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POLITIKA KAKOVOSTI 

 

Vsi zaposleni v ETI PROPLAST d.o.o. se zavezujemo, da bomo z realizacijo 

strategije in doseganjem postavljenih ciljev zagotovili trajnosten razvoj družbe, 

socialno varnost in strokoven razvoj zaposlenim ter pozitivno vplivali na razvoj 

okolja. ETI PROPLAST d.o.o. je razvojni dobavitelj plastičnih sestavnih delov, 

orodij in naprav za koncern ETI ter dobavitelj zahtevnih tehničnih izdelkov in 

rešitev za kupce na področju avtomobilske industrije in drugih panog. 

 
Okvirni cilji   
� ETI PROPLAST d.o.o. bo razvojno in proizvodno izpolnjeval potrebe koncerna 

na področju izdelkov iz plastike, orodij in naprav ter z večanjem eksterne 

realizacije zmanjševal odvisnost od matične družbe. 

� ETI PROPLAST d.o.o. bo povečeval prodajo zahtevnih tehničnih izdelkov za 

kupce avtomobilske industrije in drugih panog. 

� ETI PROPLAST d.o.o. bo dosegal strateške cilje, ki so opredeljeni v sprejeti 

strategiji družbe. 

� Izvedbeni cilji kakovosti so podrobno opredeljeni v letnih planih vseh 

poslovnih enot kot konkretni in merljivi letni cilji, kar je osnova vrednotenja 

njihove uspešnosti in učinkovitosti. 

 

Aktivnosti za uresničevanje ciljev 
� Planiranje in izvajanje razvoja izdelkov in storitev z namenom izpolnjevanja 

najmanj predpisanih zahtev zakonodaje in standardov, predvsem pa 

potreb in pričakovanj naših odjemalcev glede kakovosti in točnosti dobav. 

� Razvijanje odnosov in kompetentnosti zaposlenih. 

� Razvijanje partnerstva z dobavitelji, ki je zgrajeno na zaupanju in ustrezni 

integraciji ter prinaša obojestranske izboljšave in zadovoljstvo. 

� Sistematično vodenje procesov, ki so identificirani in imajo svoje skrbnike, 

kateri skrbijo za njihovo stalno izboljševanje. Rezultati procesov, njihovo 

merjenje, analize in ukrepi za stalne izboljšave so podlaga za vodenje družbe. 

� Učinkovitost doseganja ciljev politike kakovosti vodstvo redno preverja in 

glede na dosežene rezultate se uvajajo primerni preventivni ali korektivni 

ukrepi. 

� Informiranje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na vseh ravneh 

organizacije za razumevanje, izvajanje in izboljševanje politike kakovosti. 

� Politika kakovosti je posredovana in na voljo vsem zaposlenim, osebam na 

lokacijah družbe in javnosti. 

  

Slogan družbe ETI PROPLAST d.o.o. 

STALNE IZBOLJŠAVE - KLJUČ POSLOVNE USPEŠNOSTI 
 

Direktor 

 

Matej Juvan 

 

 

Izlake, 05.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
POLITIKA RAVNANJA Z OKOLJEM 

 
Družbo ETI PROPLAST razvijamo v kompetenčni center za orodja, naprave in proizvodnjo 

izdelkov iz plastičnih mas za potrebe koncerna. 

 

S poslovno odličnostjo ter primernim odnosom do poslovnih partnerjev, okolja in sodelavcev se 

razvijamo v konkurenčno, donosno in razvojno sposobno podjetje. Zavezani smo zaščiti okolja, 

zato nenehno izboljšujemo svoje procese in tako zmanjšujemo negativne vplive na okolje. 

 

Vsi zaposleni v družbi ETI PROPLAST, d. o. o., se zavezujemo, da bomo z izvajanjem aktivnosti 

ravnanja z okoljem v sodelovanju s svojimi poslovnimi partnerji, širšim družbenim okoljem in 

organizacijami stalno preverjali in izboljševali aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev v zvezi 

z okoljem in preprečevanjem onesnaževanja. Za izboljševanje učinkovitosti in odgovornosti 

ravnanja z okoljem si postavljamo tako dolgoročne kot tudi letne merljive cilje. S temeljitim 

premislekom izkoriščamo naravne vire in preverjamo ter zmanjšujemo negativne vplive svojega 

poslovanja na okolje. 

 

Najvišje vodstvo se obvezuje k nenehnemu izboljševanju  učinkovitosti sistema varovanja 

okolja. 

 

Strateške usmeritve varovanja okolja  
 

� Zmanjšanje odpadkov z gospodarnim zbiranjem in razvrščanjem odpadkov 

� Obvladovanje in usmerjanje racionalne rabe materiala, energije ter spremljanje 

učinkovitosti s specifičnimi kazalniki 

� Pri svojem delu redno preverjamo skladnost svojega delovanja z zakoni, predpisi in 

smernicami. 

 

Aktivnosti za uresničevanje ciljev 
 

� Cilje politike ravnanja z okoljem smo v okviru razvojne strategije družbe določili kot glavne 

planske cilje, iz njih izhajajo letni in operativni plani s predvidenimi ukrepi, sredstvi, nosilci 

odgovornosti za realizacijo in roki; učinkovitost doseganja ciljev redno preverjamo in 

preventivno ukrepamo. 

� Na vseh ravneh in lokacijah družbe upoštevamo zahteve okoljske zakonodaje, predpisov, 

standardov in drugih zahtev, dogovorjenih z zainteresiranimi stranmi, povezanih z našimi 

okoljskimi vidiki. 

� Osebe, ki delajo za organizacijo ali v njenem imenu, ozaveščamo in usposabljamo za 

uresničevanje okoljske politike in iz nje izhajajočih nalog. 

� Pri opravljanju dejavnosti podjetja stremimo k stalnemu izboljševanju pri uporabi surovin, 

energetskih virov in zmanjševanju okoljskih vplivov, kar preverjamo z zakonsko 

predpisanimi meritvami in spremljanjem podatkov. 

� Z družbenim okoljem razvijamo stalne oblike komunikacije o skupnih vprašanjih in 

zagotavljamo, da bodo podatki o vplivih na okolje na razpolago vsem zainteresiranim 

stranem. 

� Politika ravnanja z okoljem je vsem zainteresiranim stranem, ki so povezane z našim 

delovanjem, dostopna na naši spletni strani www.etiproplast.si. 

 

Slogan ravnanja z okoljem v ETI PROPLAST d.o.o. 

Odnos do OKOLJA odnos do PRIHODNOSTI 
Direktor 

 

Matej Juvan 

 

 

Izlake, 16.05.2018 

 

 


