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Akreditacija: Globalno orodje v podporo javni politiki 
 
 

Standardi, akreditacija in ugotavljanje skladnosti so tržna orodja, ki jih lahko oblikovalci 

vladne politike uporabljajo za zagotavljanje boljše pravne ureditve, varstva okolja, javne 

varnosti, preprečevanja goljufij, pravičnih trgov in zaupanja javnosti. Ta orodja niso tako 

splošno znana in razumljena, kot bi morala biti. Vendar pa je po svetu veliko primerov, ko 

je javni sektor akreditirano ugotavljanje skladnosti sprejel kot sredstvo za doseganje ciljev 

javne politike. Zato ta brošura vsebuje pregled, s katerim je oblikovalcem politike, 

regulatorjem in uradnikom javnega sektorja razloženo, zakaj in kako lahko ta orodja 

uporabljajo na svojih področjih dejavnosti, in sicer s pomočjo študij primerov, ki kažejo:  
 
 

l kako lahko vlada s spodbujanjem uporabe 

ugotavljanja skladnosti pomaga izboljšati 

poslovanje; 

 
l kako se lahko vlada zanese na to, da bodo 

akreditacijski organi čim bolj zmanjšali 

tveganje in spodbujali trgovanje; 

 
l kako lahko akreditirano ugotavljanje 

skladnosti pomaga zagotavljati in izvajati 

vladno politiko;  

 
l kako zasebni sektor uporablja akreditacijo, da 

bi dosegel zaupanje v trg;  

 
l kako akreditirano ugotavljanje skladnosti 

pomaga regulatorjem pri reguliranju;  

 
l kako lahko vlada izboljša svojo uspešnost, 

tako da pri lastnih organih uporablja 

ugotavljanje skladnosti. 

Namen predstavitve področij politike, kot so 

gospodarski razvoj, javni sektor, zdravstvo in 

varstvo okolja, na katerih se uporablja ugotavljanje 

skladnosti, je zagotoviti vpogled, tako da lahko 

akreditirano ugotavljanje skladnosti služi kot orodje 

v podporo javni politiki. 

 
Za več informacij je na voljo cela vrsta študij 

primerov, neodvisnih raziskav in podpornih 

informacij na spletni strani 

www.publicsectorassurance.org, ki je posebej 

razvita za zagotavljanje večjega vpogleda 

organizacij javnega sektorja v koristi uporabe 

akreditiranih storitev ugotavljanja skladnosti. 

http://www.publicsectorassurance.org/
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Kakšna je povezava med standardi in akreditacijo? 
 
 

Standardi so dogovorjeni način, kako kaj narediti; so dokumenti, ki z zanesljivimi 

in preglednimi procesi ter z vključevanjem vseh relevantnih deležnikov v proces 

priprave zajemajo trenutno dobro prakso. 
 
 

Z akreditacijo se na podlagi mednarodnih 

standardov opredeli strokovna kompetentnost in 

integriteta organizacij, ki nudijo storitve ugotavljanja 

kakovosti, kot so preskušanje, certificiranje, kontrola 

in kalibracija. Tako se lahko akreditacija uporabi za 

overitev skladnosti s standardom. Akreditacija je 

nepristranski in objektiven proces, ki ga izvajajo tretje 

stranke; ponuja najbolj pregledno in najbolj široko 

sprejemljivo pot z najmanj podvajanja za 

zagotavljanje verodostojnih in zanesljivih rezultatov 

ugotavljanja skladnosti. 

 
V večini držav so akreditacijski organi vzpostavljeni 

zato, da zagotavljajo, da so organi ugotavljanja 

skladnosti pod nadzorom pristojnega organa. 

Mednarodno priznani akreditacijski organi, ki so 

strokovno ovrednoteni kot kompetentni, podpišejo 

mednarodne dogovore, s katerimi se poveča 

sprejemljivost izdelkov in storitev prek meja, s čimer 

se ustvarja globalna infrastruktura za podporo 

regulativnim procesom odobravanja v trgovini in 

zaupanju v trg. 

Na področju akreditiranja certifikacijskih in 

verifikacijskih oziroma validacijskih organov upravlja te 

dogovore IAF, na področju akreditiranja laboratorijev 

in kontrolnih organov pa ILAC. Ta sistem omogoča, da 

je delo, ki ga izvajajo akreditacijski organi, usklajeno po 

celem svetu in da se mednarodni standardi vzdržujejo 

od enega akreditacijskega organa do drugih. Rezultat 

tega je, da je izdelke in storitve, ki so preskušeni ali 

kontrolirani pod okriljem IAF in ILAC, mogoče povsod z 

enakim zaupanjem sprejeti. 
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Kako lahko akreditacija podpira javno politiko? 
 
 

S pomočjo akreditacije se lahko na različne načine podpira vladna politika. Trgi se na 

primer lahko "samoregulirajo" s tem ko podjetja prostovoljno pristanejo na izpolnjevanje 

predpisanih standardov. To se lahko uporabi, kadar je treba trgom zagotoviti, da se posli vodijo 

s čim manjšim tveganjem, medtem ko vlada nima želje po regulativnem posredovanju. Na 

primer, neka dejavnost ali poklic se lahko odloči, da bo za spodbujanje etičnega ravnanja 

sprejel lastni kodeks ravnanja. Vlada lahko spodbuja uporabo standardov za 

uresničevanje politike ali mogoče celo želi sponzorirati nastanek standarda za določen 

namen. Vlada lahko z določeno industrijo tudi sodeluje pri razvoju standarda ali kodeksa 

ravnanja ali kakšnega drugega načina ugotavljanja skladnosti, ki pri postavljanju 

standardov in dovoljevanju dejavnosti vključuje druge stranke. Akreditirano ugotavljanje 

skladnosti zagotavlja skladnost s takimi standardi.  
 

 
 
 

Študija primera – Forenzična znanost za 

potrebe kazenskega pravosodnega 

sistema  

 
l Kodeksi ravnanja, ki jih je odobrilo Notranje 

ministrstvo Združenega kraljestva, zahtevajo od 

izvajalcev forenzičnih storitev, da predložijo 

dokaze, ki jih izvedejo "kompetentne" 

organizacije.  
 

l Odobreni kodeksi ravnanja gradijo na 

ISO/IEC17025, mednarodno sprejetem 

standardu za laboratorijsko preskušanje, z 

dodatnim poudarkom na validaciji, 

obvladovanju onesnaževanja in varnosti 

informacij. 
 

l Javni in zasebni laboratoriji izvajajo kodeks 
ravnanja, da bi zagotovili svojo skladnost. 

 

l Z akreditacijo ti laboratoriji vlivajo zaupanje 

regulatorju in kazenskemu pravosodnemu 

sistemu. 

 

Kot drugo možnost si lahko podjetja, ki z 

akreditacijo izkazujejo skladnost s standardi, 

zaslužijo "priznanje" regulatorjev, ki jim zaupajo, da 

izpolnjujejo svoje zakonske obveznosti. To 

regulatorjem omogoča, da zmanjšajo število 

nadzornih in kontrolnih obiskov 

Študija primera – Stanovanjska uprava 

Hong Konga določa uporabo certificiranih 

izdelkov 

l Stanovanjska uprava Hong Konga zgradi v 

Hong Kongu na leto povprečno 20.000 

stanovanj za javni sektor. 

l Kakovost gradbenih materialov in sestavnih 

delov je glavna skrb Stanovanjske uprave in 

gradbene industrije, saj bi predelava morebitnih 

neskladnih stavbnih izdelkov za projekte 

gradnje stanovanj imela časovne in stroškovne 

posledice. 
 

l Stanovanjska uprava zahteva, da se za deset 

glavnih gradbenih materialov v njenih gradbenih 

projektih uporabijo certificirani izdelki.  

l Akreditirano certificiranje izdelkov je zanesljiv 

način zagotavljanja kakovosti proizvodnje skozi 

celoten proizvodni proces, od vhodnih surovin, 

proizvodnje, kontrole do izbire vzorcev in 

preskušanja. 

in s tem prihranijo davkoplačevalski denar. S tem 

"zasluženim priznanjem" se lahko dosežejo enaki ali 

boljši izidi kot z regulativo, le da na prostovoljni podlagi. 

Na ta način  se zmanjšajo stroški regulative, tako za 

vlado kot za regulirano dejavnost. 
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Študija primera – Podpiranje 

trajnostnega zdravja živali v Afriki  

 
l Bocvanski inštitut za cepiva (BVI) je javno 

podjetje, ustanovljeno s strokovnim 

sodelovanjem med podjetjem MERIAL, 

vodilnim podjetjem na področju raziskav, 

proizvodnje in dobave cepiv za živali, in vlado. 
 

l Z akreditiranim preskušanjem in certificiranjem 

zagotavljajo kakovost cepiv, ki jih proizvajajo, 

ustvarjajo notranjo učinkovitost, zmanjšujejo 

odpadke in prihranijo denar. 
 

l Prav tako tudi izboljšujejo dostop na trg in 

upravičenost do novih naročil, kar dokazuje iz 

leta v leto večja rast.  
 

l Dve tretjini vseh cepiv, proizvedenih pri BVI, se 

na leto izvozi v več kot 15 držav Afrike in 

Srednjega Vzhoda. 

 

 

Akreditacijski sistem lahko podpira tudi javno politiko, 

s tem da vlada določi regulativne zahteve na najvišji 

ravni, trgu pa prepusti določanje, kako naj se ta 

splošna načela izpolnjujejo v smislu tehničnih rešitev. 

Študija primera – Varnost hrane v 

Viktoriji, Avstralija 

 
l V avstralski državi Viktorija na vseh področjih 

dobaviteljske verige za meso, perutnino in 

morsko hrano deluje Primarna varnostna 

shema. 
 

l Shema obvladuje sistem presoj na podlagi tveganja, 

‘kjer je pogostnost presoj pri pridobiteljih licence 

določena v skladu z ravnijo tveganja, 

povezanega z izdelkom, ki se obdeluje na 

objektu. Večje, kot je ocenjeno tveganje, večje 

število presoj je potrebno’.  

l Shema priznava prednosti akreditirane 

certifikacije po ISO 9001, saj ‘ima lahko vsak 

objekt za predelavo mesa s četrtletnim urnikom 

presoj, ki je v svoje delovanje vključil akreditiran 

sistem zagotavljanja kakovosti po ISO 9001, 

pogostnost svojih presoj prilagojeno na dvoletni 

urnik presoj. 

 V nekaterih primerih se lahko uporaba standardov 

navaja v regulativi. V drugih primerih se lahko sam trg 

odloči, da bo razvil standarde za lastno usmerjanje 

glede stanja tehnike in tako pomagal s skladnostjo.

 

 

Študija primera – Novi pristop v Evropski 
Uniji 

 
l Evropski “Novi pristop” k tehnični 

harmonizaciji vključuje več kot 4.000 

standardov, ki se uporabljajo v podporo 

regulaciji.  
 

l V okviru Novega pristopa se akreditacija 

uporablja za zagotavljanje kompetentnosti tistih 

organizacij, ki preverjajo skladnost s standardi 

(‘priglašeni organi’). 
 

l V skladu s Sporazumom o tehničnih ovirah v 

trgovini Svetovne trgovinske organizacije (WTO 

TBT) je skladnost z regulativo obvezna, 

medtem ko ostaja skladnost s standardi 

prostovoljna.. 

Zalivske države (GCC) upravljajo Regulativni 

sistem enotnega trga  

 
l Države članice GCC (Združeni arabski emirati, 

Kraljevina Bahrain, Kraljevina Saudova Arabija, 

Sultanat Oman, Država Katar, Država Kuvajt in 

Republika Jemen) upravljajo enoten regulativni 

sistem za obvladovanje izdelkov na trgu GCC. 
 

l Sistem sestavljata dva kompleta tehničnih  

predpisov (TR) – horizontalni predpisi, ki se 

nanašajo na vse izdelke, ki želijo imeti dostop na 

enotni trg GCC, in vertikalni predpisi, od katerih 

vsak obravnava eno kategorijo izdelkov, kot so 

npr. igrače in nizkonapetostne naprave. 
 

l Akreditacija je bistveno orodje za izvajanje tega 

regulativnega sistema, saj je uporabljena v vseh 

predpisih za zagotavljanje kompetentnosti 

priglašenih organov. 
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Kakšno korist zagotavlja akreditacija? 
 
 

Akreditirani organi ugotavljanja skladnosti lahko med drugim podpirajo naslednje 

funkcije: 
 

l overjanje skladnosti s standardi in predpisi 
 

l dokazovanje kompetentnosti 
 

l ocenjevanje tveganja in njegovo obvladovanje 
 

l izvajanje varnostnih predpisov, kot so gradbeni predpisi 
 

l varnost hrane in pitne vode 
 

l varstvo okolja 
 

l nadzor nad zdravstvenimi storitvami in storitvami socialnega skrbstva 
 

l nadzor poslovanja in trgovine 
 

l omogočanje trgovanja 
 

l učinkovito izvajanje javnih storitev 
 

l vodenje forenzičnih preiskav 
 

l preiskovanje napak proizvodov ali procesov 
 
 

 
Študija primera – Podpiranje programa 

energetske učinkovitosti ENERGY STAR 

US 

 
l ENERGY STAR je prostovoljni program 

Ameriške okoljevarstvene agencije (EPA), ki 

spodbuja energetsko učinkovitost. 
 

l Program ENERGY STAR vključuje zahteve, da 

morajo laboratoriji tretje stranke, ki zagotavljajo 

podatke preskusov, imeti akreditacijo podpisnikov 

sporazuma ILAC MRA. 
 

l EPA ni treba razvijati lastnih, za agencijo 

specifičnih pravil ali ustvarjati podvojenih 

laboratorijskih zahtev, s čimer se omejijo stroški 

agencije.  
 

l Sporazum ILAC MRA potrošnikom zagotavlja, da 

izdelki, ki nosijo oznako ENERGY STAR, 

izpolnjujejo stroge zahteve programa. 

Študija primera – Akreditacija zagotavlja 

kakovost jekla, uvoženega v Indijo 

 
l Indijski generalni direktorat za zunanjo trgovino 

je sprostil pravila o uvozu jekla in jeklenih 

izdelkov in zaupa v dogovore ILAC in IAF glede 

vzdrževanja zagotavljanja kakovosti.  
 

l Uvoz jekla se uporablja v podporo projektom v 

sektorjih, kot so infrastruktura, nafta, jedrski 

reaktorji in obramba, ne da bi bilo potrebno 

dodatno lokalno certificiranje ali kontrola. 
 

l Certifikacijo kakovosti naj izvede bodisi organ 

za certificiranje proizvodov (ISO Vodilo 

65/ISO 17065) z akreditacijo od podpisnika 

sporazuma IAF MLA bodisi kontrolni organ 

z akreditacijo po standardu ISO/IEC 17020 

od podpisnika sporazuma ILAC MRA. 
 

l Akreditirano ugotavljanje skladnosti vliva 

zaupanje tako lokalnemu investitorju kot tudi 

regulatorju. 
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Koristi akreditacije 
 
 

l Akreditacija ponuja drugo možnost regulativi ali pa jo lahko podpira in omogoča 

njeno poenostavitev. Že sedaj se uporablja v podporo izvajanju politike v številnih 

vladnih in regulativnih dejavnostih. Akreditirano ugotavljanje skladnosti se lahko 

uporablja za obravnavanje številnih regulativnih zahtev – je prožno orodje, ki ga je 

mogoče uporabiti v vseh sektorjih in pri vseh vrstah procesa ocenjevanja, 

odobravanja, validacije ali vrednotenja. 
 

 

l S sklicevanjem na akreditacijo zasebnega sektorja lahko vlada zmanjša svoje stroške. 

Akreditirano ugotavljanje skladnosti je tržno pogojeno in financirano iz pristojbin 

teh organizacij, s tem pa vladi ni več treba upravljati in financirati lastnih 

laboratorijev in inšpektoratov. 
 

 

l Akreditacija lahko podpira na tveganju temelječo regulativo, s tem ko zagotavlja 

informacije, ki vladi pomagajo usmeriti intervencijo tja, kjer je najbolj potrebna. 
 

 

l Standardi in akreditacija imajo s svojo odprtostjo in neodvisnostjo potrebno 

legitimnost za uporabo kot orodja za izvajanje politike. Preko mednarodnih 

sporazumov o medsebojnem priznavanju akreditacij se vedno širše uporabljajo kot 

orodje regulatorjev, tako v razvitem svetu kot v državah v razvoju.  
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Nadaljnje informacije 
 
 

Za dostop do zgledov, kako osrednje vlade, lokalne oblasti in regulatorji po vsem 
svetu akreditirano ugotavljanje skladnosti uporabljajo za  zagotavljanje pozitivne 
koristi, obiščite spletno stran www.publicsectorassurance.org. 

 

 
 
 

Nadaljnje informacije o dogovoru ILAC o 

medsebojnem priznavanju (MRA) in seznam 

podpisnikov so na voljo na spletni strani 

ILAC http://ilac.org/ilac-mra-and-

signatories/ 

Nadaljnje informacije o večstranskih 

dogovorih IAF o priznavanju (MLA) in seznam 

podpisnikov so na voljo na spletni strani IAF 

http://www.iaf.nu//articles/IAF_ 

MEMBERS_SIGNATORIES/4s. 

 
 
 
 

 
 
 

Sekretariat ILAC 
Tel.: +612 9736 8374 

E-pošta:-ilac@nata.com.au 

Splet: http://www.ilac.org 
 

  @ILAC_Official 

https://www.youtube.com/user/IAFandILAC 

Sekretariat IAF  
Tel.: +1 (613) 454 8159 

E-pošta: iaf@iaf.nu 

Splet: http://www.iaf.nu/ 
 

  @IAF_Global 
 

   https://www.linkedin.com/company/international-

accreditation-forum-inc 
 

 
https://www.youtube.com/user/IAFandILAC 
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