
 

 

POLITIKA KAKOVOSTI IN OKOLJSKA POLITIKA 

Podjetja Plastik SI d.o.o. 
 
Politiko kakovosti in okoljsko politiko smo v letu 2021 ponovno preučili, tudi v luči/sinergiji strategije 
poslovnega razvoja skupine JUB in na tej osnovi določili Poslanstvo in vizijo skupine Plastik, Strategija 
skupine Plastik, vrednote zaposlenih ter pravila v skupini Plastik. Vsa štiri področja so podrobneje 
predstavljena vsem zaposlenim vsaj enkrat letno. Opisane vsebine so tudi izobešene v vseh prostorih v 
družbi. 

POLITIKA VODENJA 

                                                                            ODGOVORNOST 

Gradimo podjetniško kulturo, ki temelji na odgovornosti, istih vrednotah zaposlenih podprtih s pravili za 
sporazumevanje. Spoštujemo ljudi in okolje, poslujemo z mislijo na prihodnje rodove. 
Odgovorni smo do zaposlenih. Prizadevamo si za medsebojno zaupanje, dobre odnose ter strokovni in 
osebni razvoj vsakega posameznika. Spoštujemo sodelavce, njihovo delo in čas; sporazumevamo se 
pošteno, odkrito in jasno. Pri iskanju rešitev ne poznamo meja. Skupaj si pomagamo kadarkoli in kjerkoli. 
Zavezali smo se k zmanjševanju tveganj poškodb pri delu in zdravstvenih okvar. Cilj je varno in zdravo 
delovno okolje.  
Odgovorni smo do kupcev. Razumemo in upoštevamo kupčeve zahteve; za kupca smo vedno pripravljeni 
vložiti več kot se pričakuje. V sodelovanju z njimi ustvarjamo inovativne rešitve, ki zagotavljajo višjo 
kakovost življenja, večjo varnost in boljše počutje ljudi. Smo zanesljiv in zaupanja vreden poslovni partner: 
dobavljamo pravočasno, brez napak. V vseh naših procesih izvajamo vse potrebne aktivnosti, da našim 
kupcem zagotavljamo varne in zdravju neškodljive izdelke, ki so skladni z vso relevantno slovensko in EU 
zakonodajo ter specifikacijami. Vsi zaposleni se zavedamo svojih odgovornosti v zvezi z varnostjo in 
kakovostjo izdelkov.  
Odgovorni smo do dobaviteljev. Gradimo partnerske odnose, razširjamo nanje svojo filozofijo, stalno 
izboljšujemo kakovost in skupno konkurenčnost. 
Odgovorni smo do lokalnih skupnosti. Naša temeljna odgovornost je trajno zagotavljanje kakovostnih 
delovnih mest.  
Odgovorni smo do okolja. V vseh poslovnih aktivnostih iščemo inovativne rešitve, ki zagotavljajo učinkovito 
rabo naravnih virov in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje. Naše delovanje je pregledno. 
Odgovorni smo do lastnikov. Z vsemi sredstvi, ki so nam dana v upravljanje (zgradbe, infrastruktura, 
delovna oprema, stroji, pripomočki, know how) ravnamo s skrbnostjo dobrega gospodarja, jih redno 
vzdržujemo, obnavljamo, dopolnjujemo in nadgrajujemo, da izpolnjujejo vse varnostne in funkcionalne 
zahteve v najboljši možni meri. 
Delujemo v skladu z najvišjimi etičnimi standardi ter v skladu z zakonskimi in drugimi zahtevami. Držimo se 
dogovorjenega. 

ZNANJE IN KOMPETENTNOST 

Cenimo znanja in kompetentnost vsakega posameznika. Omogočamo strokovni in osebni razvoj 
zaposlenih in spodbujamo timsko delo. 
Stalno izboljšujemo strokovnost zaposlenih z internim in zunanjim izobraževanjem, spodbujanjem vse 
oblike dodatnega izobraževanja. Znanje in izkušnje delimo med seboj, s poslovnimi partnerji in z mlajšimi 
generacijami. 



 

 

INOVATIVNOST 

Usmerjeni smo v prihodnost, spoštujemo in spodbujamo izvirnost in ustvarjalnost posameznikov in 
timov. 
Nenehno iščemo nove priložnosti in inovativne rešitve ter ustvarjamo rešitve z visokim deležem vgrajenega 
znanja.  
 

ODLIČNOST 

Spremljamo uspešnost in učinkovitost vseh poslovnih procesov ter zagotavljamo njihovo stalno 
izboljševanje. 
Naša prizadevanja za odličnost na vseh ravneh poslovanja povezuje sistem vodenja kakovosti. Naše procese 
preverjamo in izboljšujemo. 
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