
• Vsi zaposleni so zavezani k izpolnjevanju zahtev in pričakovanj odjemalcev vključno 
s pravočasno dobavo izdelkov in storitev, k nenehnemu razvoju podjetja ter k dvigu 
kakovosti  naših izdelkov in storitev.

• Z odjemalci se vzpostavljajo pristni odnosi za lažje razumevanje njihovih sedanjih in 
bodočih zahtev ter pričakovanj. Zahteve in pričakovanja odjemalcev se v kar največji 
meri poizkušajo tudi presegati . 

• Voditeljstvo na vseh nivojih odločanja ima poseben pomen in odgovornost.

• Kakovost naših izdelkov in storitev je odvisna tudi od kakovosti  izdelkov in storitev 
naših dobaviteljev. 

• Vsa načela se uresničujejo skladno s standardom ISO 9001:2015 in drugimi 
relevantnimi zahtevami.

• Zagotavlja se procesni pristop k vodenju in izvajanju vseh akti vnosti , ter preko 
postavljenih ciljev kakovosti  nenehno izboljševanje stanja.

• Zadovoljstvo zaposlenih je ključnega pomena za uspešnost podjetja.

• Glavni direktor podjetja z Izjavo o zavezanosti  Sistemom vodenja kakovosti  potrjuje 
osebno odgovornost za uspešnost sistemov vodenja kakovosti .

• Vse akti vnosti  v podjetju se vodijo v smeri rešitev, ki zagotavljajo zadovoljstvo in 
trajno zaupanje naših odjemalcev.

• Cilji kakovosti  se načrtujejo, periodično spremljajo in v primeru odstopanj se 
sprejemajo ustrezni ukrepi. 

• Na podlagi analize potreb delovnih mest po znanjih in veščinah sodelavcev se 
zagotavljajo potrebni viri za organizirano pridobivanje le teh ter tako omogoča 
kompetentnost in napredovanje sodelavcev ter podjetja.

• Vsi sodelavci so seznanjeni z odgovornostjo in obveznostjo, da v okviru zaupanih 
delovnih nalog ter preko sistema koristnih predlogov in inovacij nepretrgoma težijo 
k izboljševanju delovnih procesov ter dvigu kakovosti . 

• Pri razvoju in vodenju procesov upoštevamo dejstva in pri tem sodelujemo s poslovnim in 
družbenim okoljem, upoštevamo zakonske in predpise relevantnih standardov s področja 
našega poslovanja ter izvajamo primeren, voden in urejen sistem ravnanja z okoljem.

• Lasten razvoj na področju materialov, tehnologij, proizvodov in storitev.

• Z dobavitelji se vzpostavlja partnerski odnos, ki temelji na prepoznavanju, 
razumevanju in izvajanju zahtev sistema vodenja kakovosti  ter spodbuja njihov razvoj.
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