Politika, cilji kakovosti, cilji varovanja okolja in predstavitev družbe
Vse dejavnosti naše družbe so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj naših kupcev.
Kupci so naše največje premoženje, zato si prizadevamo za stalno izboljševanje kakovosti naših
storitev, s katerimi skušamo čim bolj zadovoljiti naše kupce.
Spodbujamo inovativnost vsakega posameznika v družbi in vedno prisluhnemo potrebam kupcev.
Ključna usmeritev vseh zaposlenih v družbi je hitro prilagajanje zahtevam naših kupcev. To izvajamo s
stalnim izobraževanjem zaposlenih in prenosom sodobne tehnologije in materialov v storitvene
dejavnosti.
Osnovna usmeritev Komunale Novo mesto je nenehno izboljševanje kakovosti storitev, kar lahko
dosežemo le z vključevanjem vseh procesov, poslovnih funkcij in vsakega zaposlenega v sistem
vodenja ter s tem omogočimo njegovo učinkovito delovanje. Določili, dokumentirali in objavili smo
politiko kakovosti in varovanja okolja, ki je hkrati tudi poslovna politika družbe. Politiko obvezno
dopolnjujejo konkretni in merljivi cilji izboljšanja. Kakovost razumemo kot izpolnjevanje zahtev, potreb
in pričakovanj kupcev naših storitev. Pri tem se zavedamo velikega pomena skrbi za zdravo in varno
življenjsko okolje.
Odnos do lastnika kapitala in drugih zunanjih dejavnikov, vladnih in strokovnih institucij in druge vplivne
javnosti je dejaven, kar pomeni da smo vedno pripravljeni na iskanje najboljših rešitev s strpnim
dialogom.
Načrtovanje poslovanja in s tem racionalno, usmerjeno, časovno usklajeno izkoriščanje finančnih virov
dobiva vedno večji pomen v družbi.
Posebno pozornost namenjamo skrbi za varovanje zdravja zaposlenih in uporabnikov ter varovanju
okolja.
Stalno izboljševanje poslovnih procesov z vodenjem integriranega sistema kakovosti in okolja je
izhodišče naše poslovne politike, s katero dolgoročno zagotavljamo izpolnjevanje zahtev in večanje
zadovoljstva kupcev ter takšnih poslovnih rezultatov, ki stopnjujejo zaupanje javnosti, njihovo
zadovoljstvo ter ohranjanje ugleda družbe v javnosti.
Poslovno politiko nosilci procesa preko sistema notranjega in zunanjega komuniciranja prenaša na vse
zaposlene, krajane, poslovne partnerje, lastnike in širšo zainteresirano javnost. Na področju okolja smo
močno zainteresirani za stalni dialog z vsemi partnerji, ki so pomembni pri iskanju skupnih rešitev za
odgovorno ravnanje z okoljem.
To uresničujemo s spoštovanjem naslednjih izhodišč:
 Kakovost je gradnik prihodnosti in se odraža v vseh elementih našega delovanja








Identiteto in razvoj družbe izražamo v sloganu »za mojo lepo dolino«. Z njim smo si zastavili cilj
delovanja naše družbe, usmerjenega v kulturo bivanja in življenja nasploh.
Izvajanje zastavljenih ciljev kakovosti stalno spremljamo in sproti odpravljamo neskladnosti. S
korektivnimi in preventivnimi ukrepi preprečujemo ponavljanje že znanih neskladnosti in
nastajanje novih, slabo kakovost pa odpravljamo pri nastanku.
Vodstvo družbe je odgovorno za uresničevanje politike in ciljev kakovosti, vsak zaposlen pa v
okviru svoje organizacijske enote za kakovost svojega dela.
Vodstvo družbe je odgovorno za določitev ciljev kakovosti in kazalcev uspešnosti na nivoju
družbe in za vsak posamezen proces. Cilji so razumljivi vsem zaposlenim, da lahko preko njih
vsak po svoje prispeva k njihovemu doseganju.
Vodstvo družbe redno spremlja in preverja primernost sprejetih ciljev in poslovne politike.
Vodstvo družbe podpira in vzpodbuja stalen proces izboljšav na vseh področjih poslovanja.
Vodstvo družbe ozavešča vse zaposlene o pomembnosti kupčevih zahtev in izpolnjevanje leteh ter izpolnjevanje zakonske in druge regulative.

V družbi Komunala Novo mesto d.o.o. predstavlja sestavni del poslovne politike in organizacijske kulture
skrb za okolje in težnja po trajnostnem razvoju. Okoljska politika predstavlja sestavni del slehernega
poslovnega procesa v družbi in se s pomočjo vseh zaposlenih uresničuje z jasno definiranimi cilji,
realizacijo okoljskih programov ter s takojšnjim reagiranjem na odstopanja od naših okoljevarstvenih
smernic. Želene cilje uresničujemo s spoštovanjem naslednjih izhodišč:

Dosledno spremljamo in izpolnjujemo veljavno okoljsko zakonodajo in se v okviru svojih ekonomskih
zmožnosti trudimo nenehno nadgrajevati okoljevarstvene aktivnosti in cilje z implementacijo najboljše
razpoložljive tehnike in stalnega procesa izboljšav.
Nase prevzemamo odgovornost, da bomo v prihodnje:
 zagotavljali proizvode in storitve, ki bodo ustrezali zahtevam uporabnika, vključno z varnostnimi,
ekološkimi in estetskimi pričakovanji, življenjsko dobo in možnostjo ekonomične uporabe,
 okoljsko odgovorno ravnali z obvladovanjem vseh okoljskih vidikov
 izpolnjevali zakonske zahteve na področju varovanja okolja
 z usklajenim načrtovanjem razvoja in letnimi plani poslovanja zagotavljali sistematično izvajanje
ukrepov za dvigovanje ravni kakovosti in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,
 spremljali in merili vplive na okolje
 odgovornost dobaviteljev za kakovost dobavljenih pošiljk bomo zaostrili in dokumentirali.
Prednost bomo dajali dobaviteljem in materialom, ki bodo izpričali višjo raven kakovosti in bodo
do okolja prijaznejši,
 zagotavljali da bo sprejeta politika varovanja okolja na voljo javnosti in, da bodo z njeno vsebino,
na primeren način, seznanjeni vsi zaposleni, kupci in dobavitelji,
 zagotavljali, da bo sprejeta politika upoštevana, spoštovana, uresničevana in vzdrževana na
vseh ravneh poslovnega procesa,
 pri obstoječih storitvah ter načrtovanju novih dosledno upoštevali okoljevarstvene smernice
družbe,
 zagotavljali najbolj učinkovito in napredno stopnjo dejavnosti, torej najboljšo razpoložljivo
tehniko,
 racionalno gospodarili s svojimi viri in surovinami ter si nenehno prizadevali zmanjševati količino
odpadkov in drugih emisij, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti družbe oz. spremljajo dejavnost
družbe,
 vsem zaposlenim zagotavljali varno in zdravo delovno okolje ter vse potrebne vire. Seznanjali
jih z njihovo odgovornostjo do okoljevarstvenega poslovanja,
 izvajali ustrezna okoljevarstvena izobraževanja,
 periodično seznanjali vse zaposlene ter zainteresirane stranke in partnerje o bistvenih
okoljevarstvenih aktivnostih, ciljih in dosežkih na področju varovanja okolja v družbi,
 z rednim izvajanjem notranjih presoj in vodstvenih pregledov bo vodstvo družbe spremljalo
izvajanje in učinkovitost predpisanega sistema ravnanja z okoljem in njegovih ciljev ter skrbelo
za potrebno in učinkovito ukrepanje.

Zastavili smo si naslednje cilje:



vzdrževali in izboljševali bomo sistem vodenja kakovosti po zahtevah standardov ISO 9001 ter
sistem varovanja okolja po zahtevah standarda ISO 14001
za vsako leto bomo postavili merljive letne cilje kakovosti-poslovanja in cilje varovanja okolja ter jih
interdisciplinarno spremljali, sprotno izvajali potrebne preventivne in korektivne ukrepe.

Letni cilji so predstavljeni v poslovnem planu podjetja za tekoče leto, spremljamo jih mesečno na kolegiju
družbe..

