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Pravila za uporabo znaka »VARcert« in
sklicevanje na certificirano aktivnost
1

NAMEN

Institut za varilstvo d.o.o. (v nadaljevanju »IZV«) izvaja certificiranje proizvodov, procesov in
storitev, in sicer akreditirano v okviru svojega Certifikacijskega organa, skladno s standardom SIST
EN ISO/IEC 17065:2012 (Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za organe, ki certificirajo proizvode,
procese in storitve). Certifikacijski organ za svojo identifikacijo uporablja znak VARcert.
Ta pravila določajo certifikacijski znak VARcert in njegovo uporabo ter sklicevanje na certificirano
področje naročnika. Pravila za sklicevanje na certifikat in uporabo certifikacijskega znaka morajo
upoštevati vsi naročniki, ki so certificirani pri IZV.
2

IZRAZI IN DEFINICIJE

Znak VARcert: je sestavljen iz simbola VARcert in napisa VARcert.
Certifikacijski znak VARcert: je znak, ki ga uporabljajo certificirani naročniki za sklicevanje na
njihov status v povezavi s certificiranjem. Odraža izdajatelja in obseg certifikacije. Je kombinacija
znaka VARcert in navedbe področja certificiranja.
3

ZNAK VARcert

Znak VARcert je registriran in zaščiten. IZV ga uporablja kot uradni znak certifikacijskega organa.
4

PRAVILA ZA UPORABO CERTIFIKACIJSKEGA ZNAKA VARcert

Edini način za označitev statusa certificiranja je navedba certifikacijskega znaka oziroma navedba
ustrezne izjave skladno z zahtevami tega dokumenta.
Znak je dosegljiv v obliki slike .jpg in v treh variantah (2 različni velikosti, črno bela in barvna
varianta).
Primer:
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Certifikacijski znak v obliki slike (format *.jpg) pošljemo uporabniku po elektronski pošti na osnovi
potrjene izjave v prilogi.
Certificirani naročniki se smejo sklicevati na certifikacijo oziroma uporabljati certifikacijski znak, če:
- so certificirani oziroma je certifikacija veljavna,
- izpolnjujejo vse zahteve, ki so pogoj za vzdrževanje certifikacije.
Na certifikacijo se je mogoče sklicevati z uporabo certifikacijskega znaka ali s sklicem na certifikat
v celoti.
Certifikacijski znak se ne sme uporabljati na način, ki bi vsiljeval domnevo, da IZV prevzema
odgovornost za posledice, ki so rezultat izvajanja dejavnosti uporabnika.
Če ima naročnik certificiran le del svoje dejavnosti, sme uporabljati certifikacijski znak ali se
sklicevati na certifikat le na način, ki omogoča jasno razumevanje, na kateri del dejavnosti se
certifikat nanaša.
Če certificirani naročnik opravlja dejavnost na več lokacijah, nekatere od teh pa niso vključene v
obseg certifikata, se sme sklicevati na certifikat le v primerih, ko je bilo delo opravljeno na lokaciji,
ki je vključena v ta obseg.
V primeru odvzema ali začasnega preklica certifikata mora certificirani naročnik takoj prenehati
uporabljati certifikacijski znak ali se kakorkoli drugače sklicevati na certifikat na poročilih, nalepkah
in vseh dokumentih, ki so rezultat certificirane dejavnosti oziroma so z njo neposredno povezane.
Nato mora odstraniti z vseh javno dostopnih mest certifikacijske znake, na katerih se sklicuje na
certifikat.
Nepravilna oziroma zavajajoča uporaba certifikacijskega znaka oziroma sklicevanja na certifikat se
obravnava kot neskladnost z izpolnjevanjem zahtev za certificiranje, ki ima lahko za posledico tudi
začasen odvzem oziroma preklic certifikata v obsegu, na katerega se kršitev pravil uporabe
nanaša.
Certifikacijski znak se sme uporabljati zgolj v ustrezni obliki, velikosti in barvah, ki so določene v
tem dokumentu. Reprodukcija certifikacijskega znaka je mogoča le na podlagi izvornega znaka v
tiskani ali elektronski obliki, ki ga certificiranemu naročniku organu priskrbi IZV. Ne glede na način
reprodukcije znaka mora biti zagotovljeno, da pri tem ne prihaja do njegovega vidnega poslabšanja
ali popačenja.
Certifikacijski znak se sme uporabljati le skupaj z nazivom, simbolom ali logotipom certificiranega
naročnika, nad katerim v smislu poudarjenosti ali izpostavljenosti glede velikosti ali lege ne sme
prevladovati. To pomeni, da se morata nahajati blizu, običajno v glavi ali nogi dokumenta, vsekakor
pa na isti strani.
Pri uporabi na internetnih straneh, dopisnih listih ali v ponudbah, pri navajanju rezultatov dela, ali
pri oglaševanju dejavnosti in storitev morajo certificirani naročniki uporabljati certifikacijski znak ali
se sklicevati na certifikat na način, ki ne zavaja.
Certificirani naročnik nikakor ne sme uporabljati certifikacijskega znaka na izdelkih ali njihovih
deklaracijah. Prav tako ne sme certifikacijskega znaka uporabljati na način, ki bi impliciral
zavajajočo izvedbo del ali uslug s strani izdajatelja še posebej pa povezavo z neizvedenim
certificiranjem postopkov ali osebja. Uporaba tako ni dovoljena na napisnih ploščicah, izjavah o
skladnosti, poročilih o preskušanju,...
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Certificirani naročnik nosi vso odgovornost za uporabo certifikacijskega znaka. IZV ima pravico
nadzora nad uporabo certifikacijskega znaka. Če ugotovi njegovo neustrezno uporabo pri
certificiranem naročniku, je ta dolžan nemudoma prenehati z neustrezno uporabo certifikacijskega
znaka in izvesti zahtevane korektivne ukrepe, ki jih določi IZV.
Naročnik se strinja, da lahko IZV za namenoma zavajajočo uporabo certifikacijskega znaka
uveljavlja odškodnino od najmanj 5.000,00 EUR pa do dejansko ocenjene vrednosti škode.
Pri strankah, ki uporabljajo znak VARcert, se pri presojah kontrolira uporabo znaka. Vsak DPposebej.

5

KONČNA IN PREHODNA DOLOČILA

Morebitna utemeljena odstopanja od teh pravil odobri direktor IZV.
6

PRILOGE

Izjava za pridobitev certifikacijskega znaka VARcert in strinjanju s pogoji uporabe certifikacijskega
znaka VARcert.
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IZJAVA
Spodaj podpisani predstavnik certificiranega uporabnika »VARcert« želim prejeti ustrezen
certifikacijski znak VARcert in ob tem izjavljam, da ga bomo uporabljali v skladu z
dokumentom:
PRAVILA ZA UPORABO ZNAKA »VARcert« IN SKLICEVANJE NA CERTIFICIRANO
AKTIVNOST NAROČNIKA objavljenega na spletni strani www.i-var.si
Prosimo, da nam ustrezen certifikacijski znak pošljete na naslednji elektronski naslov:

ŽIG:
Direktor podjetja:

Skeniran dokument pošljite na info@i-var.si.

Ozn.: PZK-dodatek 15, rev. 1 (30.07.2018) – PRILOGA

Številka strani: 1 / 1

