki so navedeni v Okoljski politiki našega podjetja, odražajo dejansko stanje sistema ravnanja z okoljem v 
naši organizaciji.

Podjetje Silveco je samostojno podjetje, katerega dejavnosti potekajo na
sedežu organizacije in poslovni enoti v Ljubljani.

direktor podjetja Silveco d.o.o.
Matjaž Gombač, mag.posl.ved  
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PREDSTAVITEV PODJETJA

O PODJETJU SILVECO
SILVECO d.o.o. je podjetje, ki že od leta 1989 uspešno deluje na področju tiska in grafičnega oblikovanja. Ustanovljeno 
je bilo 19. 11. 1989 v Ljubljani kot družba za tržni inženiring in proizvodnjo. Podjetje deluje na dveh različnih lokacijah. 
Sedež podjetja se nahaja na Seliškarjevi cesti 36 v Grosuplju, poslovna enota Studio Orca z glavno proizvodnjo in grafičnim 
studiem v Stegnah 3 v Ljubljani.

Za naše podjetje je ključno to, da svojo grafično dejavnost nenehno dopolnjujemo in prilagajamo potrebam na trgu. 
Nenehno sledimo trendom v grafični industriji in poskušamo zagotoviti najvišjo raven kakovosti izdelkov. Skupaj z našimi 
izdelki in storitvami vam želimo zagotoviti inovativnost, ustvarjalnost in edinstvenost. Zato vam z inovativnim tehnologijami 
ponujamo raznovrstne rešitve za vaše ideje, in sicer od samega načrtovanja do končne izvedbe izdelka ali storitve. Naše 
storitve namreč obsegajo grafično oblikovanje, digitalni tisk, ofset tisk, personalizacijo tiskovin, dodelavo tiskovin, itn.

POSLANSTVO
Podjetje SILVECO je kupcem in okolju naravnano podjetje, ki na področju tiska in grafičnega oblikovanja ustvarja kakovostne 
izdelke. Oblikujemo in sodelujemo pri najzahtevnejših projektih, ki so povezani s sodobnimi trženjskimi prijemi. Storitve 
podjetja dosegajo visoke okoljske standarde t. i. ekoloških tiskarn, hkrati pa kupcem prihranijo čas in denar.

NAŠA PONUDBA
Glavni cilji podjetja SILVECO so zagotavljanje kvalitete izdelkov in storitev, hitra odzivnost, nizke cene in dostopnost našim 
kupcem. V naši ponudbi so katalogi, brošure, knjige, navodila za uporabo, letaki, vstopnice, plakati, transparenti, oglasne 
table, vizitke, poslovni obrazci, revije, zloženke, boni, dnevniki, dopisi, kuverte, nalepke iz več materialov, mape, rokovniki, 
ovitki za CD-je, koledarji, notesniki, označevalne table, panoji, zemljevidi, kaširanje različnih materialov (kapa, forex, 
dibond, valoviti karton itn.), papirne vrečke, tisk na ceradno platno, polepitev vozil, in še bi lahko naštevali. Poleg tega 
izdelujemo tudi CD in DVD plošče z replikacijo ter vse pripadajoče embalaže, kot so ovitki, ekopak, knjižice.
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PROIZVODNI PROGRAM

EKOLOŠKA TISKARNA
Ekološka tiskarna, prijazna do okolja
Tehnologija digitalne in suhe ofsetne tehnike sta si zelo različni, okolju prijazen tisk pa je njun skupni imenovalec. Z 
ustreznim kombiniranjem med tema dvema tehnikama uspešno pokrivamo nižje in višje naklade tiska. K odgovornemu 
vedenju spodbujamo zaposlene, naročnike, poslovne partnerje in dobavitelje. Trajnostni razvoj postaja temelj za ustrezno in 
dolgoročno delovanje podjetja.

Okolje je naše bogastvo
Skrb za okolje razumemo kot sestavni del poslovnega vedenja in organizacijske kulture podjetja SILVECO. Okolju odgovorno 
ravnanje uspešno implementiramo v vsakodnevno poslovanje in s tem prevzemamo korporativno družbeno odgovornost. 
S svojim poslovanjem si prizadevamo zmanjševati negativne učinke na naravo in poskušamo izboljšati delovno okolje 
zaposlenih. Naša skrb za ohranjanje zdravega okolja zajema več aktivnosti in se nanaša predvsem na varčevanje z naravnimi 
viri, zmanjševanje količine odpadkov in izpusta škodljivih emisij v ozračje, optimalno porabo sredstev, čim višji odstotek 
recikliranja ter ponovne uporabe proizvodov.

Okolju prijazno tehniko tiska predstavljata digitalni elektrofotografski tisk ter suhi ofsetni tisk. V podjetju uporabljamo obe 
tehniki in sicer digitalno tehniko od leta 2001 ter od leta 2008 tehniko suhega ofseta.

OFSET TISK
Klasični ofsetni tisk
Z ofset tehniko tiska izdelujemo kakovostne tiskovine, dosegamo veliko hitrost tiska, tiskamo na velike formate in dosegamo 
cenovno učinkovitost pri tisku srednjih in večjih naklad.

Čistejši, suhi ofsetni tisk
Poleg klasične ofset tehnike tiska, vam izdelamo tiskovine tudi s tehnologijo suhega ofsetnega tiska. Vredno je omeniti, 
da spadamo med prve tiskarne v JV Evropi, ki s takšno tehnologijo, poleg kvalitetnih tiskovin, prevzemamo odgovornost 
do okolja, zaposlenih in končnih porabnikov. Zaradi digitalnega upodabljanja tiskovne forme v stroju je odpadel proces 
osvetljevanja filmov, kar pomeni čistejši, hitrejši in cenejši grafični proces. Z omenjeno tehnologijo tiskarna SILVECO ne 
povzroča izpustov nevarnih kemikalij v okolje, saj ne uporablja vode za navlaženje tiskovne forme.
Uporabljamo barve izdelane na osnovi sojinega olja, ki omogočajo hitrejšo razgradnjo tiskovine, zato je ta tehnologija 
prijazna tako do delavcev kot tudi do širšega okolja. Z uporabo tehnologije suhega ofsetnega tiska in recikliranega papirja 
oziroma papirja z ustreznimi certifikati lahko dejansko izdelamo okolju prijaznejšo tiskovino.
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DIGITALNI TISK
Digitalni tisk - CMYK
Povpraševanje po digitalnih tiskovinah se nenehno povečuje, naročniki pričakujejo vedno krajše roke izdelave in vse več je 
naročil manjših naklad. Najbolj ustrezen odgovor na takšne tržne razmere je digitalna tehnika tiska.

Moderni proizvodni park
S pomočjo digitalnega tiska lahko enako tiskovino tiskate večkrat, pri tem pa spreminjanje vsebine ne predstavlja težav. Naši 
digitalni sistemi tiskarskih strojev predstavljajo enega najmodernejših proizvodnih parkov v Sloveniji in EU. Gre za novejše 
modele, katere v podjetju nenehno dopolnjujemo in nadgrajujemo, tako v proizvodnem kot tudi v programskem smislu.

Prednosti digitalne tehnike tiska
Konsistentnost barv s količino odtisov ne upada, barve na tiskovinah so živahne, ločljivost pa je zelo visoka. S hitro pripravo 
za tisk vam v zelo kratkem času pripravimo prvi odtis, zato je odzivnost pri digitalnem tisku ključna. Poleg omenjenih 
prednosti vam s pomočjo digitalnega tiska lahko priskrbimo variabilne tiskovine. S tako imenovano personalizacijo lahko za 
vsak odtis posebej tiskamo drugačen tekst, slike ali druge elemente.

Doživite novo dimenzijo digitalnega tiska
Omogočamo vam oblikovanje in izdelavo kakršne koli vizualne in tiskane oblike, ki si jo želite. Razglednice, letaki, brošure, 
boni, naslovnice blokov zaposlenih, itn. Poleg tega omogočamo hitro izvedbo, kvaliteta tiska pa je neverjetna.

VELIKOFORMATNI TISK
Tisk večjih formatov
V podjetju SILVECO izdelujemo tiskovine v velikih formatih iz različnih materialov in za različne namene. Tiskamo lahko 
na materiale, kot so papir, samolepilna folija za zunanjo in notranjo uporabo, raznovrstna platna in folije, pri tem pa vam 
zagotavljamo visoko kvaliteto tiska.

Izdelki
Med naše izdelke spadajo raznovrstne nalepke, plakati, reklamne table, svetlobne table, fototapete, paneli za reklamna 
stojala, degustacijski pulti, cerade, transparenti, itn. Za vas izdelamo raznovrstne avtomobilske grafike, celotno vozilo pa 
vam tudi polepimo.
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PERSONALIZACIJA
Personalizirane tiskovine
Personalizacija razkriva dimenzijo neposrednega trženja, kjer gre za komunikacijo s čustveno platjo. Tehnologija, razvita za 
personaliziranje v obliki podob, omogoča individualno komunikacijo z vašimi kupci in poslovnimi partnerji na prvovrsten in 
vpliven način. V podjetju SILVECO uporabljamo v svetu vodilno tehnologijo personalizacije. Personaliziranje oglaševalskega 
gradiva s preprostim tiskanjem imena na tiskovino, kot se to že izvaja, lahko sedaj združimo še z dovršenimi podobami, na 
katere natisnemo določeno ime.

Večji učinek vašega tržnega komuniciranja
S personaliziranimi podobami lahko dosežete maksimalno pozornost med prejemniki, poleg tega pa lahko presenetite 
kupce s popolnoma unikatnim oglaševalskim gradivom, ki komunicira z osebnim namenom. Vsi naši digitalni strojni sistemi 
so povezani s posebno programsko opremo, ki omogoča poimenovanje in variabilnost tiskovin predvsem glede teksta 
in fotografij. Enostavneje rečeno, kljub veliki nakladi neke tiskovine je vsak izvod lahko različen, na primer z drugačnim 
imenom, fotografijo, z več besedila itn. Najpomembnejša prednost personaliziranih tiskovin je nizka cena, čeprav je vsak 
posamezen izvod drugačen.

Za vas lahko personaliziramo, tiskamo in razpošljemo vašo pošto oziroma katero koli izdano gradivo z oblikovanimi vzorci, 
kakršnih si vi želite, s številom odtisov glede na vašo izbiro in naslovljeno na različne naslove, katere izberete vi. Določite 
lahko vsebino, datume in načine razpošiljanja. Dovršen in stiskan primerek je lahko narejen glede na vaša izhodišča in 
navodila, izbirate pa lahko tudi med obsežno zbirko že ustvarjenih podob, ki jih imamo na razpolago. Poleg tega lahko 
prilagodimo tudi vaše ustvarjalno delo.

Tlakujte pot do pristnega odnosa s kupcem
Nasmeh je najboljši začetek nekega razmerja, ki ga lahko ustvarimo. Omogočamo vam, da oglaševalska sporočila 
postanejo sporočila, ki sežejo do srca. Odprejo se vam nove poti za pristna in osebna razmerja, ki so najboljši dokaz, da je 
kupec pri vas vedno na prvem mestu.

Podobe pristanejo v srcih, ne v smeteh
Vsak kdo rad prebere svoje ime, še posebej kadar je le-to zapisano na poseben način. Z našo tehniko personalizacije lahko 
to uporabite v okviru vašega oglaševanja. S tem pridobite maksimalno pozornost potencialnega kupca in si tako zagotovite, 
da bo vaše sporočilo pristalo, tam kjer mora: v srcu prejemnika, in ne v smeteh!
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OKOLJSKA POLITIKA

TISKARNA SILVECO
Skrb za okolje razumemo kot sestavni del poslovnega vedenja in organizacijske kulture podjetja SILVECO. Okolju 
odgovorno ravnanje uspešno implementiramo v vsakodnevno poslovanje in s tem prevzemamo korporativno družbeno 
odgovornost. S svojim poslovanjem si prizadevamo zmanjševati negativne učinke na naravo in poskušamo izboljšati delovno 
okolje zaposlenih. Naša skrb za ohranjanje zdravega oko-lja zajema več aktivnosti in se nanaša predvsem na varčevanje z 
naravnimi viri, zmanjševanjem količine odpadkov in izpusta škodljivih emisij v ozračje, optimalno porabo sredstev, čim višji 
odstotek recikliranja ter ponovne uporabe proizvodov.

Delavci v podjetju uspešno opravljajo svoj del naloge za izboljšanje odnosa do ožjega in širšega okolja podjetja. Delovni 
postopki se preko izkušenj zaposlenih prenašajo in izboljšujejo do optimalne ravni, ki omogoča najboljši izkoristek časa in 
materiala v delovnih procesih.

Nenehno sledimo trendom v grafični industriji in poskušamo zagotoviti najvišjo raven kakovosti izdelkov. Slednje dosegamo 
z ustrezno izbiro tehnologij digitalnega in ofset tiska.

Okolju prijazno tehniko tiska predstavljata digitalni elektrofotografski tisk ter suhi ofsetni tisk. V podjetju uporabljamo obe 
tehniki in sicer digitalno tehniko od leta 2001 ter od leta 2008 tehniko suhega ofseta.
S tehnologijo suhega ofsetnega tiska spadamo med prve tiskarne v JV Evropi, ki s takšno tehnologijo poleg kvalitetnih 
tiskovin prevzemamo tudi odgovornost do okolja, zaposlenih in končnih porabnikov. Zaradi di- gitalnega upodabljanja 
tiskovne forme v stroju je odpadel proces osvetljevanja filmov, kar pomeni čistejši, hitrejši in cenejši grafični proces. Z 
omenjeno tehnologijo tiskarna SILVECO ne povzroča izpustov nevarnih kemikalij v okolje, saj ne uporablja vode za 
navlaženje tiskovne forme. Uporabljamo barve izdelane na osnovi sojinega olja, ki omogočajo hitrejšo razgradnjo tiskovine, 
zato je ta tehnologija prijazna tako do delavcev kot tudi do širšega okolja.

Z uporabo tehnologije suhega ofsetnega tiska in recikliranega papirja oziroma papirja z ustreznimi certifikati lahko dejansko 
izdelamo okolju prijaznejšo tiskovino. Papir s certifikatom PEFC zagotavlja, da les kot surovina za izdelavo celuloznih vlaken 
in papirja izhaja iz trajnostno gospodarnih gozdov. Podobno certfikat FSC zagotavlja, da je les za izdelavo papirja preverjen 
s strani neodvisne mednarodne institucije ter da so upoštevani najvišji ekološki in družbeni standardi.

Podjetje SILVECO predstavlja s prijaznejšo obliko proizvodnje in delovnimi procesi ter uporabo čistejših tehnik tiska prijaznejši 
odnos do okolja kot ostali ponudniki v panogi grafične dejavnosti. Tehnologija digitalne in suhe ofsetne tehnike sta si zelo 
različni, okolju prijazen tisk pa je njun skupni imenovalec. Z ustreznim kombiniranjem med tema dvema tehnikama uspešno 
pokrivamo nižje in višje naklade tiska. S tem ugodimo potrebam tistih bolj zahtevnih naročnikov in tistih z željo po krajših 
rokih izdelave. Izbor ugodnejše in ustreznejše tehnike tiska pa je popolnoma odvisen od posamezne situacije. Na splošno 
pa sicer velja, da tisk pri majhnih nakladah cenovno ustreza digitalnim tiskarskim tehnikam, pri srednjih nakladah suhemu 
ofsetnemu tisku, pri velikih nakladah pa klasični ofsetni tehniki, kjer je možen tisk tudi v večjih formatih.

V očeh končnih porabnikov predstavljamo
boljši in čistejši odnos do narave, zaradi česar si ustvarjamo 
trdno ekološko usmerjeno blagovno znamko.

n organizacijske kulture podjetja SILVECO. Okolju 
ovanje in s tem prevzemamo korporativno družbeno 
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PE Studio Orca
Naroč nikom priskrbimo raznovrstne tiskovine, da pa je ponudba popolna, nudimo svojim kupcem tudi celotno grafično 
pripravo. V okvir grafične priprave spadata oblikovanje in računalniški prelom, za kar poskrbijo izkušeni grafični oblikovalci, 
ki so del uspešno organiziranega tima. Poleg tega se v podjetju zavedamo, da moramo v svojih rešitvah upoštevati tudi 
predloge kupcev, katerim pripravljamo določen projekt.

V okviru grafične priprave spodbujamo svoje oblikovalce, da nenehno spremljajo 
svetovane oblikovalske trende, spodbujamo njihovo kreativnost in iščemo sveže ideje za 
oblikovanje.

Kar se tiče oblikovanja ponujamo svojim naročnikom postavitve za praktično vse vrste tiskovin, kot tudi samo elektronsko 
oblikovanje različnih oglasov. Podjetje se zaveda, kako pomembno je imeti pravo in privlačno idejo in jo tudi udejanjiti v 
dobro pripravljeni tiskovini ali oglasu. 

Prednosti našega podjetja lahko najdemo v fleksibilnosti delavcev in procesov dela. Zaradi proizvodnega oddelka in 
grafičnega studia na isti lokaciji lahko zaposleni v timski organizacijski strukturi sodelujejo pri izdelavi proizvoda, imajo 
vpogled v vse faze grafičnega procesa posamezne tiskovine, od priprave za tisk, tiska ter dodelave. Torej imajo tiskarji, 
oblikovalci in delavci v dodelavni liniji od začetka do konca projekta neposreden kontakt med seboj zaradi česar projekti 
tečejo nemoteno, brez prekinitev in zapletov.
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V tiskarni Silveco največji vpliv na okolje predstavljajo:

   Proizvodnja

   Transport

   Pisarniška storitev

   Čiščenje strojev in poslovnih prostorov

KORPORATIVNA ODGOVORNOST
Korporativno odgovornost implementiramo neposredno tudi z odgovornim odnosom do okolja, kar v praksi pomeni:

   Izpolnjevanje zakonskih zahtev in drugih predpisov ter standardov glede varovanja okolja.

   Težnja k stalnim izboljšavam procesov dela v proizvodnji in s tem zmanjševanje negativnih učinkov na 
   okolje.

   Dolgoročno sodelovanje le s tistimi poslovnimi partnerji, ki prav tako izpolnjujejo visoke standarde 
   odgovornega ravnanja do okolja.

   Stalno izobraževanje naših zaposlenih o možnostih izboljšav na delovnem mestu.

   Spodbujanje naročnikov za zavzemanje uporabe okolju prijaznih materialov in procesov dela.

   Povečevanje ločevanja odpadkov, učinkovitejša raba vseh energentov.

   Zmanjševanje izpustov CO2 v okolje in čim nižja poraba vode.

   Optimalna poraba čim varnejših kemikalij v procesih tiska in dodelave.

   Objektivni pregled doseganja okoljskih ciljev.

Odgovorno ravnanje v naši tiskarni ne vpliva na nižjo kvaliteto izdelkov ali podaljšanje rokov izdelave in odzivnost tima. 
O ustreznem ravnanju z odpadki so obveščeni vsi zaposleni. Za informiranje in pripravo okoljske politike je odgovoren 
skrbnik sistema. V našem primeru je to vodja tiskarne. Ta skrbi za primerno posodabljanje okoljske politike in ustrezno 
implementacijo v praksi.

VAROVANJE OKOLJA
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DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA OKOLJE
Osnovni dejavniki, ki vplivajo na ožje in širše okolje tiskarne Silveco so naslednji:

Odpadki
Proizvodna dejavnost povzroča določene odpadne snovi, tekočine in material, ki se ga v celoti ne da reciklirati. V veliki večini 
gre za nenevarne odpadke kot so odpadni papir, karton in kovine. Ta del odpadkov omogoča visoko raven recikliranja in 
ponovne uporabe. Del odpadkov predstavlja srednje tveganje, to so plastična embalaža in klasični komunalni odpadki. 
Zadnji del pa predstavljajo kemikalije in barve, ki jih v tiskarni ustrezno hranimo, dokler jih ne prevzame partner naše 
tiskarne, ki ima ustrezen certifikat za opravljanje te dejavnosti.

Voda
Večji del porabe vode predstavlja uporaba v sanitarne namene in čiščenje, manjši del pa za neposredno proizvodnjo. Velika 
večina strojnega parka naše tiskarne ne potrebuje vode za obratovanje, zato je v tem delu proizvodni proces okolju prijazen 
in ne vpliva na onesnaževanje vodnega sistema.

Energenti
Za ogrevanje tiskarne se uporablja skupna toplotna postaja, ki ogreva celoten objekt na lokaciji Stegne 3, ki deluje na 
kurilno olje.  Pogonska goriva za gospodarska vozila so nafta in bencin, viličar in vse ostale stroje v proizvodnji pa poganja 
električna energija.

Hrup
Delovni čas tiskarne je med 8.00 in 16.00 uro. Osnovni viri hrupa pa so v večini tiskarski in dodelavni stroji ter vozila.

UPRAVLJANJE Z ODPADKI
V tiskarni Silveco smo ustrezno klasificirali vse vrste odpadkov po sistemu zakonsko določenega klasifikacijskega seznama 
odpadkov. Definirali smo mesto nastanka posameznega odpadka in ustrezno sortiranje v temu namenjene in ustrezno 
označene kontejnerje ali odpadne koše. Rezultat tega ni samo ustrezna hramba pač pa tudi vsesplošni red in čistoča, boljši 
videz ter nadzor v proizvodnih prostorih.
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NEPOSREDNI IN POSREDNI OKOLJSKI VIDIKI

Dejavnosti, ki jih izvajamo v proizvodnji naše tiskarne Silveco, kot so tisk, zgibanje, perforacija, lepljenje, izsekovanje in 
podobno, povzročajo vplive na okolje. Elementi omenjenih dejavnosti so okoljski vidiki, ki vključujejo tudi potencialne 
nevarnosti za ožje in širše okolje.

Definirali smo tudi dva posredna okoljska vidika; spodbujanje strank k nakupu tiskovin iz recikliranega papirja ali papirja s 
FSC in PEFC certifikatom ter okoljsko izobraževanje.

Na osnovi treh kriterijev (zakonske zahteve, mnenje javnosti in zainteresiranih strank, ekonomski učinek) smo iz vseh okoljskih 
vidikov prepoznali relevantne okoljske vidike, katerim se bomo posvetili pri našem sistemu ravnanja z okoljem. Splošne 
cilje smo si zastavili na naslednjih področjih: zmanjšanje izpustov CO2, zmanjšanje porabe vode in električne energije ter 
zmanjšanje količine odpadkov iz dejavnosti (mešani komunalni odpadki in odpadni papir).

Relevantni okoljski vidiki v podjetju Silveco so naslednji:
   Emisije v zrak,

   poraba električne energije,

   poraba vode,

   nastajanje odpadkov,

   nastajanje in odstranjevanje nevarnih odpadkov (v primeru izrednih nesreč),

   spodbujanje strank k nakupu tiskovin iz recikliranega papirja ali papirja s certifikatom.

Nastajanje in odstranjevanje nevarnih odpadkov
Nevarni odpadki nastajajo v proizvodnih procesih tiska (organsko topilo, onesnažena embalaža, onesnažene čistilne krpe) 
in priprave za tisk (tiskarski razvijalec), nekaj pa tudi v pisarniški dejavnosti (odpadne baterije in sijalke, odpadne kartuše in 
tonerji, odpadni papir).

Nevarnejše odpadke, ki nastanejo pri tisku in pripravi za tisk oddajamo pooblaščenemu zbiralcu in sicer podjetju Komteks, 
s katerim imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju. Scan pogodbe in odločbo kot prilogi si lahko ogledate na koncu te 
brošure. Ostalih odpadkov pa je zelo malo, zato jih prepuščamo podjetju Snaga iz Ljubljane.

Spodbujanje strank k nakupu tiskovin iz recikliranega papirja ali papirja s certifikatom
Naše stranke že ves čas delovanja spodbujamo k okolju prijaznejšemu oblikovanju in tiskanju na okolju prijaznejšem papirju. 
S primernim oblikovanjem in montažo tiskovine na tiskovno formo je možno optimizirati količino porabljenega materiala pri 
tisku (manjši nanos barve in ustrezni format tiskovine).
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IZREDNE RAZMERE

IZREDNE RAZMERE PREDSTAVLJAJO:

   Požar,

   električni udar,

   naravne ujme,

   nesreča pri delu,

   izliv nevarnih snovi.

V tiskarni Silveco smo identificirali čim več možnih dejavnikov, ki lahko povzročijo zgoraj navedene izredne razmere ter hkrati 
določili preventivne ukrepe, s katerimi bi preprečili ali vsaj omejili njihov nastanek.

Dejavniki:
   Strela ali kratek stik na elektronski opremi, kablih.

   Neupoštevanje internih delovnih navodil.

   Neupoštevanje navodil o ravnanju z nevarnimi snovmi in materiali.

   Neupoštevanje navodil iz varstva pri delu.

   Okvara sistema javljanja požara.

   Razlitje nevarnih snovi ali kurilnega olja v proizvodni hali oziroma iztok v kanalizacijo.

Preventivni ukrepi
   Izvajanje navodil.

   Dodatno izobraževanje vseh zaposlenih.

   Praktični preizkus gašenja požara s strani zaposlenih.

   Praktični preizkus v primeru izlitja nevarnih snovi.

   Ustrezno vzdrževanje vseh proizvodnih sredstev.

   Pregled obstoječega stanja in opredelitev ukrepov.

   Protipožarna zaščita in avtomatizirana postaja za javljanje požara.

   Fizično varovanje.

   Okoljski monitoring.
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IZPOLNJEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH OBVEZ

VODENJE STATISTIKE
Na osnovi spremljanja in upoštevanja zahtev s področja varstva okolja in varstva pri delu lahko trdimo, da je delovanje 
podjetja Silveco ustrezno usklajeno z zakonskimi in drugimi uredbami s tega področja. Podjetje Silveco je udeleženo tudi v 
vsakoletnem oddajanju poročila Statističnemu uradu Republike Slovenije, s čimer smo obvezani o poročanju realnega stanja 
o nastajanju odpadkov, hkrati pa je to tudi razlog za transparenten pregled nad poročili in zapiski o njihovem nastanku in 
ustrezni hrambi.

KOMUNIKACIJA
V podjetju Silveco namenjamo veliko vlogo tudi komunikaciji. S tem mislimo tako na interno komunikacijo kot tudi na 
zunanjo komunikacijo s poslovnimi partnerji, naročniki in dobavitelji. Notranje komuniciranje z zaposlenimi poteka na 
delovnih mestih med delom ali na dnevnem sestanku. 

Zunanje komuniciranje pripomore k ugledu organizacije, poleg tega pa omogoča razumevanje naše dejavnosti in odnosa 
do okolja tudi širši javnosti. Veliko informacij o našem podjetju je dostopnih na spletni strani www.silveco.com.

CERTIFIKATI
V prilogi naše okoljske politike boste našli tudi certifikat SME (Small & Medium Enterprises), ki nas že od leta 2012 uvršča 
med najuspešnejše poslovne subjekte v Sloveniji.

Priloženo je tudi bonitetno poročilo COFACE, iz katerega je razvidno, da smo ocenjeni z oceno 10/10.

Kot zadnji pa je priložen tudi sporazum med podjetjem Silveco in podjetjem Komteks o zbiranju in sortiranju sekundarnih 
odpadnih surovin.
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CERTIFIKATI IN DRUGI DOKUMENTI



















 
 

Gospodarska Zbornica Slovenije s tem certifikatom potrjuje, da je navedeno podjetje zadostilo
pogojem za izdajo certifikata. Osnova za izdajo certifikata je bonitetna ocena in redni monitoring

bonitetne hiše COFACE Slovenija.

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia confirms that stated company satisfies conditions
for this certification. Certificate is based on credit rating and regular monitoring by COFACE Slovenia

credit report house.

 

SILVECO d.o.o.
Seliškarjeva cesta 36, Grosuplje 1290, Slovenia

Certifikat je bil izdan dne June 18, 2012 in nazadnje podaljšan June 18, 2018 .
Veljavnost certifikata je lahko preklicana, če prejemnik ne zadosti pogojem. Prosimo
uporabite QR kodo na desni, da preverite trenutno veljavnost.

 

This certificate was issued on June 18, 2012 and extended on June 18, 2018 . The
validity of the certificate can be terminated at any time if the holder doesn't meet the
criteria. Please use the QR code on the right to verify the current validity.
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