
 

 
Kot vodilno turistično podjetje na Hrvaškem z objekti na lokacijah v Rovinju in Vrsarju, ki se ponaša z 
več kot 50 leti dela v turističnem sektorju, Maistra d.d. kot članica skupine Adris ob zavedanju svoje 
vloge in odgovornosti v okolju, v katerem deluje, sprejema naslednji 

PRAVILNIK O TRAJNOSTNEM POSLOVANJU MAISTRE d.d. 

Maistra sprejema dejstvo, da je treba nujno izpolnjevati zahteve trajnostnega poslovanja na vseh 
ravneh svojega delovanja – pri lastnem delovanju in delovanju v vlogi člana skupnosti – ob 
spoštovanju zakonskih predpisov Republike Hrvaške. 

Maistra si prizadeva zmanjšati negativen vpliv na okolje ter učinkovito uporabljati vire s povečanjem 
komunikacije in osveščenosti o naših prizadevanjih v skladu s tem pravilnikom in spodbujanjem 
odgovornega obnašanja med zaposlenimi, gosti, dobavitelji ter uporabniki na vseh ravneh. 

Maistra se ne zavezuje samo spoštovati veljavne zakone pri vseh svojih aktivnostih, temveč tudi 
zmanjševati tveganja in vplive prek razvijanja obstoječega integriranega sistema upravljanja kakovosti 
in dokumentiranih sistemov za uvedbo, merjenje, spremljanje in širjenje zahtev trajnostnega 
poslovanja v okviru svojega delovanja in širše skupnosti. 

Namen 
Cilj pravilnika o trajnostnem poslovanju je vključiti filozofijo trajnostnega razvoja v vse aktivnosti 
organizacije ter vzpostaviti in promovirati primere zdrave prakse v našem poslovanju. 

Pravilnik 
Maistra se zavezuje vplivati na zmanjšanje negativnih učinkov na okolje z: 

• zagotavljanjem varnih in zdravih delovnih mest; 
• uporabo pravilnika o trajnostnem poslovanju z jasnimi in opredeljenimi odgovornostmi; 
• upoštevanjem potreb skupnosti; 
• ohranjanjem naravnih virov prek ponovne uporabe in recikliranja; 
• uporabo postopkov v okviru lastnega delovanja, ki ne vplivajo negativno na okolje; 
• zagotavljanjem odgovorne uporabe energije v celotni organizaciji; 
• sodelovanjem pri prizadevanjih za izboljšanje varstva okolja in njegovega razumevanja; 
• stalnim ukrepanjem z namenom izboljšanja stanja okolja; 
• izvajanjem stroge revizije, evalvacije in samoocene upoštevanja tega pravilnika; 
• sodelovanjem z dobavitelji, ki spoštujejo enak pravilnik o trajnostnem poslovanju; 
• povečanjem osveščenosti med našimi zaposlenimi, gosti, dobavitelji in uporabniki na vseh 

ravneh prek izobraževanja in motivacije, in sicer na okolju prijazen način. 

Odgovornosti 
Odgovornost uprave je vzpostavitev, uporaba in ohranjanje pravilnika o trajnostnem poslovanju. 
Prav zato bo: 

1. Maistra razvila smernice za zaposlene, goste, dobavitelje in uporabnike na vseh ravneh, s 
pomočjo katerih bodo ti sprejeli načela pravilnika, in zagotovila ustrezno usposabljanje, s 
katerim bo zagotovljeno spoštovanje teh načel. 

2. Maistra bo ravnala odgovorno, da bi odpravila neželene dogodke ali pogoje, ki ogrožajo 
zdravje, varnost ali okolje. O slednjem bo takoj obvestila pristojne organe in prizadete strani, 
če bo to potrebno.  



3. Maistra si bo prizadevala materiale, ki jih uporablja pri svojem poslovanju, znova 
uporabiti in reciklirati, kupovati reciklirane materiale in uporabljati reciklirano embalažo, 
kjer bo smiselno in dovoljeno glede na pravilnik o kategorizaciji gostinskih objektov. 

4. Maistra si bo prizadevala zagotoviti, da so njene storitve in izdelki varni, učinkoviti pri 
porabi energije in, kjer je smiselno, znova uporabljeni, reciklirani ali varno odloženi. 

5. Maistra si bo prizadevala v svojem poslovanju vplivati na trajnostno uporabo materialov 
in energije, preprečevati onesnaženost zraka, vode in kopnega, odpadke pa reciklirati in 
varno odložiti. 

6. Maistra si bo prizadevala vplivati na zmanjšanje porabe energije z izboljšanjem 
energetske učinkovitosti in dajanjem prednosti obnovljivim virom energije pred 
neobnovljivimi, ko bo to mogoče. 

7. Maistra si bo prizadevala uporabljati svoje znanje in izkušnje za prispevanje k trajnostnim 
tehnikam, tehnologijam, znanju in metodam. 

8. Maistra si bo prizadevala prispevati k ohranjanju in povečevanju biotske raznovrstnosti 
na področjih, ki jih upravlja. 

9. Maistra bo uporabljala vse vire ob spoštovanju zakonskih predpisov, vendar bo prav tako 
prostovoljno izboljševala obstoječe ter upoštevala najstrožje zahteve lastnega pravilnika 
o trajnostnem poslovanju. 

10. Z namenom nenehnega izboljševanja pravilnika o trajnostnem poslovanju bo Maistra 
stalno izvajala notranje revizije in spremljala skladnost s temi pravili. 

11. Maistra bo ohranjala odprt in iskren dialog z zaposlenimi, gosti, dobavitelji in uporabniki 
na vseh ravneh ter delničarji in javnostjo s ciljem nenehnega zadovoljevanja in 
izboljševanja zahtev trajnostnega poslovanja. 

12. Maistra si bo prizadevala zagotoviti, da je vsak zaposleni, gost, dobavitelj in uporabnik 
na vseh ravneh seznanjen s tem pravilnikom, da bi lahko skupaj upoštevali njegova 
načela in nemudoma ukrepali v primeru nesreče ter skupaj poskušali odpraviti negativne 
vplive na okolje, zdravje ali varnost. 

Pri kakovostnem izpolnjevanju zahtev, navedenih v pravilniku o trajnostnem poslovanju, nas 
podpirajo vsi naši zaposleni, katerih osebna odgovornost je sestavni člen verige kakovosti in 
uspešnosti sistema v celoti. 

Uprava je odgovorna za vzpostavitev pravilnika in njegovo promoviranje. 

V Rovinju, 9. 11. 2017 

Direktor
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