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 Ta dokument je interni dokument podjetja PRIGO, d .o. o., Brezovica, katerega trenutno veljavna verzija je dosegljiva v sistemu 

obvladovanja dokumentacije SOD, na Prigo info točki. Uporabnik je odgovoren, da preveri skladnost svoje kopije z zadnjo veljavno različico. 

POLITIKA KAKOVOSTI 
 

UVODNA BESEDA 
 

Naš osnovni cilj je postati najboljši z vidika kakovosti na področju servisiranja vozil in oskrbe z rezervnimi deli. Uresničevanje zahtev in 

pričakovanj odjemalcev je naša naloga, njihovo zadovoljstvo pa naše merilo uspešnosti na poti k osnovnemu cilju.  

 

Podjetje sledi zahtevam standarda ISO 9001. Vsi zaposleni se le-teh zavedamo in jih spoštujemo. S svojim delom zagotavljamo, da so 

naše storitve skladne z zahtevami odjemalcev in v skladu z zakonskimi predpisi ter internimi zahtevami podjetja. Hkrati si prizadevamo 

za nenehno izboljševanje standardov kakovosti ter s tem zadovoljiti pričakovanja odjemalcev.  

 

Vse zaposlene izobražujemo, obveščamo in motiviramo, da se na svojih delovnih mestih zavedajo odgovornosti za kakovost. Zaposleni 

odgovarjajo za svoje delo, vodstvo pa za razpoložljivost potrebnih virov in vzpostavitev pogojev za izvajanje dela.  

 

Sodelujemo z dobavitelji, ki so sposobni zagotavljati zahtevano kakovost nabavnih proizvodov in so tudi okolju prijazni ter z njimi gradimo 

partnerski odnos.  

 

Kakovost načrtujemo, izvajamo in preverjamo, z usmerjenostjo k preprečevanju napak. S tem jo tako zagotavljamo na vseh področ jih 
poslovanja.  
 

Izvajanje notranjih presoj, prepoznavanje tveganj in priložnosti v kontekstu poslovanja zagotavlja spremljanje uspešnosti sistema vodenja 

kakovosti, z uvedbo ukrepov pa zagotavljamo nenehno izboljševanje poslovanja. 

 

Vodstvo podpira odkrit dialog in sodelovanje z vsemi zainteresiranimi stranmi - politika kakovosti je javna. Vodstvo zagotavlja, da se 

procesi pravilno izvajajo in vzdržujejo s strani vseh zaposlenih. Prav tako prepoznava možnosti za izboljšave ter zagotavlja dvigovanje 

zavesti o zahtevah odjemalcev v celotnem podjetju.  

 

Politika kakovosti zagotavlja osnovo za vodstveni pregled izpolnjevanja zastavljenih ciljev kakovosti. Vsi skupaj smo odgovorni za 

uresničevanje politike kakovosti. 

 

 

OKVIR ZA ZASTAVLJENE CILJE 
 

 O spremembah zahtev politike kakovosti zaposlene sproti obveščamo in nenehno izobražujemo. Pri tem izvajamo nadzor in 

posledično tako zaposlene tudi motiviramo. 

 Politiko kakovosti nadzorujemo z rednimi pregledi območij in poročili o poslovanju. Poročila obravnavamo na rednih sestankih ekip, 

kjer določamo ukrepe. 

 Zaposleni sproti podajajo koristne predloge za izboljšave na področju kakovosti. Nadaljujemo z rednimi sestanki v servisu vozil, ker 

so se izkazali kot zelo koristno orodje za odpravljanje neskladnosti in sprejemanje novih priporočil.  

 Sproti se seznanjamo z zadovoljstvom naših odjemalcev ter jih obravnavamo na rednih sestankih ekip. 

 Stremimo k zmanjševanju števila pritožb (reklamacij). Reklamacije kupcev dosledno analiziramo, dosledno iščemo vzroke za 

nastanek in sprejemamo jasne ukrepe. Reklamacije skušamo reševati hitro, pregledno in učinkovito. Pregledujemo in obravnavamo 

jih tudi na rednih sestankih posameznih ekip. 

 Reševanju internih reklamacij prav tako namenimo še posebno pozornost ugotovitvam in odpravi vzrokov ter sprejemanju 

učinkovitih ukrepov. 

 Postopni prehod iz ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015 
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