
POLITIKA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI, 
KAKOVOSTI IN RAVNANJA Z OKOLJEM
POSLANSTVO
Poleg konkurenčnosti in edinstvenosti na področju proizvodnje in trženja svinčevo-kislinskih 
ter drugih vrst baterij skrbimo, da se tok energije in gibanja v širši skupnosti ne ustavi.

VIZIJA
Smo visoko konkurenčno podjetje na področju proizvodnje, prodaje in servisiranja različnih rešitev za 
shranjevanje energije, kjer kreiramo nove trge ter zadovoljujemo razširjene potrebe naših deležnikov. 

VREDNOTE
Naše vrednote so konkurenčnost in edinstvenost, inovativnost, fleksibilnost, zanesljivost ter 
trajnostni razvoj. Za podjetje so poleg zanimanja za razvoj, proizvodnjo in prodajo 
visokokakovostnih izdelkov pomembni tudi partnerski odnosi z našimi deležniki, ki so vpleteni v 
poslovanje: s kupci, zaposlenimi, dobavitelji, delničarji, državo, lokalno in širšo skupnostjo.  

Vodstvo družbe bo ustvarilo vse pogoje, ki so potrebni za doseganje zastavljenih ciljev in 
nenehnega izboljševanja učinkovitosti sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem. 
Vodstvo se zavezuje, da bo ustvarilo razmere, ki bodo omogočale razvoj in proizvodnjo izdelkov, 
skladnih z domačimi ter mednarodnimi zakonskimi predpisi in standardi. Izpolnili bomo vse zahteve, 
na katere je podjetje pristalo ter izpolnili zahteve in pričakovanja odjemalcev z namenom 
povečevanja njihovega zadovoljstva. 

Pri svojem delovanju bomo skrbeli, da bo naš vpliv na okolje minimalen in znotraj predpisanih slovenskih 
ter mednarodnih zakonskih mej. Prav tako bomo skrbeli za varnost in zdravje zaposlenih na delovnih mestih 
ter za njihovo motiviranost. Omogočili bomo pridobivanje potrebnega znanja za zagotavljanje 
ustrezne usposobljenosti.

Cilje bomo uresničili le s skupnimi močmi vseh zaposlenih ter s sodelovanjem naših 
poslovnih partnerjev in ostalih zainteresiranih strank, ki bodo vključeni v poslovanje družbe.
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+ letna proizvodnja 3.300.000 startnih baterij in 1.800.000 industrijskih elementov,
+ slediti razvoju vodilnim globalnim družbam ter uvajati nove trajnostne tehnologije in 

proizvode na področju svinčevo-kislinskih in drugih baterij,
+ zniževati porabo energentov in odpadkov na enoto proizvoda,
+ uporabiti najboljšo razpoložljivo tehnologijo (BAT) pri izpolnjevanju zahtev okoljevarstvenega dovoljenja,
+ preprečevati poškodbe in okvare zdravja na delovnem mestu na podlagi ocene tveganja in 

stalnega prepoznavanja nevarnosti,
+ izpolniti zahteve varstva in zdravja pri delu o največji dovoljeni vrednosti vsebnosti Pb v krvi 

zaposlenih: 200 μg/l za ženske ter 300 μg/l za moške,
+ ustvarjati zadosten dobiček za dolgoročno uspešno poslovanje podjetja.

 
 


