POLITIKA SISTEMOV VODENJA PODJETJA GEN-I SONCE d.o.o.
Kakovost in okolje
V podjetju GEN-I Sonce pri razvoju in izvajanju storitev dosledno sledimo cilju povečevanja zadovoljstva
svojih odjemalcev. Pri uresničevanju ciljev uporabljamo dobre poslovne prakse. Za spremljanje ter
dokazovanje uspešnosti in učinkovitosti lastnega sistema vodenja kakovosti pa se držimo zahtev
mednarodno priznanega standarda ISO 9001.
Skrb za ravnanje z okoljem je v GEN-I Sonce ključnega pomena, saj smo s svojo osnovno
dejavnostjo usmerjeni k zmanjševanju ogljičnega odtisa z uporabo naravnih virov energije.
Okoljevarstvena načela vključujemo tako v izvajanje storitev podjetja kot v odzivanje na
pričakovanja poslovnih partnerjev, lastnikov in drugih zainteresiranih javnosti, pri čemer okoljske
vidike našega delovanja obvladujemo s standardiziranim sistemom ravnanja z okoljem ISO 14001.


Cilje kakovosti zasledujemo z inovativnimi pristopi k vodenju procesov in z usmerjenim
prilagajanjem potrebam tržišča.



Z lastnimi praksami podpiramo trajnostni razvoj in čim hitrejši prehod v brezogljično družbo.



Zavzemamo se za izpolnjevanje veljavnih zahtev z rednim spremljanjem regulativnih zahtev in
pričakovanj zainteresiranih javnosti.



Podpiramo in v svoje procese vključujemo ideje in najboljše prakse s področja okoljsko
zasnovanih rešitev, ki imajo za cilj povečanje energetske učinkovitosti ter neodvisnosti
končnih odjemalcev in drugih deležnikov.



S stalnimi nadzori delovanja sistema vodenja kakovosti stremimo k njegovemu nenehnemu
nadgrajevanju in izboljševanju. Naše delovanje je v celoti usmerjeno v izboljševanje okolja z
odgovorno rabo naravnih virov, materialov in energije ter podprto s prizadevanji za čim
manjši vpliv naših aktivnosti na okolje in ljudi.



Smo prva izbira oziroma največji ponudnik postavitve sončnih elektrarn za samooskrbo
gospodinjstev v Sloveniji. Z izgradnjo sončnih elektrarn želimo nadaljevati tudi na
večstanovanjskih objektih in objektih poslovnih odjemalcev.



Razvijamo koncept virtualne elektrarne, v katerega bomo vključevali nove, t. i. aktivne
odjemalce.



Vztrajamo pri konceptu trajnostnega energetskega kroga. Njegova glavna cilja sta:
vzpostavitev možnosti shranjevanja električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov, ter
upravljanje hranilnikov energije v mikroomrežju na način, ki zmanjšuje vplive na
elektrodistribucijski sistem in pokriva konice porabe električne energije.
Direktor podjetja GEN-I Sonce d.o.o.
Gregor Hudohmet
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