
 
POLITIKA VODENJA 

Politika kakovosti temelji na: 

 Kakovost naših izdelkov in storitev, ki zadovoljujejo zahteve in potrebe kupcev, 

 Spoštovanje zahtev kupcev ter zakonskih in drugih zahtev, 
Politika ravnanja z okoljem temelji na: 

 Ekološkem ravnanju vseh zaposlenih z realizacijo zastavljenih ciljev v okoljskih programih. 

 Spremljanju okoljskih vplivov, 

 Spremljanju in izpolnjevanju zakonodaje, 

 Usposabljanju in komuniciranju z zaposlenimi, dobavitelji, kupci, državnimi službami, inštituti z 
namenom, da so vplivi na okolje čim manjši, 

 Dobavitelje in pogodbenike obveščati o naših postopkih, ki se nanašajo nanje in zahtevati 
njihovo izvajanje in skrb za okoljsko naravnanost, 

 Vsej zainteresirani javnosti omogočiti vpogled v politiko ravnanja z okoljem, 

 Politiko podjetja poznajo vsi zaposleni in vsi, ki delujejo v našem imenu, 

 Nenehnem izboljševanju in preprečevanju onesnaževanja. 
Politika varnosti in zdravja pri delu: 

 Spremljanju vplivov varnosti in zdravja  pri delu, 

 Varstvo življenjskega in z njim neločljivo povezanega delovnega okolja je temeljni pogoj za zdrav 
in trajen razvoj vsakega posameznika v Pavlin d.o.o., Ljubljana. Merilo vseh ravnanj in norm 
varstva pri delu v podjetju  so zagotavljanje varnosti, zdravja ter dobrega počutja za zaposlene in 
obiskovalce.  

 Politika varnosti in zdravja pri delu je sestavni del politike Pavlin d.o.o., Ljubljana z njo pa se 
opredeljujejo smeri delovanja, temeljni cilji, strategija, organizacijska struktura ter načela in 
pravila ciljnega obnašanja. 

 Uspešno izvajanje varnostne politike zahteva predanost vseh zaposlenih, ob sprejemanju individualne 
odgovornosti, da: 
a) mora vsak sam paziti nase in na druge, ki bi jim s svojim ravnanjem lahko povzročil določene 
posledice, 

b) se mora pri svojem delu vsakdo ravnati po določilih varnostnih predpisov in drugih zahtev, zlasti glede 
varnega poslovanja podjetja.  

Smernice za določitev ciljev kakovosti in ravnanja z okoljem 

Zastavili smo si naslednje dolgoročne cilje: 

 Zmanjšanje stroškov zaradi neustrezne kakovosti. 

 Rast podjetja. 

 Izvajanje okoljskih programov. 

 Izvajanje programov varnosti in zdravja pri delu. 
 

CILJI KAKOVOSTI, RAVNANJA Z OKOLJEM,  
VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 

Vodstvo podjetja si  je določilo cilje kakovosti, ki podpirajo zapisano politiko podjetja: 
 Spremljanje izvajanja sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem ter sistema varnosti in zdravja 

pri delu, 
 Uspešnost korektivnih in preventivnih ukrepov, 
 Delež realiziranih okoljskih programov, 
 Spremljanje stroškov porabe energentov, 
 Spremljanje količine odpadkov, 
 Zagotavljati ustrezne vire in tehnično podporo, kar bo vsem zaposlenim omogočilo     izpolnjevati 

njihove varnostne naloge, skladno s postopki podjetja, 
 Prizadevanje za nenehno zmanjševanje stopnje tveganja, 
 Pri načrtovanju novih aktivnosti iskanje rešitev, ki bodo zagotavljale večjo stopnjo varnosti, 
 Zaposlene sistematično usposabljati in pri usposabljanju upoštevali oceno tveganja, 
 Pri reševanju vprašanj večje stopnje varnosti in zdravja pri delu smo v Pavlin d.o.o., Ljubljana odprti 

za pobude vseh zainteresiranih. 
 

ZAVEZANOST VODSTVA 
Uprava bo sledila viziji in strateškim ciljem. 

Sestavni del politike varnosti in zdravja pri delu je tudi izjava o varnosti. 
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Ljubljana, 07.07.2015               Branka Kočar, direktorica 

file:///C:/Fani%202015/Projekti/02%20ISO/Pavlin/Sistem%20vodenja/IZJAVA/CELOTA%20IZJAVA%20O%20VARNOSTI.doc

