
 
 

POLITIKA VODENJA PODJETJA  
 

Naša tradicija, delavnost in želja po rasti  sta temelj za kakovost, razvoj celostni pristop vodenju na vseh 
področjih. Morebitne težave in njihovo reševanje si predstavljamo kot izziv.  
 

Cilji 

Naši cilji in usmeritve so: s tradicijo, kakovostjo, upoštevanjem zakonodaje in poslovnostjo zagotavljati ugled 
na trgu, ki nam bo omogočal uspešno trženje naših proizvodov. 
 

Vrednote 

Naše temeljne vrednote so: zaposleni, kupci, kakovost, dolgoročni partnerski odnosi, poštenost in družbena 
odgovornost. 
 

Zaposleni 

Zaposlene spodbujamo s sistemom nagrajevanja, napredovanja, ocenjevanja delovne uspešnosti, z izbiro naj 
zaposlenega in inovacijo leta. Spremljamo organizacijsko klimo z namenom prepoznavanja naših prednosti, 

slabosti, priložnosti in tveganja. Povečanje motiviranosti za delo, poštenost, prizadevnost, storilnost in 
pripadnost podjetju kot tudi boljša socialna klima izhajajo tudi iz izboljševanja možnosti usklajevanja 
poklicnega in družinskega življenja. Dobro usposobljeni, informirani in motivirani zaposleni so  temelj 

uspešnosti podjetja. Z zavedanjem in nenehnim izobraževanjem prispevamo k osebni rasti slehernega 
zaposlenega in doseganju višjega nivoja njihovih kompetenc. 
V letu 2014 smo prejeli osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«, ki ga podeljuje Ministrstvo za delo, v 

letu 2017 smo postali imetniki polnega certifikata.  
Vsi zaposleni so osebno odgovorni za kakovostno opravljanje svojega dela in izvajanje politike kakovosti. 
Vodstvo se zaveda svoje posebne odgovornosti za kakovost in prispeva k njenemu uresničevanju in 
izboljševanju.  
 

Kupec 

Stremimo k temu, da naše rešitve temeljijo na sodobnih, v svetu uveljavljenih tehnologijah in trendih, kar 
nam omogoča, da našim kupcem zagotavljamo čim večje zadovoljstvo in dolgoletne užitke v izbranih izdelkih. 
Kakovost in izdelek po meri kupca in zahtev trga. 
»Ustvarjamo nov prostor pod soncem«  

 

Kakovost 

V podjetju se zavedamo pomembnosti kakovosti, zato kakovost izdelka nikoli ni prepuščena naključju, 
temveč je rezultat skrbnega planiranja vhodnih komponent, brezhibne izdelave, nadzora in ugotavljanja 
zadovoljstva kupcev. K zadovoljstvu prispeva  izboljševanje proizvodov, procesov dela in odpravljanje 
neskladnosti. Zastavljene cilje merimo s kazalniki in primernimi orodji za preizkušanje postopkov dela in 
izvajamo izboljšave za doseganje načrtovanih ciljev. Vodstvo zagotavlja potrebne vire, sredstva in ljudi, 
odgovorno je za izvajanje politike kakovosti in sistema vodenja kakovosti skladno z zakonskimi zahtevami in 
standardom kakovosti. Kakovost postaja vedno bolj vpeta v vse procese celotnega sistema delovanja našega 
podjetja.  
 

Zastavljeno politiko vodenja podjetja Senčila Medle d.o.o. bomo uresničevali vsi zaposleni. Politika 

vodenja  podjetja je dostopna vsem zaposlenim in širši zainteresirani javnosti na spletni strani 
www.medle.eu. 
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