
 

 

POLITIKA KAKOVOSTI 
 

Podjetje BARTEC VARNOST d.o.o. razvija, proizvaja in trži elektromotorje ter električne naprave, 

komponente, sisteme, projekte in servisne storitve za rizična področja uporabe, zato je naša primarna 

zaveza in skrb varnost ljudi, okolja in naprav. Vodstvo se zavezuje izpolnjevati zahteve standarda ISO 9001, 

standarda EN ISO/IEC 80079-34, standarda ISO 14001 in OHSAS 18001. 

 

Poslanstvo družbe BARTEC VARNOST 
 

Poslanstvo družbe je proizvodnja in razvoj najkakovostnejših proizvodov in storitev, ki zagotavljajo varovanje 

ljudi in okolja in so popolno prilagojeni zahtevam kupca. Pri izpolnjevanju tega se družba povezuje z 

najrazličnejšimi zunanjimi ustanovami kot so univerze, inštituti in drugi, ki lahko s svojimi specifičnimi znanji 

podprejo naše delovanje. S svojim delovanjem in izvajanjem strategije družba omogoča zanesljiv vir 

dohodka svojim zaposlenim ter zagotavlja donosnost kapitala z ustvarjanjem dobička na dolgi rok. S tem 

tudi pozitivno vplivamo na lokalno skupnost in širšo okolico. V svojem več kot 50 letnim delovanju si je 

družba priborila ime zanesljivega in kakovostnega partnerja, ki s svojimi razvojnimi rešitvami lahko konkurira 

največjim proizvajalcem. Odlikuje nas prilagodljivost, odzivnost, razvojna naravnanost ter dolgoletne 

izkušnje.  

 

Družba odgovorno ravna z lastnino in z nenehnim izboljševanjem svojega delovanja zagotavlja zadovoljstvo 

uporabnikov naših izdelkov in storitev ob minimalnem vplivu na okolje. 

 

Vizija družbe BARTEC VARNOST:  
 

Vizija družbe BARTEC VARNOST d.o.o. je postati in ostati in: 

 

• Skupaj s skupino Bartec postati vodilni proizvajalec opreme v proti eksplozijski zaščiti v 

svetovnem merilu 

• Pomembno prispevati k razvoju industrije na področju vzdrževanja pogonov. 

• Z individualnimi rešitvami za naše kupce še vedno ohraniti odzivnost in fleksibilnost procesov. 

• mednarodno konkurenčno, profitabilno in razvojno naravnano podjetje 

• podjetje, ki bo letno večalo dvoštevilčni delež proizvodnje in prodaje izdelkov v proti eksplozijski 

zaščiti na globalnem trgu 

• kakovost svojih izdelkov in storitev zagotavljalo v skladu z zahtevami oz. pričakovanji kupcev 

  

Politiko kakovosti oblikuje, sprejema ter izvaja najvišje vodstvo in je usmerjena k doseganju strateških ciljev, 

ki zagotavljajo uresničitev vizije in poslanstva družbe. Najvišje Vodstvo se zavezuje, da bo s svojim 

delovanjem neprestano težilo k izboljševanju sistema vodenja kakovosti predvsem v smislu izpolnjevanja 

zahtev in pričakovanj odjemalcev ter zahtev zakonodaje in regulative, kar dokazujemo z neprestanim 

preverjanjem učinkov, korektivnim delovanjem in izrabo vseh potencialov podjetja za doseganje zastavljenih 

ciljev, ki so opredeljeni v planih podjetja in zajemajo vse funkcije podjetja. 

 

Okvirji za postavljanje in pregledovanje ciljev s področja kakovosti so: 

• Dolgoročna dobičkonosnost ob stalni rasti ob strukturi, ki ohranja podjetje trdno, zdravo in 

omogoča stabilno poslovanje,  

• Stalna letna rast prodajne realizacije, 

• Stalna rast zadovoljstva kupcev, 

• Izboljševanje kakovosti izdelkov in storitev  v skladu s pričakovanji in željami odjemalcev, 

• Zagotavljanje virov, ki bodo omogočali izvajanje politike, 

• Celovito obvladovanje stroškov 

• Postavljen sistem nenehnega izboljševanja procesov 

• Stalna rast dodane vrednosti na zaposlenega, 

• Vlaganje v razvoj kompetentnih kadrov, 

• Optimiranje in povečanje učinkovitosti proizvodno poslovnega procesa, 

• Inovativni razvoj novih izdelkov in tehnologij. 

 



 

 

Temeljni pogoj za uspešno izvajanje politike kakovosti je usposobljen, motiviran in skupnim ciljem predan 

sodelavec, ki dela v zdravem okolju z dobrimi medčloveškimi odnosi, katere tudi sam ustvarja.  

Zaposleni v podjetju BARTEC VARNOST d.o.o. so seznanjeni s politiko kakovosti in so jo dolžni izpolnjevati. 

Prav tako je politika kakovosti na voljo zainteresirani javnosti.  

 

Politika kakovosti je dostopna vsem na spletnih straneh družbe. 

 

Sistem vodenja kakovosti v podjetju BARTEC VARNOST d.o.o. je letno presojan, pregledan in revidiran, 

upoštevajoč spremembe zakonodaje in zahtev podjetja. 

 

 

 

Zagorje, 01.07.2017 
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