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V podjetju L-TEK d.o.o. poslovanje poteka v skladu s integriranim sistemom kakovosti po 

standardih ISO 9001:2015, 13485:2016 in 14001:2015. Kakovost našega dela temelji na 

učinkoviti organizaciji, profesionalnemu znanju in dolgoletnih izkušnjah. Podjetje izvaja razvoj 

in proizvodnjo elektronike ter storitev. Zavezuje se dosegati skladnost, ki jo predpisujejo vsa 

zakonska in regulatorna merila skupaj z izpopolnjevanjem pričakovanj svojih kupcev. 

Uporabniki naših uslug so lastniki produktov in tudi razvojni partnerji. Z svojim znanjem 

sodelujemo na razvojnih, tehnoloških in proizvodnih rešitvah. Podjetje stremi k ustvarjanju 

prepoznavnosti v regiji, kot tudi v EU.  

 

Osnovna načela vodenja sistema kakovosti so: 

  

• kakovost se dosega skozi vse faze poslovnega procesa. Le te izkazuje poslovnik 

kakovosti napisan v okviru meril standardov ISO 9001:2015, 13485:2016 in 

14001:2015 ter zahtev uredbe (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih, 

• naši izdelki in storitve zadovoljujejo potrebe in pričakovanja naših kupcev v 

celotnem življenjskem ciklu naših izdelkov, 

• z nenehnim izboljšanjem se zavezujemo k ohranjanju starih strank, in pridobivanju 

ter graditvi novih dolgoročnih partnerstev in sodelovanj, 

• starejše tehnologije se zamenjuje z novimi, primernejšimi in optimalnimi 

• z izobraževanji napredujemo v sposobnostih in s tem rastemo pri reševanju 

kompleksnejših problemov kupca, 

• moto dela je: ''Delaj pametno, ne težko./Work smart, not hard''.,  

• za skupno kakovost se poskuša vplivati že na nivoju zaposlenega, 

• ključne vrednote podjetja so: kakovost, fleksibilnost, inovativnost, dolgoročno 

partnersko sodelovanje s kupci, skrb za okolje 

• prizadevanje za varnost medicinskih pripomočkov za končnega uporabnika,  

• preverjanja sistema vodenja kakovosti se dogajajo z notranjimi in zunanjimi 

presojami, implementirane so v letni plan, 

• definirane procese vodimo ciljno in merimo njihovo učinkovitost na planiranih 

vodstvenih pregledih, 

• organizacija izvaja, vzdržuje in nenehno izboljšuje sistem ravnanja z okoljem, da bi 

se izboljšal učinek ravnanja z okoljem; 
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• skrb za okolje je vključeno v najzgodnejše razvojne aktivnosti in projekte; 

• skrb za učinkovito rabo vode, energentov, surovin in ostalih virov; 

• z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami in drugimi ukrepi v največji možni meri 

preprečujemo oziroma zmanjšujemo vplive na okolje v življenjskem ciklu naših 

izdelkov; 

• zmanjšujemo tveganja za nastanek izrednih dogodkov in izboljšujemo postopke za 

ukrepanje v takih primerih; 

• z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih povečujemo njihovo zavest o 

varstvu okolja; 

• zagotavljamo skladnost z zakonskimi in drugimi zahtevami na EU, državni in lokalni 

ravni, ki smo se jim kot podjetje zavezali ter smo jih s kupci in drugi zainteresirani 

stranmi uskladili in dogovorili; 

• vplivamo na odgovoren odnos do okolja pri pogodbenih partnerjih, kolikor je to 

mogoče. 
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