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1

NAMEN

Ta splošni akt opredeljuje logotip SA in akreditacijske znake. Določa pravila za uporabo logotipa, ki ga
praviloma uporablja samo Slovenska akreditacija (SA), in pravila za uporabo akreditacijskih znakov za
akreditirane organe ter za sklicevanje na akreditacijo, ki jih morajo upoštevati vsi organi, akreditirani pri
SA. Prav tako določa pravila za sklicevanje SA na članstvo v mednarodnih združenjih za akreditacijo
EA, ILAC in IAF ter za sklicevanje na sporazume EA MLA, ILAC MRA in IAF MLA, tako za SA kot za
akreditirane organe. Določena so tudi pravila in načini za sklicevanje na akreditacijo za uporabnike
akreditiranih storitev.
Ta dokument je eden od splošnih aktov SA, ki urejajo zahteve za akreditacijo in pravila akreditiranja.
Njegova določila so sestavni del pogodb o vzpostavitvi in vzdrževanju akreditacije, ki jih SA sklepa s
strankami. Veljavne izdaje splošnih aktov SA, ki urejajo zahteve za akreditacijo in pravila akreditiranja,
so dostopne na sedežu SA in objavljene na spletnem mestu SA.

2

IZRAZI IN DEFINICIJE

Logotip SA je sestavljen iz simbola SA in napisa SA. Simbol SA je trikotne oblike in predstavlja
temeljni element v celostni grafični podobi Slovenske akreditacije. Napis SA sestavlja napis
SLOVENSKA AKREDITACIJA (slovenska različica) oziroma SLOVENIAN ACCREDITATION
(angleška različica). Podrobnejši opis logotipa je v prilogi 1.
Akreditacijski znak je znak, ki ga uporabljajo akreditirani organi za sklicevanje na akreditacijo in je
različen za različne tipe akreditiranih organov. Je kombinacija logotipa SA, identifikacijske številke
akreditiranega organa (številka akreditacije) in ustreznega akreditacijskega standarda oziroma drugega
normativnega dokumenta. Možne različice akreditacijskega znaka za različne tipe akreditiranih organov
so navedene v prilogi 2.
Kombinirani znak je znak, ki ga uporabljajo akreditirani organi, ki imajo s SA sklenjeno podlicenčno
pogodbo o uporabi znaka ILAC MRA oz. IAF MLA. Je kombinacija akreditacijskega znaka
akreditiranega organa in znaka ILAC MRA oziroma IAF MLA. Možne uporabe kombiniranega znaka so
navedene v prilogi 3.

3

PRAVILA ZA UPORABO LOGOTIPA SA

Logotip SA uporablja Slovenska akreditacija kot uradni razpoznavni znak. Pojavlja se v dveh različicah,
s slovenskim in angleškim izpisom naziva. Simbol SA se lahko v določenih primerih uporablja
samostojno, napis pa se vedno uporablja v povezavi s simbolom (logotip SA). Logotip SA je registriran
in pravno zaščiten.
Logotip in simbol SA uporablja osebje SA, na primer na dokumentih in publikacijah, ki jih izda SA, pri
komuniciranju (v glavah dopisov, v elektronskih sporočilih), na vizitkah in v promocijskem materialu.
Način vsake uporabe je vnaprej določen in odobren. Ocenjevalci in člani organov SA, ki niso člani
osebja SA, praviloma ne uporabljajo logotipa in simbola SA, razen v dokumentih, ki jih zanje pripravi
SA (npr. poročila o ocenjevanju, poročila o delu organov).
Logotip SA je sestavni del akreditacijskega znaka, ki ga uporabljajo akreditirani organi za sklicevanje
na akreditacijo.
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Logotip SA lahko za aktivnosti, povezane z akreditacijo, brez posebne privolitve SA, uporablja tudi
Vlada Republike Slovenije. Vsi ostali, ki bi želeli uporabiti logotip SA, lahko SA pisno zaprosijo za
dovoljenje. Prošnja mora vsebovati kratek opis namena uporabe in prikaz uporabe logotipa SA. SA
dovoli uporabo logotipa SA, če je le-ta v podporo dejavnostim in vrednotam SA, pripomore k promociji
SA, ni zavajajoča in ne vpliva negativno na dojemanje SA kot neodvisnega in nepristranskega organa.
Pravica za uporabo logotipa SA je omejena na osebo ali organ, ki zaproša za dovoljenje, in je ni možno
prenesti na tretjo osebo oziroma organ.
Podrobna pravila za reprodukcijo logotipa SA so podana v prilogi 1.

4
4.1

PRAVILA ZA SKLICEVANJE NA AKREDITACIJO
Splošno

Akreditirani organ se na akreditacijo lahko sklicuje na dva načina:
• z uporabo akreditacijskega znaka za ustrezen tip akreditiranega organa (različice za različne
tipe akreditiranih organov so navedene v prilogi 2), ki se sme uporabljati le skupaj z nazivom,
simbolom ali logotipom akreditiranega organa. To pomeni, da morata biti blizu drug drugega, oba v
glavi ali oba v nogi dokumenta, kadar tehnična izvedba tega ne omogoča, pa morata biti na isti
strani dokumenta. Akreditacijski znak v smislu poudarjenosti ali izpostavljenosti glede velikosti ali
lege ne sme prevladovati nad nazivom, simbolom oziroma logotipom akreditiranega organa; ali
• z navedbo izjave, katere oblika je predpisana: »Ime akreditiranega organa je akreditiran pri
Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LK-XXX / LP-XXX / LM-XXX / CP-XXX / CS-XXX / COXXX / K-XXX / SI-V-XXXX / P-XXX na področju kalibriranja (SIST EN ISO/IEC 17025) /
preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025) / preskušanja (SIST EN ISO 15189) / certificiranja
proizvodov, procesov in storitev (SIST EN ISO/IEC 17065) / certificiranja sistemov vodenja (SIST
EN ISO/IEC 17021-1) / certificiranja osebja (SIST EN ISO/IEC 17024) / kontrole (SIST EN ISO/IEC
17020, tip A/B/C) / okoljskega preverjanja (SIST EN ISO/IEC 17021-1) / preverjanja poročil o
emisijah toplogrednih plinov (SIST EN ISO 14065).«. Kot Ime akreditiranega organa v izjavi se
navede naziv pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika (polni ali skrajšan uradni naziv iz
poslovnega registra v Republiki Sloveniji), ki je nosilec akreditacije, lahko pa poleg tega tudi naziv
organizacijske enote oziroma naslov lokacije, ki je nosilec dejavnosti, na katero se sklic nanaša, na
način kot je opredeljen v prilogi k akreditacijski listini.
Akreditirani organ se lahko sklicuje na akreditacijo le na enega izmed zgoraj določenih načinov. Druge
navedbe (kot npr. 'akreditirano', 'akreditiran organ', 'akreditirana metoda' ali pa navedba akreditacijske
številke organa), ki bi jih bilo mogoče razumeti kot sklic na akreditacijo, niso dovoljene.
Akreditirani organ se sme sklicevati na akreditacijo oziroma uporabljati akreditacijski znak, če:
• ima veljavno akreditacijo za področje dejavnosti, v zvezi s katerim se sklicuje, in
• v zvezi s to dejavnostjo izpolnjuje vse zahteve za akreditacijo.
Akreditirani organ se sklicuje na akreditacijo pri poročanju rezultatov akreditirane dejavnosti, lahko pa
tudi pri informiranju o akreditiranih dejavnostih ali njihovem oglaševanju (v brošurah, predstavitvah, na
dopisih, v ponudbah ali podobno), za kar so pravila opredeljena v poglavjih 4.5 in 4.6.
Če akreditirani organ ob sklicevanju na akreditacijo želi uporabiti logotip ali tekstovni sklic druge
organizacije (npr. logotip CIPM MRA), mora na SA podati zahtevek z obrazložitvijo in predstavitvijo
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predvidenega načina uporabe za odobritev. Način uporabe mora zagotavljati pravilno razumevanje
pomena posameznih uporabljenih znakov oziroma sklicev.
Sklicevanje na akreditacijo in predstavitev rezultatov in drugih podatkov mora akreditirani organ vselej
izvesti na način, ki preprečuje napačno razumevanje ali zavajanje glede razumevanja omejitev in
obsega akreditacije. Če ima akreditirani organ akreditiran le del svoje dejavnosti, sme uporabljati
akreditacijski znak ali se sklicevati na akreditacijo le na način, ki omogoča jasno razumevanje, na kateri
del dejavnosti se sklicevanje nanaša. Če akreditirani organ opravlja dejavnost na več lokacijah, pri
čemer nekatere od teh niso vključene v obseg akreditacije, se sme sklicevati na akreditacijo le v zvezi
z delom, ki se opravlja na lokaciji, ki je vključena v obseg akreditacije.
Akreditacijskega znaka ali izjave akreditirani organ ne sme uporabljati na način, ki bi vsiljeval domnevo,
da:
• SA prevzema odgovornost za posledice, ki so rezultat izvajanja dejavnosti iz akreditiranega
obsega;
• SA potrjuje predmet kalibracije, preskušanja, kontrole, certificiranja ali preverjanja oziroma potrjuje
domnevo o skladnosti;
• je bil predmet, proizvod ali njegov del certificiran, zato ni dovoljeno označevanje teh z
akreditacijskim znakom ali izjavo, razen primerov, obravnavanih v poglavju 4.4.
V primeru začasnega odvzema ali preklica v celotnem obsegu ali le za del obsega (krčitev obsega
akreditacije) akreditacije mora akreditirani organ takoj prenehati uporabljati akreditacijski znak in se
mora prenehati na kakršenkoli način sklicevati na akreditacijo v delu, na katerega se začasni odvzem
ali preklic akreditacije nanaša. Z vseh javno dostopnih mest mora odstraniti akreditacijske listine,
reklamne panoje in podobno, na katerih se sklicuje na akreditacijo. Akreditirani organ mora svoje
stranke, ki jih zadeva sprememba v obsegu akreditacije zaradi začasnega odvzema ali preklica,
nemudoma obvestiti o tej spremembi in jih seznaniti z vsemi s tem povezanimi posledicami.
Nepravilna oziroma zavajajoča uporaba akreditacijskega znaka in kateregakoli drugega sklicevanja na
akreditacijo se obravnava kot neskladnost z zahtevami za akreditacijo, ki ima lahko za posledico tudi
začasen odvzem oziroma preklic akreditacije.
Kadar SA ugotovi, da se je na akreditacijo sklicevala neakreditirana organizacija, izvede potrebne
ukrepe, da prepreči nadaljnjo zlorabo in po potrebi uporabi tudi pravna sredstva.
Če akreditirani organ ugotovi neupravičeno uporabo njegovega akreditacijskega znaka ali
neupravičeno sklicevanje na njegovo akreditacijo pri uporabniku akreditirane storitve ali s strani
kogarkoli drugega, je dolžan s tem pisno seznaniti SA, kršitelja pa na to kršitev nemudoma pisno
opozoriti in ga pozvati, da izvede ustrezne ukrepe in akreditiranemu organu posreduje dokazila o
prenehanju neupravičenega sklicevanja. Akreditirani organ je dolžan na enak način ukrepati tudi, če ga
o tej kršitvi obvesti SA.
Akreditacijski znak se sme uporabljati zgolj v ustrezni obliki, velikosti in barvah, ki so določene v tem
dokumentu (v prilogi 2). Reprodukcija akreditacijskega znaka je mogoča le na podlagi izvornega znaka,
ki ga akreditiranemu organu priskrbi SA. Ne glede na način reprodukcije znaka mora biti zagotovljeno,
da pri tem ne prihaja do njegovega vidnega poslabšanja ali popačenja. Podrobna pravila za
reprodukcijo akreditacijskega znaka so podana v prilogi 2.
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Vsa splošna pravila veljajo tudi za uporabo akreditacijskega znaka in sklicevanje na akreditacijo v
elektronskih dokumentih in na spletu.

4.2

Pravila za sklicevanje pri poročanju rezultatov akreditirane dejavnosti

Pri poročanju rezultatov akreditirane dejavnosti se akreditirani organ na svojo akreditacijo sklicuje
praviloma z uporabo akreditacijskega znaka. S tem izjavlja, da je akreditiran za dejavnost, o kateri
poroča, in da so bile pri izvedbi izpolnjene vse zahteve, ki so pogoj za vzdrževanje akreditacije. Sklic
na akreditacijo se v zvezi z rezultati akreditiranega organa uporabi le na poročilih, certifikatih oziroma
dokumentih, ki vsebujejo rezultate akreditirane dejavnosti in katerih namen je poročanje rezultatov.
Akreditacijski znak se lahko nahaja le na prvi strani poročila/certifikata oziroma drugega dokumenta,
namenjenega poročanju. Rezultati iz poročil/certifikatov in drugih dokumentov, namenjenih poročanju,
brez sklicevanja na akreditacijo, se obravnavajo kot neakreditirana dejavnost, kar pomeni, da zanje ne
velja predpostavka, da so bili pridobljeni v skladu z zahtevami standardov serije SIST EN ISO/IEC
170xx.
Kakršnokoli sklicevanje na akreditacijo na dokumentih, ki vsebujejo samo rezultate neakreditirane
dejavnosti, ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno sklicevanje na akreditacijo v dokumentih in zapisih, ki
povzemajo rezultate, a so izdani z drugimi nameni (npr. članki, projekti, poročila o drugovrstnih
dejavnostih ugotavljanja skladnosti).
V dokumentih, katerih namen je poročanje rezultatov akreditirane dejavnosti, niso dovoljene druge
splošne izjave o statusu organa (npr. o njegovih akreditacijah, priglasitvah, pooblastilih, imenovanjih).
Izjemoma je lahko navedena identifikacijska številka (priglasitve, pooblastila, imenovanja), kadar se
dejavnost, ki se nanaša na tako identificiran status organa, v celoti ujema z vrsto in obsegom
akreditirane dejavnosti. Akreditirani organi, ki akreditirano dejavnost izvajajo kot priglašeni organi in za
to dejavnost niso pridobili akreditacije za namen priglasitve, neposredno ob sklicu na priglasitev v enaki
velikosti besedila navedejo tudi izjavo: »Laboratorij / certifikacijski organ / kontrolni organ / preveritelj ni
akreditiran za namen priglasitve.«
Če akreditirani organ izvaja dejavnost, za katero je pridobil akreditacijo pri SA, se je pri poročanju o
rezultatih dela načeloma dolžan sklicevati na status akreditacije, in sicer na način, ki je skladen s pravili
tega dokumenta. O vsaki opustitvi sklicevanja na akreditacijo se mora z naročnikom oziroma drugimi
uporabniki rezultata skleniti pisni dogovor, v katerem se med drugim pojasni, da rezultati, ki jih
akreditirani organ poroča na poročilu oz. certifikatu, ki ne vsebuje sklica na akreditacijo, ne štejejo za
akreditirane rezultate. Opustitve sklicevanja na akreditacijo niso dovoljene, če poročilo oz. certifikat
vsebuje rezultate akreditirane dejavnosti, za katero je akreditacija zakonsko ali pogodbeno (npr. s
shemo ugotavljanja skladnosti) predpisana, ali pa če bo takšno poročilo oz. certifikat poslan tretjim
strankam, razen kadar sklicevanje preprečuje zakonodaja. Za certifikacijske organe opustitve
sklicevanja na akreditacijo na certifikatih za dejavnosti, za katere imajo pridobljeno akreditacijo pri SA,
niso dovoljene. Določila tega odstavka veljajo tudi za morebitne dogovore z naročniki/odjemalci
akreditiranih storitev ali z regulatorji o poenostavljenem poročanju.
Akreditirani organ mora poskrbeti za nedvoumno razločevanje rezultatov akreditirane in rezultatov
neakreditirane dejavnosti. Praviloma jih podaja v ločenih dokumentih.
Izjema so poročila akreditiranih kalibracijskih, preskuševalnih in medicinskih laboratorijev, ki lahko
v nekaterih okoliščinah, in če je to potrebno zaradi preglednosti in uporabnosti, vključijo v
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poročila/certifikate s sklicem na akreditacijo tudi rezultate dejavnosti, za katere laboratorij ni akreditiran
ali pri njihovi pridobitvi ni izpolnil vseh zahtev za akreditacijo. Ta možnost se lahko uporabi zgolj pri
poročanju rezultatov istovrstne dejavnosti ugotavljanja skladnosti (kalibriranja, preskušanja, preiskav)
istega predmeta ali neposredno povezanih predmetov ugotavljanja skladnosti in kadar so rezultati
akreditirane in rezultati neakreditirane dejavnosti medsebojno neodvisni.
Pri tem velja načelo, da mora laboratorij stremeti k zadovoljitvi potreb naročnikov kot tudi drugih
uporabnikov njegovih rezultatov in zato vzdrževati akreditacijo celotnih sklopov kalibracij, preskusov
oziroma preiskav, ki jih običajno izvaja za določen namen (torej tistih, katerih rezultate poroča v istem
poročilu/certifikatu). V tem smislu je poročanje neakreditranih rezultatov v poročilih/certifikatih s sklicem
na akreditacijo umestno le v posamičnih primerih nerutinskih naročil ali v prehodnih obdobjih (npr. ob
spremembah oziroma v obdobju, ko laboratorij postopoma širi obseg svojih dejavnosti).
Vsak tak rezultat dejavnosti, za katero laboratorij ni akreditiran ali pri njegovi pridobitvi ni izpolnil vseh
zahtev za akreditacijo, mora biti jasno in nedvoumno označen kot neakreditiran. Laboratorij, ki izvede
vzorčenje in preskušanje oziroma kalibriranje, pa je vzorčenje izvedeno kot neakreditirana dejavnost,
o vzorčenju ne sme poročati v poročilu s sklicem na akreditacijo.
Akreditirani organ za pojasnitev razlike med akreditiranimi in neakreditiranimi rezultati uporabi ustrezen
akreditacijski znak, ki vključuje opombo o neakreditirani dejavnosti, in sicer:
− v primeru poročanja akreditiranih in neakreditiranih rezultatov v obliki posamičnega podatka (npr.
številka, kvalitativna ugotovitev) na istem poročilu, uporabi akreditacijski znak, ki vključuje opombo
»Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost«. Enaka opomba mora biti tudi na
vsaki strani, kjer so navedeni rezultati, ali pod vsako skupino tako označenih rezultatov. Oznaka #
mora biti navedena ob vsakem rezultatu neakreditirane dejavnosti, neposredno ob podani vrednosti
rezultata oziroma, če je rezultat naveden skupaj z enoto, ob enotah, v enaki velikosti kot te vrednosti
in v poudarjeni pisavi;
− v primeru poročanja akreditiranih in neakreditiranih grafičnih rezultatov (npr. slike, diagrami) na
istem poročilu, uporabi akreditacijski znak, ki vključuje opombo »Rezultati označeni z
neakreditirano se nanašajo na neakreditirano dejavnost«. Enaka opomba mora biti tudi na vsaki
strani, kjer so navedeni rezultati, ali pod vsako skupino tako označenih rezultatov. Beseda
neakreditirano se tedaj uporabi na vidnem mestu v povezavi z vsakim rezultatom, ki spada v
neakreditirano dejavnost (npr. v naslovu/podpisu slike, naslovu poglavja);
− v primeru poročanja rezultatov na oba zgoraj navedena načina (tj. posamičen podatek ali grafično)
na istem poročilu, uporabi akreditacijski znak, ki vključuje kombinirano opombo »Rezultati označeni
z # oz. neakreditirano se nanašajo na neakreditirano dejavnost«. Enaka opomba mora biti tudi na
vsaki strani, kjer so navedeni rezultati, ali pod vsako skupino tako označenih rezultatov.
Kombinirana opomba iz zadnje alineje in ustrezen akreditacijski znak se lahko uporabi tudi v
kateremkoli izmed zgornjih dveh primerov, opredeljenih v prvi oziroma drugi alineji.
Oblikovni način uporabe teh opomb v povezavi z akreditacijskim znakom je prikazan v prilogi 2.
Sklicevanje na akreditacijo z izjavo se uporabi le, kadar je sklicevanje z znakom tehnično neizvedljivo
ali drugače neprimerno. Izjavo se navaja na prvi strani dokumenta v bližini naziva, simbola ali logotipa
akreditiranega organa v črni barvi in velikosti znakov, ki prevladuje v besedilu dokumenta. Kadar so v
tem dokumentu vključeni tudi rezultati neakreditirane dejavnosti, se neposredno pod to izjavo v enaki
obliki in velikosti besedila navede še ustrezna opomba za pojasnitev razlike med akreditiranimi in
neakreditiranimi rezultati, kot je navedeno zgoraj.
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Kadar laboratorij poleg svojih rezultatov vključi tudi rezultate, ki jih je na tem predmetu preskušanja
oziroma kalibriranja izvedel drug laboratorij in za te preskuse oziroma kalibracije sam ni akreditiran,
mora te rezultate označiti kot neakreditirano dejavnost, tudi če jih je drugi laboratorij izvedel v sklopu
svoje akreditirane dejavnosti.
Akreditirani kalibracijski laboratoriji smejo akreditacijski znak ali izjavo o akreditirani dejavnosti
navajati na kalibracijskih certifikatih le, če je večina poročanih rezultatov akreditirana dejavnost.
Akreditirani preskuševalni laboratoriji se lahko sklicujejo na akreditacijo tudi na poročilih, v katerih je
manjši del poročanih rezultatov akreditirana dejavnost, vendar je to dopustno le v zgoraj opredeljenih
okoliščinah in ne kot stalna praksa.
Kot neakreditirana dejavnost morajo biti pri preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijih označena
tudi mnenja in razlage rezultatov, če so vključena v poročilo s sklicem na akreditacijo. Neposredno ob
navedenem mnenju oziroma razlagi se v enaki velikosti besedila navede izjava: »Mnenja in razlage so
neakreditirana dejavnost.« Bolj zaželeno pa je, da se mnenja in interpretacije podajo v ločenem
dokumentu brez sklica na akreditacijo.
Akreditirani kontrolni organi, certifikacijski organi in preveritelji se lahko sklicujejo na akreditacijo
le na dokumentih, katerih namen je poročanje rezultatov akreditirane dejavnosti, ki se v celoti nanašajo
na akreditirano dejavnost.
Akreditirani organi, ki imajo pridobljeno akreditacijo za več različnih področij akreditiranja, podajajo
rezultate na poročilih oz. certifikatih ločeno za vsako področje akreditiranja. Kombinirana uporaba več
akreditacijskih znakov na istem dokumentu, ki vsebuje rezultate akreditirane dejavnosti, ni dovoljena.
Če je akreditirani organ tudi certificiran s strani certifikacijskega organa (npr. za certificiranje sistemov
vodenja), pri poročanju rezultatov akreditirane dejavnosti ne sme uporabljati certifikacijskega znaka.

4.3

Pravila za sklicevanje na akreditacijo pri poročanju rezultatov zunanjih
ponudnikov storitev

Kadar akreditirani organ v dokumentu, v katerem poroča rezultate akreditiranih dejavnosti, povzame
tudi rezultate zunanjih ponudnikov storitev, mora vsak tak rezultat označiti z ustrezno opombo, ki
pojasnjuje, da je delo opravil zunanji ponudnik.
Če iz poročila zunanjega ponudnika ni razvidno, da je akreditiran pri SA ali drugem nacionalnem
akreditacijskem organu, s katerim ima SA sklenjen sporazum, in da je opravil dejavnost ugotavljanja
skladnosti kot svojo akreditirano dejavnost (ustrezen sklic na akreditacijo zunanjega ponudnika), mora
biti povzeti rezultat označen kot neakreditiran (z #). Če je iz poročila zunanjega ponudnika razvidno, da
je akreditiran pri SA ali drugem nacionalnem akreditacijskem organu, s katerim ima SA sklenjen
sporazum, in da je opravil dejavnost ugotavljanja skladnosti kot svojo akreditirano dejavnost (ustrezen
sklic na akreditacijo zunanjega ponudnika), se povzeti rezultat poroča kot akreditiran, kadar je za to
dejavnost akreditiran tudi organ, ki poroča.
Glede povzemanja rezultatov dejavnosti, za katere organ, ki poroča, ni akreditiran, glej 11. odstavek v
poglavju 4.2.
V nobenem primeru akreditirani organ ne sme uporabiti sklica na akreditacijo svojega zunanjega
ponudnika oziroma akreditacijskega znaka zunanjega ponudnika.
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4.4

Pravila za uporabo akreditacijskega znaka na kalibracijskih nalepkah in
nalepkah kontrolnega organa

Kadar akreditirani organ izvede kalibracijo ali kontrolo kot svojo akreditirano dejavnost, sme na predmet
kalibracije oziroma kontrole namestiti nalepko s sklicem na akreditacijo z ustreznim akreditacijskim
znakom. To je potrebno izvesti na način, ki preprečuje domnevo, da SA potrjuje predmet kalibracije
oziroma kontrole, zato naj bo praviloma poleg sklica na akreditacijo z ustreznim akreditacijskim znakom
na nalepki navedeno: logotip ali ime akreditiranega organa; identifikacija opreme/predmetov
ugotavljanja skladnosti; datum izvedenega ugotavljanja skladnosti in referenca na kalibracijski certifikat
oziroma poročilo o kontroli.
Sklic na akreditacijo na nalepkah je dovoljen zgolj v primeru, da je bila kalibracija oziroma kontrola
opravljena v celoti kot akreditirana dejavnost.

4.5

Pravila za sklicevanje na akreditacijo na dopisih z glavo

Akreditacijski znak se lahko skupaj z logotipom akreditiranega organa uporabi tudi v glavi dopisa. Prav
tako se lahko akreditirani organ na dopisih sklicuje na akreditacijo z izjavo, ne sme pa navesti sklica na
sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacij pri Evropskem združenju za akreditacijo (EA MLA)
iz poglavja 5.2.
Za dopise akreditiranega organa, kot so na primer ponudbe ali predračuni, ki se nanašajo v celoti na
neakreditirano dejavnost, akreditirani organ ne sme uporabiti dopisa s sklicem na akreditacijo. Kadar
se vsebina v dopisih z glavo nanaša delno na akreditirano in delno na neakreditirano dejavnost, mora
biti v zvezi s sklicevanjem na akreditacijo vidno vključena tudi nedvoumna izjava, npr. »Ponudba se
delno nanaša na neakreditirane dejavnosti.«, ter jasno in nedvoumno opredeljeno ter označeno, katere
dejavnosti so zajete v obsegu akreditacije in katere ne.
Če se za spremni dopis poročil/certifikatov, ki vključujejo tudi rezultate neakreditirane dejavnosti,
uporabi dopis s sklicem na akreditacijo, mora tak dokument na vidnem mestu vsebovati pojasnilo
okoliščin, npr. »Rezultati v priloženem poročilu/certifikatu se delno nanašajo na neakreditirano
dejavnost.«. Spremni dopisi poročil/certifikatov, ki ne vsebujejo rezultatov akreditirane dejavnosti, ne
smejo vsebovati sklicevanja na akreditacijo.

4.6

Pravila za sklicevanje na akreditacijo v promocijske namene

Akreditirani organ se na akreditacijo lahko sklicuje v poslovnih dokumentih (npr. spletna stran, objave
in promocijski material, brošure, glasila, tehnična literatura, poslovna poročila, ponudbe, računi, prijave
na razpis) le v primeru, da se njihova vsebina vsaj deloma nanaša na akreditirano dejavnost. Če se
vsebina nanaša na več področij akreditiranih dejavnosti, je dovoljena tudi kombinirana uporaba več
akreditacijskih znakov. Kadar se vsebina v poslovnih dokumentih nanaša tudi na neakreditirano
dejavnost akreditiranega organa, mora ta jasno in nedvoumno razmejiti dejavnosti, za katere je
akreditiran, od tistih, za katere ni, in jih ustrezno označiti.
Akreditirani organi se ne smejo sklicevati na akreditacijo v naslednjih primerih:
• na vozilih, razen če so to vozila, ki se uporabljajo le za izvajanje akreditirane dejavnosti, npr.
mobilni laboratorij;
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• na zastavah in stavbah, razen v notranjosti stavb, ter na razstavnih prostorih, v povezavi s
promocijo akreditirane dejavnosti in upoštevajoč druga pravila uporabe, navedena v tem
dokumentu;
• na vizitkah in podobnih tiskovinah.

4.7 Pravila za sklicevanje na akreditacijo, ki veljajo za uporabnike akreditiranih
storitev
Uporabnikom storitev akreditiranih organov ni dovoljena uporaba akreditacijskega znaka oziroma drugo
sklicevanje na akreditacijo, razen v sklopu uporabe celotnega poročila oziroma certifikata, ki jim ga je
izdal akreditirani organ, oziroma v primeru, da akreditirani certifikacijski organ za certificiranje sistemov
vodenja ali certifikacijski organ za certificiranje proizvodov, procesov in storitev svojemu uporabniku
storitev dovoli uporabo svojega znaka v kombinaciji z akreditacijskim znakom ali tekstovnim sklicem na
akreditacijo v skladu z določili v poglavju 4.7.1.
Uporabniki akreditiranih storitev morajo pri povpraševanjih o akreditaciji, pri sklepanju pogodb in v
razpisih ali predpisih, ki vključujejo zahteve po akreditaciji, nedvoumno opredeliti dejavnost, ki naj bo
akreditirana.
Uporabniki akreditiranih storitev se ne smejo sklicevati na sporazume EA MLA, ILAC MRA in IAF MLA
iz poglavja 5.2.
4.7.1

Posebna pravila uporabe akreditacijskega znaka, ki veljajo za uporabnike akreditiranih
storitev certifikacijskih organov za certificiranja sistemov vodenja in certificiranje
proizvodov, procesov in storitev

Akreditirani certifikacijski organ za certificiranje sistemov vodenja oziroma certificiranje proizvodov,
procesov in storitev sme dovoliti uporabo akreditacijskega znaka skupaj s svojim logotipom nosilcem
certifikata, katerih certifikacijo izvaja v okviru akreditirane dejavnosti. Ti smejo kombinirani znak
uporabljati le v glavah dopisov ter na promocijskem gradivu.
Nosilec certifikata certifikacijskega organa za certificiranje sistemov vodenja ne sme uporabljati
akreditacijskega znaka na izdelkih ali njihovi embalaži ali tako, da bi se nanašal na izvedeno storitev.
Če akreditirani certifikacijski organ za certificiranje sistemov vodenja certificira sistem vodenja organa
za ugotavljanje skladnosti, temu ne sme dovoliti uporabe akreditacijskega znaka na poročilih oziroma
certifikatih, saj so ti proizvod organa za ugotavljanje skladnosti.
Vsak akreditirani certifikacijski organ za certificiranje sistemov vodenja oziroma certificiranje
proizvodov, procesov in storitev, ki uporabnikom svojih storitev dovoli uporabo svojega znaka v
kombinaciji z akreditacijskim znakom ali tekstovnim sklicem na akreditacijo, mora v zvezi s tem določiti
potrebne politike in postopke. Ti postopki morajo vključevati tudi določila glede nadzora nad uporabo
tako kombiniranega znaka in določila ob prenehanju veljavnosti uporabnikom izdanih certifikatov
oziroma ob prenehanju akreditacije akreditiranega organa. Akreditirani organ nosi vso odgovornost za
nadzor nad tovrstno uporabo akreditacijskega znaka. Če akreditirani organ ugotovi neustrezno uporabo
akreditacijskega znaka pri uporabniku akreditirane storitve, je dolžan na to nemudoma opozoriti
uporabnika in s tem seznaniti SA.
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4.8 Pravila za izdajanje poročil in certifikatov v tujem jeziku
Kadar stranka na področju akreditirane dejavnosti posluje v drugem tujem jeziku kot angleščini in izdaja
poročila ali certifikate s sklicem na akreditacijo v dvojezični različici (tuj jezik/slovenščina ali tuj
jezik/angleščina), akreditirani organ po potrebi uporabi akreditacijski znak z ustrezno opombo v
slovenskem ali angleškem jeziku oziroma uporabi slovensko ali angleško različico izjave za sklicevanje
na akreditacijo (odvisno od tega, katerega od teh dveh jezikov uporabi v dvojezični različici). Angleška
različica izjave za namen sklicevanja na akreditacijo je predpisana na naslednji način: "Name of
accredited body is accredited by Slovenian Accreditation with accreditation number LK-XXX / LP-XXX
/ LM-XXX / CP-XXX / CS-XXX / CO-XXX / K-XXX / SI-V-XXXX / P-XXX in the field of calibration (SIST
EN ISO/IEC 17025) / testing (SIST EN ISO/IEC 17025) / testing (SIST EN ISO 15189) / certification of
products, processes and services (SIST EN ISO/IEC 17065) / certification of management systems
(SIST EN ISO/IEC 17021-1) / certification of persons (SIST EN ISO/IEC 17024) / inspection (SIST EN
ISO/IEC 17020, type A/B/C) / environmental verification (SIST EN ISO/IEC 17021-1) / verification of
GHG emission reports (SIST EN ISO 14065).".

5
5.1

PRAVILA ZA SKLICEVANJE NA ČLANSTVO V MEDNARODNIH ZDRUŽENJIH ZA
AKREDITACIJO IN NA MEDSEBOJNE SPORAZUME
Pravila za sklicevanje SA

SA obvešča zainteresirano javnost o svojem statusu članice EA, ILAC in IAF in statusu podpisnice
sporazumov o medsebojnem priznavanju akreditacij ter o namenu in pomenu teh združenj in
sporazumov z objavo na spletni strani SA (www.slo-akreditacija.si) ter ob različnih priložnostih
informiranja in izobraževanja o akreditaciji. Pri vseh svojih aktivnostih promovira priznavanje akreditacij
drugih podpisnic sporazumov.
SA ima dovoljenje za uporabo logotipov EA in ILAC v promocijske namene. Logotipa EA in ILAC
uporablja SA v kombinaciji z logotipom SA, in sicer levo ali desno od logotipa SA v isti višini oziroma
nad ali pod logotipom SA in v primerljivi velikosti, s pojasnilom, da je SA polnopravna članica ustreznega
združenja.
Informacija o podpisništvu sporazumov o medsebojnem priznavanju akreditacij je podana tekstovno na
vseh akreditacijskih listinah, ki se nanašajo na področja akreditiranja, na katerih je SA podpisnica
ustreznih sporazumov. Na takšnih listinah je uporabljen pod logotipom SA tudi znak ILAC MRA oziroma
IAF MLA. Sklic na znak IAF MLA se navaja le na tistih akreditacijskih listinah, pri katerih za celotno
akreditirano dejavnost velja mednarodni sporazum IAF MLA.
SA ima sklenjeno licenčno pogodbo o uporabi znakov ILAC MRA in IAF MLA.
SA uporablja logotip EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) brez registracijske številke za
namene promocije sistema EMAS ter na akreditacijskih listinah in prilogah k akreditacijski listini
okoljskih preveriteljev. SA logotip EMAS pridobi preko generatorja logotipa na uradni spletni strani
EMAS. Logotip EMAS SA uporablja v barvni in sivi različici.
SA ne uporablja znaka IAF CERTSEARCH.
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5.2

Pravila za sklicevanje akreditiranih organov

SA spodbuja sklicevanje svojih akreditiranih organov na status SA kot podpisnice sporazumov o
medsebojnem priznavanju.
Če je SA podpisnica sporazuma o medsebojnem priznavanju akreditacij pri Evropskem združenju za
akreditacijo (EA MLA) za področje, za katero je organ akreditiran, sme akreditirani organ poleg
akreditacijskega znaka navesti tudi sklicevanje na ta sporazum, in sicer z navedbo naslednje izjave:
»Ime akreditiranega organa je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LK-XXX / LPXXX / LM-XXX / CP-XXX / CS-XXX / CO-XXX / K-XXX / SI-V-XXXX / P-XXX na področju kalibriranja
(SIST EN ISO/IEC 17025) / preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025) / preskušanja (SIST EN ISO 15189)
/ certificiranja proizvodov, procesov in storitev (SIST EN ISO/IEC 17065) / certificiranja sistemov
vodenja (SIST EN ISO/IEC 17021-1) / certificiranja osebja (SIST EN ISO/IEC 17024) / kontrole (SIST
EN ISO/IEC 17020, tip A/B/C) / okoljskega preverjanja (SIST EN ISO/IEC 17021-1) / preverjanja poročil
o emisijah toplogrednih plinov (SIST EN ISO 14065), za katerega je SA podpisnica EA MLA
sporazuma.«
Akreditirani organ, ki se želi sklicevati na sporazume ILAC MRA in IAF MLA, mora s SA skleniti
podlicenčno pogodbo o uporabi kombiniranega znaka ILAC MRA oziroma IAF MLA. V tem primeru za
sklicevanje na akreditacijo poleg določil tega dokumenta veljajo tudi določila zadevne podlicenčne
pogodbe.
Primeri kombiniranih znakov in pravila za njihovo reprodukcijo so prikazani v prilogi 3.

6

OBRAVNAVA VLOG ZA ODSTOPANJE OD PRAVIL ALI ZA UPORABO, KI V TEM
DOKUMENTU NI OPREDELJENA

V primeru, da akreditirani organ oziroma organ v postopku pridobivanja akreditacije ne more izpolniti
posameznih zahtev, opredeljenih v tem dokumentu, lahko na SA poda vlogo s prošnjo za odstopanje
od pravil. Obrazloži, pri izpolnjevanju katerih zahtev ima težave in pojasni razloge ter predloge možnih
rešitev. SA ob prejemu vloge preveri upravičenost odstopanj od pravil. Sklep o upravičenosti oziroma
neupravičenosti odstopanj od pravil, opredeljenih v tem dokumentu, izda direktor SA. V primeru, da SA
prepozna, da je vloga neupravičena, direktor stranko o tem seznani s sklepom in opredeli rok, do
katerega mora stranka izvesti prilagoditve oziroma druge ukrepe ter način preverjanja izpolnjevanja
zahtev, ki so bile predmet vloge. Če se vloga prepozna kot upravičena, direktor izda sklep o odobritvi
odstopanj od pravil, v katerem se določi vsaj: v katerih vidikih se dovoljuje odstopanje od zahtev,
podrobnosti o odobrenem načinu izpolnjevanja zahtev (po potrebi vključno s primerom ustrezne
uporabe) in trajanje veljavnosti sklepa. Vloga se lahko prepozna kot delno upravičena in delno
neupravičena.
Akreditirani organ poda vlogo tudi, če se želi sklicevati na akreditacijo ali uporabiti akreditacijski znak
za namen, ki v tem dokumentu ni opredeljen. V vlogi opiše in obrazloži predvideni način uporabe. SA
ob prejemu vloge preuči ustreznost in preveri upravičenost načina takšne uporabe ter stranko o tem
seznani s sklepom.
SA ob vsakokratni novi izdaji tega dokumenta preveri, ali še obstajajo razlogi za odstopanja, ki so bila
odobrena s še veljavnimi sklepi, ter sklepe po potrebi prekliče ali spremeni.
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7

SPREMEMBE GLEDE NA PREJŠNJO IZDAJO

V 4. odstavku poglavja 4.1 dodana referenca na z vsebino povezanimi poglavji.
V 4. odstavku poglavja 4.2 dodano pojasnilo, da določila tega odstavka veljajo tudi za morebitne
dogovore z naročniki/odjemalci akreditiranih storitev ali z regulatorji o poenostavljenem poročanju.
V poglavju 4.5 dodano, da se lahko akreditirani organ na dopisih sklicuje na akreditacijo tudi z izjavo.
V poglavjih 4.5, 4.6 in 4.7 zamenjava izraza 'akreditacijski znak' s splošnim izrazom 'sklicevanje na
akreditacijo'.
V poglavju 5.1 pojasnjeno, da ima SA pridobljeno dovoljenje za uporabo logotipov EA in ILAC v
promocijske namene. Izvedeni tudi manjši popravki besedila.
V poglavju 10 posodobljena izdaja dokumenta EA-1/19 A.
V Prilogi 2 in Prilogi 3 dodani primeri akreditacijskih znakov z angleškimi opombami o neakreditirani
dejavnosti.

8

KONČNA IN PREHODNA DOLOČILA

/

9

OBVLADOVANJE DOKUMENTA

Veljaven dokument se nahaja v i4 (informacijski sistem SA). Čistopis je objavljen na spletni strani SA,
v tiskani obliki pa je dostopen na sedežu SA.
Posamezni izvodi so lahko obvladovani tudi v fizični obliki. Prejemniki oziroma mesta hranjenja so
razvidni iz zapisov o izdaji dokumenta.
Izpisi in kopije dokumenta so informativnega značaja in niso obvladovani izvodi. Veljavnost teh
dokumentov je treba preveriti v i4 ali na spletni strani SA.
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accreditation and reference to the EA MLA signatory status
EA-1/19 A: 04/2022, Rules for use of the EA logo
ILAC R4: 10/2016, Use of the ILAC logo and tagline
IAF PL 8: 04/2016, Rules for the use of the IAF logo
ILAC-P8: 03/2019, ILAC mutual recognition arrangement (Arrangement): Supplementary
requirements for the use of accreditation symbols and for claims of accreditation status by accredited
conformity assessment bodies
ILAC-R7: 05/2015, Rules for the use of the ILAC MRA mark
IAF ML 2: 2016, General principles on the use of the IAF MLA mark

Izdaja 18  v uporabi od 24. 11. 2022

Stran 12 od 19

Pravila za uporabo logotipa SA, za uporabo akreditacijskega
znaka in za sklicevanje na akreditacijo

Uredba (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in sveta z dne 25. novembra 2009 o prostovoljnem
sodelovanju organizacij v sistemu skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 761/2001 ter odločb Komisije 2001/681/ES in 2006/193/ES
IAF PL 9: 11/2019, General principles for the use of the IAF CERTSEARCH Mark

Izdaja 18  v uporabi od 24. 11. 2022

Stran 13 od 19

Pravila za uporabo logotipa SA, za uporabo akreditacijskega
znaka in za sklicevanje na akreditacijo

PRILOGA 1: LOGOTIP SLOVENSKE AKREDITACIJE
Logotip Slovenske akreditacije sestavljata simbol in slovenski ali angleški napis. Angleška različica
logotipa se uporablja le izjemoma.
a) slovenska različica

b) angleška različica

Simbol
Simbol Slovenske akreditacije je trikotne oblike. Trikotnik je enakostraničen in usmerjen navzgor. Nanj
sta delno položena dva kroga. Manjši krog sega iz trikotnika na njegovi levi stranici, večji krog pa na
spodnji stranici. Po spodnjem delu malega kroga in zgornjem delu velikega kroga poteka razmaknjena
valovnica, ki trikotnik deli na zgornji in spodnji del. Simbol je opredeljen z natančno konstrukcijo in se
ne sme spreminjati. Simbol lahko izjemoma nastopa brez napisa.
Napis
Napis Slovenske akreditacije je izpisan z velikimi tiskanimi črkami v tipografiji Franklin Gothic Bold.
Sestavlja ga napis SLOVENSKA AKREDITACIJA (slovenska različica) oziroma SLOVENIAN
ACCREDITATION (angleška različica). Napis je v obeh različicah poravnan desno od simbola, v
razmerju, ki ga določa konstrukcijska mreža. Napis mora vedno nastopati v povezavi s simbolom.
Barve
Logotip Slovenske akreditacije se lahko uporablja v barvni, črno-beli ali tonski različici.
Barvna različica: zgornji del simbola je sive barve: PANTONE 423 C ali 45 % K ali srebrna barva ali
srebrna folija (prestižnejša različica); spodnji del simbola in napis sta modre barve: PANTONE 281 C
ali 100 % C, 85 % M, 5 % Y, 35 % K.
Črno-bela različica: logotip se lahko uporablja v pozitivu ali negativu. Pri pozitivu so vsi sestavni deli
logotipa črni, barva podlage pa najpogosteje v beli barvi ali katerikoli drugi polni barvi. Pri negativu so
vsi deli logotipa beli, barva podlage pa najpogosteje v črni barvi (100 % B) ali katerikoli drugi polni barvi.
Tonska različica: zgornji del simbola siv (30 % B), spodnji del simbola in logotip pa črna (100 % B).
Tonski negativ se ne uporablja.

Izdaja 18  v uporabi od 24. 11. 2022

Stran 14 od 19

Pravila za uporabo logotipa SA, za uporabo akreditacijskega
znaka in za sklicevanje na akreditacijo

Velikost logotipa in pravila za reprodukcijo

Logotip se lahko neomejeno povečuje sorazmerno s konstrukcijsko mrežo.
•

Najmanjša še dovoljena višina logotipa H (glej shematski prikaz) je 8 mm.

•

Najmanjši dovoljen odmik od logotipa je H/2 (tj. 4 mm).

•

Največja dovoljena višina logotipa na dokumentih je 30 mm.

Izdaja 18  v uporabi od 24. 11. 2022

Stran 15 od 19

Pravila za uporabo logotipa SA, za uporabo akreditacijskega
znaka in za sklicevanje na akreditacijo

PRILOGA 2: AKREDITACIJSKI ZNAK
Možne različice akreditacijskega znaka za različne tipe akreditiranih organov so navedene v spodnji
tabeli.
Akreditirani organ

Akreditacijski znak

Kalibracijski laboratorij

Preskuševalni laboratorij

Medicinski laboratorij

Kontrolni organ

Certifikacijski organ za
certificiranje sistemov vodenja

Certifikacijski organ za
certificiranje proizvodov,
procesov in storitev
Certifikacijski organ za
certificiranje osebja

Okoljski preveritelj

Preveritelj poročil o emisijah
toplogrednih plinov

Izdaja 18  v uporabi od 24. 11. 2022

Stran 16 od 19

Pravila za uporabo logotipa SA, za uporabo akreditacijskega
znaka in za sklicevanje na akreditacijo

Pravila za reprodukcijo akreditacijskega znaka

•

Akreditacijski znak se uporablja v enobarvni različici, in sicer v črni barvi.

•

Najmanjša še dovoljena višina akreditacijskega znaka H (glej shematski prikaz) je 11 mm.

•

Najmanjši dovoljen odmik od akreditacijskega znaka je H/4 (tj. 2,75 mm).

•

Akreditacijski znak ne sme biti višji, kot je višina simbola (znaka, logotipa) akreditiranega organa
oziroma manjši, če bi sicer prevladoval. Na dokumentih praviloma ne sme biti višji od 30 mm.

Sklicevanje na akreditacijo v primeru poročanja akreditiranih in neakreditiranih dejavnosti v
istem dokumentu
Pravila za reprodukcijo akreditacijskega znaka z opombo o neakreditirani dejavnosti so enaka pravilom
za reprodukcijo akreditacijskega znaka.
Primeri akreditacijskih znakov z različnimi opombami o neakreditirani dejavnosti:

Naročilo akreditacijskega znaka
Akreditacijski znak in akreditacijski znaki z opombo o neakreditirani dejavnosti so na voljo v elektronski
obliki in jih za akreditirani organ pripravi SA. Akreditirani organ lahko naroči različice znakov z opombo
o neakreditirani dejavnosti v angleščini.
Obdelave izvirnih znakov, razen proporcionalne prilagoditve velikosti znaka do minimalne dovoljene
velikosti, niso dovoljene. Izvirni znaki so pripravljeni v ustreznih razmerjih in imajo upoštevan minimalni
odmik.
Izdaja 18  v uporabi od 24. 11. 2022

Stran 17 od 19

Pravila za uporabo logotipa SA, za uporabo akreditacijskega
znaka in za sklicevanje na akreditacijo

PRILOGA 3: SKLICEVANJE NA ILAC MRA IN IAF MLA
Pravila za reprodukcijo kombiniranega znaka ILAC MRA

•

Kombinirani znak se uporablja v enobarvni različici, in sicer v črni barvi.

•

Najmanjša še dovoljena višina kombiniranega znaka H (glej shematski prikaz) je 13 mm.

•

Najmanjši dovoljen odmik od kombiniranega znaka je H/4 (tj. 3,25 mm).

•

Kombinirani znak ne sme biti višji, kot je višina simbola (znaka, logotipa) akreditiranega organa.
Na dokumentih praviloma ne sme biti višji od 30 mm.

Sklicevanje na akreditacijo v primeru poročanja akreditiranih in neakreditiranih dejavnosti v
istem dokumentu
Primeri kombiniranega znaka z različnimi opombami o neakreditirani dejavnosti:

Naročilo kombiniranega znaka ILAC MRA
Ob podpisu ILAC MRA podlicenčne pogodbe akreditacijski organ prejme kombinirani znak in
kombinirane znake z opombo o neakreditirani dejavnosti v elektronski obliki, ki jih pripravi SA.
Akreditirani organ lahko naroči različice znakov z opombo o neakreditirani dejavnosti v angleščini.
Obdelave izvirnih znakov, razen proporcionalne prilagoditve velikosti znaka do minimalne dovoljene
velikosti, niso dovoljene. Izvirni znaki so pripravljeni v ustreznih razmerjih in imajo upoštevan minimalni
odmik.

Izdaja 18  v uporabi od 24. 11. 2022

Stran 18 od 19

Pravila za uporabo logotipa SA, za uporabo akreditacijskega
znaka in za sklicevanje na akreditacijo

Sklicevanje na IAF MLA
Pravila za reprodukcijo kombiniranega znaka IAF MLA

•

Kombinirani znak se uporablja v sivinski različici, pri čemer je akreditacijski znak v črni barvi.

•

Najmanjša še dovoljena višina kombiniranega znaka H (glej shematski prikaz) je 13 mm.

•

Najmanjši dovoljen odmik od kombiniranega znaka je H/4 (tj. 3,25 mm).

•

Kombinirani znak ne sme biti višji, kot je višina simbola (znaka, logotipa) akreditiranega organa.
Na dokumentih praviloma ne sme biti višji od 30 mm.

Naročilo kombiniranega znaka IAF MLA
Ob podpisu IAF MLA podlicenčne pogodbe akreditacijski organ prejme kombinirani znak v elektronski
obliki, ki ga pripravi SA.
Obdelave izvirnih znakov, razen proporcionalne prilagoditve velikosti znaka do minimalne dovoljene
velikosti, niso dovoljene. Izvirni znaki so pripravljeni v ustreznih razmerjih in imajo upoštevan minimalni
odmik.

Izdaja 18  v uporabi od 24. 11. 2022

Stran 19 od 19

