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Politika sistema vodenja kakovosti, varnosti in zdravja pri delu, varstva 

okolja in upravljanja z energijo AquafilSLO d.o.o. 
 

Skupina Aquafil si prizadeva za dosežke, ki so v duhu trajnostnega razvoja. AquafilSLO d.o.o. je del Skupine 

Aquafil, zato je opredelitev matične družbe obvezujoča tudi za nas.  

Kljub prizadevanju za čim bolj uspešno poslovanje ne pozabljamo na varnost in zdravje oseb in varovanje 

naravnega okolja, kar je osnovni pogoj za zdrav in trajnosten razvoj človeštva.  

Vodenje kakovosti 
1. Podjetje AquafilSLO si prizadeva nuditi kakovostne in inovativne izdelke, ki zadovoljijo zahteve 

odjemalcev po funkcionalnosti in kakovosti. Z razvojem/vpeljavo trajnostnih proizvodnih modelov 

postavlja tudi nove tržne standarde na področju umetnih vlaken. 

2. Izpolnjevali bomo vse zakonodajne in druge zahteve, ki jih je podjetje sprejelo, in so povezane s 

kakovostjo proizvodov in storitev. 

3. Prizadevali si bomo za nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti, skladno s standardom ISO 

9001. 

4. Usposabljali in osveščali bomo  zaposlene o politiki kakovosti in njihovi vlogi pri vzpostavljanju sistema 

vodenja kakovosti. 

Varnost in zdravje pri delu 
1. Vodstvo podjetja AquafilSLO d.o.o. se zavezuje da bo varovalo delavce pred negativnimi vplivi 

delovnega okolja, tehnoloških procesov, kakor tudi ostalih pojavov, ki lahko povzročijo nastanek 

zdravstvenih okvar, poškodb pri delu in poklicnih obolenj.  

2. Izpolnjevali bomo vse zakonodajne zahteve s področja varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti 

ter druge zahteve, ki jih je sprejelo podjetje in so povezane s sistemom varnosti in zdravja pri delu in 

požarne varnosti. 

3. Vzdrževali in dopolnjevali bomo sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti skladno 
z zahtevami standarda ISO 45001.  

4. Usposabljali in ozaveščali bomo zaposlene, da so soodgovorni za ustvarjanje varnega in zdravega 

delovnega okolja, in tako dvigovali varnostno kulturo v podjetju. 

5. Izvajali bomo vse možne ukrepe, da ne pride do nobene nezgode pri delu (projekt Brez nezgod). 

6. Spodbujali bomo zdrav življenjski slog zaposlenih. 

Varstvo okolja: 
1. Vodstvo podjetja AquafilSLO d.o.o. se zavezuje, da bo  varovanje okolja vključevalo v svojo razvojno 

strategijo, v letne poslovne načrte s ciljem: nenehno zmanjševati negativne vplive na okolje in 

izboljševati stanje varstva okolja v podjetju in njegovi okolici.  

2. Zagotovili bomo nenehno spremljanje in delovanje podjetja v skladu z zakonskimi in drugimi zahtevami 

ter izboljševali sistem varovanja okolja, vzpostavljen v skladu z mednarodnim standardom ISO 14001. 

3. Skrbeli bomo za nabavo okolju prijaznih surovin in materialov. 

4. Pri porabi in predelavi surovin in materialov bomo zagotovili optimalen izkoristek ter zmanjšanje 

odpadkov in ostankov. 

5. Prizadevali si bomo za racionalno porabo energentov in skrbeli za zmanjšanje količin nastalih odpadkov.  

6. Bomo zgled in vzpodbuda za druga slovenska podjetja k uvajanju krožnega modela gospodarstva. 

7. Usposabljali in osveščali bomo zaposlene o odgovornosti do širšega okolja. 

8. O svojih dosežkih na področju okolja bomo obveščali zaposlene in zainteresirano javnost. 
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Upravljanje z energijo: 
1. Vodstvo podjetja AquafilSLO d.o.o. se zavezuje, da bo smotrno upravljalo z energijo in da bo upravljanje 

z energijo vključevalo v svojo razvojno strategijo, v letne poslovne načrte s ciljem: nenehno izboljševati 

energetsko učinkovitost in z njo povezane negativne vplive na okolje 

2. Prizadevali si bomo za nakup zelenih energij ter zelenih in energetsko učinkovitih materialov ter storitev. 

3. Zagotovili bomo nenehno spremljanje in delovanje podjetja v skladu z zakonskimi in drugimi zahtevami 

ter izboljševanje sistema upravljanja z energijo, vzpostavljenega v skladu z mednarodnim standardom 

ISO 50001. 

4. Prizadevali si bomo za nenehno izboljševanje sistema upravljanja z energijo skladno s standardom ISO 

50001. Sistem upravljanja z energijo bomo spodbujali tudi z razvojnimi aktivnostmi, vezanimi na 

učinkovito rabo energije 

5. Prioriteta R&D-ja je razvijanje materialov ter procesov za nenehno izboljševanje energetske učinkovitost 

in zmanjševanje z njo povezanih negativnih vplivov na okolje 

6. Usposabljali in osveščali bomo  zaposlene o energetski politiki in njihovi vlogi pri vzpostavljanju 

sistema upravljanja z energijo. 

7. O svojih dosežkih na področju upravljanja z energijo bomo obveščali zaposlene in zainteresirano javnost. 

 

Podjetje AquafilSLO bo Politiko kakovosti, varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja in upravljanja z energijo 

posredovalo vsem, ki delajo za ali v imenu našega podjetja, ter od njih zahtevalo spoštovanje predpisov in 

zahtev s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva okolja. 

 
K izvajanju politike vabimo vse zaposlene. AquafilSLO d.o.o. je odprto podjetje, zato bomo sprejeli 
mnenja in pobude zainteresirane javnosti in zaposlenih in jih poskušali realizirati v skladu z našimi 

zmožnostmi, znanjem in izkušnjami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


