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POLITIKA KAKOVOSTI IN RAVNANJA Z OKOLJEM  
 
Primarna naloga družbe je zadovoljevanje odjemalčevih potreb, zato jim dobavljamo proizvode, ki 
ustrezajo njihovim zahtevam. 
 
Naše dolgoročne usmeritve so: 

• zadovoljni odjemalci, 
• zadovoljni zaposleni, 
• odjemalcem postati strateški dobavitelj, 
• kratki reakcijski časi, 
• nič zakasnitev in 
• nič neskladnosti. 

 
Da bi povečali zaupanje odjemalcev v naše proizvode in si utrdili položaj na tržišču, smo se odločili za 
sistem vodenja kakovosti, ki temelji na standardu ISO 9001 in standard ravnanja z okoljem ISO 14001. 
 
Uveljavljanje takšnega načina dela nam bo omogočilo napredek v slehernem procesu in podjetju kot 
celoti. Vodstvo podjetja se obvezuje, da bo zagotovilo uporabo poslovnika kakovosti in izvedbenih 
dokumentov (navodil, postopkov za dela in planov) pri vseh zaposlenih v podjetju. Z doslednim 
spoštovanjem dokumentov sistema kakovosti zagotavljamo funkcionalnost in zanesljivost izdelanih 
proizvodov in zmanjšanje potencialnih rizikov za zaposlene. 
Pri vseh dejavnostih upoštevamo načelo "preprečevati je bolje kot zdraviti", zato so naši proizvodi 
načrtovani in izdelani tako, da v vsej življenjski dobi ponujajo: 

• visoko kakovost in 
• čim boljšo prilagodljivost uporabniku. 

 
Težili bomo k doseganju naslednjih ciljev za doseganje sistema vodenja kakovosti : 
        

• vzdrževanju sistema vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001 
• da se podjetje dvigne na še višji kvalitetni nivo in da sistem stalnega izboljševanja vodi k 

zastavljemu cilju »delo brez napak« ,  
• izdelavi vsakoletnega gospodarskega načrta, ki bo vseboval merljive cilje vsakega procesa 

katerih doseganje bomo permanentno merili in ukrepali na neskladja, 
• hitro in učinkovito reševanje vseh nesporazumov s kupci, dobavitelji in zaposlenimi 
• večanje konkurenčne sposobnosti z obvladovanjem stroškov in ustvarjanjem dobička 
• prilagajanje organizacije nastalim situacijam 
• sledenje trendom razvoja na evropskem trgu in jih z usposabljanjem prenašati v prakso, 
• optimalni organizaciji dela in učinkoviti izrabi virov, ki bo zagotovila stalni napredek 
• da standard kakovosti postane prvina, ki jo zaposleni izražamo ne samo v odnosu do 

kupcev, temveč tudi do delovnega okolja v katerem delamo, do sodelavcev s katerimi 
delimo delovni proces, ter nenazadnje tudi naše ožje in širše okolice 
 

  
 



Osnovna načela zastavljene Politike ravnanja z okoljem: 
 

• prizadevali si bomo učinkovito rabo energije iz obnovljivih virov 
• ločevali bomo odpadke in dolgoročno zmanjševali porabo papirja relativno na promet 

podjetja 
• poslovali bomo v skladu s sprejeto in tekočo veljavno zakonodajo ter drugimi zahtevami 

na katere pristajamo( zahteve kupcev) 
• identificirali in spemljali bomo okoljske vidike in vplive na okolje , ki so posledica izvajanja 

naše proizvodne dejavnosti. 
• iskali dialog v zvezi z okoljskimi vprašanju dobavitelji, strankami in zainteresirano 

javnostjo 
• sistematično bomo preverjali realizacije zadanih ciljev ravnanja z okoljem, politike in 

strategije ravnanja z okoljem ter skrbeli za pravočasno odpravljanje odstopanj. 
• zavzemali se bomo za nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem  
• zapisana Politika ravnanja z okoljem je dostopna zainteresiranim javnostim.  

 
Z namenom doseganja dolgoročnih poslovnih ciljev podjetja se zavezujemo: 
 

• načrtovati letne cilje ravnanja z okoljem ter redno, najmanj enkrat letno preverjati     
sprejete cilje, jih po    potrebi dopolnjevati in spreminjati z namenom zagotovitve njihove 
nenehne primernosti, 

• seznaniti s Politiko ravnanja z okoljem vse zaposlene v podjetju, 
• sistem ravnanja z okoljem nenehno kreativno izgrajevati ter vzdrževati stanje procesa 

stalnih izboljšav, 
• izvesti vse ukrepe za preprečevanje onesnaževanja, 
• vzpostaviti in vzdrževati postopek za periodično vrednotenje in izpolnjevanje zakonskih 

ter drugih zahtev na katere je organizacija pristala, 
• skrbeti za jasnost in preglednost naših opredelitev do ravnanja z okoljem, kritičnost 

javnosti (odjemalcev, dobaviteljev in poslovnih partnerjev) pa sprejemati in upoštevati 
pri dograjevanju sistema. 

• skrbeti za naravo z izkoriščanjem obnovljivih virov energije 
 

 
Letni cilji so zapisani v gospodarskem načrtu podjetja, spremljanje njihovega doseganja pa izvajamo na 
kolegijih direktorja in vodstvenem pregledu. 
 
Za udejanjanje politike kakovosti in ravnanje z okoljem je  odgovorno vodstvo podjetja , odgovorni za 
posamezna področja, ter nenazadnje vsak zaposlen. 
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