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Politike sistemov vodenja so usklajene z vizijo, poslanstvom in vrednotami TPV AUTOMOTIVE d.o.o. ter
predstavljajo okvir za postavljanje ciljev delovanja.
Vizija:
Poslanstvo:
Vrednote:

Ustvarjamo mobilnost prihodnosti
Povezujemo inovativne rešitve
Vztrajnost, Inovativnost, Prilagodljivost, Zanesljivost, Sodelovanje

POLITIKA KAKOVOSTI
Kakovost se meri z zaupanjem v naše delo.
Usmeritve:
• Odgovoren odnos do kakovosti je zaveza vsakega zaposlenega.
• Razumemo zahteve in pričakovanja odjemalcev, nenehno se jih trudimo presegati.
• O napakah odprto komuniciramo, rešujemo probleme, naši izdelki so varni za uporabo.
• Spodbujamo filozofijo »nič napak«
POLITIKA RAVNANJA Z OKOLJEM
Razmišljamo modro, delujemo zeleno.
Usmeritve:
• Odgovoren odnos do okolja je zaveza vsakega zaposlenega tako znotraj kot zunaj podjetja.
• Sistematično in proaktivno zmanjšujemo vplive na okolje.
• Z energetskimi viri, ki so nam na voljo ravnamo gospodarno.
• Preprečujemo morebitna onesnaženja, skrbimo za delovanje brez okoljskih nezgod.

POLITIKA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
Varno, čisto in zdravo delovno okolje je temelj za obvarovanje zdravja zaposlenih in ostalih oseb, ki se
nahajajo na naših lokacijah.
Usmeritve:
• Odgovoren odnos do varnosti pri delu je zaveza vsakega zaposlenega.
• Delujemo preventivno, z raznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi preprečujemo možnosti
nastanka delovnih nezgod in zdravstvenih okvar.
• Aktivni smo v promociji zdravja, zaposlene spodbujamo k zdravemu življenjskemu slogu.
• Pri načrtovanju in uvajanju sprememb se posvetujemo z zaposlenimi in voljenimi predstavniki.
POLITIKA INFORMACIJSKE VARNOSTI
Zagotavljamo celovitost, zaupnost in razpoložljivost informacij, ki so pomembne za naše delovanje.
Usmeritve:
• Odgovoren odnos do informacijske varnosti je zaveza vsakega zaposlenega.
• Informacijska infrastruktura je na voljo pooblaščenim uporabnikom, takrat ko in tam kjer je
potrebna.
• Vzpostavljeni so postopki in zagotovljena oprema za zagotavljanje neprekinjenosti delovanja
• Zaposleni imajo opredeljene dostope do potrebnih informacij, zavedajo se s tem povezanih
odgovornosti in pooblastil.
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Skupne usmeritve:
• Spremljamo, upoštevamo in izpolnjujemo veljavne zahteve po skladnosti.
• Zavezani smo k nenehnemu izboljševanju našega delovanja.
• Naše delovanje je družbeno odgovorno.
• V doseganje zadanih ciljev vključujemo ključne partnerje in dobavitelje.
Politika TPV AUTOMOTIVE d.o.o. je javni dokument.
Novo mesto, januar 2021

Dr. Ivan Erenda
Direktor TPV AUTOMOTIVE d.o.o.
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