
 

Združenje kemijske industrije                                                     
Dimičeva 13 n 1504 Ljubljana n T: (01) 58 98 257, 58 98 000 n F: (01) 58 98 200 n info@gzs.si n www.gzs.si 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Prava kemija se začne pri ljudeh! 

 
 

PRILOGA IV Pravilnika članstva Skupine za POR 
 

PRAVILA 

uporabe logotipa Programa odgovornega ravnanja® 

 
Splošno 
 
Logotip Programa odgovornega ravnanja® vizualizira načela pobude Programa 
odgovornega ravnanja® (v nadaljevanju: POR), ki jih opredeljuje Svetovna listina POR.  
Logotip POR je skupna znamka nacionalnih združenj in podjetij, vključenih v POR, s katero 
izkazujejo svoje sodelovanje v tej pobudi. 
 
Pravila uporabe logotipa POR opredeljujejo osnovna pravila za uporabo le-tega. Njihov cilj je 
tudi spodbuditi včlanjena podjetja k uporabi logotipa POR,  saj takšni uveljavljeni simboli 
javnosti omogočajo, da takoj prepozna zavezo kemijske industrije k načelom POR.  
Zaželeno je, da nacionalna združenja in podjetja, vključena v POR, za komunikacijo v Sloveniji 
uporabljajo standardni logotip POR v slovenskem jeziku, v mednarodni komunikaciji pa 
logotipe POR v angleškem jeziku, kar bo omogočilo kar največjo prepoznavnost te pobude v 
svetovnem merilu. 
 
Logotip POR 

 
a) Logotip brez besedila 

Temelji na dveh navzgor obrnjenih dlaneh, ki objemata stilizirano molekulo. Izraža 
ključno sporočilo dobrega upravljanja s kemikalijami v skladu z načeli POR, 
opredeljenimi v Svetovni listini POR (glej Prilogo I Pravilnika članstva Skupine za Program 
odgovornega ravnanja®). 
 

b) Logotip z besedilom 

Sestavljen je iz zgoraj opisanega logotipa in besedila, ki se tesno navezuje na vizualni del 
logotipa. Besedilni del obsega angleško besedno zvezo »Responsible Care«, po možnosti 
pa tudi podnapis »Our Commitment to Sustainability.«, ali besedilo v drugih nacionalnih 
jezikih z namenom prilagoditve lokalnim potrebam (glej slovensko različico v Prilogi). 
Uporaba imen ali kratic združenj v logotipu ni dovoljena. 
 

c) Reprodukcija logotipa 

Obvezno: 
Oblike logotipa se nikakor ne sme spreminjati. 
Reprodukcije morajo vselej temeljiti na potrjenih različicah, bodisi fotografsko ali s 
pomočjo elektronskih datotek, ki jih razpošljejo nacionalna združenja, vključena v POR. 
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Delamo s člani za člane, vzpodbujamo sinergije z deležniki. 
 

 
Priporočeno: 
Besedilo logotipa naj bo tipa Times New Roman, krepko, kot je razvidno v Prilogi. 
Besedilo je lahko izpisano tudi v pisavi, ki ustreza potrebam nacionalnega združenja, 
podjetja ali lokalnega okolja. 

 
 
 
Primeri uporabe za podjetja 
 
a) Dovoljena uporaba 

Podjetja, ki so pristopila v nacionalni Program odgovornega ravnanja®, lahko logotip  
uporabijo za namene identifikacije podjetja s Programom odgovornega ravnanja® ter 
promocije podjetja ali izdelka v naslednjih primerih: 
 

· na glavah pisem; 
 

· na pravno zahtevanih poročilih oblastem, kadar je to ustrezno; 
 

· na informativnih gradivih, namenjenih izboljšanju skrbništva nad proizvodi ter 
partnerskega sodelovanja z dobavitelji in nadaljnjimi uporabniki kemikalij, na primer 
na varnostnih listih; 

 
· na svojih spletnih straneh; 

 
· v tiskanih ali na elektronskih medijih, na drugih promocijskih gradivih in v oglasih, ki 

predstavljajo ali promovirajo POR; 
 

· na zastavi, ki označuje eno od lokacij podjetja, na kateri uresničuje načela POR; 
 

· na razpoznavnih označbah podjetja ali njegovih skladiščnih cisternah, skladiščih, 
stavbah ali drugih objektih, ki jih ima podjetje v lasti ali dolgoročnem ekskluzivnem 
najemu, pod pogojem, da podjetje z objekti, na katerih so prikazani logotipi, upravlja 
neposredno in da je na njih prav tako izrazito prikazano tudi tovarniško ali trgovsko 
ime podjetja; 

 
o na transportnih objektih, vključno z lokomotivami, vagoni, tovornimi plovili, 

cevovodi, tovornjaki, gasilnimi vozili ali cisternami, ki jih ima podjetje v lasti ali 
dolgoročnem ekskluzivnem najemu, pod pogojem da je na njih prav tako 
izrazito prikazano tudi tovarniško ali trgovsko ime podjetja. Nacionalna 
združenja si pridržujejo pravico, da to točko kadarkoli spremenijo. 

 
 



                       

Združenje kemijske industrije 
Dimičeva 13 n 1504 Ljubljana n T: (01) 58 98 257, 58 98 000 n F: (01) 58 98 200 n info@gzs.si n www.gzs.si 
 
 
 

str. 3
_____________________________________________________________________________________________________ 

Delamo s člani za člane, vzpodbujamo sinergije z deležniki. 
 

b) Nedovoljena uporaba 

Logotipa Programa odgovornega ravnanja® ni dovoljeno uporabljati: 
  

· v kakršnih koli oglasih za podjetje ali izdelek ali na samem izdelku ali njegovi embalaži 
na takšen način, da bi bilo mogoče posredno ali neposredno sklepati, da je dani 
izdelek »izdelek Programa odgovornega ravnanja«; 

 
· na kakršnem koli gradivu, s katerim se izraža podporo ali nasprotuje vladnim 

pobudam, vključno z zakoni ali predpisi, pri čemer bi bilo izraženo stališče v jasnem 
nasprotju z načeli in smernicami POR;  

 
· v okviru storitev, ki jih zagotavljajo tretje osebe (z izjemo kemijskih industrijskih 

parkov, v kolikor so le-ti vključeni v nacionalni Program odgovornega ravnanja), kot 
so na primer preprodajalci ali pogodbeni prevozniki; 

 
· na zabojnikih, sodih ali drugih zbiralnikih za odpadke; 

 
· na pisarniški opremi, razen če propagira duh Programa odgovornega ravnanja. 

 
Logotip Programa odgovornega ravnanja je mogoče uporabiti kot način za posredovanje 
sporočil podjetja tako, da se besedno zvezo ali slogan vključi pod, vendar ne preblizu in 
neločljivo od logotipa. Takšno dejanje ne sme posegati v zaščitenost logotipa ali je ogrožati. 
 
 
 
 
Ljubljana, 29. november 2011            Mag. Marko Vresk 

Predsednik Upravnega odbora 
        GZS-Združenje kemijske industrije 
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Priloga: Primeri pravilne uporabe logotipa POR (oktober 2008): 
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