POLITIKA IN CILJI DRUŽBE
Politika podjetja Tomplast je biti cenjen dobavitelj v avtomobilski, počitniški, pohištveni
industriji, ter industriji električnih orodij, mali gospodinjskih aparatov in ostalih. Naša osnovna
dejavnost je, da ideje kupca industrializiramo na najbolj ekonomičen in učinkovit način.
Kakovost izdelka in ravnanje z okoljem je vedno na prvem mestu. Da si zagotovimo varno
prihodnost, bomo vsako leto dodali vsaj enega novega kupca in se poskusili širiti tudi v druge
panoge, kjer danes ne delujemo. Skladno s kontekstom organizacije smo prepoznali dejavnike
in potrebe in pričakovanja zainteresiranih strani. Tako bomo z nenehnim izboljševanjem
procesov in stalnim iskanjem prihrankov, postali odlično podjetje, ki bo primerljivo znotraj
panoge predelave termoplastov z najbolj uspešnimi podjetji v regiji. Zaradi boljše
ekonomičnosti podjetja in optimizacije notranjih postopkov smo s 1.1.2018 izvedli pripojitev
naše enote Unitplasta k Tomplastu.
V obdobju 5 let oz. do leta 2022 bomo dosegli naslednje cilje:
•
•
•
•
•

Razvili bomo nove kupce v vseh industrijah in na ta način razpršiti tveganje (pre)majhnega
števila kupcev,
S kupci želimo delovati kot sistemski dobavitelj, ter iskati priložnosti za prodajo bolj kompleksnih
izdelkov z uporabo novih tehnologij,
Produktivnost in kakovost, ki sta ključna parametra, bomo zviševali z nenehnim izobraževanjem
zaposlenih in avtomatizacijo proizvodnje,
Skrb za zaposlene, varnost in zdravje ter družbena odgovornost so pomembne vrednote,
Izboljševali bomo okoljsko bilanco s spodbujanjem energetske učinkovitosti ter odgovornosti do
surovin, odpadkov in izpustov v okolje.

Odločili smo se za sistem vodenja družbe, ki temelji na standardih ISO 9001, IATF 16949 in ISO
14001 ter kulturo podjetja, ki temelji na celoviti kakovosti procesov in izdelkov, procesu
nenehnih izboljšav, zadovoljnih in angažiranih zaposlenih, osebni varnosti vsakega posameznika
ter varovanju premoženja podjetja in varovanju okolja.
Zavezali smo se k trajnostnemu razvoju, zato v razvoju in proizvodnem programu in
tehnološkem procesu primarno predelujemo predvsem materiale, ki imajo minimalen vpliv na
okolje, imajo dolgo življenjsko dobo in jih je možno popolno reciklirati.
To pa nas zavezuje, da bomo spoštovali zakonske predpise, zahteve kupca, zahteve standardov
kakovosti ter druge zahteve, na katere smo pristali. Vodstvo podjetja se obvezuje, da bo skrbelo
za dosledno uporabo vseh internih dokumentov kakovosti.
Zavedamo se, da so inovativnost, kreativnost, smelost in podjetnost, kakovost, zanesljivost,
odzivnost, hitrost in prožnost, skupaj z usposobljenimi in angažiranimi sodelavci in sodelavkami
temelj konkurenčnosti podjetja in predpogoj za dosego zastavljenih ciljev.
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