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POLITIKA KAKOVOSTI IN OKOLJSKA POLITIKA PODJETJA ELTI D.O.O. 

Direktor podjetja ELTI d.o.o. Denis Šaruga je določil in objavil politiko podjetja vključno z načeli in cilji. 
Zagotovil je tudi, da vsi sodelavci politiko kakovosti in okoljsko politiko razumejo, izvajajo in vzdržujejo na 
vseh ravneh organizacije, kar je dokumentirano v Poslovniku kakovosti (PK) in v Poslovniku ravnanja z 
okoljem (PRO), skladno s standardom SIST ISO 9001 in SIST ISO 14001. 

Naši produkti so izdelani v skladu z mednarodnimi  standardi IEC, ARD in priporočili ITU-R (CCIR), ki veljajo za 
tovrstne izdelke. Poleg tega se trudimo design in tehnične parametre prilagoditi zahtevam oziroma željam 
kupcev. Pri izdelavi in uporabi produktov želimo zmanjšati vplive na okolje na najnižjo možno raven. 

Načrtno spremljamo in izpolnjujemo vse zakonodajne zahteve in druge zahteve na področju ravnanja z 
okoljem na nivoju EU, Slovenije in držav izvoznic ter jih redno uvajamo v delovne procese. Na področju 
ravnanja z okoljem dajemo vedno prednost preventivnemu delovanju in preprečevanju onesnaževanja. 

Poslovnik kakovosti je za nas krovni dokument upravljanja sistema kakovosti in ravnanja z okoljem. Tako 
zagotavljamo kakovost v vseh fazah poslovnega procesa od razvoja, nabave, proizvodnje, prodaje, montaže in 
servisiranja.  

V podjetju ELTI smo odprti za vse informacije in pobude s strani krajanov in drugih zainteresiranih javnosti. 
Prejete informacije preverimo in se na njih primerno odzivamo. 

Trajnostni razvoj je sestavni del poslovnega procesa v podjetju. Načela trajnostnega razvoja v največji možni 
meri vgrajujemo v svoje poslovanje, v izdelke, storitve in vsebine.  

 

VREDNOTE V PODJETJU ELTI 

 Kvaliteta eksternih, internih proizvodov in storitev je najvišja vrednota  

• Kupcem in drugim odjemalcem olajšamo postopek izbire, naročila so izpolnjena hitro in natančno, 
• Delavci so za svoje delo ustrezno nagrajeni, zanj pa tudi odgovarjajo, 
• Zaposleni čutijo svobodo izražanja predlogov in pripomb, 
• Vsak sodelavec je upoštevan kot posameznik, 
• Do sodelavcev se obnašamo enako odgovorno kot do strank, do njih pa pristopamo neposredno in 

osebno, 
• Stroške nenehno zmanjšujemo, 
• Poslovanje mora prinesti velik dobiček, 
• Za uspeh in neuspeh podjetja smo odgovorni sami. 

OSNOVNA NAČELA KAKOVOSTI 

Kakovost in trajnostni razvoj sta najvišji vrednoti vseh zaposlenih v podjetju ELTI d.o.o. 
 

Naši izdelki morajo zadovoljiti in preseči zahteve kupcev.  
 

Sistem obvladovanja kakovosti in ravnanja z okoljem neprestano dograjujemo, spreminjamo 
in izboljšujemo, saj si na ta način zagotavljamo trdno in trajno prihodnost. 

 
Dodatno izobraževanje in visoka motivacija zaposlenih sta predpogoj za doseganje vedno 

višje ravni kakovosti. 
 

 
 

V G. Radgoni, 15.01.2015               direktor 
Denis ŠARUGA 


