
 

 

 

Marina Punat, d. o. o., se nahaja na vzhodni obali zaliva Puntarska draga na severnem vstopu v naselje Punat na otoku Krku 
in predstavlja najstarejšo marino v Republiki Hrvaški, ki posluje od leta 1964.  
Marina Punat, d. o. o., je že od svoje ustanovitve v poslovanju neposredno povezana z okoljem, še posebej z morjem, kar 
izhaja iz same dejavnosti marine, kjer je glavna storitev nastanitev plovila v morju in na kopnem. Hkrati pa samostojno ali 
preko pogodbenih partnerjev na lokaciji marine svojim strankam ponuja še druge servisne storitve. Naš glavni vir je morje in 
njegov naravni okoliš, zato je za poslovanje marine prav ohranjanje okolja izrednega pomena. Pričakujemo, da bodo naša 
prizadevanja za varovanje okolja in morja zagotovila strankam stalno vračanje in bivanje ter trajno privlačnost naše marine. 
Na ta način pa naše poslovanje krepi tudi sprejemljivost našega delovanja v lokalni skupnosti. 

Naša prizadevanja za zmanjšanje vplivov na okolje in morje se manifestirajo skozi realizacijo naslednjih ciljev:     

Usklajevanje in implementacija ustreznih uredb o zaščiti okolja, upoštevanje FEE-jevih kriterijev modre zastave za marine 
(neprekinjeno od leta 1998) in kriterijev za »Marino 5-ih zlatih sider«, ki jih podeljuje TYHA. 

Z lokacije in na lokaciji marine bomo nadaljevali z rednimi aktivnostmi za zmanjševanje onesnaževanja okolja in morja ter 
nadaljevali z zagotavljanjem varnega in trajno prijaznega okolja za bivanje naših strank v marini. 

Ocenjevali bomo nevarnosti izrednega okoljskega onesnaževanja, a hkrati sprejemali ukrepe za preprečevanje oziroma 
zmanjševanje posledic v izrednih primerih. 

Na predpisan in priročen način bomo omogočali in zagotavljali zbiranje vseh odpadkov, nastalih iz rednih aktivnosti, na 
lokaciji marine. 

Sprejemali bomo nove tehnologije in postopke, s katerimi bi lahko na najboljši mogoč način zagotavljali uresničevanje naših 
ciljev zaščite okolja oziroma ohranjanja okolja in morja.  

Zaposlene v marini in vse naše poslovne partnerje, ki ob našem soglasju ponujajo svoje storitve v marini, bomo ozavestili o 
njihovi aktivnosti glede na varovanje okolja, enako o zahtevah te okoljske politike. 

Izvajali bomo preglede usklajenosti z okoljsko politiko in vodili ocene tveganj iz aktivnosti na lokaciji marine glede na okolje, 
še posebej na morje v akvatoriju marine. 

Zaščita okolja in razprava o tveganjih pri ohranjanju in zaščiti okolja predstavlja pomemben dejavnik strategije našega 
poslovanja. 

Pričakujemo aktivno sodelovanje pri ohranjanju in zaščiti okolja od vseh naših zaposlenih, pa tudi drugih, ki delajo ali bivajo 
na lokaciji marine, saj so osebno ali kolektivno odgovorni za učinke svojih aktivnosti glede na vpliv, ohranjanje in zaščito 
okolja in morja. 

Vsa poročila, ocene in podatki o naših postopkih za ohranjanje in zaščito okolja in morja Marine Punat, d. o. o. so skladni z 
našo usmeritvijo in bodo na zahtevo posameznikov ali katere koli druge zainteresirane strani vselej dostopni. 

V Punatu, 10. 5. 2019 

Bernarda Renata Marevid, direktorica     

 


