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ZNAK 
globalne prepoznavnosti

Smo vodilni ponudnik storitev testiranja, kontrole in certificiranja na svetu. Naše 
stranke, ne glede na panogo v kateri delujejo, z nami rešujejo izzive na področju 
kakovosti, varnosti in zdravja pri delu, zaščite okolja in družbene odgovornosti. 

Že več kot 190 let nam stranke zaupajo pri rešitvah na področju tehnične podpore, 
verifikacije skladnosti ali ohranjanja certifikatov. Podpiramo jih v izboljšanju efektivnosti 
skozi celoten življenjski cikel njihovih sredstev in produktov ter preko nenehnega 
izboljšanja njihovih procesov in sistemov vodenja.

Naše ekipe po vsem svetu imajo pomembno poslanstvo: ohranjanje človeštva, sredstev 
in okolja z identificiranjem, preprečevanjem, upravljanjem in zmanjševanjem tveganj.

Več kot 70 letna tradicija na področju 
kontrole količine in kakovosti lesa in 
lesnih proizvodov.

Zmanjšajte stroške z učinkovitim 
obratovanjem in vzdrževanjem ter 
upravljanjem varnosti in zdravja pri 
delu. 

Visoka strokovnost in izkušenost 
naših inženirjev.

Dosežite stalno kakovost s kontrolo 
vaših dobaviteljev, procesov in 
proizvodov.

Lokalna prisotnost, ki vam 
omogoča izvedbo storitev v 
slovenščini.

Izkoristite trajnostne prakse za 
ocenjevanje in potrjevanje 
energetske in okoljske 
učinkovitosti vaših sredstev.

Prisotnost na področju certifikacije 
v lesarstvu in gozdarstvu od leta 
2007.

Zaradi naše globalne prisotnosti 
vam lahko ponudimo znanje 
strokovnjakov z vsega sveta.

Zagotovite si zaupanje deležnikov z 
dokazovanjem skladnosti s predpisi 
in standardi.

Bureau Veritas vam nudi podporo ne glede na to v katerem delu lesno predelovalne
verige se nahajate. Naše osnovno vodilo je skrb za okolje, družbeno odgovornost in
trajnostne rešitve, pri čemer se trudimo v kar se da največji meri upoštevati vaše želje. 
Strokovnjaki Bureau Veritas s poznavanjem lesa, izkušnjami pri izvajanju kontrole in 
s sodobno merilno opremo zagotavljajo predvideno kakovost lesnih proizvodov. 
Pravočasno vas opozorimo na morebitne nepravilnosti v zgradbi lesa, mehanske 
napake, odstopanja v barvi lesa in patološke spremembe. Bureau Veritas vam nudi 
certificiranje po svetovno priznanih shemah FSC® (Forest Stewardship Council®) in 
PEFCTM (Programme for the Endorsement of Forest CertificationTM). Imetniki 
certifikatov zagotavljate svojim odjemalcem, da certificiran les in lesni proizvodi izvirajo 
iz gozdov, v katerih se gospodari okolju primerno, družbeno sprejemljivo in ekonomsko 
učinkovito. Glavne prednosti , ki vam ji prinašaio naše storitve so trajnostni razvoj in 
nenehne izboljšave v gozdno-gospodarskem sistemu, vzpostavitev sledljivosti 
certificiranega lesa do končnega proizvoda in dvig konkurenčnosti na zahtevnih trgih.
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R e c i k l i r a n j e  p a p i r j a

GOZDARSTVO
Certificiranje odgovornega upravljanja z gozdovi (FSC®)

Certificiranje trajnostnega upravljanja z gozdovi (PEFCTM)

Dokazovanje legalne sečnje lesa (uredba 995/2010 - EUTR)

Nadzor izvajanja sečnje in spravila lesa

Skladnost s predpisi in standardi

Kontrola količine in kakovosti za hlodovino

Strokovna mnenja in reševanje reklamacij

Varnost in zdravje pri delu

Protieksplozijska zaščita ATEX

Certificiranje sistemov vodenja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ...)

PRIMARNI SEKTOR SEKUNDARNI IN TERCIARNI SEKTOR
FSC®, PEFCTM CoC in ISO 38200 certificiranje (zagotavljanje sledljivosti v proizvodnji)

Biomasud

Priprava sistema potrebne skrbnosti skladno z uredbo 995/2010 - EUTR

Ugotavljanje količine in kakovosti proizvodov

Nadzor kakovosti pred odpremo in izdaja potrdil

CE marking

Strokovna mnenja in reševanje reklamacij

Varnost in zdravje pri delu

Protieksplozijska zaščita ATEX

Preverjanje poročil o emisija toplogrednih plinov (EU ETS)

Certificiranje sistemov vodenja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ...)

Verifikacija trajnostnih poročil (GRI …)

FSC®, PEFCTM in ISO 38200 certificiranje

Priprava sistema potrebne skrbnosti po EUTR shemi

Kontrola pragov in električnih drogov

Kontrola in nadzor otroških igral (letni periodični pregledi)

Nadzor kakovosti talnih oblog

Reševanje reklamacij in izvedeniška mnenja

Certificiranje sistemov vodenja 
(ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ...)

KONČNI UPORABNIK
Reševanje reklamacije

Strokovna mnenja

Ugotavljanje količine in kakovosti

Izvedeniška mnenja

Strokovna mnenja in usposabljanja na področju 
standardov in predpisov v gozdarstvu in lesarstvu

RECIKLIRANJE
FSC®

PEFCTM

ISO 38200

Kontrola količine in kakovosti

Biomasud

Biogoriva (REDCERT, ISCC EU)

Certificiranje sistemov vodenja 
(ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ...)

PREVERITE IZVEDLJIVOST ZMANJŠAJTE TVEGANJA NADZIRAJTE IZVEDBO IN STROŠKE IZBOLJŠAJTE UČINKOVITOST IN IZVEDBO

S T O R I T V E  N A  P O D R O Č J U  G O Z D A R S T V A  I N  L E S N I H  I Z D E L K O VBUREAU VERITAS
LES IN LESNI PROIZVODI


