Akreditacija,
zaupanje v usposobljenost
Sistem akreditiranja v Sloveniji in mednarodnem prostoru
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»emu akreditacija?

Danes se na številnih podroËjih sreËujemo z množico izdelkov in storitev,
od katerih prenekateri pomembno vplivajo tudi na kakovost bivanja,
varnost, varstvo okolja ipd. Vse strožji predpisi ter vedno višje zahteve
glede varnosti in kakovosti postavljajo standarde, za katere priËakujemo,
da jih bodo izdelki in storitve dosegali.

Akreditacija je marsikje
že del našega vsakdana,
zaradi številnih koristi
in prednosti pa se njena
vloga krepi tudi na novih
podroËjih.

Proizvajalci in dobavitelji nam praviloma
morajo postreËi celo s podatki, izjavami
ali certifikati, da njihovi izdelki in storitve
izpolnjujejo vse potrebne zahteve. Ob tem
se seveda upraviËeno zastavlja vprašanje,
kdo in na kakšen naËin je opravil potrebna
preskušanja in analize, s katerimi je prišel
do rezultatov, ter koliko lahko rezultatom
verjamemo. Rezultati preverjanj so torej
zares uporabni, zanesljivi in zaupanja
vredni le, Ëe je preskušanje, kalibriranje,
certificiranje, kontrolo ali preverjanje
(ugotovitev skladnosti) opravila celovito
usposobljena organizacija.

Ko (v vlogi potrošnika)
kupujete blago, ki vam ga
natehtajo, ali ko v svoje vozilo
toËite gorivo, si seveda želite,
da bi ga dobili toliko, kot boste
zanj plaËali, in ne manj. Zato
je pomembno, da tehtnice in
merilni sistemi na bencinskih
servisih delujejo pravilno in da
merijo toËno.

Preverjanje usposobljenosti, nepristranskosti
in neodvisnosti se izvaja s postopki
akreditiranja, ki jih v Sloveniji na podlagi
Zakona o akreditaciji izvaja izkljuËno javni
zavod Slovenska akreditacija.
Akreditacija je mehanizem, ki je pregleden
ter mednarodno priznan in primerljiv.
S podelitvijo akreditacije se tudi formalno
prizna in potrdi usposobljenost organizacij
za izvajanje specifiËnih nalog ugotavljanja
skladnosti. Akreditirani organi so sposobni
zagotoviti popolno sledljivost postopkov in
zapisov, upoštevajo naËela najboljših praks
na svojih strokovnih podroËjih ter zagotavljajo
potrebno usposobljenost in nepristranskost
za izvajanje akreditiranih dejavnosti.
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Spremljanje kakovosti pitne
vode je nujno za zagotavljanje
varnosti vodooskrbe. Program
spremljanja kakovosti voda
vkljuËuje meritve kemijskih,
bioloških in fizikalnih para
metrov. Verodostojnost teh
rezultatov je kljuËna tako za
redno spremljanje kakovosti
vode (analiza trendov) kot tudi
za ustrezno ravnanje v primerih
ogrožene varnosti.

Mednarodna in regionalna
akreditacijska združenja

Pri gradnji objektov in cest je
pomembno, kakšni materiali
so vgrajeni in kako. S tem
so povezane njihova trdnost,
nosilnost in zdržljivost.
Vgradnja neustreznih
materialov ali napaËna
izdelava lahko povzroËi
poškodbe ali celo porušitev
konstrukcije, torej nevarnost
za ljudi in okolje pa tudi bolj ali
manj obËutne dodatne stroške.

V medicinskih laboratorijih
vsak dan analizirajo številne
vzorce, v bolnišnicah in
zdravstvenih domovih pa
merijo krvni tlak. Tako bolniki
kot zdravniki si želijo, da bi
bili rezultati analiz in meritev
pravilni in da bi se nanje lahko
zanesli, saj je od njih praviloma
odvisna tudi odloËitev o
morebitnem zdravljenju ali
poteku terapije.

Pogosto, morda celo vsak dan,
se sreËujemo z napravami
in predmeti, ki predstavljajo
poveËano tveganje (npr. dvigala,
plinske jeklenke v gospodinjstvu,
bencinski servisi …), ob tem
pa se nam zdi samoumevno,
da je njihova uporaba varna.
Da bi bilo res tako, morajo
biti vse te naprave ustrezno
pregledane, ali izpolnjujejo vse
predpisane zahteve, preverjanja
in kontrole pa morajo opraviti
primerno usposobljeni izvajalci.
V Sloveniji se zanje že vrsto
let zahteva akreditacija.

Za zdravo bivanjsko okolje
je pomembno, da niso
presežene dovoljene ravni
hrupa in drugih škodljivih
emisij. Da bi lahko pravoËasno
in primerno ukrepali ter se
izognili škodljivim posledicam,
je treba v okviru monitoringa
emisij izvajati nadzorne meri
tve. Za odloËitev o ukrepanju
je pravilnost takih meritev ali
kontrol še kako pomembna.

Zahteve za zmanjševanje
ovir pri trgovanju
(WTO, Evropska komisija...)

medsebojno
strokovno vrednotenje
("peer" evaluacija)

Akreditacijski organ

Zahteve
za akreditacijo

akreditacija

Ugotavljanje uporabe
nedovoljenih poživil je zelo
obËutljivo podroËje, saj je
z rezultati teh preiskav povezan
tudi ugled športnika, kluba,
reprezentance… Da bi zagotovili
verodostojnost predpisanih
postopkov, Svetovna protidopinška
agencija (World Anti-Doping Agency
- WADA) zahteva, da vse analize
izvajajo akreditirani laboratoriji.
S tako ureditvijo zagotavljajo
najvišjo mogoËo stopnjo
zaupanja v rezultate analiz.

Organi za ugotavljanje
skladnosti (OUS) (laboratoriji,
kontrolni in certifikacijski
organi ter preveritelji)

ugotavljanje skladnosti

Dobavitelj / Ponudnik

UmešËenost akreditacije v shemo nadzora trga

Proizvod / storitev

Zahteve:
a) zakonodaja
in predpisi
b) odjemalci

Za širšo družbeno skupnost, gospodarstvo
in konËne odjemalce

Prednosti in koristi
akreditacije

Akreditacija odloËilno prispeva
k uËinkovitosti varstva javnih interesov
(npr. zdravje, varnost, varstvo
potrošnikov in okolja) in nadzora
trga ter hkrati k zmanjševanju ovir
pri prostem pretoku blaga in storitev.
S spodbujanjem višjih standardov
kakovosti, z doslednim, preglednim
in celostnim obvladovanjem tehniËnih
zahtev poveËuje verodostojnost
organov, katerih naloga je ugotavljanje
skladnosti z veljavnimi zahtevami.
Posebna prednost akreditacije je,
da predstavlja uradno izjavo o njihovi
strokovni usposobljenosti. Poleg
te pa uporaba akreditacije prinaša
še vrsto drugih dobrodošlih koristi
in prednosti.

Posebna vrednost akreditacije je v preverjeni usposobljenosti,
ki jo v zaupnem ocenjevanju potrdijo izkušeni in neodvisni
strokovnjaki. Akreditirani organizaciji prinaša "pogled od
zunaj", omogoËa ji primerjavo z najboljšimi praksami na njenih
strokovnih podroËjih ter ji pomaga izboljšati uËinkovitost.
Neodvisna ocena zmanjša verjetnost neustrezne storitve in
nepravilnih rezultatov. PoslediËno pa je manjša tudi možna
škoda, ki bi jo neustrezno delo povzroËilo ugledu organizacije.

Na kompleksnem globalnem trgu akreditacija z neodvisnim
in nepristranim naËinom preverjanja izpolnjevanja zahtev
omogoËa potrošnikom zaupanje, saj pomembno prispeva
k zagotavljanju visokih standardov kakovosti izdelkov ali
storitev.
Akreditacija je pomembno orodje pri sprejemanju odloËitev
in upravljanju tveganj. Z uporabo akreditiranih storitev si
podjetja zagotovijo verodostojno podlago za svoje odloËitve,
ki jim lahko prihranijo Ëas in denar.
Akreditacija je tudi uËinkovita podpora poslovanju v medna
rodnem prostoru, saj omogoËa hitrejše in stroškovno manj
obremenjeno plasiranje izdelkov na mednarodne trge
(za zdaj to velja zlasti za EU), kar poveËuje konkurenËnost
gospodarstva. Eden od pomembnejših ciljev akreditacije
je namreË, da se preskušanje ali certificiranje opravi enkrat
in so rezultati sprejeti povsod.
NatanËne meritve, preskušanja in kalibracije, izvedeni v
skladu z najboljšimi praksami, zmanjšujejo verjetnost napak,
služijo boljšemu obvladovanju proizvodnih stroškov
in zagotavljajo inovativno okolje.

Za ministrstva, upravne in izvršne organe
Akreditacija se uporablja kot mehanizem za zagotovitev
zaupanja javnosti v zvezi z dejavnostmi, ki v prvi vrsti vplivajo
na zdravje, varnost ali okolje. Je preverjena in pregledna
metoda preverjanja celovite usposobljenosti organizacije
in njene sposobnosti za izvajanje predpisov.
Sistem akreditacije deluje po obvezujoËih, za vse enakih
pravilih. Med državami Ëlanicami Evropske unije prispeva
h krepitvi vzajemnega zaupanja v usposobljenost organov
za ugotavljanje skladnosti ter poslediËno v poroËila
o preskusih in certifikate, ki jih ti organi izdajo.
Akreditacija ima kljuËno vlogo v procesu imenovanja
in priglašanja. Zagotavlja infrastrukturo za preverjanje
usposobljenosti priglašenih organov, tako da v ta namen
ministrstvom in drugim upravnim organom ni treba vzpo
stavljati lastnih sistemov. S tem se zmanjšuje tudi njihova
potreba po dodatnem zaposlovanju ali najemanju zunanjih
strokovnih kadrov.
Akreditacija je orodje, ki omogoËa vladnim službam,
da oblikujejo uËinkovite sisteme regulacije in preverjanja
ter se izognejo nepotrebnim omejitvam za gospodarstvo.
Akreditacijska infrastruktura zagotavlja "potni list za
mednarodno trgovino", s Ëimer spodbuja konkurenËnost
nacionalnega gospodarstva.

Za neposredne uporabnike (akreditirane organe)
Z akreditacijo organ dokazuje usposobljenost in gradi zaupa
nje kupcev v rezultate, pridobljene v okviru akreditirane
dejavnosti.
V nemalo primerih je akreditacija navedena kot zahteva za
pridobitev imenovanja ali pooblastila za delo na reguliranem
podroËju. Vedno pogosteje pa pomeni tudi konkurenËno
prednost, saj se naroËniki sami odloËajo za uporabo
akreditiranih storitev, ker je gotovost, da bodo storitve
kakovostne in rezultati zanesljivi, veËja.
UËinkovit sistem vodenja, ki je eden od pogojev za pridobitev
akreditacije, lahko organizaciji pomaga tudi pri doseganju
drugih ciljev. S pridom ga namreË lahko uporabi za dvig
kakovosti tudi na drugih podroËjih.
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Slovenska akreditacija kdo smo in kakšno
je naše poslanstvo

Slovenska akreditacija (SA)
je nacionalni akreditacijski organ,
ki je odgovoren za vzpostavitev,
razvoj in vzdrževanje strokovnega,
neodvisnega in nepristranskega
sistema akreditiranja v Sloveniji
ter za opravljanje s tem povezanih
nalog.

SA se povezuje in sodeluje z drugimi institucijami s podroËja
tehniËne kakovostne infrastrukture v Republiki Sloveniji
z namenom skladnega razvoja teh podroËij in usklajevanja
interesov. Še posebej sodeluje z ministrstvi in drugimi
državnimi organi, nacionalnimi institucijami s podroËja
meroslovja, standardizacije, preskušanja in drugih dejavnosti
ugotavljanja skladnosti ter njihovimi združenji, strokovnimi
združenji s podroËja svojega delovanja ter visokošolskimi
institucijami.

Zagotavljamo zaupanje v usposobljenost

Deluje kot javni zavod, ki ga je
ustanovila Republika Slovenija, da
kot edina, neodvisna in nepridobitna
institucija opravlja naloge javne
službe na reguliranem in nereguliranem podroËju ter zastopa
njene interese v mednarodnih
akreditacijskih združenjih.

VkljuËuje se v dejavnost akreditiranja na mednarodni ravni
in se v ta namen povezuje in sklepa sporazume s sorodnimi
organizacijami. SA sodeluje v evropskih in mednarodnih
združenjih za akreditacijo (EA, ILAC, IAF) in v njih predstavlja
interese Republike Slovenije.

Kot podlago za izvajanje akreditacijskih postopkov uporabljamo
mednarodne standarde (ISO) za oceno skladnosti, zlasti standarde
skupine ISO 17000. Poleg tega kot Ëlan evropskih in mednarodnih
združenj za akreditacijo pri svojem delu uporabljamo njihove
smernice in vodila, ki so namenjeni pojasnjevanju zahtev
standardov ter zagotavljanju dosledne in poenotene uporabe
teh meril.

Poglavitna dejavnost SA je izvajanje neodvisnih akreditacijskih
postopkov za ocenjevanje tehniËne usposobljenosti kalibracijskih
in preskuševalnih laboratorijev ter certifikacijskih in kontrolnih
organov ter preveriteljev, izvaja pa tudi akreditiranje okoljskih
preveriteljev po naËelih EMAS (European Eco-Management and
Audit Scheme). Sodelujemo tudi pri ocenjevanju usposobljenosti
organizacij, ki želijo postati priglašeni organi (Notified Bodies).

PodroËje ugotavljanja
skladnosti

Kriteriji/doloËila za predmet/
podroËje ugotavljanja skladnosti

Organ za ugotavljanje
skladnosti (OUS)

Zahteve/kriteriji
za delovanje OUS

Preskušanje

Postopki preskušanja
(standardni ali nestandardni)

Preskuševalni laboratorij (LP)

SIST EN ISO/IEC 17025

Kalibriranje

Postopki kalibriranja

Kalibracijski laboratorij (LK)

SIST EN ISO/IEC 17025

Kontrola

Postopki kontrole

Kontrolni organ (K)

SIST EN ISO/IEC 17020

Certificiranje sistemov
vodenja

Standardi za sisteme vodenja
(npr. ISO 9001, ISO 14001,
ISO 22000, ISO/IEC 27001)

Certifikacijski organ za
sisteme vodenja (CS)

SIST EN ISO/IEC 17021

Certificiranje proizvodov

Standardi ali drugi normativni dokumenti
(zahteve) za proizvode/procese

Certifikacijski organ za
proizvode (CP)

SIST EN ISO/IEC 17065

Certificiranje osebja

Standardi, ki doloËajo razliËne zahteve
za usposobljenost osebja

Certifikacijski organ za
osebje (CO)

SIST EN ISO/IEC 17024

Preverjanje

Uredba 600/2012

Preveritelji poroËil o emisijah
toplogrednih plinov

SIST EN ISO 14065

Okoljsko presojanje

Uredba (ES) št. 1221/2009

Okoljski preveritelj

Uredba (ES) št. 1221/2009
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Na katerih strokovnih podroËjih
SA izvaja akreditacijo

Svetujemo upravnim organom in poveËujemo
ozavešËenost o pomenu akreditacije

Strokovna podroËja akreditacije so zelo raznolika
in obsegajo tako rekoË vse kljuËne dejavnosti,
ki jih sreËujemo tako v vsakdanjem življenju
kot tudi v zelo specifiËnih okoljih.

Kontrola:

Kalibriranje:

Preskušanje:
gospodinjski aparati,
medicinska, laboratorijska
in raËunalniška oprema, goriva,
okolje in vzorci iz okolja,
mehanska preskušanja
materialov in proizvodov,
naprave pod tlakom,
gradbeni proizvodi, materiali
in konstrukcije, živila,
neionizirna sevanja (EMC),
akustika in hrup, neporušitveni
preskusi, vozila …

elektriške veliËine, Ëas in
frekvenca, optiËne veliËine,
mehanske veliËine (sila,
uteži, tehtnice, tlak, moment,
pospešek), temperatura, vlaga
in termofizikalne lastnosti,
dimenzionalne veliËine,
magnetne veliËine, ionizirno
sevanje in radioaktivnost …

Prizadevamo si za širjenje
akreditacije tudi na podroËja,
kjer tako preverjanje in
potrjevanje usposobljenosti
še nista vzpostavljeni,
so pa izkazane potrebe.
Eden od kljuËnih pogojev
za to je dostop do ustreznega
znanja, ki ga SA zagotavlja
s sodelovanjem z razliËnimi
strokovnimi sredinami,
iz katerih izhajajo visoko
usposobljeni strokovnjaki
in ocenjevalci. Seznam
podroËij ugotavljanja
skladnosti, na katerih je
za izvajanje akreditiranja
usposobljena Slovenska
akreditacija, je podan
v dokumentu "PodroËja
akreditiranja", ki je
dostopen na spletni strani SA.

kakovost goriv, dvigala, proti
eksplozijska zašËita, oprema
pod tlakom, tahografi, tehtnice
in uteži, merila za merjenje
izpušnih plinov vozil, merilniki
tlaka, dolžinska merila, parni
sterilizatorji, vodomeri, merilniki
toplotne energije, plinomeri
in korektorji, pretoËna merila
in merilni sistemi, taksimetri,
hrup …

Certificiranje:
sistemi vodenja, proizvodi
(gradbeništvo, elektrotehnika,
kmetijski pridelki in živila …),
procesi (integrirana in ekološka
pridelava živil, notranja kontrola
proizvodnje), osebje (varilci) …

Preverjanje:
preverjanje poroËil o emisijah
toplogrednih plinov

Kot nacionalni akreditacijski organ imamo dolžnost in nalogo
svetovati državni upravi na podroËju akreditacije in drugega
ugotavljanja ali potrjevanja usposobljenosti ter tudi sicer skrbeti
za promocijo akreditacije. Pomembno je, da se vsi, ki so odgo
vorni za razvoj in izvajanje standardov, ki neposredno skrbijo
za izvajanje ugotavljanja skladnosti ali pa se kot uporabniki
sreËujejo s tovrstnimi zahtevami, zavedajo, kaj je akreditacija,
kaj jim ta nudi ter kako in s katerimi postopki je mogoËe storitev
akreditacije zagotoviti.

Skrbimo za razvoj in uvajanje akreditacije
na nova strokovna podroËja
Z razvojem novih podroËij in shem akreditiranja se SA odziva
na potrebe neposrednih (organi za ugotavljanje skladnosti) in tudi
posrednih (zakonodaja, industrija, trg) odjemalcev. Ko ugotovimo,
da obstaja resniËna potreba po akreditaciji na novem (strokovnem)
podroËju, skušamo k razvoju in uvedbi akreditacije na novo podroËje
pritegniti vse zainteresirane strani. Pomembna vidika vzpostavitve
akreditacije na novih podroËjih sta oblikovanje meril za ocenjevanje,
ki morajo izpolnjevati tudi vse specifiËne zahteve ustreznih tehniËnih
standardov ali pravil, ter zagotovitev, da so zahteve za akreditacijo
na novem podroËju mednarodno usklajene.

Akreditacijo med drugim promoviramo z organizacijo dogodkov
(Dan akreditacije, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi
mednarodnega dneva akreditacije — 9. junij), z izdajanjem
drugih publikacij, preko spletne strani (www.slo-akreditacija.si),
v sodelovanju s partnerskimi organizacijami (SIST, MIRS),
ministrstvi, interesnimi in strokovnimi združenji (npr. Obrtna
zbornica ...) ter z mediji.

Razvijamo in izboljšujemo tudi postopke ocenjevanj in akreditacije
na že vzpostavljenih podroËjih, saj tehnološki razvoj in izkušnje
prinašajo nove možnosti in rešitve za uËinkovitejše delovanje.

Usposabljamo ocenjevalce in druge strokovne
sodelavce
(z opazovanjem, delom pod nadzorom, samostojnim izvajanjem
ocenjevanj) pa jim omogoËamo nadaljevanje usposabljanja
in pridobivanje praktiËnih izkušenj. Za slovenske ocenjevalce
organiziramo dodatna izobraževanja, ki so namenjena izmenjavi
izkušenj med ocenjevalci, seznanjanju z novimi ali spremenjenimi
zahtevami in pravili ter nadgrajevanju znanja o tehnikah
ocenjevanja.

Za uspešno delovanje SA so ocenjevalci, ki izvajajo ocenjevanje
v postopku akreditiranja, eden od kljuËnih virov. Poleg poznavanja
in razumevanja metod in kriterijev za ugotavljanje skladnosti
na strokovnem podroËju morajo ocenjevalci poznati še zahteve
"akreditacijskih" standardov, bistvenih za njihovo podroËje
ocenjevanja (npr. ISO/IEC 17025 za laboratorije, ISO/IEC 17020
za kontrolne organe), zahteve postopka akreditiranja ter metod
in tehnik ocenjevanja, imeti pa morajo tudi primerne osebnostne
lastnosti.

ObËasno organiziramo tudi usposabljanja za ciljne strokovne
skupine, npr. za laboratorije (na specifiËnih podroËjih), kontrolne
organe in ministrstva ter institucije javne uprave.

Organiziramo in izvajamo redne (veËdnevne) teËaje
za ocenjevalce, s postopnim vkljuËevanjem v postopke ocenjevanj
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Organiziranost Slovenske
akreditacije

V skladu s programom dela in razvoja,
ki ga potrjuje in sprejema svet SA,
poslovanje organizira in vodi direktor.

Svet SA

V skladu s sklepom o ustanovitvi so organi
SA svet, direktor in odbor za akreditacijo.
Organ upravljanja je svet SA, ki šteje
15 Ëlanov. Sestavljajo ga predstavniki:
ustanovitelja (Vlada RS), proizvajalcev
oziroma izvajalcev storitev, organov za
ugotavljanje skladnosti, potrošniških
organizacij, centra nevladnih organizacij
izmed nevladnih organizacij s podroËja
varstva okolja, ki delujejo v javnem
interesu in so v registru nevladnih
organizacij, ter predstavnikov zaposlenih.
Imena Ëlanov sveta so objavljena
na spletni strani SA.

Odbor
za akreditacijo

Sektorski odbori

SA sestavlja visoko usposobljeno osebje,
ki je odgovorno za zagotavljanje celovitosti
sistema akreditiranja in usklajenega
izvajanja dejavnosti, razvojin vzdrževanje
sistema akreditiranja, skladnega
z mednarodnimi pravili, pridobivanje
in usposabljanje ocenjevalcev ter izvajanje
ocenjevanj. V tem oddelku potekajo tudi
organizacija akreditacijskih postopkov
in izvajanje nadzora nad potekom aktivnosti
v postopkih akreditiranja ter obdelava
in upravljanje s tehniËno dokumentacijo
postopkov.

Strokovno delo usmerja Odbor za akreditacijo,
ki lahko šteje najveË 16 Ëlanov. Njegova sestava
omogoËa udeležbo strokovnjakov z vseh
zainteresiranih strani za sistem akreditiranja
v Republiki Sloveniji tako, da nobeden izmed
interesov ne more prevladati. »lani organov SA
so izvoljeni za mandatno obdobje, doloËeno
s sklepom o ustanovitvi, njihova imena
so objavljena na spletni strani SA. Odbor
za akreditacijo glede na potrebe ustanavlja
sektorske odbore, v katere so vkljuËeni
strokovnjaki s posameznega strokovnega
podroËja, njihova sestava pa omogoËa
uravnoteženost interesov. Sektorski odbori
pripravljajo ustrezne razlagalne dokumente
ali predloge sklepov, ki jih posredujejo
Odboru za akreditacijo v potrditev.

Direktor
Sekretariat je odgovoren za izvajanje
strokovne in logistiËne podpore delovanju
organov SA, za organiziranje in vodenje
promocijskih in izobraževalnih aktivnosti ter
za organiziranje ustreznih oblik sodelovanja
z drugimi institucijami in mednarodnimi
organizacijami.

Sekretariat

ZaËetki akreditacije v Sloveniji
Funkcionalno strukturo SA dopolnjuje
obsežen nabor vrhunskih strokovnjakov
(veË kot 150) iz razliËnih (domaËih in tujih)
raziskovalnih ustanov, univerz, podjetij,
agencij ali vladnih organov, ki so kot
zunanji sodelavci vkljuËeni v postopke
ocenjevanj. Z vkljuËevanjem teh sodelavcev
zagotavljamo strokovno znanje na najvišji
ravni, kar še poveËuje verodostojnost
procesu ocenjevanja in ustvarja možnosti
za dvig zaupanja na trgu.

Prve "akreditacijske" aktivnosti, ki so pozneje privedle do
ustanovitve Slovenske akreditacije, so se zaËele v Uradu za
standardizacijo in meroslovje (USM) izvajati v okviru podroËja
certificiranja in preskušanja že pred letom 1995, ko je bil s spre
membo Zakona o standardizaciji USM doloËen za opravljanje
nalog nacionalne akreditacijske službe. V ta namen je bil v nje
govem okviru ustanovljen sektor Slovenska akreditacija (USM-SA),
ki je bil z Zakonom o akreditaciji (UL RS, št. 59/99) in Sklepom o
ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija preoblikovan
v javni zavod, ki v Republiki Sloveniji opravlja naloge nacionalne
akreditacijske službe.
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TehniËni oddelek

Kalibracijski
laboratoriji

Organizacijska shema SA

Koordinacija akreditacijskih
postopkov

Preskusni
laboratoriji

Kontrolni
organi

Certifikacijski
organi

Akreditacija kot
proces in dokazilo
o usposobljenosti

Akreditacija ni zgolj enkratno ocenjevanje in potrditev usposobljenosti,
paË pa pomeni stalno zagotavljanje in redni (letni) nadzor nad izpolnjevanjem
pogojev za vzdrževanje akreditacije. Ocenjevanja in letne nadzore izvajajo
ekipe usposobljenih in neodvisnih ocenjevalcev, ki pri akreditiranih
organih preverjajo izpolnjevanje zahtev za sisteme vodenja ter strokovno
usposobljenost za izvajanje aktivnosti iz akreditiranega obsega.

Zahteve in kriteriji za usposobljenost
organov za ugotavljanje skladnosti (OUS),
ki jih v postopkih akreditiranja uporablja
SA, so praviloma doloËeni v mednarodnih,
evropskih ali nacionalnih standardih in
predpisih. Podatki o tem so po podroËjih
akreditiranja zbrani v dokumentu SA S03,
Pravila postopka akreditiranja. Ta doku
ment podrobneje opisuje tudi sam posto
pek akreditiranja ter medsebojne pravice
in obveznosti SA in stranke v postopku.
»e želi OUS pridobiti akreditacijo na do
loËenem strokovnem podroËju, se mora
vkljuËiti v postopek akreditiranja. SA
na njeno pobudo in na podlagi prijave za
akreditacijo opravi postopek ocenjevanja,
s katerim med drugim preveri:

neodvisnost in nepristranost
organizacije,
strokovno usposobljenost osebja za
izvajanje dela na doloËenem podroËju,
zagotavljanje virov, ki omogoËajo
ustrezno izvajanje aktivnosti (osebje,
oprema, postopki, nadzor kakovosti …),
dejansko usposobljenost izvajalcev
za izvajanje postopkov skladno
z zahtevami,
zagotavljanje sledljivosti meritev
in kalibracije,
jasnost in pravilnost poroËanja
o rezultatih dejavnosti,
sposobnost organizacije, da stalno
in trajno zagotavlja ustrezno raven
kakovosti svojega dela.
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Kako poteka postopek
akreditiranja

Stranka

1

Predprijavni stiki

Splošne informacije o SA,
kriterijih in postopku
akreditiranja so na voljo
na spletni strani SA, dodatne
informacije pa si stranke
lahko pridobijo tudi telefonsko,
pisno ali osebno na sedežu
SA. Preden se stranka s prijavo
vkljuËi v postopek akreditiranja,
se z njo praviloma opravi
informativni razgovor, ki
je namenjen oceni, ali so
izpolnjeni pogoji za zaËetek
postopka akreditiranja.

Prijava za akreditacijo
in zaËetek postopka
akreditiranja
Eden od kljuËnih pogojev za
zaËetek postopka akreditiranja
je, da ima stranka vzpostavljen
in delujoË sistem vodenja,
ki omogoËa izpolnjevanje vseh
zahtev relevantnega standarda.
Postopek se zaËne z vložitvijo
prijave za akreditacijo in
plaËilom prijavne pristojbine.
»e SA ugotovi, da so izpolnjeni
pogoji za zaËetek postopka
akreditiranja, sklene s stranko
pogodbo o vzpostavitvi
in vzdrževanju akreditacije
ter z njo doloËi obseg
akreditacije, za katerega bo
izvedeno zaËetno ocenjevanje.

Predocenjevanje
Se izvede po dogovoru
s stranko in ni obvezen del
postopka akreditiranja. Z njim
se ugotovi, ali so izpolnjeni
pogoji za izvedbo zaËetnega
ocenjevanja in ali je obseg
dejavnosti za akreditacijo
ustrezno naveden, namenjen
pa je tudi boljši oceni
izvedbenih možnosti in Ëasa,
potrebnega za zaËetno
ocenjevanje, kar vse pripomore
k njegovi uËinkovitejši izvedbi.

Ocenjevanje
Za izvedbo ocenjevanja direktor
SA imenuje ocenjevalno komisijo.
Sestavljajo jo vodilni ocenjevalec
ter en ali veË strokovnih
ocenjevalcev in/ali strokovnjakov
z vseh strokovnih podroËij, ki so
zajeta v ocenjevanem obsegu
akreditacije. Ocenjevalna komisija
opravi ocenjevanje po zahtevah
relevantnega "akreditacijskega"
standarda (npr. za laboratorije
po ISO/IEC 17025) ter pri tem
(tudi z opazovanjem izvajanja
aktivnosti) preveri izpolnjevanje
tehniËnih zahtev oziroma raven
strokovne usposobljenosti in
uËinkovitost sistema vodenja.
Stranka ob zakljuËku ocenjevanja
prejme poroËilo o ocenjevanju,
v primeru ugotovljenih
neskladnosti izvede potrebne
korektivne ukrepe in o njih
poroËa SA. Ocenjevalna komisija
pripravi poroËilo o pregledu
korektivnih ukrepov in poda
priporoËilo za odloËitev
o akreditaciji.

OdloËitev
o akreditaciji

Posredovanje informacij

2

Po uspešno zakljuËenem postopku
ocenjevanja direktor SA sprejme
odloËitev o podelitvi akreditacije.
SA izda akreditacijsko listino,
katere sestavni del je priloga,
ki natanËneje opredeljuje strokovni
obseg akreditacije oziroma
postopke, veliËine ali podroËja,
za katera je stranka pridobila
akreditacijo. S podelitvijo
akreditacije organizacije pridobijo
tudi pravico in dolžnost uporabe
akreditacijskega znaka z lastno
identifikacijsko številko, vendar
le v povezavi z dejavnostmi,
za katere so akreditirane.
Akreditacija velja do preklica
oziroma dokler organizacija
izpolnjuje zahteve za akreditacijo.
Informacije o akreditiranih organih
so javno dostopne na spletni
strani www.sa.gov.si.
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Prijava

Informativni razgovor

Prijava za akreditacijo
Pregled prijave in uvedba
ali zavrnitev postopka
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Pogodba

6

Najava predocenjevanja

7
8

Dejavnosti do
ocenjevanja

Posredovanje
dokumentacije
Pregled dokumentacije

9

Predocenjevanje

10
11

PoroËilo o predocenjevanju
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Najava ocenjevanja
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Posredovanje
dokumentacije
Pregled dokumentacije
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Ocenjevanje

Ocenjevanje
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OdloËitev

SA

Zanimanje za
akreditacijo

3

Predprijavni stiki

Skupaj

PoroËilo o izvedbi
korektivnih ukrepov
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Pregled korektivnih ukrepov,
priporoËilo za odloËitev o
akreditaciji
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OdloËitev o akreditaciji
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Akreditacijska listina /
obvestilo o odloËitvi

KljuËni koraki v postopku akreditiranja

Vzdrževanje statusa akreditiranega organa
in širitev obsega
Po pridobitvi akreditacije SA izvaja redna nadzorna ocenjevanja
praviloma v intervalu enega leta od zaËetnega ocenjevanja,
po preteku štirih let pa opravi ponovno ocenjevanje. Tako kot
zaËetno ocenjevanje tudi ponovno ocenjevanje obsega vsa
podroËja aktivnosti in zajema pregled izpolnjevanja vseh zahtev
za akreditacijo. Akreditirani organi lahko zaprosijo tudi za širitev
obsega akreditacije, zanjo ocenjevanje poteka na enak naËin kot
pri nadzornem ali ponovnem ocenjevanju. V primeru spremembe
obsega akreditacije SA izda novo prilogo k akreditacijski listini.

Kako prepoznamo akreditirano storitev

Akreditacijski znak SA in sklicevanje na akreditacijo

PoroËila ali certifikate je kot "akreditirane" najlažje prepoznati
po akreditacijskem znaku, katerega prisotnost zagotavlja tudi
koristi, ki jih akreditacija prinaša. Z uporabo akreditacijskega
znaka ali s sklicevanjem na akreditacijo z izjavo akreditirani organ
izrazi, da so bile pri izvedbi dejavnosti (preskušanja, kalibriranja,
kontrole ali certificiranja) in poroËanju o rezultatih izpolnjene vse
zahteve za akreditacijo. Z uporabo akreditacijskegaznaka ali
s sklicevanjem na akreditacijo z izjavo akreditirani organ izrazi,
da so bile pri izvedbi dejavnosti (preskušanja, kalibriranja,
kontrole, certificiranja ali preverjanja) in poroËanju o rezultatih
izpolnjenevse zahteve za akreditacijo. Listine, ki ne nosijo
akreditacijskega znaka (SA ali podpisnic MLA) oziroma se ne
sklicujejo na akreditacijo s predpisano izjavo, se ne morejo šteti
za "akreditirane" in zato ne nudijo prednosti akreditacije.

Akreditacijski znak Slovenske akreditacije je kombinacwija simbola
in logotipa SA ter navedbe registracijske številke akreditiranega
organa in ustreznega akreditacijskega standarda oziroma
akreditacijske sheme.

Da bi bila akreditirana poroËila in certifikati prepoznavni tudi v
mednarodnem merilu, sta mednarodni akreditacijski združenji
ILAC in IAF razvili lasten znak, ki se uporablja le v povezavi
z nacionalnimi akreditacijskimi znaki podpisnic sporazumov
o medsebojnem priznavanju akreditacij, med katere spada
tudi Slovenska akreditacija. Pravico do uporabe obeh znakov
ima tudi SA, s podpisom podlicenËne pogodbe (med SA in
akreditiranim organom) pa to možnost pridobijo tudi akreditirani
laboratoriji in certifikacijski organi.

Uporabljati se sme le skupaj z nazivom, simbolom ali logotipom
akreditiranega organa, nad katerim v smislu poudarjenosti ali
izpostavljenosti glede velikosti ali lege ne sme prevladovati.
Z uporabo akreditacijskega znaka ali izjave v poroËilu ali certifikatu
akreditirani organ zagotavlja, da je pri SA akreditiran
za dejavnost, o kateri poroËa, in da so bile pri izvedbi izpolnjene
vse zahteve za akreditacijo. Pravila za sklicevanje na akreditacijo
SA so urejena z dokumentom S05, Pravila za uporabo znaka SA,
akreditacijskega znaka in za sklicevanje na akreditacijo.

Pravila omogoËajo, da akreditirani organi namesto akreditacijskega
znaka uporabljajo izjavo, katere oblika je prav tako predpisana.
Primer izjave: Kalibracijski laboratorij je akreditiran pri Slovenski
akreditaciji, reg. št. LK-000.
Uredba (ES) 1221/2009

SI-V-0000

Odjemalci akreditiranih storitev naj pri organu za ugotavljanje
skladnosti ali v javno dostopnih seznamih akreditacijskega
organa (npr. na www.slo-akreditacija.si) preverijo, za katere
metode, postopke ali veliËine ter v kolikšnem obsegu je organ
za ugotavljanje skladnosti akreditiran. Popolna informacija o tem
je na voljo v prilogah k akreditacijskim listinam, ki jih izdaja
akreditacijski organ in so sestavni del listine.

SIST EN ISO 14065

P-0000

SIST EN ISO/IEC 17065

CP-0000

Znaka ILAC in IAF, ki izkazujeta vkljuËenost
v sporazum o priznavanju akreditacij

Primeri akreditacijskih znakov SA
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Aktivno mednarodno
sodelovanje
in primerljivost

Pomemben vidik akreditacije je
njena mednarodna primerljivost,
saj so podlaga za njeno izvajanje
mednarodni standardi in
harmonizirani postopki,
ki omogoËajo primerljivost
"akreditiranih" rezultatov
in zagotavljajo zaupanje tudi
izven nacionalnih meja.

Z uredbo so na evropski ravni opredeljena poenotena temeljna
pravila za delovanje akreditacije, ki predstavlja zadnjo raven
ugotavljanja usposobljenosti organov za ugotavljanje skladnosti.
Gre za horizontalno zakonodajo, ki je rezultat veË kot dvajsetletnih
izkušenj na podroËju uveljavitve t. i. direktiv "novega pristopa".
Pravila uredbe veljajo tako za regulirano kot tudi za prostovoljno
(neregulirano) podroËje, uporabljajo pa se od 1. januarja 2010.
Partnerstvo med EA in Evropsko unijo je bilo udejanjeno s podpisom
okvirnega sporazuma o partnerstvu, ki je bil prviË sklenjen 30. junija
2010 in zajema obdobje štirih let (2010−2013).

SA je polnopravna Ëlanica Evropskega združenja za akreditacijo
(European co-operation for Accreditation — EA) in Ëlanican dveh
mednarodnih združenj za akreditacijo, Mednarodnega združenja
za akreditacijo laboratorijev (International Laboratory Accreditation
Cooperation — ILAC) in Mednarodnega foruma za akreditacijo
(International Accreditation Forum — IAF).
Sklenila je vrsto sporazumov o medsebojnem priznavanju
akreditacij (MLA, MRA), podrobni podatki o tem so objavljeni
na spletnih straneh SA, EA, ILAC in IAF. Cilj SA je doseËi in
vzdrževati sporazume na vseh podroËjih akreditiranja, saj
se s sklenitvijo sporazuma izkazujeta ustreznost in primerljivost
delovanja, kar omogoËa upoštevanje rezultatov in poroËil
akreditiranih organov pri vseh državah podpisnicah. SA je preverila
in potrdila tudi Komisija za podroËje EMAS (Eco-Management
and Audit Scheme, http://ec.europa.eu/environment/emas).

Sprejetje akreditacije kot zadnje ravni preverjanja v celotni verigi
zagotavljanja kakovosti prinaša dodatno jamstvo, da bodo proizvodi,
dani na evropski trg, varni ter da bodo izpolnjevali splošne
zdravstvene in varnostne zahteve, pozitivni uËinki pa naj bi se
odražali tudi na drugih podroËjih javnega interesa in konkurenËnosti
gospodarstva. Evropska komisija priËakuje, da bo akreditacija
pomembna podpora postopkom priglasitve organov za ugotavljanje
skladnosti v državah Ëlanicah v okviru evropskih direktiv novega
pristopa. Cilj uredbe je tudi zagotoviti, da bo v Evropski uniji za njeno
celotno ozemlje zadostoval en certifikat o akreditaciji, in prepreËiti
obstoj veËkratnih akreditacij, kar bi le poveËalo stroške, ne pa
vrednosti.

Akreditacija v EU
V sklopu revizije novega pristopa (New Approach) je bila v letu
2008 sprejeta Uredba (ES) št. 765/2008 o akreditaciji in nadzoru
trga, s katero je Evropska komisija vzpostavila pravni okvir za
akreditacijo po Evropi. Komisija je skupaj z Evropskim združenjem
za prosto trgovino (EFTA) kot uradno akreditacijsko infrastrukturo v
Evropi priznala Evropsko združenje za akreditacijo (EA), ki združuje
nacionalne akreditacijske organe veËine evropskih držav.

Kaj je (veËstranski) sporazum o medsebojnem
priznavanju akreditacij
VeËstranski sporazum (Multilateral Agreement — MLA, Mutual
Recognition Arrangement — MRA) odpravlja potrebo po ponovnem
preskušanju, kalibriranju, certificiranju ali kontroli v primerih,
ko se blago ali storitve prodajajo v države podpisnice sporazuma.
Z drugimi besedami: za nobenega od izdelkov, za katerega
obstaja akreditirano poroËilo ali certifikat (poroËilo mora vsebovati
akreditacijski znak ali se sklicevati na status akreditacije
z izjavo), v državi uvoznici ni treba opravljati dodatnih preskusov,
kontrol, certficiranj ipd. Sporazum omogoËa prosti pretok
izdelkov in storitev v Evropi in ostalem svetu, podpira dostopnost

do mednarodnih trgov Evropske unije ter omogoËa zmanjševanje
s tem povezanih stroškov.
Vse podpisnice dogovorov se morajo udeleževati obveznih rednih
in strogih medsebojnih strokovnih vrednotenj (peer evaluations),
ki jih v imenu in organizaciji mednarodnih akreditacijskih združenj
(EA, ILAC, IAF) izvajajo njeni Ëlani. Namen teh vrednotenj je preveriti,
ali podpisnik stalno izpolnjuje mednarodno sprejeta merila
za akreditacijske organe. Hkrati z izmenjavo informacij in izkušenj
se med podpisniki usklajujejo tudi prakse akreditiranja.
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Osnovni pojmi
(slovar)

Akreditacija je "potrditev, ki se nanaša na organ za ugotavljanje
skladnosti in jo izda tretja stranka ter z njo formalno priznava
njegovo usposobljenost za izvajanje specifiËnih nalog ugotavljanja
skladnosti". Potrditev je "izdaja izjave, temeljeËe na odloËitvi,
ki sledi pregledu, da so izpolnjene specificirane zahteve". Zahteve
so za posamezno vrsto akreditiranih organov doloËene v
mednarodnih in evropskih standardih, ki doloËajo splošne kriterije
za njihovo delovanje, med drugim tudi zahteve za usposobljenost
in neodvisnost. Prva stranka je oseba ali organizacija, ki priskrbi
predmet/storitev (dobavitelj), druga stranka je oseba ali
organizacija, ki se za predmet/storitev zanima kot uporabnik,
tretja stranka pa je neodvisna od prve in druge stranke.

Med akreditacijo in certifikacijo
je pomembna razlika

Akreditacijo izvaja akreditacijski organ, v Sloveniji je to
Slovenska akreditacija.

Akreditacija in certifikacija oziroma akreditiranje in certificiranje so
pojmi, ki se v uporabi pogosto zamenjujejo, v resnici pa imajo razliËno
mesto in vlogo v sistemu ugotavljanja skladnosti in vzpostavljanja
zaupanja.

Ugotavljanje skladnosti je "dokazovanje, da so izpolnjene
specificirane zahteve, povezane s proizvodom, procesom,
sistemom, osebo ali organom". PodroËje ugotavljanja skladnosti
vsebuje preskušanje, kalibriranje, kontrolo in certificiranje. Obseg
potrditve usposobljenosti organizacije za ugotavljanje skladnosti
je natanËno opisan v javno dostopnih akreditacijskih listinah
s pripadajoËimi prilogami - obsegi akreditacije.

Akreditacija je uradno priznanje in potrditev usposobljenosti
organov za ugotavljanje skladnosti na toËno doloËenih (strokovnih)
podroËjih, Ëemur so prilagojeni postopki in zahteve za akreditacijo.
Te vkljuËujejo tudi zahteve za tehniËno usposobljenost. Certifikacija
pa predstavlja pisno zagotovilo o skladnosti proizvoda, procesa ali
storitve z doloËenimi zahtevami, ki ga izda tretja oseba. Certificiranje
sistemov vodenja (npr. po ISO 9001) je, denimo, mogoËe uporabljati
kot uËinkovito orodje za ugotavljanje skladnosti z zahtevami za
vodenje, ne pa tudi za vrednotenje tehniËne (strokovne) usposobljenosti. Zahteve zanje v ISO 9001 namreË niso zajete. Tako na
primer skladnost sistema vodenja kakovosti, po katerem laboratorij
deluje, z zahtevami ISO 9001 sama po sebi še ne dokazuje
usposobljenosti laboratorija za pridobivanje tehniËno veljavnih
podatkov in rezultatov.

Priglašeni organ (Notified Body) je organizacija, ki jo država
Ëlanica priglasi pri Evropski komisiji. Imenovanje je opravljeno
na podlagi doloËenih zahtev, kot so znanje, izkušnje, neodvisnost
in razpoložljivost virov za izvajanje ocenjevanj skladnosti. Njegova
primarna vloga je opravljati storitve ugotavljanja skladnosti pod
pogoji, doloËenimi v direktivah novega pristopa, in sicer praviloma
v podporo sistemu oznaËevanja z znakom CE, ki predstavlja
ustreznost proizvoda, in so vidna posledica celotnega procesa,
ki obsega ugotavljanje skladnosti v širšem pomenu.

V sistemu nadzora na trgu (shematiËno je prikazan na strani 7)
imajo akreditacijski organi vlogo nadzora nad delom organov za
ugotavljanje skladnosti, torej tudi certifikacijskih organov. Še posebej
za države Ëlanice EU velja, da akreditiranje praviloma izvajajo javni
organi, ki kot nacionalni akreditacijski organi delujejo na nepridobitni
podlagi. Medtem ko si certifikacijski organi na trgu konkurirajo,
pa si akreditacijski organi zaradi narave dela in sistemskih ureditev
ne morejo, prav to pa jim zagotavlja izpolnjevanje najstrožjih zahtev
za nepristranost in neodvisnost.

Koristne povezave:
SA:
EA:
ILAC:
IAF:

www.slo-akreditacija.si
www.european-accreditation.org
www.ilac.org
www.iaf.nu
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Želite izvedeti veË
Informacije o akreditaciji in delovanju
Slovenske akreditacije, seznami
akreditiranih organov in akreditacijski
obsegi, dokumenti in publikacije SA,
uporabne povezave — vse to in še veË
lahko najdete tudi na spletni strani SA.
Za osebni stik smo vam na voljo na sedežu
Slovenske akreditacije v Ljubljani.

Publikacijo Akreditacija, zaupanje
v usposobljenost je izdala in založila
Slovenska akreditacija.
Prva izdaja, 09/2010
Uredil:
Jure »ižman
Fotografije:
PhotoDisc
Oblikovna zasnova in izvedba:
arnoldvuga+
Tisk:
R-tisk
Naklada:
300 izvodov

Slovenska akreditacija
Šmartinska cesta 152
SI-1000 Ljubljana
telefon: 01/5473250
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e-pošta: info@slo-akreditacija.si
www.slo-akreditacija.si

