
drugih partnerjev. Delovne pogoje redno preverjamo zmeritvami delovnega okolja in z 
nenehnim izobraževanjem zagotavljamo izboljševanje zavedanja vseh zaposlenih o

Politika zdravja in varstva pri delu
Zagotavljanje zdravih in varnih pogojev dela, ki je pravica, dolžnost in odgovornost vseh 
zaposlenih, je tudi integralni del procesa vodenja in ena temeljnih politik podjetja, kar odraža 
našo skrb za zaposlene.

Zavezani smo k oblikovanju in izboljševanju zdravega in varnega delovnega okolja z 
upoštevanjem specifičnosti tehnologij in izdelave naših proizvodov. Izhodišče za izboljšave
so zahteve veljavne zakonodaje. Z uvajanjem varnih tehnologij in materialov ter z določanjem 
varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme si prizadevamo zmanjševati 
tveganje za nastanek poškodb ali za poslabšanje zdravstvenega stanja sodelavcev in

pomenu zdravja in varstva pri delu.

Poslanstvo
Proizvajalcem zagotavljati rešitveza komponente, ki bodo izboljšale
njihovo konkurenčnost.

Energetska politika
Skupina Titus pri izvajanju svojega poslanstva upošteva vrednote in načela trajnostnega 
razvoja v okviru ekonomskih zmožnosti ter odgovornosti do lastnikov, zaposlenih, poslovnih 
partnerjev in okolja.

Obvezujejo nas določbe relevantnih zakonov, pričakovanja kupcev in druge zahteve s 
področja ravnanja z energijo, na katere je naša organizacija pristala. Prispevati želimo tudi
k povečanju deleža porabe energije iz obnovljivih virov.

Vizija

Politika kakovosti

V inženiringu preciznih komponent želimo biti najboljši na svetu.

naših kupcev, nas vzpodbuja k nenehnemu izboljševanju izdelkov, storitev, procesov in 
kompetenc zaposlenih. Pri tem nas vodi načelo »Fittings for purpose«. Zavezani smo k 
izpolnjevanju potrjenih zahtev kupcev ter k spoštovanju zakonskih in drugih zahtev, pri čemer 
upoštevamo vplive, ki jih lahko ima naša dejavnost na okolje in kakovost življenja. 
Verjamemo, da to lahko najbolj učinkovito izvajamo, če aktivnosti vodimo v skladu z 
zahtevami standarda ISO 9001.

Naša vodilna načela



Načela
Prizadevamo si za popolno poznavanje naših kupcev in njihovega trga.

Pričakovanja naših kupcev izpolnjujemo na enovit način po celem svetu.

Za uspešnost sistema ravnanja z energijo si prizadevamo tudi s povečevanjem zavedanja in 
kompetenc zaposlenih, zato zagotavljamo izobraževanja s področja najnovejših dognanj in 
tehnologij s področja energetike ter s komuniciranjem vzpodbujamo odgovornost vseh 
zaposlenih za varčno rabo energije in za sprožanje pobud za izboljšave.

Odkrivamo in ustvarjamo niše na področju velikoserijskih komponent.

Gradimo dolgoročne odnose s kupci, dobavitelji, sodelavci in delničarji.

Poslanstvo Skupine Titus, zagotavljati rešitve za precizne komponente, ki izboljšujejo 
konkurenčnost naših kupcev, izvajamo ob upoštevanju interesov družbenega okolja ter
s skrbjo za ohranjanje čistega in zdravega življenjskega prostora.

Vplive naše dejavnosti na okolje želimo sistematično preprečevati ali zmanjšati na najnižjo 
možno raven. Izhodišče za naše ravnanje so spremljanje in izpolnjevanje zakonskih in 
podzakonskih zahtev, zahteve in pričakovanja kupcev ter druge okoljske zahteve. 
Načrtovanje, izvajanje in preverjanje okoljskih vidikov ter ukrepanje v primeru neskladij poteka 
v okviru sistema ravnanja z okoljem, ki je usklajen s standardom ISO 14001. Osredotočamo 
se na šest točk:

• Racionalna raba energije

• Racionalna raba materialov

• Ravnanje z odpadki in embalažo

• Logistika

• Ravnanje z nevarnimi snovmi – kemikalijami

Okoljska politika

• Emisije

Zavedamo se interesa zunanje javnosti, s katero komuniciramo po načelu hitrega obveščanja, 
odprte komunikacije ter natančnega poslušanja in upoštevanja mnenj ali odzivov.

Naš cilj je zagotoviti dosledno izvajanje in nenehno izboljševanje sistema, zato sistematično 
obveščamo in izobražujemo zaposlene ter razvijamo proizvode in procese, ki bodo vplive na 
okolje zmanjševali na najnižjo možno raven. Dobro okoljsko prakso razširjamo tudi med naše 
dobavitelje, od katerih zahtevamo spoštovanje okoljske zakonodaje.

Zagotavljamo, da okoljsko politiko poznajo vsi zaposleni in vse osebe, ki delajo za naše 
podjetje ali v njegovem imenu.

Naš namen je nenehno izboljševati energetsko učinkovitost s ciljem znižati porabo energije 
na prodano ali proizvedeno enoto proizvoda. Ta cilj zasledujemo z investicijami v obstoječe in 
nove proizvode ter proizvodne procese in tehnologije. Energetska učinkovitost je eden od 
pomembnih kriterijev pri izbiri nove opreme. Porabo energije redno merimo, nadzorujemo in 
razmišljamo oizboljšavah.



Politika upravljanja varnosti oskrbovalne verige v 
skupini Titus Group
V skupini Titus se zavedamo pomena zagotavljanja varnosti oskrbovalne verige v 
globaliziranem gospodarstvu. Zavezani smo k izpolnjevanju standardov za zmanjševanje
varnostnih tveganj in njihovih možnih posledic na delovanje družbe in oskrbovalne verige, 
potrjenih zahtev kupcev ter zakonodaje in regulative s tega področja. V ta namen 
prepoznavamo in ocenjujemo varnostne grožnje ter načrtujemo, njihovi verjetnosti in 
posledicam, primerne ukrepe. Odločili smo se za celovit in sistematičen pristop k 
zagotavljanju varnosti oskrbovalne verige, v skladu s standardi skupine ISO 28000, kot 
sestavnega dela sistema vodenja.

Namen upravljanja varnosti oskrbovalne verige je varovanje ljudi, blaga, storitev, informacij in 
drugih sredstev, ki nastopajo v oskrbovalni verigi, za zagotavljanje neprekinjenega delovanja 
in oskrbovanja naših kupcev. V to vključujemo vse vidike upravljanja varnosti v naši 
organizaciji in pri naših partnerjih, s čimer uresničujemo varnostne cilje:

•  integriteta in razpoložljivost blaga ter informacij,

•  zmanjševanje ranljivosti oskrbovalne verige z izboljševanjem sodelovanja s partnerji,

•  krepitev zavedanja pomena privzemanja mednarodnih standardov s področja varnosti na 
področju oskrbovalnih verig, informacijske varnosti, logistike in transporta ter izboljševanja 
kompetenc pri zaposlenih in naših partnerjih,

•  zniževanje skupnih stroškov oskrbovalne verige in stroškov varnostnih kontrol z 
vzpostavitvijo visokih standardov za vse vključene partnerje in s tem povečevanje 
učinkovitosti in konkurenčnosti,

•  nenehno izboljševanje sistema varnosti oskrbovalne verige.

®FSC  Politika
Skupina Titus je zavezana k trajnostnemu razvoju, ki ga razumemo kot odgovornost do 
lastnikov, zaposlenih, partnerjev in okolja, v katerem delujemo. Del našega prodajnega 
programa so lesni proizvodi. Zavedamo se omejenosti gozdnih virov in pomena sonaravnega
gospodarjenja z gozdovi, zato zagotavljamo nabavo lesnih proizvodov izključno iz virov, ki so 
certificirani po standardu FSC®. Pri poslovanju upoštevamo vrednote FSC®, usposabljamo 
zaposlene in izvajamo postopke, ki zagotavljajo sledljivost lesa.

• nelegalno gozdarjenje ali trgovino z nelegalnim lesom in gozdnimi proizvodi,

Zavezujemo se, da ne bomo posredno ali neposredno vpleteni v naslednje aktivnosti:

• kršenje tradicionalnih in človekovih pravic v aktivnostih gozdarjenja,

• uničevanje gozdov visoke ohranitvene vrednosti v aktivnostih gozdarjenja,

• občutna sprememba gozda v nasad ali v negozdno uporabo,

• uporaba genetsko spremenjenih organizmov v aktivnostih gozdarjenja,

• kršenje katerekoli od temeljnih konvencij Mednarodne organizacije dela (ILO), ki so 
opredeljene v Deklaraciji o temeljnih načelih in pravicah pri delu iz leta 1998.



Politika preprečevanja podkupovanja in korupcije
Skupina Titus spoštuje načela pravičnosti, integritete in transparentnosti na vseh področjih 
svojega poslovanja ter izraža zavezanost k boju proti podkupovanju in korupciji.

Protikorupcijska politika Skupine Titus velja za vse posle, aktivnosti, poslovne prakse in ostale 
poslovne aktivnosti Skupine Titus ter za vse zaposlene, poslovne partnerje in z družbo 
povezane osebe.

S to politiko so prepovedana koruptivna dejanja, vključno s podkupovanjem, bodisi z zlorabo 
položaja za pridobitev osebne oziroma premoženjske koristi, kar zajema prepoved ponujanja, 
obljubljanja, dajanja, prejemanja ali nagovarjanja za sprejem neke koristi kot spodbudo
za nezakonito, neetično aktivnost ali dejavnost, ali za zlorabo zaupanja, bodisi s sprejemanje 
podkupnine, gotovine, posojil, plačil, kot tudi dragocenih predmetov in daril ter drugih 
posrednih ali neposrednih koristi, ki jih je mogoče vnovčiti in tako pridobiti premoženjsko korist 
v škodo druge osebe ali družbe. Prepovedane so tudi vse oblike podkupnin in ostalih 
nezakonitih ali neetičnih plačil ali koristi, tudi če jih običajno izvajajo drugi v državi ali industriji, 
v kateri deluje podjetje Titus. 

Cilj Skupine je zagotavljati ničelno toleranco do vsakršne oblike korupcije in podkupovanja ter 
v primeru utemeljenega suma ali ugotovljenega dejstva o obstoju takih dejanj sprožiti interno 
preiskavo v skladu z določbami veljavne zakonodaje in internimi predpisi Skupine Titus.

Vsako nespoštovanje določb protikorupcijske politike Skupine Titus je potrebno obravnavati 
kot kršitev, ki lahko vodi do prekinitve zaposlitve ali poslovnega sodelovanja.

Datum pregleda 
April 2022

Skupina Titus Robert Appleby
predsednik Skupine Titus


