
   

 

POLITIKA VARNOSTI IN KAKOVOSTI 
 
V podjetju Rotoprint d.o.o. smo dolgoročno zavezani k izdelavi kakovostnih in varnih 
izdelkov, kar je ena od temeljnih dolžnosti in odgovornost vseh zaposlenih.  
 
V obseg sistema varnosti in kakovosti vključujemo izdelavo tankostenske PP embalaže s 
procesom brizganja in IML tehnologije za uporabo v prehrambni in kemični industriji, ki jo 
proizvajamo na sedežu podjetja v Dolu pri Ljubljani. 
 
Proizvajamo visoko kakovostne in varne izdelke po zahtevah najvišjih standardov in potrebah, 
ki jih izražajo naši kupci. Zavedamo se pomembnosti vpliva na okolje in vlagamo v razvoj 
sodobnih tehnologij. Zavzemamo se za zadovoljstvo naših kupcev, zaposlenih, dobaviteljev in 
širše javnosti. Spoštujemo zakonske in druge zahteve. 

POSLANSTVO 
Naša osnovna naloga je izpolnjevati vsa pričakovanja in zahteve odjemalcev naše embalaže, 
dosegati njihovo zadovoljstvo in ohranjati dolgoročno partnerstvo. 
 
S svojimi produkti želimo na najboljši možni način prispevati k neoporečni hrambi 
prehrambnih izdelkov in izdelkov kemične industrije. 

VIZIJA 
V prihodnjih 5 letih želimo povečati obseg proizvodnje ter s tem prodajni nabor naših 
izdelkov. 
Utrjujemo položaj enega vodilnih proizvodnih podjetij embalaže v Sloveniji, širimo poslovanje 
na tuje trge (Avstrija, Hrvaška). To dosegamo samostojno s krepitvijo dolgoročnih poslovnih 
povezav in partnerskih odnosov na področju razvoja, oskrbe z izdelki in trženja. 

NAŠI CILJI IN VREDNOTE 
 

Proizvodnja kakovostnih in varnih izdelkov  
Nadzorujemo dejavnike tveganja za varnost živil v vseh procesih proizvodnje izdelkov – 
embalaže ter zagotavljamo varnost in kakovost izdelkov na vseh točkah procesa. 
 

Zadovoljni kupci  
Zagotavljamo najboljšo kakovost naše embalaže. Našo odličnost potrjujejo naša fleksibilnost, 
kakovost, dobavni roki in konkurenčne cene. Znanje, sposobnost, inovativnost, delavnost in 
iznajdljivost, ki jih premoremo, nam omogočajo, da smo hitri. To dosegamo z učinkovitim  
krajšanjem razvojnega procesa ter usklajeno proizvodnjo.  
S hitro odzivnostjo in sposobnostjo prilagajanja obvladujemo ovire, ki nam jih postavljajo 
različne tržne in zakonodajne zahteve. Znamo se spoprijeti z vsakršnimi izzivi – ne glede na 
velikost in prizorišče projekta. S fleksibilnimi rešitvami znamo upravičiti pričakovanja 
partnerjev. 
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Zadovoljni zaposleni 
Trajno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, ustvarjanje stimulativnega delovnega 
okolja, s skrbjo za zdravje in varnost zaposlenih in razvijanjem takšnih medsebojnih odnosov, 
ki ustvarjajo zadovoljstvo med zaposlenimi. 
 

Posodabljanje tehnologije  
Posodabljamo in uvajamo napredne tehnologije s ciljem sledenja hitro rastočim trendom na 
področju embalaže. 
 

Delujemo skladno z veljavno zakonodajo 
Dosledno sledimo zahtevam zakonodaje, jih razumemo in izpolnjujemo. 
 

Krepitev sodelovanja med domačimi in tujimi partnerji 
Izbiramo zanesljive dobavitelje in izvajalce storitev. Zavedamo se, da je varnost in kakovost 
naših izdelkov odvisna od varnosti in kakovosti izdelkov in storitev naših dobaviteljev. Z 
dobavitelji in kupci razvijamo partnerski odnos. Šele z dobrimi in odprtimi medčloveškimi 
odnosi je mogoče poslovno uspešnost združevati z našim temeljnim poslanstvom. 
 

NAŠE ZAVEZE 
• Vodstvo se zavezuje za implementacijo politike kakovosti in varnosti v vseh poslovnih 

procesih. 

• Vodstvo se zavezuje, da bo dosegalo in merilo cilje politike kakovosti in varnosti. 

• Vodstvo se zavezuje, da bo izpolnjevalo veljavne zahteve za varnost in kakovost izdelkov, 
vključno z zakonodajnimi zahtevami in zahtevami kupcev. 

• Vodstvo se zavezuje, da bo vzpostavilo, izvajalo in vzdrževalo učinkovito komunikacijo do 
vseh zunanjih deležnikov in zagotovilo učinkovit pretok notranjih informacij. 

• Vodstvo se zavezuje k posodabljanju in nenehnemu izboljševanju sistema varnosti in 
kakovosti. 

• Vodstvo zagotavlja ustrezno kompetentnost zaposlenih. 

• Podpira in usmerja zaposlene, da prispevajo k uspešnosti sistema varnosti in kakovosti. 

• Podpira vodstvene kadre, da se dokažejo v voditeljstvu na svojih področjih. 
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