
 

 
 

 
 

POLITIKA SISTEMOV VODENJA PODJETJA 
 

 
Politika podjetja kot izhodišče za konkretnejše aktivnosti in izvedbo ciljev kakovosti in ravnanja z 
okoljem temelji na naslednjih osnovnih načelih in vrednotah: 
 

• Delovati odlično sedaj in s pogledom v prihodnost, uspešni rezultati omogočajo rast 
podjetja in osebno rast zaposlenih. 

• V skladu s pričakovanji odjemalcev izboljšujemo kakovost in s tem našo prihodnost. 
• Nenehno napredujemo in izboljšujemo procese ter celotno podjetje. 
• S prenovo in prilagajanjem poslovnih procesov povečujemo konkurenčnost podjetja. 
• Zadovoljstvu in potrebam odjemalcev sledimo s sodobnimi metodami tehnologije. 
• Z zunanjimi ponudniki sodelujemo za uresničevanje skupnih ciljev kakovosti. 
• Usposobljeni, motivirani in pripadni zaposleni so vir našega napredovanja. 
• Sistem vodenja vzdržujemo in izboljšujemo skladno z referenčnimi standardi, zakonsko in 

strokovno regulativo, predpisi in drugimi zavezami. 
• Pri izvedbi storitev se ravnamo v skladu z zastavljenimi cilji. 
• V procesih delovati po principih gospodarnega  ravnanja ter čim bolje  izkoristiti lastne vire 

za uspešno doseganje rezultatov in ciljev sistema vodenja kakovosti. 
• Trudimo se biti prijazni do okolja in povzročati čim manj negativnih vplivov, zato 

konstantno izboljšujemo obstoječe ter intenzivno razvijamo in uvajamo okolju prijaznejše 
rešitve na osnovi najnaprednejših tehnologij.  Okolju prijazne rešitve vključujemo že v 
najzgodnejše aktivnosti in projekte. 

• Zagotavljamo ustrezno ravnanje z odpadki ter posebno skrb namenjamo njihovemu 
ločevanju. Obenem pa skrbimo za odvoz odpadkov v zbirne centre, kjer se odpadki 
predelajo. 

• Spodbujamo učinkovite rabe energije, vode in papirja. Z energijo varčujemo tudi pri izbiri 
tehnologije in opreme. 

• Skrb za zdravje zaposlenih in poudarek na varovanju okolja. 
• Nenehno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih in tako povečevati njihovo zavest o 

varstvu okolja. 
 
Za uresničevanje načel osvajamo nove metode za učinkovito vodenje, pri tem pa upoštevamo 
interese lastnikov, koristi družbene skupnosti v kateri živimo ter zakonsko regulativo in 
regulativo stroke. 
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