
POLITIKA VODENJA 
KAKOVOSTI IN 
VAROVANJA OKOLJA
Politika vodenja

Uspešno zgodbo družbe SIJ ZIP center, vodilnega invalidskega podjetja v regiji, pišemo s proizvodnima 
programoma mizarstva in tiskarstva ter storitvami s področja čiščenja prostorov in urejanja okolice že več 
kot 20 let. S tem sočasno izpolnjujemo poslanstvo usposabljanja in zaposlovanja  invalidov. Usmerjeni v 
prihodnost zagotavljamo kakovostne izdelke, storitve  in delovna mesta. Smo družbeno odgovorni in 
zapisani trajnostnemu razvoju. Varstvu okolja posvečamo posebno pozornost. Sistematičen pristop k 
vodenju podjetja in ravnanju z okoljem že od leta 2007 in 2012 vodimo s pomočjo standardov ISO 90001 
in ISO 14001. V teh letih smo naredili veliko korakov k uvajanju dobrih poslovnih praks in varovanju okolja.

Zmanjšali smo izpuste v okolje, porabo energentov in vode, količino komunalnih odpadkov in predvsem, 
zmanjšali porabo nevarnih snovi in količino nevarnih odpadkov.
Največji vpliv na okolje imamo s svojimi izdelki, ki jih razvijamo in proizvajamo sami. V proizvodnji 
koristimo ekološko neoporečne materiale, skrbimo za minimalno količino odpadkov in za okolju 
neškodljive tehnologije. 

Podjetje se je odločilo za postopek uvajanja sistemov vodenja kakovosti (ISO 9001) in ravnanja z okoljem 
(ISO 14001) z namenom doseči;

• urejenost poslovanja podjetja,
• izboljšanje sodelovanja z odjemalci,
• večje zadovoljstvo zaposlenih zaradi jasnejše slike poslovanja in jasnejših odgovornosti ter pooblastil,
• boljšo preglednost nad poslovanjem podjetja, kar bo vodstvu v pomoč pri odločanju,
• sledljivost izvedenega dela,
• večji ugled podjetja pri sodelovanju s poslovnimi partnerji in občani,
• usmerjenost k iskanjem priložnosti za nadaljnje izboljšave v podjetju, da smo okolju prijazno  podjetje.

Politika ravnanja z okoljem

V SIJ-ZIP centru d.o.o. se zavedamo, da je skrb za zdrav in varen življenjski prostor temeljni pogoj za 
razvoj naših dejavnosti, izdelave in trženja okolju prijaznih izdelkov in storitev. Naša pravica, dolžnost in 
odgovornost je, da sedanjim in prihodnjim generacijam omogočimo življenje v zdravem in 
neonesnaženem okolju. Želimo biti ekološko usmerjeno, okolju prijazno podjetje, zato se vodstvo 
podjetja obvezuje, da bo vedno ravnalo v skladu z zahtevami standarda ISO 14001: 2015. Pri tem bomo 
izpolnjevali zahteve veljavne zakonodaje Republike Slovenije in Evropske Unije ter druge zahteve, ki jih je 
sprejelo podjetje.

Zavezujemo se, da bomo:
• vključevali ekologijo v našo razvojno strategijo, v letne  načrte s   predvidenimi ukrepi, sredstvi, nosilci,  
 izvajalci in roki z  namenom, da bi nenehno zmanjševali negativne vplive na okolje,
• prepoznavali in spremljali okoljske vidike,
• merili okoljske kazalnike ter v primeru odstopanj ustrezno ukrepali,
• skrbeli za stalno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem,
• skrbeli za zmanjševanje količin nastalih odpadkov in zagotovili ponovno uporabo z ločenim   
 zbiranjem, si prizadevali za racionalno rabo energentov in vode,
• izvajali ustrezna okoljevarstvena izobraževanja ter zaposlene osveščali o odgovornosti do delovnega in  
 širšega okolja,
• sodelovali z zainteresiranimi notranjimi in zunanjimi javnostmi,
• v sodelovanju s svojimi dobavitelji in kupci razpravljali o vprašanjih vezanih na okolje,
• periodično obveščali o rezultatih okoljskih presoj zaposlene,
• omejevali uporabo okolju škodljivih materialov,
• izvajali in podpirali raziskave vezane na zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje, povezane z našim  
 podjetjem,
• z okoljsko politiko seznanili vse fizične in pravne osebe, ki delajo za podjetje ali v njenem imenu.

Politika vodenja in okoljska politika je javen dokument in je dostopen širši javnosti.
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