Sekcija gradbincev, Znak odličnosti v gradbeništvu

NAVODILA ZA UPORABO ZNAKA ODLIČNOSTI
Podjetje lahko uporablja Znak odličnosti v gradbeništvu v svojih marketinških aktivnostih, tiskovinah,
predstavitvah ali na svoji spletni strani.
Pri sklicevanju na prejeti znak odličnosti mora podjetje zagotoviti, da se logotip in listina ne pojavlja v
zvezi z dejavnostmi, ki niso ocenjevane ter da ni predstavljen na način, ki bi asociiral na certificirano
kakovost izdelkov oz. storitev.
Veljavnost znaka je dve leti. Dobitnik znaka pred potekom njegove veljavnosti vloži vlogo za ponovno
ocenjevanje na enak način kot za prvo ocenjevanje. Obstaja možnost podaljšane uporabe znaka za
največ tri mesece, v kolikor je podjetje po poteku veljavnosti znaka vložilo vlogo za ponovno
ocenjevanje. Znak odličnosti avtomatično in dokončno poteče, če tri mesece od poteka njegove
prvotne veljavnosti podjetje ne vloži vloge za ponovno ocenjevanje. Veljavnost znaka se prekliče s
pisnim sklepom.
V logotipu znaka odličnosti je navedeno koledarsko leto v katerem je bil znak pridobljen. Neposredno
pod logotipom pa je navedena kvaliteta (nivo) znaka in identifikacijska številka znaka. Prve štiri
številke so zaporedna številka znaka iz registra, druge štiri številke pa določajo mesec in leto
pridobitve. Ker je veljavnost znaka odličnosti dve leti, se po prehodu v naslednje koledarsko leto
imetniku znaka odličnosti pošlje nov logotip z novo letnico.
Podjetje lahko znak uporablja samo na način, da je poleg logotipa jasno viden tudi zapis pod znakom.
Sklicevanje na listino je dovoljeno z navedbo številke listine znaka odličnosti in datuma njene izdaje.
Logotip lahko dobitnik uporablja samo v času veljavnosti listine.

Nameščanje znaka na dokumente in spletno stran:
Dokumenti: Znak je pripravljen v 3 različicah (barvni - CMYK, enobarvni – Pantone in črnobeli različici)
Zapis datotek je v EPS, JPG in PDF obliki. Velikost znaka se lahko prilagodi glede na prostor, ki je na
razpolago. Okoli znaka je polje nedotakljivosti 1/4 širine znaka. Pod znakom je vpisana kvaliteta
(nivo) in številka znaka v Arial Normal pisavi , ki je centrirana na znak in oddaljena 1/8 širine znaka.
Višina črk se prilagodi velikost znaka in ne sme biti manjša od 4,5 pt, ne sme pa presegati širine
znaka. Najmanjša dovoljena širina znaka je 22 mm.
Spletna stran: Znak je pripravljen v JPG in GIF formatu velikost se prilagaja glede na prostor na
spletni strani. Okoli znaka je polje nedotakljivosti 1/4 širine znaka. Najmanjša dovoljena širina znaka
je 50 px.
Dobitnik znaka prejem elektronsko obliko logotipa znaka odličnosti v vektorskem in bitnem formatu.

