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Med glavne cilje naše družbe smo postavili tudi cilj, da bomo dosegali kakovost po ISO
standardih. Zato smo razdelali celoten sistem, ki temelji na naslednjih načelih:
• odgovornosti za realizacijo konkretnih nalog ter s tem povezana pooblastila so
nedvoumno določena;
• odgovornost za doseganje ciljev kakovosti in ravnanja z okoljem je sestavni del osnovnih
zahtev za realizacijo posameznih nalog;
• vsak posameznik je odgovoren za doseganje ciljev kakovosti in ravnanja z okoljem,
seveda v skladu s svojimi osnovnimi odgovornostmi in pooblastili.
Pri izvajanju dejavnosti:
- vzdrževanje strojnih naprav v energetskih objektih,
- izdelava tračnih transporterjev, členkarjev premoga, tirnic, pogonov DVT in
- izdelava strojnih elementov za procesno industrijo
se zavedamo odgovornosti do družbenega in naravnega okolja in imamo pod nadzorom vse
pomembne okoljske vidike.
Z uvedbo sistema vodenja se obvezujemo, da bomo:
- nenehno izboljševali učinkovitost sistema vodenja in odnos do okolja
- varovali okolje, vključno s preprečevanjem onesnaževanja,
- izpolnjevali zahteve kupcev, veljavne zakonodaje in druge relevantne zahteve,
- zmanjševali verjetnost okoljskih nesreč,
- pri določanju ciljev pretehtali tudi stališča zainteresiranih strank,
- ločeno zbirali odpadke na samem izvoru,
- racionalno izrabljali energente in surovine ter uporabljali snovi, ki imajo manjši vpliv na
okolje.
Obvezujemo se, da:
- Ne zaposlujemo in izrabljamo otroke.
- Ne uporabljamo nikakršnih oblik prisilnega dela ali kakršno koli prikrito prisilno delo.
- Spoštujemo svobodo zaposlenih pri zbiranju v sindikalna združenja in svet delavcev.
- Ne sodelujemo in ne podpiramo nikakršne diskriminacije.

Politika sistema vodenja je dosegljiva zainteresirani javnosti preko internetne strani podjetja,
zaposlenim pa preko oglasne deske v mlinski delavnici TE Šoštanj in v delavnici v proizvodnji.
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