
NAVODILA ZA UPORABO 
CERTIFIKACIJSKIH OZNAK
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ZA PRIDOBITEV 
NOVEGA CERTIFIKATA

Certifikat, katerega imetnik ste 
postali, dokazuje zavezanost 
vaše organizacije učinkovitim 
sistemom vodenja in nenehnim 
izboljšavam. 

Certifikacijska oznaka je več 
kot le orodje za prikaz, da ste 
opravili certifikacijski postopek pri 
Bureau Veritas. Oznaka pomeni 
zanesljivost, trajnost in zaupanje, 
s čimer dodaja visoko vrednost 
vaši blagovni znamki.

Čestitamo! Zdaj, ko ste 
certificirani, lahko uporabljate 
svetovno priznano certifikacijsko 
oznako v oglaševalske namene 
na svojem spletnem mestu, 
družbenih omrežjih, na tiskovinah, 
označevalnih tablah, zastavah, 
vozilih, poslovnih stavbah idr.

Upamo, da boste v navodilih našli 
vse odgovore na vaša vprašanja. 
V nasprotnem primeru se obrnite 
na Bureau Veritas in z veseljem 
vam bomo pomagali.

CERTIFIKACIJSKE OZNAKE 
SO NA VOLJO ZA VSE 
STANDARDE SISTEMOV VODENJA

KAKOVOST
ISO 9001

OKOLJE 
ISO 14001 

VARNOST IN ZDRAVJE 
PRI DELU
ISO 45001

DRUŽBENA 
ODGOVORNOST
SA 8000

INFORMACIJSKA 
VARNOST
ISO 27001

PANOŽNO PRILAGOJENI 
STANDARDI
IATF 16949 (avtomobilska 
industrija),
AS/EN 9100 (aeronavtika),
ISO 22000 (prehrana),
FSC (gozdarstvo in les) itd.
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UPORABLJATI 
CERTIFIKACIJSKO OZNAKO?

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Certifikat dokazuje skladnost vaših sistemov vodenja z ustreznimi standardi, ne certificira lastnosti določenega izdelka 
ali storitve. Iz tega razloga morate biti previdni pri uporabi certifikacijskih oznak. Certifikacijske oznake ali sklicevanja na 
vaš certifikat se ne sme uporabljati na zavajajoč način, ki nakazuje certificiranje izdelkov ali storitev ali namiguje, da se 
certificiranje nanaša na dejavnosti in lokacije, ki so zunaj obseg certificiranja.

*Ta izdelek proizvaja organizacija, ki ima 
vzpostavljen sistem vodenja kakovosti ISO 9001, 
certificiran pri Bureau Veritas Certification. 

Certifikat Bureau Veritas Certification št.: 
XXXXXXX

Na izdelku ali na osnovni embalaži (panoji; prodaja na drobno)

Na večjih škatlah ipd., ki se uporabljajo za prevoz izdelkov 
(t.i. nosilna oz. tranzitna embalaža)

Na vozilih ali stavbah v oglaševalske namene

Na letakih, brošurah, spletnih straneh v oglaševalske namene

SPODNJA TABELA PRIKAZUJE, KJE JE OZIROMA 
NI DOVOLJENO UPORABLJATI CERTIFIKACIJSKE 
OZNAKE

*Z IZJAVO O IZDELKU

Opomba: Certifikacijske oznake Bureau Veritas Certification ni dovoljeno uporabiti na poročilih o laboratorijskih preskusih, kalibracijah, 
inšpekcijskih pregledov in na drugih certifikatih.
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VELIKOST IN
VSEBINA

SA 8000

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 9001 
ISO 14001
ISO 45001

BUREAU VERITAS 
Certification

ISO 27001

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

BARVE

VSEBINA CERTIFIKACIJSKE OZNAKE

OSNOVNE BARVE

ČRNO BELA RAZLIČICA

Certifikacijska oznaka vsebuje dve 
osnovni barvi

Certifikacijska oznaka prikazuje standard, za katerega ste certificirani (tj. ISO 9001, ISO 14001). To je edini del 
certifikacijske oznake, ki ga je mogoče spreminjati. Certifikacijska oznaka se lahko uporablja z ali brez sklicevanja na 
številko vašega certifikata, ki se sklicuje na vašo organizacijo.

Za ohranitev vizualne integritete mora biti okoli 
certifikacijske oznake prazen prostor - obroba. 
Obroba je enake širine kot polovica višine rdeče 
podlage oznake (h).

Pantone 404 C siva Pantone 200 C rdeča

DIMENZIJE

VELIKOST

ZAŠČITNA OBROBA

Minimalna višina oznake je 12 mm.

Opomba: Certifikacijske oznake so na voljo v različnih formatih: AI, EPS, PDF, JPG, PNG in HTML.

Minimalna 
višina:
12 mm

Zaščitna obroba

h

50 % h

50 % 
h
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LOČEN NABOR PRAVIL IN SMERNIC, 
KI DEFINIRAJO, KAKO PROMOVIRATI 
PRIDOBLJEN CERTIFIKAT NA SPLETU

UPORABA CERTIFIKACIJSKE 
OZNAKE NA VAŠI SPLETNI 
STRANI

SKLICEVANJE NA CERTIFIKAT 
NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

Ne pozabite: Certifikacijska oznaka 
je namenjena vašemu sistemu 
vodenja in ne vašim izdelkom ali 
storitvam. Certifikacijsko oznako sicer 
lahko prikažete na spletni strani, ki 
predstavlja izdelek, proizveden v 
organizaciji s certificiranim sistemom 
vodenja. V tem primeru morate k 
certifikacijski oznaki dodati izjavo 
o izdelku. Za spletne strani, ki 
predstavljajo več izdelkov, morate 
biti pozorni, da so vsi predstavljeni 
izdelki proizvedeni na lokacijah s 
certificiranim sistemom vodenja.

Odzivna spletna mesta za boljšo 
uporabniško izkušnjo prerazporejajo 
vsebino na straneh. Pozorni morate 
biti, da vaša odzivna spletna stran:

Objave na družbenih omrežjih morajo 
biti pogosto kratke, izogniti pa se 
morate zavajanju. Ko govorite o vašem 
certifikatu, se morate vedno sklicevati 
na poseben standard sistema vodenja 
in biti natančni:

Priporočena velikost: na vaši spletni 
strani (namizna različica) priporočamo, 
da je certifikacijska oznaka široka okrog 
200 slikovnih pik (največ 250 slikovnih 
pik).

Ne ločuje certifikacijske oznake od 
izjave o izdelku

Zagotavlja, da certifikacijska oznaka 
ohrani svojo minimalno velikost

Naš sistem ravnanja z okoljem je 
certificiran po ISO 14001 s strani 
Bureau Veritas

Bureau Veritas je dodelil našim 
izdelkom zeleni pečat
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KAKO VAM 
BUREAU VERITAS LAHKO POMAGA

ČE ŽELITE OGLAŠAVATI SVOJO NOVO PRIDOBITEV, 
VAM LAHKO POMAGAMO PRI IZVEDBI:

NUDIMO VAM DODATNE NAČINE KOMUNICIRANJA
IN IZPOSTAVLJANJA VAŠEGA CERTIFIKATA:

•  Skupaj lahko organiziramo svečano podelitev 
certifikata.

•  Lahko vam svetujemo pri optimalni uporabi 
certifikacijskih oznak.

•  V pregled in potrditev nam lahko pošljete sporočilo 
za javnost.

Akreditacijska določila imajo prednost pred informacijami v tem dokumentu. 
Uporaba certifikacijske oznake je pravica, ki jo certificirani organizaciji 
podeli certifikacijski organ. Ko vaš certifikat preteče ali je ukinjen, morate 
prenehati uporabljati vse oglaševalsko gradivo, ki vključuje sklicevanje na 
Bureau Veritas Certification.

Pravilna uporaba certifikacijske oznake je pogodbena obveznost. Njena 
uporaba se lahko preverja med presojami.

•  Svoje dosežke lahko delite na enem od naših dogodkov 
ali seminarjev.

•  Pomagamo vam pri pripravi študije dobrega primera 
prakse ali kratkega video posnetka.

•  Vašo pridobitev lahko objavimo na naših družbenih
omrežjih in vas s tem predstavimo krogu naših sledilcev.
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BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification nudi obširen portfelj storitev presoj, certificiranja in usposabljanja na področju 
kakovosti, okolja, varnosti in zdravja pri delu ter družbene odgovornosti po mednarodno priznanih 
standardih, lokalnih shemah in rešitvah prilagojenih potrebam strank. Globalna mreža strokovnih 
presojevalcev in širok nabor storitev podpira organizacije pri optimizaciji delovanja z nenehnimi izboljšavami 
njihovih procesov in sistemov vodenja.

Amerika

13

Azija, Srednji 
vzhod & Pacifik

30

Evropa

32

Afrika

18

www.bureauveritas.si

info.slo@bureauveritas.com



Bureau Veritas d.o.o.
Linhartova cesta 49a
SI – 1000 Ljubljana

info.slo@bureauveritas.com 
www.bureauveritas.si

Bureau Veritas je strokovna storitvena organizacija, 
ki s svojim delovanjem prispeva k pozitivni preobrazbi 
sveta. Več kot 78.000 zaposlenih podpira organizacije 
po vsem svetu s ciljem ustvarjanja boljše družbe. 
Odjemalcem nudimo vse storitve, ki so potrebne za 
doseganje, ohranjanje in dokazovanje skladnosti z 
zahtevami na področju kakovosti, okolja, varnosti in 
zdravja pri delu ter družbene odgovornosti.

Cilj Bureau Veritas Certification je ustvariti dodano 
vrednost za naročnike z zagotavljanjem storitev, ki 
jim omogočajo nenehne izboljšave in obvladovanje 
tveganj v hitro spreminjajočem se svetu. S storitvami 
prispevamo k ciljem naših strank, da ohranjajo 
skladnost, večajo zaupanje deležnikov in dosegajo 
odličnost.


