
 

 

POLITIKA VODENJA KAKOVOSTI, RAVNANJA Z 
OKOLJEM IN UPRAVLJANJA Z ENERGIJO TER ZDRAVJA 

IN VARNOSTI PRI DELU V GOODYEAR SLOVENIJA 
 

Vizija: Biti zavzeta ekipa posameznikov, ki rešuje probleme in zagotavlja vrednost našim 
kupcem, podjetju in deležnikom. 

Poslanstvo: Zagotavljati inovacije, vrednost in zanesljivost za dinamična pričakovanja naših 
kupcev, skozi zavzeto in predano organizacijo, ki ustvarja rast in nagrajuje naše poslovanje v 
varnem in družbeno odgovornem okolju. 

Da bi to dosegli, moramo: 
                                                                                                  
                                         
                                                                                

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 vzpodbujati dobavitelje in odjemalce, da nenehno 

izboljšujejo izvajanje zahtev kakovosti, okolja, 
energije ter zdravja in varnosti pri delu; 

 upoštevati vse veljavne zakonske zahteve; 
 vzdrževati, pregledovati in nenehno izboljševati 

sistem vodenja v skladu z ustreznimi mednarodno 
priznanimi standardi; 

 spoštovati skupno politiko družbe Goodyear in druge 
zahteve. 
 

Spoštovanje teh postopkov in sistemov je za vse obvezno! 

 
Matjaž Mali, direktor proizvodnje      
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 nenehno izboljševati:  
- kakovost proizvodov in procesov, 
- zanesljivost dobav,  
- varnost delovnega okolja, 
- storitve odjemalcem, 
- stroške proizvoda,  
- sposobnosti sodelavcev, 
- vpliv na okolje, 
- energetsko učinkovitost; 

 
 ublažiti vpliv na okolje, tako da: 
- ločeno zbiramo odpadke in zmanjšujemo količine,  
- nadzorujemo porabo energije, 
- zmanjšujemo emisije snovi v zrak, vode in tla, 
- vzdržujemo programe za ravnanje v izrednih razmerah, da obvladamo nepredvidene dogodke; 

 obvladovati tveganja za varnost in zdravje pri delu, tako da neprestano  izboljšujemo: 
- stopnjo varnosti vseh delavcev, zunanjih izvajalcev in obiskovalcev, 
- obveščanje, izobraževanje in komunikacijo,  
- zavedanje o nevarnostih in tveganjih za življenje in zdravje, 
- razvoj in vodenje sistema varnosti in zdravja pri delu z aktivnim vključevanjem, sodelovanjem in 

posvetovanjem delavcev in/ali predstavnikov delavcev,  
- vključitev in zavedanje ergonomskih spoznanj in zmanjšanje tveganja, kot pomoč pri zmanjševanju 

poškodb; 

CILJI:  

 0 poškodb pri delu, 
 0 porabe topil in odlaganja 

odpadkov na deponije, 
 0 odpremljenih plaščev z napako, 
 0 odvečnih energetskih izgub. 

 

 


