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VZTRAJNOST
Gradimo boljši jutri.

V Elei iC se zavedamo daljnosežnih in dolgoročnih vplivov svojega dela, zato verjamemo v
pomembnost trajnostnega pristopa pri oblikovanju grajenega okolja. Naši projekti prispevajo
k višanju kakovosti življenja, varovanju okolja in gospodarski rasti, zato prepoznavamo svojo
ključno vlogo pri uresničevanju človeških prizadevanj po oblikovanju bolj trajnostne prihodnosti.
Trajnost ima preprosto, a vseobsegajočo definicijo: je zniževanje negativnih in povečevanje
pozitivnih vplivov na okolje, ljudi in gospodarstvo. Je zagotavljanje okoljskega, družbenega in
gospodarskega razvoja planeta, ki bo tudi našim zanamcem omogočal kakovostno življenje.
V Elei iC trdno verjamemo v ta načela trajnosti in menimo, da je njihova implementacija ključ
do uspeha ne le Elee iC, temveč tudi človeštva nasploh. Z odgovornostjo do okolja in prihodnjih
generacij zato sprejemamo Kodeks trajnostnega poslovanja Elee iC, kjer se zavezujemo k
spodbujanju trajnostnega razvoja našega podjetja in celotne projektantske stroke. Naša zaveza
trajnosti je korak proti trajnosti Slovenije, Evrope in sveta.
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Kodeks trajnostnega poslovanja
NAČELA NAŠEGA TRAJNOSTNEGA POSLOVANJA
Trajnost definiramo kot sinergijo med pozitivnimi okoljskimi, družbenimi in gospodarskimi učinki dela.
Stremimo k temu, da načrtujemo objekte, ki so okoljsko, družbeno in ekonomsko sprejemljivi.
Pri načrtovanju objektov naročnike spodbujamo k trajnostnim rešitvam.
Naročnikom predstavljamo koncept trajnosti in jih spodbujamo k njegovemu ponotranjenju.

Skrb za okolje
Delamo v skladu z nacionalno in evropsko regula-

Naravne vire uporabljamo racionalno in z mislijo

tivo, ki ureja področje gradnje, okolja in prostora.

na prihodnje generacije. Gradbene materiale izbi-

Povezovalno vključujemo deležnike, ki so izvedenci

ramo glede na njihovo prijaznost okolju in inženir-

na svojih področjih, ter skozi skupno delo vodimo

sko ustreznost – poskušamo integrirati naravne ali

projekte proti sinergičnim rešitvam. Naši projekti

reciklirane materiale ter ponovno uporabiti gradbene

tako presegajo samo skladnost in stremijo h genera-

materiale.

tivnemu učinku gradenj v prostoru.

Pri načrtovanju zgradb iščemo rešitve, ki zmanjšujejo

Pri umeščanju objektov v prostor posebno pozornost

izpuste škodljivih emisij ter zvočno in svetlobno one-

namenimo geografskemu, biotskemu, zgodovinske-

snaževanje že med gradnjo in v celotnem življenj-

mu, kulturnemu in socialnemu kontekstu gradnje.

skem ciklu objekta. Stremimo k uporabi pristopov,

Naročnike spodbujamo k uporabi obnovljivih virov
energije ter k manjši porabi naravnih virov v gradnji
in (predvsem) obratovanju objektov. Cilj je energet-

materialov in rešitev, ki zmanjšujejo negativne vplive
gradnje na okolje in povečujejo naše pozitivne prispevke k naravnemu okolju.

ska učinkovitost in samozadostnost stavb v omeji-

Z misijo na okolje ravnamo tudi znotraj pisarne Elee

tvah, ki jih narekuje gospodarnost in ekonomičnost

iC – pri načrtovanju prostorov uporabljamo okolje-

konstrukcije.

varstvene rešitve ter sledimo okoljskim standardom
pri vsakodnevni uporabi naravnih virov, električne
energije in materialov v pisarni.
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Skrb za družbo
Objekte načrtujemo za vse ljudi, ne glede na njiho-

ništva in arhitekture, razvijamo nove in inovativne

ve fizične omejitve. V naših objektih so dobrodošli

rešitve ter skrbimo za nadgrajevanje strokovnega

gibalno, slušno ali vidno ovirani, otroci, starejši in

znanja prek internih izobraževanj, mentorstev, praks

odrasli vseh gibalnih sposobnosti. V sodelovanju z

in komuniciranja s širšo javnostjo o pomembnosti

organizacijami, veščimi implementacij standardov v

grajenega okolja.

mnogotere grajene situacije, dosegamo maksimalno
vključenost funkcionalno oviranih v našo družbo.

Delujemo povezovalno, interdisciplinarno in sinergično, tako znotraj projektne ekipe in širšega

K projektiranju obnov in nadgradenj pristopamo z

ekosistema posameznega projekta kot znotraj stroke

občutkom odgovornosti do naše skupne stavbne

in v sodelovanju z zakonodajalci. Prepričani smo, da

dediščine, sledimo smernicam Zavoda za varova-

lahko s skupnimi močmi dosežemo več in zgradimo

nje kulturne dediščine in do največje možne mere

boljše projekte.

ohranjamo obstoječe, zdrave konstrukcije objektov.
Stavbno kulturno dediščino razumemo kot bogato izhodišče, ki mu s svojimi projekti spoštljivo dodajamo
vrednost. A hkrati se zavedamo, da danes snujemo in
gradimo dediščino prihodnjih rodov.

Verjamemo, da so naši sodelavci naše največje bogastvo, zato za zaposlene skrbimo s čutom za njihove
družinske obveznosti, z razumevanjem in spodbujanjem raznolikosti posameznikov ter z vizijo, da zaposlenim omogočimo pozitivno izkušnjo na njihovem

Skrbimo za razvoj stroke skozi pretok znanja, izku-

delovnem mestu.

šenj in tehnologij. Spodbujamo digitalizacijo gradbe-

Skrb za gospodarstvo
Pri načrtovanju objektov nas poleg skrbi za okolje in

Skrbimo za razvoj, napredek in rast slovenskega

družbo vodi tudi skrb za finančno vzdržnost projek-

gospodarstva z ustvarjanjem novih tehnologij, novih

tov – le finančno vzdržne okoljevarstvene in družbe-

delovnih mest in letnega dobička.

nokoristne rešitve so resnično trajnostne.

Poslujemo v skladu s standardi EN ISO 9001:2015

Pri načrtovanju poudarjamo zmanjševanje obrato-

(mednarodni standard za vodenje kakovosti poslova-

valnih stroškov objektov, ki zagotavljajo ekonomsko

nja), Compliance Manual skupine iC Group in Poslov-

trajnost v celotnem življenjskem ciklu zgradbe.

nikom kakovosti Elee iC. Z upoštevanjem visokih

Zavedamo se pomembnosti varnosti, zanesljivosti
in ustreznosti konstrukcij, zato analiziramo prisotna
tveganja v projektih in jih racionalno upravljamo.

etičnih standardov preprečujemo navzkrižje interesov in korupcijo. Spoštujemo načela pravne države in
poslujemo transparentno.
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