
 

POLITIKA KAKOVOSTI, OKOLJA IN VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 
 

Integriran sistem kakovosti organizacije COLAS Hrvatska d. d. ter pripojenih podjetij COLAS Mineral d. o. o. 
in Asfalti Ptuj d. o. o. (COLAS HRVATSKA GROUPE) temelji na zahtevah treh mednarodnih standardov upravljanja, in 
sicer: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 in OHSAS 18001:2007. 

 
Glavna dejavnost COLAS HRVATSKA je nizka gradnja, predvsem gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje 

državnih, občinskih in lokalnih cest ter prometnih površin v industrijskih, trgovskih, športnih, rekreativnih in turističnih 
objektih. 

 
Poslovni uspeh podjetja COLAS Hrvatska Groupe temelji na kakovosti pri izgradnji in vzdrževanju prometne 

infrastrukture ter proizvodnje gradbenega materiala z njimi ustvarjamo dodane vrednosti in zadovoljstvo naših 
zainteresiranih strani (kupcev, zaposlenih, zunanjih ponudnikov storitev, partnerjev in skupnosti). 

 
Osnovno načelo doseganja dolgoročnega in uspešnega poslovanja je ohranjanje strateških odnosov med 

našimi zainteresiranimi stranmi in zunanjimi ponudniki storitev ter nenehno prizadevanje zadovoljiti potrebe strank in 
poiskati najboljšo poslovno rešitev ob popolnem upoštevanju vseh zakonskih, pogodbenih obveznosti in etičnih načel. 

 
Z namenom izboljšanja in modernizacije poslovanja ter dvigom nivoja sistema vodenja in zagotavljanja 

konkurenčnosti, COLAS Hrvatska Groupe stalno vlaga v uporabo novih tehnologij in poslovnih procesov ter skrbi za 
usposabljanje in osebno izboljšanje vsakega zaposlenega. 

 
V naših poslovnih procesih določamo tveganja in priložnosti sistema vodenja kakovosti okolja ter varnosti in 

zdravja pri delu ob upoštevanju zunanjih in notranjih vprašanj konteksta COLAS Hrvatska Groupe ter potreb in 
pričakovanj zainteresiranih strani. 

 
Ponujamo izdelke in storitve, ki izpolnjujejo zakonske, regulativne in druge veljavne zahteve, vključno z 

zadovoljstvom naših strank. 
 

Zavezani smo k varovanju okolja, vključno s preprečevanjem onesnaževanja, izpolnjevanjem zahtev s 
skladnostjo podjetja in drugimi posebnimi obveznostmi, ki so pomembne za kontekst organizacije, prav tako pa 
povečujemo učinkovito uporabo izdelkov in virov ter recikliramo. 

 
Spoštujemo zahteve zakonskih predpisov glede varnosti in zdravja pri delu, podpiramo cilje in postopke za 

izvajanje ukrepov in dejavnosti za preprečevanje, odstranjevanje ali obvladovanje nevarnosti ter ustvarjanje in 
vzdrževanje zdravega delovnega okolja. 

 
Uprava COLAS Hrvatska Groupe za doseganje stalnega izboljševanja ključnih procesov spremlja merljive cilje 

in izvaja letne načrte, katerih izvajanje sledi izpostavitvenemu sistemu spremljanja in merjenja.  
 

Politika sistema kakovosti okolja ter varnosti in zdravja pri delu je zagotovljena vsem zaposlenim in 
organizacijam, ki delajo za nas ali v našem imenu, ter je na voljo vsem zainteresiranim stranem. 
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