
 
 

»Naš cilj ni kvantiteta, ampak kvaliteta. 
Do cilja nas ločijo kilometri, do uspeha pa pošten in korekten odnos do ljudi.« 

 

 
 

 

 

POLITIKA VODENJA Forits Group d.o.o. 

 
POSLANSTVO 

 

Naše poslanstvo je odgovorno in strokovno izvajanje prevoznih storitev na domačem in 
mednarodnem trgu transporta. 

 
VIZIJA 

 
V prihodnosti želimo povečati število naročnikov, širiti naše poslovanje in prepoznavnost 

znamke podjetja. 
 
Politika kakovosti temelji na:  

- Kakovosti naših storitev, ki zadovoljujejo zahteve in potrebe kupcev; 
- Vključevanju zunanjih izvajalcev; 
- Spoštovanju zahtev kupcev in zakonskih ter drugih zahtev. 

 
Zastavljene cilje kakovosti nameravamo uresničiti tako da: 

• sodelavci na vseh nivojih družbe politiko vodenja razumejo, uresničujejo in vzdržujejo; 
• da zaposleni sprejemajo in izvajajo filozofijo ˝NIČ NAPAK˝; 
• da zaposleni vsakodnevno v praksi zagotavljajo ustreznost delovanja procesov z 

izvajanjem kontrolnih točk; 
• da se vsi udeleženci v procesu stalno in primerno strokovno izpopolnjujejo; 
• da preverjamo, ali se postopki in procesi odvijajo po predpisanih pravilih in navodilih; 
• da so aktivnosti politike kakovosti ter z njimi povezani cilji realizirani in uveljavljeni; 
• da se izvajajo stalni programi za izboljšanje; 
• da se sprejemajo ukrepi, ki tveganja v celoti obvladujejo, ali jih zmanjšajo na najnižjo 

možno raven na področjih povezanih z varnostjo blaga; 
• da se zagotavlja sledljivost; 
• da se obvladujejo vse kontrolne in kritične kontrolne točke v procesih dela, kar 

zagotavlja pravočasno odkrivanje in odpravo tveganj glede varnosti izdelkov; 
• da je vzpostavljen notranji nadzor, ki temelji na odprtem komuniciranju vseh udeleženih 

v procesih. 
 

Podrobne naloge za dosego naštetih ciljev določamo na osnovi periodičnih presoj sistema 
vodenja in vodstvenih pregovorov. 
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ZAVEZANOST VODSTVA 
 

Vodstvo bo sledilo viziji in strateškim ciljem. Naš cilj ni kvantiteta, ampak kvaliteta. 
Do cilja nas ločijo kilometri, do uspeha pa pošten in korekten odnos do ljudi. 
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