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Politika vodenja
Vodstvo podjetja je vzpostavilo, izvaja in vzdržuje politiko vodenja (v nadaljevanju politiko), ki je v skladu s kontekstom in cilji podjetja, hkrati pa podpira njegovo strateško 
usmeritev. Politiko je vodstvo sporočilo zaposlenim tako, da jo razumejo in uporabljajo. Kot dokumentirana informacija je na voljo na določenih mestih v podjetju in na spletni 
strani podjetja.
Politiko in iz nje izhajajoče cilje ocenjujemo na vodstvenem pregledu in sprejemamo ustrezne ukrepe.

V podjetju Jamnik, d.o.o. so aktivnosti usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj naših odjemalcev, k nenehnemu izboljševanju odnosa do okolja, trajnostnim 
usmeritvam delovanja podjetja ter k zagotavljanju varnosti izdelkov v prehranski verigi. Naše vrednote so: timsko sodelovanje, inovativno razmišljanje, agilno odzivanje, 
partnersko soustvarjanje, odgovorno delovanje, tehnična dovršenost in iskreno informiranje.

Politiko podjetja JAMNIK d.o.o. smo opredelili s poslanstvom, vizijo, strategijo in cilji.

Poslanstvo podjetja: Z žarom v očeh soustvarjamo zgodbe o trajnostni embalaži.

Vizija in strategija podjetja: Smo najhitrejši ponudnik inovativnih trajnostnih rešitev ter trajnostne embalaže iz kartona izdelane v okolju prijaznem do ljudi in planeta.
V podjetju razvijamo, proizvajamo in tržimo samo kakovostne in varne izdelke, ki v največji meri zadovoljujejo potrebe kupcev, nam pa zagotavljajo dolgoročni poslovni uspeh.

S politiko, ki je v skladu z naravo, obsegom in vplivom dejavnosti proizvodov in storitev podjetja na okolje, strmimo k nenehnemu izboljševanju in preprečevanju onesnaževanja. 
To vključuje obvezo za izpolnjevanje ustrezne okoljevarstvene zakonodaje in predpisov ter zahtev na katere v podjetju pristajamo in so v povezavi z okoljskimi vidiki.
 
Podjetje proizvaja proizvode, ki so varni ter v skladu s standardom ISO 22000 vzdržuje številne pred pogojne programe (Pre-requisite food safety programs) varnosti živil. S 
to izjavo, ki je primerna vlogi podjetja v prehranski verigi, podjetje potrjuje načrtovanje in nadzor procesov, potrebnih za realizacijo varnih proizvodov.

Zastavljene cilje uresničujemo skladno z zahtevami Standarda:

1. SIST EN ISO 9001:

• Cilje poslovanja podjetja postavljamo letno glede na trende, zahteve trga in tehnološko ter organizacijsko usmerjenost podjetja. Prav tako opredeljujemo cilje temeljnih 
procesov. Vodje so dolžni te cilje stalno preverjati in v primeru nedoseganja le-teh tudi ukrepati.

• Potrebe, zahteve in pričakovanja naših kupcev so naš cilj in imajo odločilno vlogo.
• Kakovost naših izdelkov in storitev je na ravni kakovosti evropske konkurence in je najpomembnejša vrednota zaposlenih. 
• Kakovost pri nas pomeni:  narediti dobro že prvič in vsakokrat, kakovost pa je rezultat skrbnega dela, ne pa kontrole. 
• Zahtevano kakovost zagotavljamo s stalnim izobraževanjem, ciljnim usmerjanjem in ustreznim motiviranjem vseh zaposlenih v podjetju.

2. SIST EN ISO 14001:

• Uvajali bomo tak način dela (tehnologijo), ki bo minimalno obremenjevalo okolje; uporabljali varne in okolju prijazne materiale in kemikalije,
• Zmanjševali bomo porabo električne energije na enoto proizvoda,
• Preprečevali negativne vplive na okolje,
• V skladu s predpisanimi postopki merili in nadzorovali vplive na okolje,
• Skrbeli za ustrezno ravnanje z odpadki,
• Komunicirali z zaposlenimi in zunanjimi organi (oblastmi, sosedi, dobavitelji in kupci),
• Prvenstveno izbirali dobavitelje, ki v procesih upoštevajo zniževanje onesnaževanja okolja.

3. SIST EN ISO 22000:

• Verjamemo, da bomo naš uspeh na področju Sistema vodenja varnosti živil dosegli na sledeči način:
• Izpolnjevanjem ciljev na področju varnosti embalaže v procesu na tak način, da izvajamo »7 načel sistema Haccp« ter »Prerekvizitne programe«, s pomočjo zahtev 

standarda ISO 22000.
• Upoštevanjem dobre proizvodne (GMP) ter higienske prakse, znanja ter izkušenj zaposlenih, zakonodajnih zahtev, zahtev zainteresiranih strani,neoporečnosti ter varnosti 

materialov, nadzorovanjem tehnoloških postopkov, opreme ter procesov.
• Obvladovanjem dejavnikov tveganja, ki lahko nastanejo v procesih izdelave embalaže ter tako povečujemo zadovoljstvo naših odjemalcev.
• Zavezanostjo odpoklicu oz. umiku embalaže v primeru ugotovitve nevarnosti materiala za živila.
• Stalnim izobraževanjem zaposlenih, ki so vključeni v sistem varnosti živil.
• Zagotavljanjem, da so vsi prostori in oprema ohranjeni v skladu z visokimi standardi higiene.
• Posodabljanjem sistem vodenja varnosti živil glede na kontekst organizacije ter spremembo v procesih.
 
Doseganje zastavljenih ciljev na področju sistemov vodenja  stalno spremljamo z notranjimi presojami, odpravljamo nepravilnosti s korektivnimi ukrepi, uvajamo izboljšave 
in tako prispevamo k stalni rasti podjetja. Prav tako opredeljujemo tveganja in priložnosti, ki jih izvajamo v vseh procesih ter sistemu vodenja, da dosežemo izboljšanje ter 
preprečimo neželene posledice. Podjetje gradi svojo usmerjenost z vzpostavitvijo kulture varnosti hrane na vseh področjih in se zavezuje k stalnemu napredku.

Vodstvo podjetja je odgovorno za uresničevanje politike, posamezna področja  za doseganje ciljev na svojih področjih, vsak zaposlen pa za kakovost svojega dela.

Na sliki spodaj izražamo vpliv na politiko v sistemu 
vodenja podjetja.
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