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POLITIKA KAKOVOSTI

Delujemo na podrodju izvajanja storitev terenskih in Iaboratorijskih meritev - preskusanje

talnih oznadb, prometnih znakov in tornih sposobnostih voziSd.

Temeljni cilji laboratorija so:

. spo5tovanje in dosledno uresnidevanje dobre laboratorijske prakse URL.38/2000;

. izvajanje meritev in preskuSanj na nivoju mednarodno primerljivih rezultatov, zato se
vklj udujem o v m ed la borator'rjska preverja nja ;

. racionalno izvajanje dogovorjenih laboratorijskih storitev za narodnike, za katere
izvajamo notranjo in zunanjo kontrolo proizvodnje, postaviWe in vgradnje prometne
opreme in tornih lastnosti voziSd. Z njimi se bodo le-ti lahko prepridali ali
zadovoljujejo vse tehnidne in standardne zahteve SIST EN za prometno opremo in
torne sposobnosti voziSd;

. vzdrZevanje akreditacije po SIST ISO EN/IEC 17025 in uvajanje stalnih izboljSav.

Tem ciljem se dutijo zavezani vsi sodelavci laboratorija, ki so zato dolZni pri svojem delu

upoStevati dolodila poslovnika kakovosti in vse ostale dokumentacije sistema vodenja

kakovosti.

Ravno tako izjavljamo, da delujemo neodvisno in nepristrano. Izjava velja za vsa podrodja

preskuSanja v laboratoriju za prometno opremo, in sicer:

Laboratorij ni izpostavljen nobenim vplivom komercialne, finandne ali druge narave,
ki bi lahko vplivali na tehnidno presojo. Izkljudena je vsaka moZnost vpliva oseb ali
organizacij izven laboratorija na rezultate preskusov in preiskav.

Laboratorij se ne ukvarja z dejavnostmi, ki bi lahko ogrozile zaupanje v neodvisnost
njegove ocene in integriteto njegovih aktivnosti na podrodju preskuianja.

Odlikuje nas kakovost, ki je temeljna vrednota naSega delovanja. SpoStujemo
zakonodajo, predpise in standarde s podrodja dejavnosti druZbe, varovanja okolja ter
zdravja zaposlenih in najviSje strokovne, moralne in etiine norme.

Konkurendno sposobnost in dolgorodno odlidno poslovnost uresnidujemo s POLITIKO
VODENJA KAKOVOSTI, kije izhodiSde sistema upravljanja druZbe NEKS d.o.o..

S stalnim nadzorom dela, s preverjanji, presojami in izpopolnjevanjem sistema, z
izkuinjami iz preteklosti in s spremljanjem sodobnih tehnidnih, poslovnih in drugih
dognanj, jamdimo zanesljivost naSih storitev v zadovoljstvo naSih odjemalcev.

Politiko kakovosti naiih storitev zagotavljamo z rednim umerjanjem in kalibriranjem
preskusne opreme/ sledenjem novih izdaj standardou, validacrjamr,
medlaboratorijskimi in laboratorijskimiprimery'avami in izobraZevanjem zaposlenih.

Rezultati preskuSanja so torej osnova za presojo varnosti, trajnosti, ekonomidnosti in

kazenske odgovornosti.
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