
POLITIKA KAKOVOSTI, VAROVANJA OKOLJA, VARNOSTI IN ZDRAVJA 
 

Ena od strateških poslovnih opredelitev družbe ŠTORE STEEL d.o.o. je celovito obvladovanje 
kakovosti, varovanja okolja ter varnosti in zdravja pri delu, ki ga razvijamo na dolgoletni 
tradiciji jeklarstva na lokaciji Štore, ob upoštevanju bodočih organizacijskih, tehnoloških in 
poslovnih zahtev trga. Sistemi vodenja temeljijo na nenehnem izboljševanju učinkovitosti 
delovanja podjetja ob upoštevanju zahtev zakonodaje ter drugih zahtev zainteresiranih 
strani, na katere smo oz. bomo pristali. Politika je javni dokument in na voljo javnosti, glede 
na tržne razmere jo redno pregledujemo in usklajujemo. 
          
Konkurenčnost 
Cilj družbe ŠTORE STEEL d.o.o. je konkurenčnost, ki pomeni zadovoljitev odjemalca v 
pogledu kakovosti, cene, dobavnih rokov in ponudbe.  
Visoko stopnjo varstva okolja, kakovost svojih izdelkov in storitev, optimalno ekonomsko 
učinkovitost ter zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, obravnavamo kot medsebojno 
popolnoma enakovredne dejavnike v politiki vodenja podjetja. 
 
Odnos do odjemalcev  
Osnova vseh aktivnosti v poslovodnem in proizvodnem procesu je izpolnitev zahtev in 
pričakovanj odjemalcev, katerih zadovoljstvo dosegamo z dobavo kakovostnih izdelkov, 
poštenim sodelovanjem, dolgoročnim partnerstvom in učinkovitim reševanjem morebitnih 
medsebojnih problemov in preseganje. 
  
Stalno izboljševanje sistemov vodenja in kakovosti proizvodov 
Za: 

 celovito obvladovanje kakovosti,  
 izboljševanje učinka ravnanja z okoljem,  
 preprečevanje onesnaževanja,  
 izboljševanje pomembnih okoljskih vidikov dejavnosti proizvodnje in obdelave jekla, 
 zagotavljanja varnosti in zdravja, 
 izboljševanje kakovosti izdelkov ter njeno prilagajanje specifičnim potrebam odjemalcev 

nenehno izboljšujemo delovanje procesov in učinkovitost sistemov vodenja s pomočjo 
spremljanja doseganja zastavljenih ciljev ter se na osnovi analize tveganja osredotočamo na 
odkrivanje napak, šibkih točk in njihovih vzrokov v cilju preventivnega delovanja. 

 
Odnos do dobaviteljev in zunanjih izvajalcev 
Dobavitelji so pomemben člen pri doseganju kakovosti izdelkov, zato posebno pozornost 
posvečamo izbiri le-teh in z njimi razvijamo dolgoročna partnerska razmerja. Po potrebi 
sodelujemo pri vzpostavitvi in izboljševanju njihovih sistemov vodenja. 
Ključne dobavitelje ter zunanje izvajalce vključujemo v prizadevanja za izboljševanje učinka 
okoljevarstvene dejavnosti podjetja in preprečevanje onesnaževanja ter spodbujanje zavesti 
o varnosti in zdravju.  
 
Usposabljanje zaposlenih 
Z usposabljanjem zaposlenih stalno dopolnjujemo nivo njihovih znanj in zagotavljamo 
varnost dela ter ustrezne kompetence, prilagojene potrebam kakovostnega izvajanja del in 
nalog. 



Odgovornost in dolžnost vsakega posameznika je poznavanje in izvajanje politike kakovosti, 
varovanja okolja, varnosti in zdravja z namenom zavedanja pomena zagotavljanja kakovosti, 
doseganja zastavljenih ciljev in programov varnosti in zdravja pri delu ter odgovornostjo do 
okoljevarstvenega delovanja in vplivov dejavnosti podjetja na okolje. 
Varnost in urejenost delovnega okolja vključujemo v razvojno strategijo, v letne in 
operativne načrte s predvidenimi ukrepi, sredstvi, nosilci, izvajalci in roki z namenom, da bi 
zaposlenim omogočili varno in zdravo izpolnjevanje delovnih nalog ob nenehnem 
zmanjševanju tveganj za nastanek poškodb ali zdravstvenih okvar ter preprečevanjem oz. 
zmanjšanjem negativnih vplivov na okolje. 
 
Varnost in zdravje zaposlenih in ravnanje z okoljem 
Z nenehnim spremljanjem in izpolnjevanjem zakonodajnih in drugih zahtev, na katere smo 
pristali ter v okviru ekonomskih zmožnosti težimo k nenehnemu nadgrajevanju 
okoljevarstvenih aktivnosti ter razvijamo varne tehnologije in pogoje dela. Cilje dosegamo z 
implementacijo najboljših razpoložljivih tehnologij in procesom stalnih izboljšav. 
Nenehno ocenjujemo in po potrebi z ustreznimi ukrepi zmanjšujemo oz. preprečujemo 
tveganja za nastanek poškodb ali zdravstvenih okvar delavcev. 
Uvajamo ustrezno, brezhibno in ergonomsko delovno opremo in sredstva za delo ter 
nenehno iščemo možnosti za izboljšanje delovnih pogojev. 
Posebno nevarna dela izvajamo pod ustreznim nadzorom odgovornih oseb v podjetju ter 
preventivno določamo varnostne ukrepe, ki jih je potrebno zagotoviti pri izvajanju teh del. 
Ugotavljamo vzroke poškodb, zdravstvenih okvar in poklicnih bolezni delavcev, preverjamo 
prisotne nevarnosti ter zagotavljamo njihovo odpravo oz. zmanjšanje na najnižjo možno 
tveganje. 
Težimo k učinkoviti rabi energije in racionalni rabi surovin ter si nenehno prizadevamo 
zmanjševati količino odpadkov in drugih emisij, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti 
podjetja.  
Pri obstoječih izdelkih in storitvah ter razvoju novih dosledno upoštevamo okoljevarstvene 
smernice podjetja, zahteve odjemalcev ter razvojne smernice glede vplivov proizvodov na 
okolje kot tudi življenjski cikel izdelka.  

 
Zainteresirane stranke 
Zainteresirane stranke na njihovo zahtevo seznanjamo z dejavnostjo podjetja, s politiko, cilji 
in dosežki podjetja na področju varovanja okolja ter varnosti in zdravja pri delu, ki jih želimo 
doseči z namenom zunanjega komuniciranja in doseganjem nenehnega izboljševanja 
sistemov vodenja. 
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