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POSLOVNO POROČILO  
Poročilo o izvajanju programa dela 
Slovenske akreditacije za leto 2019 

 
 
1 POVZETEK 
 
Slovenska akreditacija (SA) je v letu 2019 nadaljevala začrtano pot graditve in vzdrževanja strokovnega, 
neodvisnega in nepristranskega sistema akreditiranja, ki je mednarodno primerljiv in služi slovenskim 
potrebam. 
 
SA je nacionalna akreditacijska institucija, ki vzpostavlja in vzdržuje sistem akreditiranja v Sloveniji na 
mednarodno primerljiv način v skladu z Uredbo 765/2008 (ES) o akreditaciji in nadzoru trga, zahtevami 
standarda SIST EN ISO/IEC 17011:2004 in s tem omogoča transparentnost in verodostojnost delovanja 
akreditiranih organov za ugotavljanje skladnosti, kot so kalibracijski laboratoriji, preskuševalni laboratoriji, 
medicinski laboratoriji, certifikacijski in kontrolni organi, EMAS preveritelji in preveritelji poročil o emisijah 
toplogrednih plinov.  
 
Akreditacija je potrditev usposobljenosti v povezavi z ugotavljanjem skladnosti. Akreditacija se izvaja kot 
javna storitev na neprofiten način in je namenjena zaščiti potrošnikov, podpori slovenskemu 
gospodarstvu, da lahko trži proizvode in storitve brez dodatnih ovir in regulatorjem, da lahko izvajajo 
zakonodajo. Je eden ključnih stebrov tehnično kakovostne infrastrukture vsake države. Vzpostavitev 
mednarodno primerljivega sistema akreditiranja je v skladu z Uredbo 765/2008 zaveza vsake članice 
Evropske unije, saj je na ta način omogočeno pravilno delovanje skupnega notranjega trga.  
 
SA je v letu 2019 sledila trem ključnim usmeritvam: 

• vzdrževanje mednarodne primerljivosti akreditacijskih storitev - MLA/MRA 
• učinkovita storitev izvajanja akreditacijskih postopkov 
• širitev akreditiranja na nova strokovna področja in nove sheme akreditiranja v skladu z 

začrtanimi usmeritvami ob zagotovitvi ustreznih virov. 
 
Zaznati je trend, da se zahteve za akreditacijo vedno pogosteje predpisujejo že na nivoju evropske 
zakonodaje. SA s tem dobiva nove naloge, kar pa ni vedno pravočasno usklajeno z ustreznimi viri 
(finančnimi in kadrovskimi). Vedno več se pojavlja različnih področij akreditiranja, vendar pa je število 
akreditiranih organov na posameznem področju, razen na posameznih področjih, zelo omejeno. To 
pomeni veliko porabo virov (kadrovskih in finančnih), saj vsako tako področje akreditiranja zahteva tudi 
ustrezno vzdrževanje kompetentnosti osebja na SA. 
 
SA je v letu 2019 v okviru javne službe izvajanja akreditacijskih postopkov izvedla 1.960 ocenjevalnih dni 
(1.831 ocenjevalnih dni zaračunano strankam) in je vzdrževala 244 akreditacij: 87 na področju 
preskuševalnih laboratorijev, 3 na področju medicinskih laboratorijev, 30 na področju kalibracijskih 
laboratorijev, 102 na področju kontrolnih organov, 22 na področju certifikacijskih organov in preveriteljev 
ter s tem omogočila transparentnost in verodostojnost delovanja akreditiranih organov za ugotavljanje 
skladnosti. Nadzorni obiski so bili izvedeni znotraj predpisanih rokov. V letu 2019 je bilo izvedeno 7 
preklicev akreditacij. 
 
Mednarodno sodelovanje je bilo izvedeno v skladu s planom. SA je v letu 2019 širila sporazum o 
medsebojnem priznavanju akreditacij na področje medicinskih laboratorijev in bila ponovno potrjena kot 
MLA podpisnik za vsa področja akreditiranja, ki jih izvaja. 
 
SA namenja veliko pozornosti sprotnemu obravnavanju strank. Na področjih, kjer so vzpostavljeni 
postopki akreditiranja, je vključitev v postopek akreditiranja mogoče izvesti relativno hitro in do večjih 
zastojev ne prihaja. Vzpostavljanje novih področij akreditiranja pa poteka počasneje od potreb 
naročnikov.  
 
Še vedno pa beležimo zamude, ki največkrat nastajajo v fazi po-akreditacijskih aktivnosti. 
 
V začetku leta 2019 je bila sprejeta Dolgoročna strategija akreditiranja. 
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Z decembrom 2019 je SA začela izvajati postopke akreditiranja po novi izdaji standarda SIST EN ISO/IEC 
17025: 2017.  
  
SA veliko pozornosti namenja ocenjevalcem, ki so eno ključnih področij za ustrezno izvajanje 
akreditacijskih postopkov. Povratne informacije akreditiranih organov kažejo, da v splošnem zelo 
pozitivno ocenjujejo strokovnost, ocenjevalske veščine, nepristranost, komuniciranje in podajanje 
ugotovitev. Potrebne bodo dodatne aktivnosti za boljšo harmonizacijo dela ocenjevalcev in iskanju ter 
usposabljanju novih ocenjevalcev. Prav tako povratne informacije akreditiranih organov kažejo na 
potrebo po hitrejšem zaključevanju akreditacijskih postopkov po implementaciji korektivnih ukrepov.  
Na področju ocenjevalcev postajajo zadeve kompleksnejše in bo potrebno okrepiti dejavnost 
pridobivanja, izobraževanja in potrjevanja ocenjevalcev. V letu 2019 je SA vzpostavila dobro sodelovanje, 
glede ocenjevalcev z ATS (srbski akreditacijski organ). 
 
SA preko mehanizmov notranje kontrole (notranja presoja, vodstveni pregled, redno spremljanje nalog) 
ugotavlja, da se še vedno premalo časa namenja sistemskim nalogam. 
 
SA je v letu 2019 iz sredstev javnih financ (proračun) prejela 688.715 €, od tega 127.462 € za investicije. 
Zastavljene cilje, povezane z vzdrževanjem sistema akreditiranja, mednarodnim sodelovanjem, 
ocenjevalci, promocijo in sodelovanjem z domačimi organizacijami, je SA v tem obdobju uresničila v 
skladu s planom. Prihodki iz izvajanja dejavnosti javne službe (akreditacijski postopki) so bili 1.355.370 
€. Celotni prihodki so znašali 1.940.022 €. Celotni odhodki so znašali 1.886.820 €, kar kaže na pozitivni 
rezultat poslovanja. 
 
Ocenjujemo, da je bila, glede na dosežene cilje, poraba sredstev gospodarna in namenska. 
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2 PREDSTAVITEV SLOVENSKE AKREDITACIJE 
 
2.1 Osnovni podatki 
 
Slovenska akreditacija (SA) je nacionalna akreditacijska institucija. Njena osnovna dejavnost je 
akreditacija organov za ugotavljanje skladnosti (OUS). SA vzpostavlja in vzdržuje strokovni, nepristranski 
in neodvisni sistem akreditiranja v Sloveniji na mednarodno primerljiv način v skladu z Uredbo 765/2008 
in v skladu z mednarodnim standardom SIST EN ISO/IEC 17011:2004 ter ob upoštevanju pravil 
mednarodnih združenj za akreditacijo (EA, ILAC in IAF) in s tem omogoča transparentnost in 
verodostojnost delovanja akreditiranih organov za ugotavljanje skladnosti kot so kalibracijski,  
preskuševalni in medicinski laboratoriji, certifikacijski in kontrolni organi ter preveritelji in okoljski 
preveritelji.  
 
SA je ustanovila Republika Slovenija na podlagi Zakona o akreditaciji (Ur. list RS, št. 59/99) in Sklepa o 
ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija (Ur. list RS, št. 36/00, 23/01, 121/04, 22/08, 19/16 in 
51/16) za izvajanje nalog nacionalne akreditacijske službe. SA je pravno organizirana kot javni zavod.  
 
SA je polnopravna članica EA ter članica dveh mednarodnih organizacij za akreditacijo ILAC in IAF, v 
katerih zastopa in predstavlja interese Slovenije. Z EA je SA podpisala sporazum o medsebojnem 
priznavanju akreditacijskih listin (MLA) za področje kalibracijskih in preskuševalnih laboratorijev, 
kontrolnih organov, certifikacijskih organov za sisteme vodenja, proizvode in osebje ter preveriteljev 
poročil o emisijah toplogrednih plinov. Podoben sporazum (MRA) je SA podpisala za področje 
kalibracijskih in preskuševalnih laboratorijev ter kontrolnih organov tudi z ILAC. Prav tako je podoben 
sporazum (MLA) podpisala za vsa področja certifikacijskih organov z IAF. SA je bila tudi preverjena in 
potrjena s strani Komisije (ES) za področje EMAS (Eco-management and Audit Scheme) (podrobneje 
na: http://www.slo-akreditacija.si/mednarodni-pomen/podpisnistvo/). 
 
SA opravlja dejavnost kot pravna oseba javnega prava na podlagi Zakona o akreditaciji v interesu 
ustanovitelja, to je v javnem interesu. SA ima v skladu z zakonom izključno pravico do akreditiranja 
organov za ugotavljanje skladnosti in do sodelovanja v evropskih in mednarodnih akreditacijskih 
organizacijah. 
 
Organiziranost SA in njeno delovanje zagotavljata neodvisnost, nepristranost in kompetentnost 
akreditacijske službe. Prav tako pa organizacija SA omogoča vsem stranem, zainteresiranim za 
delovanje sistema akreditiranja v RS, da sodelujejo pri upravljanju. SA s svojim delovanjem zagotavlja, 
da uporabniki zaupajo v storitve akreditiranih organov.  
 
Status javnega zavoda omogoča SA potrebno neodvisnost in nepristransko delovanje. SA nima 
skupnega lastništva z drugimi organi, z nekaterimi osebami javnega prava ima skupnega ustanovitelja, 
kar pa ne vpliva na neodvisnost SA. Pri pogodbenih odnosih se SA izogiba povezav s takšnimi organi, ki 
bi s svojim položajem ali z izvajanjem svojih aktivnosti lahko ogrozili izpolnjevanje načel neodvisnosti in 
nepristranosti pri delu SA. 
 
Akreditiranje je strokovni postopek, s katerim nacionalna akreditacijska služba s podelitvijo akreditacijske 
listine formalno potrdi usposobljenost na področju ugotavljanja skladnosti. Akreditiranje se izvede vedno 
na zahtevo stranke. SA vodi akreditacijske postopke na osnovi pogodbe, ki ureja medsebojne obveznosti 
in pravice med SA in stranko v postopku. SA deluje na podlagi mednarodnih standardov in izvaja svojo 
dejavnost na nediskriminatoren način in s prostim pristopom vseh, ki zadostijo zahtevam za akreditacijo, 
pri čemer SA upošteva načelo enakega obravnavanja vseh strank. Če stranka v postopku izpolni vse 
zahteve, se ji podeli akreditacijsko listino. 
 
Organi SA so: svet, direktor in odbor za akreditacijo. Slovensko akreditacijo vodi direktor, ki organizira in 
vodi strokovno delo in poslovanje v skladu z letnim programom dela. Svet SA je organ upravljanja, ki ga 
sestavljajo predstavniki vseh zainteresiranih strani v Sloveniji, kot so organi za ugotavljanje skladnosti, 
ministrstva, gospodarstvo, proizvajalci in izvajalci storitev, potrošniki in nevladna organizacija s področja 
okolja. Odbor za akreditacijo usmerja tehnično delo SA. V okviru OA deluje pet sektorskih odborov: SOM, 
SOK, SOKO, SOMED in SOMB. 
 
Na spodnji sliki 1 je prikazana dvojna vloga Slovenske akreditacije, ki na eni strani z mednarodno veljavno 
akreditacijsko listino zagotavlja konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter pripomore k prostemu 

http://www.slo-akreditacija.si/mednarodni-pomen/podpisnistvo/
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pretoku blaga in storitev ter na drugi strani ščiti potrošnika s tem, ko izvaja postopke akreditiranja in 
ugotavlja usposobljenost laboratorijev, kontrolnih organov, certifikacijskih organov in preveriteljev. 
 
 

 
 

Slika 1: Vloga Slovenske akreditacije 
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Slika 2: Organigram SA in mednarodna vpetost 
 
 
Tabela 1: Člani Sveta SA v letu 2019 
 

Člani Sveta SA Imenovani s strani 

mag. Irena Možek Grgurevič 
(predsednica Sveta SA) 

Vlada RS na predlog Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 

dr. Janez Posedi Vlada RS na predlog Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Zorana Komar  Vlada RS na predlog Ministrstva, pristojnega za okolje in prostor 

Barbara Steblovnik  Vlada RS na predlog Ministrstva za zdravje 

dr. Robert Jerončič Vlada RS na predlog Ministrstva za infrastrukturo 

mag. Samo Zorc Vlada RS na predlog Ministrstva za javno upravo 

Tatjana Malešič GZS, predstavnica gospodarstva oz. proizvajalcev in izvajalcev storitev 

Igor Likar  
(namestnik predsednice Sveta SA) 

GZS, predstavnik organov za ugotavljanje skladnosti 

Igor Jeromel GZS, predstavnik organov za ugotavljanje skladnosti 

mag. Emil Žerjal GZS, predstavnik organov za ugotavljanje skladnosti 

prof. dr. Iztok Golobič Slovenska inženirska zveza, predstavnik združenj, ki delujejo na področju 
akreditiranih organov za ugotavljanje skladnosti 

Boštjan Okorn Zveza potrošnikov Slovenije, predstavnik potrošnikov 

mag. Gregor Cerar CNVOS, predstavnik okoljevarstvenih organizacij, v povezavi z drugim 
odstavkom 33. člena Zakona o varstvu okolja 



8 
 

dr. Barbara Mali  Predstavnica zaposlenih SA 

dr. Katja Otrin Debevc Predstavnica zaposlenih SA 
 
 
 

 
 

Slika 3: Odbor za akreditacijo 
 
 
Tabela 2: Odbor za akreditacijo – OA 
 

Člani OA 
 

Predstavniki 

mag. Tjaša Žohar Čretnik 
(predsednica OA) 

Predstavnica preskuševalnih laboratorijev 

                                       mag. Alja Guček Predstavnica državnih organov 
mag. Andrej Cvenk Predstavnik državnih organov 
dr. Jovan Bojkovski Predstavnik kalibracijskih laboratorijev 

mag. Matej Grum Predstavnik kalibracijskih laboratorijev 
Zoran Kovačevič Predstavnik kontrolnih organov 

Feri Bohar Predstavnik certifikacijskih organov 
Vlasta Grašek Predstavnica državnih organov 

dr. Jože Korbar  Predstavnik ocenjevalcev 
mag. Marjetka Strle Vidali Predstavnica standardizacije 

dr. Marjan Rihar Predstavnik industrije 
dr. Katja Otrin Debevc  Predstavnica področja akreditiranja preskuševalnih laboratorijev - SA 

dr. Jure Zupančič Predstavnik področja akreditiranja kalibracijskih laboratorijev - SA 
dr. Nataša Vesel Tratnik Predstavnica področja akreditiranja certifikacijskih organov - SA 

Marko Verbovšek  
(namestnik predsednice) 

Predstavnik področja akreditiranja kontrolnih organov - SA 

dr. Boštjan Godec  Član OA po funkciji - direktor SA 
 
 
Pravne podlage za izvajanje dejavnosti SA: 

- Uredba 765/2008 o akreditaciji in nadzoru trga 
- Ugotavljanje skladnosti – Splošne zahteve za akreditacijske organe, ki akreditirajo organe za  

ugotavljanje skladnosti (SIST EN ISO/IEC 17011:2018) 
- Zakon o akreditaciji (Ur. list RS, št. 59/99) 
- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija (Ur. list RS, št. 36/00, 23/01, 121/04, 

22/08, 19/16, 51/16) 
- Statut javnega zavoda Slovenska akreditacija (Ur. list RS, 74/16) 
- Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Ur. list. RS, št. 17/11). 

 

Odbor za 
akreditacijo 

Predsednica 
 mag. Tjaša Žohar Čretnik 

SOM 
Sektorski odbor za 

meroslovje 
 

Vodja: dr. Jure 
Zupančič 

 

SOK 
Sektorski odbor 

za kemijo 
 

Vodja: dr. Katja 
Otrin Debevc  

 

SOKO 
Sektorski odbor za 
kontrolne organe 

 
Vodja: Marko 

Verbovšek 
 

SOMED 
Sektorski odbor 
za medicinske 

laboratorije 
 

Vodja: dr. Katja 
Otrin Debevc 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3147
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Z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti je SA aktivno vključena v 
postopek ugotavljanja usposobljenosti organov za ugotavljanje skladnosti za delo na reguliranem 
področju (v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za trg). 
 
 
2.2 Poslanstvo 
 
Slovenska akreditacija omogoča, da lahko uporabniki zaupajo v meritve, preskušanja, kalibracije, 
kontrole, certificiranja in preverjanja, ki jih izvajajo akreditirani organi. 
 
Z mednarodno priznanimi akreditacijami povečujemo globalno konkurenčnost slovenskega 
gospodarstva, prispevamo k izboljševanju kakovosti in varnosti izdelkov in storitev, zaščiti potrošnika in 
uresničevanju javnega interesa. 
 
 
2.3 Temeljne vrednote 
 
Strokovnost, nepristranost in neodvisnost so naše temeljne vrednote.  
 
 
2.4 Vizija 
 
Akreditacijski znak Slovenske akreditacije je prepoznan kot zagotovilo zaupanja, spoštovanja in 
mednarodne primerljivosti.  
 
Postopke akreditiranja izvajamo na vseh področjih, kjer je izražen interes in obstajajo potrebe. Izvajamo 
jih učinkovito, na mednarodno primerljiv način in v zadovoljstvo vseh zainteresiranih strani. 
 
 
2.5 Ključne naloge SA 
 

➢ izvajanje akreditiranja organov za ugotavljanje skladnosti (laboratorijev, certifikacijskih in 
kontrolnih organov ter preveriteljev in okoljskih preveriteljev (EMAS (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) 

➢ vzdrževanje sistema akreditiranja v Republiki Sloveniji, ki zadosti nacionalnim potrebam ter 
prioritetam in je mednarodno primerljiv 

➢ predstavljanje interesov Republike Slovenije v evropskih in mednarodnih združenjih za 
akreditacijo 

➢ omogočanje izvajanja obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz sporazuma Svetovne 
trgovinske organizacije (WTO) o preprečevanju tehničnih ovir pri trgovanju 

➢ vzdrževanje podpisa dogovora o medsebojnem priznavanju akreditacij (MLA/MRA) za vsa 
področja, za katera v Sloveniji obstaja interes in potreba 

➢ promocija akreditacijske dejavnosti v Sloveniji. 
 
 
SA je vzpostavila in vzdržuje sistem akreditiranja na področju: 
 

− kalibracijskih laboratorijev (SIST EN ISO/IEC 17025) 
− preskuševalnih laboratorijev (SIST EN ISO/IEC 17025) 
− kontrolnih organov (SIST EN ISO/IEC 17020) 
− certifikacijskih organov: 

o certificiranje proizvodov (SIST EN ISO/IEC 17065) 
o certificiranje sistemov vodenja (SIST EN ISO/IEC 17021-1) 

▪ certificiranje sistemov vodenja kakovosti   
▪ certificiranje sistemov ravnanja z okoljem  
- certificiranje sistemov vodenja kakovosti pri proizvodnji medicinskih 

pripomočkov po SIST EN ISO 13485  
- certificiranje sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po ISO 45001:2018  
- certificiranje sistema upravljanja z energijo po ISO 50001  
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- certificiranje vodenja varnih živil po ISO 22000  
- certificiranje sistemov kakovosti po End of Waste uredbah (Uredbi (EU) št. 

333/2011, Uredbi (EU) št. 715/2013 in Uredbi (EU) št. 1178/2013) 
− certificiranje osebja (SIST EN ISO/IEC 17024) 
− preveriteljev poročil o emisijah toplogrednih plinov (SIST EN ISO 14065) 
− okoljskih preveriteljev - EMAS (SIST EN ISO/IEC 17021-1). 

 
SA se vključuje v delo akreditacijskih združenj EA, ILAC, in IAF. 
 
Prav tako sodeluje z drugimi institucijami in državno upravo na področju akreditiranja na takšen način, 
da ni ogrožena njena neodvisnost. SA je pozorna na morebitne poskuse vplivanja na neodvisnost in 
nepristranost. 
 
2.6 Dolgoročni strateški cilji 
 
Strateški cilji SA so v tesni povezavi z vlogo nacionalnega akreditacijskega organa pri razvoju 
ugotavljanja skladnosti v Sloveniji. Sistem akreditiranja, kot ključni element tehnične infrastrukture, bo 
sledil strateškim razvojnim usmeritvam Slovenije. 
 
Na podlagi tega so opredeljeni trije osnovni strateški cilji SA za naslednje 10 letno obdobje: 
 

1. DOBRO UPRAVLJANJE SLOVENSKE AKREDITACIJE ZA IZPOLNJEVANJE  
POSLANSTVA, UČINKOVITO POSLOVANJE IN VZDRŽEVANJE 
MEDNARODNE PRIMERLJIVOSTI (MLA/MRA) 

 

2. TESNO SODELOVANJE Z VSEMI ZAINTERESIRANIMI STRANMI ZA 
AKREDITACIJO V SLOVENIJI 

 

3. RAZVOJ AKREDITIRANJA V SLOVENIJI, KI BO PODPIRAL STRATEŠKI 
RAZVOJ SLOVENIJE  

 
Osnovna strategija SA temelji na pravnih podlagah, kot so Uredba 765/2008, SIST EN ISO/IEC 17011 
mednarodni standard, ki ureja zahteve za akreditacijske organe, Zakon o akreditaciji in vseh 
spremljajočih zakonskih in podzakonskih aktih. Prav tako SA pri svoji strategiji upošteva zakonodajo, ki 
velja za javne zavode. Svojo strategijo SA gradi v skladu s strategijo gospodarskega razvoja Slovenije in 
mednarodnih sporazumov Slovenije. 
 
SA pri strategiji upošteva naslednje usmeritve: 

− deluje v skladu s slovenskimi, evropskimi in mednarodnimi standardi in drugimi 
standardizacijskimi dokumenti (SIST EN ISO/IEC 17011) ter mednarodnimi pravili 
akreditiranja. 

− Mednarodno primerljivost potrjuje s članstvom v mednarodnih organizacijah za akreditacijo 
(EA, ILAC, IAF) in vzdrževanjem sporazumov o medsebojnem priznavanju v teh 
organizacijah. 

− SA dejavnost izvaja tako, da ni ogrožena njena neodvisnost pri dejavnosti akreditiranja, s 
tem, da ne izvaja storitev, ki bi lahko vplivale na njeno nepristranost (npr. svetovanje), 
nadzoruje  možnost vplivov preko povezanih oseb in pogodbenih razmerij, v primeru pritiskov 
ali poskusov neupravičenega vplivanja na njeno delo takoj ukrepa. 

− Na enak in nediskriminatoren način obravnava vse uporabnike svojih storitev, ne glede na 
njihov geografski in gospodarski položaj, velikost, področje dela, vrsto poslovanja ipd. 

− Ugotavljanje usposobljenosti organov SA izvaja glede na slovenske, evropske in 
mednarodne standarde in druge dokumente evropskih in mednarodnih organizacij za 
akreditacijo. 

− Pri izvajanju ocenjevanj se posebej osredotoča na objektivnost pri ugotavljanju izpolnjevanja 
zahtev za akreditacijo in zagotavljanju pravilnih in primerljivih (zaupanja vrednih) rezultatov, 
ki jih izdajajo akreditirani organi. 

− SA se zavzema za graditev transparentne strukture z učinkovito organizacijo, ki je prilagojena 
specifičnim slovenskim potrebam in izboljšuje svoje procese z namenom povečevanja 
učinkovitosti in odzivnosti. 
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− Ker so ocenjevalci ključni za kakovost izvedenih ocenjevanj in akreditacijskih postopkov v 
celoti, SA ustrezno skrbi za kompetentnost in neodvisnost osebja. Prednost pri vključevanju 
v akreditacijske postopke imajo domači ocenjevalci. SA povečuje sodelovanje in izmenjavo 
strokovnih ocenjevalcev s sosednjimi državami ter z državami podobnega ekonomskega 
nivoja. 

− SA spodbuja vključevanje strokovnjakov v Sloveniji v strokovno usmerjanje dela SA preko 
odbora za akreditacijo in sektorskih odborov. 

− SA promovira akreditacijo s tem, da osvešča udeležene strani (potrošniške organizacije, 
državne organe, uporabnike storitev akreditiranih organov, organe za ugotavljanje 
skladnosti) o pomenu, vlogi in prednostih sistema akreditiranja. 

− SA sodeluje z državno upravo na področju delovanja organov za ugotavljanje skladnosti, ki 
delujejo na reguliranem področju, v okviru svojih pristojnosti. 

− SA se zavzema za uravnotežen razvoj tehnične kakovostne infrastrukture v Sloveniji in  
sodeluje z meroslovjem in standardizacijo. 
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3 REALIZACIJA CILJEV ZA LETO 2019 
 
Strateški cilji za leto 2019 so bili povezani z izvedbo vseh aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem že podeljenih 
akreditacij in obravnavanjem novih prijav in širitev. Pomemben cilj je tudi vzdrževanje mednarodne 
primerljivosti – MLA/MRA sporazumi. Drugi zastavljeni cilji so se nanašali na razvoj novih področij 
akreditiranja, na pridobivanje in usposabljanje strokovnih in vodilnih ocenjevalcev, na promocijo ter na 
tehnološki razvoj. 
 

 1a. cilj 
Cilj: Vzdrževanje že podeljenih akreditacij v skladu z mednarodnimi pravili 
Opis cilja: V ustreznih rokih se izvedejo vse potrebne aktivnosti za sedaj obstoječ sistem. 

Vsi nadzorni obiski se izvedejo v rednih nadzornih rokih. 

Terminski plan: Leto 2019 

Odgovorna oseba: Organizatorji akreditacijskih postopkov, področni podsekretarji (vodja področja 
kontrolni organi, vodja področja certifikacijski organi, vodja področja 
preskuševalni laboratoriji, vodja področja kalibracijski laboratoriji) 

Merjenje: Informacijski sistem 

Vir financiranja: Javnofinančni prihodki iz drugih virov 
 
 
REALIZACIJA 
 
Cilj 1a: Vzdrževanje že podeljenih akreditacij v skladu z mednarodnimi pravili - kazalniki 
 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 

2019 

Dosežena 
letna vrednost 

2019 
1 % nadzornih obiskov izvedenih v 18 mesecih in 

ponovnih ocenjevanj v petih letih 
100 % 96 % 

2 Realizacija planiranih ocenjevanj v roku ± 1 mesec 70 % 75% 
 

3 Prilagoditev sistema akreditiranja za ocenjevanja 
po novi izdaji ISO 17025 v skladu s Programom 
prilagoditve 

DA DA 

4 Prilagoditev in ocenjevanje certifikacijskih organov 
za sisteme vodenja za nove zahteve po ISO 
50001:2018 

- DA 
(november 

2019) 
5 Prilagoditev in ocenjevanje certifikacijskih organov 

za sisteme vodenja za nove zahteve po ISO 
22000:2018 

- DA 
(november 

2019) 
Število ocenjevalnih dni 1.650 - 

1.700 
1.831 

(1.960) 
Izvedeno in zaračunano strankam je bilo 1.831 ocenjevalnih dni. Vodilni ocenjevalci so izvedli 
še dodatno 129 ocenjevalnih dni (spremljanje dela strokovnjaka, vodenje in koordinacija velikih 
skupin, monitoring ocenjevalcev), ki niso bili zaračunani strankam, tako da je izvedeno vse 
skupaj v letu 2019 1.960 ocenjevalnih dni. 
Število vzdrževanj akreditacij 240 - 255 244 
Na dan 31. 12. 2019 je bilo 244 akreditiranih organov 
Število novo podeljenih akreditacij - 10 
Nove podelitve akreditacij: 10 
Odvzemi / preklici akreditacij: 0 / 7 
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V letu 2019 so aktivnosti v zvezi z akreditacijskimi postopki v glavnem potekale v skladu z opredeljenim 
terminskim planom, razen posameznih izjem, kjer je prišlo do nekaterih zamikov nadzorov, zaradi 
različnih vzrokov. 
 
 

 1b. cilj 
Cilj: Obravnavanje novih prijav in širitev akreditacij v skladu s postavljenimi 

pravili na že vzpostavljenih področjih akreditiranja v predvidenem 
obsegu do 150 ocenjevalnih dni  

Opis cilja: V ustreznih rokih se izvedejo vse potrebne aktivnosti v vseh omenjenih 
postopkih. Vsa začetna ocenjevanja in širitve se izvedejo v skladu s 
sprejetimi usmeritvami sveta SA ter ob upoštevanju finančnih in kadrovskih 
možnosti. 

Terminski plan: Leto 2019 

Odgovorna oseba: področni podsekretarji (vodja področja kontrolni organi, vodja področja 
certifikacijski organi, vodja področja preskuševalni laboratoriji, vodja področja 
kalibracijski laboratoriji), organizatorji akreditacijskih postopkov 

Merjenje: Informacijski sistem 

Vir financiranja: Javnofinančni prihodki iz drugih virov 
 

REALIZACIJA 
Cilj 1b: Obravnavanje novih prijav in širitev akreditacij v skladu s postavljenimi pravili na že 
vzpostavljenih področjih akreditiranja v predvidenem obsegu do 150 ocenjevalnih dni - kazalniki 
 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna 
letna 

vrednost 
2019 

Dosežena 
letna 

vrednost 
2019 

6 Realizacija novih prijav na že vzpostavljenih 
področjih – od prijave do podpisa pogodbe (2 
meseca) 

75 % 50%* 

7 Realizacija pravočasno prijavljenih širitev na že 
vzpostavljenih področjih ob rednih nadzorih  

95 % 100% 

8 Realizacija izrednih širitev na že vzpostavljenih 
področjih v roku 2 mesecev oz. v skladu z željo 
stranke 

95 % 100% 

 * od 6 prijav 3 
 
Izvedeno je bilo precej več širitev, kot je bilo planiranih (150), to je 250 ocenjevalnih dni. 
 
 

 2. cilj 
Cilj: Vzdrževanje MLA/MRA (sporazum o medsebojnem priznavanju 

akreditacijskih listin) statusa  
Opis cilja: SA bo s svojim delovanjem v skladu z obstoječimi akreditacijskimi pravili: 

Uredba 765/2008, SIST EN ISO/IEC 17011 in pravila EA, ILAC in IAF 
vzdrževala status podpisnice MLA/MRA na področju akreditiranja 
preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev, kontrolnih organov in 
certifikacijskih organov za sisteme vodenja kakovosti, sisteme ravnanja z 
okoljem, proizvode in osebje ter MLA na področju preveriteljev. Za izpolnitev 
tega bo tudi izvajala zahtevane naloge v okviru EA, ILAC in IAF: sodelovanje 
v delu odborov, delovnih skupin, generalnih skupščin, delala na izboljševanju 
sistema vodenja in izvajala vse potrebne druge sistemske naloge. 
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Terminski plan: Leto 2019 

Odgovorna oseba: Vodja kakovosti, področni podsekretarji (vodja področja kontrolni organi, 
vodja področja certifikacijski organi, vodja področja preskuševalni laboratoriji, 
vodja področja kalibracijski laboratoriji) in oseba odgovorna za ocenjevalce  

Merjenje: Nadzorne aktivnosti s strani EA MAC, ILAC MRA in IAF MLA odborov, vse 
interne povratne informacije iz sistema vodenja, vsa notranja merjenja  

Vir financiranja: Javnofinančni prihodki iz proračuna in drugih virov 
 
REALIZACIJA 
Cilj 2: Vzdrževanje MLA/MRA statusa (sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacijskih 
listin) - kazalniki 
   
    

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 

2019 

Dosežena 
letna vrednost 

2019 
1 Prilagajane sistema akreditiranja novi izdaji ISO/IEC 

17011 
DA* DA* 

2 Vzdrževanje MLA za področje kalibracijskih 
laboratorijev SIST EN ISO/IEC 17025 

DA DA 

3 Vzdrževanje EA MLA za področje preskuševalnih 
laboratorijev SIST EN ISO/IEC 17025 

DA DA 

3a Podpis EA MLA za področje medicinskih laboratorijev 
SIST EN ISO/IEC 15189 

DA DA 

4 Vzdrževanje EA MLA za področje kontrolnih organov 
SIST EN ISO/IEC 17020 

DA DA 

5 Vzdrževanje EA MLA za področje certificiranja 
proizvodov SIST EN ISO/IEC 17065 

DA DA 

6 Vzdrževanje EA MLA za področje certificiranja 
sistemov vodenja SIST EN ISO/IEC 17021-1 

DA DA 

7 Vzdrževanje EA MLA za področje certificiranja osebja 
SIST EN ISO/IEC 17024 

DA DA 

8 Vzdrževanje usposobljenosti akreditiranja EMAS 
preveriteljev  

DA DA 

9 Vzdrževanje usposobljenosti akreditiranja 
preveriteljev poročil o emisijah toplogrednih plinov 
SIST EN ISO 14065 

DA DA 

10 Realizacija mednarodnega sodelovanja glede na plan 95 % 96 % 
11 Realizacija sodelovanja v evalvacijah  3 1 

   *  glede na plan prilagoditve  

 

 3. cilj 
Cilj: Vzpostavitev delovanja na novih področjih 
Opis cilja: NIVO 4) SA bo vzpostavljala nova področja akreditiranja znotraj nivoja 4 -  

sektorske sheme, specifični standardi ali normativni dokumenti: 
1. akreditiranje za namen priglasitve na osnovi akcijskega plana 

dogovorjenega s pristojnim ministrstvom – direktive (pilotni projekti 
za direktive, ki so usklajeni s Sklepom št. 768/2008/ES) 
 

2. akreditacija pri postopkih laboratorijev za potrebe mednarodnih 
trgovinskih sporazumov (FCC,…) in po potrebi vzpostavitev sheme 
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NIVO 5) SA bo vzpostavljala nova področja akreditiranja znotraj nivoja 5 – 
kalibracijske metode laboratorijev, preskuševalne metode laboratorijev, 
metode kontrolnih organov in certifikacijskih organov ter preveriteljev) v 
skladu s programom dela, potrebami strank in dejanskimi zmožnostmi. 

Terminski plan: Določen s posameznim planom razvoja. 
Plan razvoja se pripravi v skladu z dokumentom D02-05 Razvoj novih 
področij akreditiranja, kjer se ovrednoti potrebna finančna sredstva, 
kadrovske vire in pripravi terminski plan, ki je osnova za spremljanje 
vzpostavljanja novega področja. 

Odgovorna oseba: Področni podsekretarji (vodje področij) 

Merjenje: Poročilo o realizaciji plana razvoja 

Vir financiranja: Javno finančni prihodki iz proračuna in drugih virov 
 
 
REALIZACIJA 
Cilj 3:  Vzpostavitev delovanja na novih področjih – kazalniki 
 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 2019 

Dosežena letna 
vrednost 2019 

Nova področja, ki se bodo vzpostavila v 2019 
1 Vzpostavljanje postopkov akreditiranja za 

namen priglasitve na osnovi akcijskega 
plana dogovorjenega s pristojnim 
ministrstvom:  Pilotni projekti  za 
direktive, ki so usklajeni s Sklepom št. 
768/2008/ES. 

V dogovoru z 
MGRT ob 

upoštevanju 
kadrovskih virov 

Na področju priglašenih 
organov je SA 

vzdrževala akreditacije 
na področju dvigal, 

premične tlačne opreme 
in gradbenih proizvodov. 
SA je spremljala razvoj 
na področju priglašenih 
organov, vendar novih 
aktivnosti v letu 2019 ni 

bilo.  
2 Določitev vloge SA v postopkih 

priznavanja laboratorijev za potrebe 
mednarodnih trgovinskih sporazumov 
(FCC,…) in po potrebi vzpostavitev 
sheme 

V dogovoru z 
MGRT ob 

upoštevanju 
kadrovskih virov  

Ni bilo potreb 

 
 
 

 4. cilj 
Cilj: Pridobivanje novih ocenjevalcev in harmonizacija dela 

vseh ocenjevalcev 
Opis cilja: Za dobro in odzivno delo SA je ključna ustrezna baza 

ocenjevalcev, kar zahteva iskanje primernih ocenjevalcev, 
usposabljanje le teh (izvedba tečajev za ocenjevalce) in 
ustrezno izmenjavo izkušenj in harmonizacijo njihovega dela 
(redni usklajevalni sestanki). Prioriteta je pridobivanje domačih 
slovenskih ocenjevalcev. Ker zaradi majhnosti prostora na 
mnogih strokovnih področjih ni mogoče najti domačega 
ocenjevalca (kompetentnost, neodvisnost), pa SA v sistem 
vključuje ustrezne tuje ocenjevalce, ki so ustrezno usposobljeni 
za sodelovanje v SA postopkih in nadzorovani.  

Terminski plan: V skladu s terminskim planom za leto 2019 

Odgovorna oseba: Oseba, odgovorna za ocenjevalce  
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Merjenje: Poročilo o realizaciji in informacijski sistem 

Vir financiranja: Javnofinančni prihodki iz proračuna in drugih virov 
 

 
REALIZACIJA 
Cilj 4:  Pridobivanje novih ocenjevalcev in delo na izboljšanju dela vseh ocenjevalcev 
 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 2019 

Dosežena  letna 
vrednost 2019 

1 Število sestankov z ocenjevalci 2 2 
2 Število vodilnih ocenjevalcev SA 12 11 
3 Števila dousposobitev notranjih vodilnih 

ocenjevalcev za nova področja (nivo 3) 
4 1 

 
4 Število vodilnih ocenjevalcev SLO 25 (13+12) 20 (11+9) 
4 % angažiranja slovenskih ocenjevalcev v 

celotnem deležu ocenjevanj (*skupaj s tujimi 
cenejšimi) 

70,0 
84,0* 

 

71,1 
85,8* 

 
5 Ažuriranje registracij ocenjevalcev pred 

potekom  
DA DA 

6 Zamenjava ocenjevalcev (več kot en cikel, 
neustreznost ali cena) 

8 11 

7 Usposabljanje novih strokovnih 
ocenjevalcev 

6 19  

8 Tečaj za strokovne ocenjevalce 1** 0 

** tečaj bo izveden, v kolikor bo dovolj kandidatov 

 
 

 5. cilj 

Cilj: Izvedba planiranih aktivnosti promocije za leto 2019 

Opis cilja: Vzpostaviti aktivnosti, ki bodo prispevale k dvigu zavedanja o pomenu 
akreditacije v Sloveniji:  

- priprava več člankov o akreditaciji, namenjenih splošni 
javnosti in gospodarskemu sektorju 

- izvedba informativnih izobraževanj za ministrstva 
- izvedba dogodka Dan akreditacije 2019 
- sodelovanje na izbranih dogodkih drugih institucij, ki 

delujejo na področju zagotavljanja kakovosti in meroslovja 
Terminski plan: V skladu s planom aktivnosti 

Odgovorna oseba: Oseba zadolžena za promocijo 

Merjenje: Poročilo o realizaciji 

Vir financiranja: Javnofinančni prihodki iz proračuna in drugih virov 

 

REALIZACIJA 
Cilj 5:  Izvedba planiranih aktivnosti promocije za leto 2019 – kazalniki 
 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 

2019 

Dosežena 
letna vrednost 

2019 
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1 Dan akreditacije, december 2019 1 1 

2 Število objav v tiskanih medijih (Delo P&D – 
priloga Kakovost ipd.) 

2 3 

3 Informativno izobraževalni seminar za 
ministrstva, inšpektorat in gospodarstvo 

1 1 

4 Predstavitev akreditacije na različnih dogodkih 
(MOS 2019, ipd.) 

2 2 

5 Svetovni dan akreditacije, junij 2019 - prevod 
promocijskih materialov in objava na spletni 
strani SA 

1 1 

6 Organizacija mednarodnega srečanja EA WG 
FOOD, junij 2019 

1 1 

7 Enodnevni študijski obisk SA s strani ukrajinske 
delegacije v okviru evropskega projekta 

- 1 

 
 

 6. cilj 

Cilj: Izvedba planiranih aktivnosti tehnološkega razvoja za leto 2019 

Opis cilja: V 2019 bo SA pripravila in izvedla javni razpis velike vrednosti in pričela z 
razvojem/nadgradnjo informacijskega sistema. V potrebnem obsegu se bo 
vzdrževal in nadgrajeval obstoječ informacijski sistem. Vzpostavljen bo 
uporabniški del spletne strani za stranke in ocenjevalce. 

Terminski plan: V skladu s planom aktivnosti 

Odgovorna oseba: Delovna skupina v sestavi: področni podsekretar (VP akreditiranja 
kalibracijskih laboratorijev), področni podsekretar (VP kakovosti) in 
organizator  

Merjenje: Poročilo o realizaciji 

Vir financiranja: Javnofinančni prihodki iz proračuna in drugih virov 
 
 

REALIZACIJA 
Cilj 6:  Izvedba planiranih aktivnosti tehnološkega razvoja za leto 2019 
 

Kazalnik Opis kazalnika 
Ciljna letna 
vrednost 

2019 

Dosežena 
letna vrednost 

2019 
1 Nadgradnja informacijskega sistema i4 in vzdrževanje  DA DA 

2 Vzpostavitev avtomatiziranega sistema obveščanja 
(opomniki) ocenjevalcev 

DA NE* 

3 

Vzpostavitev povezljivosti spletne strani SA z oblakom 
za shranjevanje datotek za potrebe strank in 
ocenjevalcev ter vzpostavitev uporabniškega dela 
spletne strani za stranke in ocenjevalce 

DA NE* 

4 Nakup prenosnih računalnikov + monitorjev v skladu s 
številom novih zaposlitev 

- DA 

5 Izvedba javnega razpisa za razvoj informacijskega 
sistema 

DA DA 

6 Pričetek razvoja/nadgradnje informacijskega sistema - DA 

* Naloga je prenesena v projekt prenove IT 
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 7. cilj 

Cilj: Vzpostaviti in vzdrževati sistematično sodelovanje z 
ministrstvi, ki uporabljajo akreditacijo 

Opis cilja: Vzpostaviti in vzdrževati mrežo kontaktnih točk, ki bodo 
omogočile, da SA pridobiva s strani ministrstev ustrezne 
informacije in lahko tvorno sodeluje pri pripravi zakonskih in 
podzakonskih aktov v vseh tistih primerih, ki posredno ali 
neposredno zadevajo akreditacijo. 

Terminski plan: Leto 2019 

Odgovorna oseba: Področni podsekretarji (vodje področij)  

Merjenje: Poročilo o realizaciji 

Vir financiranja: Javnofinančni prihodki iz proračuna 

  
REALIZACIJA 
Cilj 7: Vzpostaviti sistematično sodelovanje z ministrstvi, ki uporabljajo akreditacijo  
 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 2019 

Dosežena letna 
vrednost 2019 

1 Zagotoviti kontaktne osebe na 
ministrstvih, ki sodelujejo s SA  

Na vsakem 
vzpostavljenem 

področju zagotoviti 
kontaktno osebo 

V večji meri 
vzpostavljeno 

 
 

 8. cilj 
Cilj: Gospodarno upravljanje z viri in zagotovitev stabilnega finančnega 

poslovanja, kjer se odhodki pokrivajo s prihodki 
Opis cilja: Ustrezno finančno vodenje, kjer se posebna pozornost nameni obvladovanju 

materialnih stroškov, racionalnemu naročanju storitev, pravočasnemu 
obveščanju pristojnih organov in ukrepanje glede ustrezne cene akreditacije, 
ustrezni politiki do najemanja ocenjevalcev, kar bo omogočilo, da se prihodki 
iz naslova izvajanja akreditacijskih postopkov pokrivajo s stroški. 

Terminski plan: Leto 2019 

Odgovorna oseba: Direktor 

Merjenje: Letno računovodsko poročilo 

Vir financiranja: Javnofinančni prihodki iz drugih virov in iz proračuna  
 
 
REALIZACIJA 
Cilj 8: Gospodarno upravljanje z viri in zagotovitev stabilnega finančnega poslovanja, kjer se 
odhodki pokrivajo s prihodki.  
 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 2019 

Dosežena 
letna vrednost 

2019 
1 Prihodki / odhodki (Bilanca prihodkov in 

odhodkov – računovodsko poročilo 
≥ 1 DA 
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 9. cilj 
Cilj: Zagotavljanje zadostnih kadrovskih virov 
Opis cilja: Zagotovitev ustrezne osebe, ki bo prevzela skrb za ocenjevalce (pridobivanje 

novih ocenjevalcev, izvajanje tečajev za ocenjevalce, usposabljanje teh, 
nadzor nad delom ocenjevalcev in skrb za ustrezno dokumentacijo, 
povezano z ocenjevalci), po upokojitvi vodje področja, zadolžene za 
ocenjevalce ter uvajanje novo zaposlene/ga. Izvedba zaposlitve 
organizatorja akreditacijskih postopkov. 

Terminski plan: Leto 2019 

Odgovorna oseba: Direktor  

Merjenje: Letno poročilo 

Vir financiranja: Javnofinančni prihodki iz proračuna in drugih virov 
 

REALIZACIJA 
Cilj 8: Zagotavljanje zadostnih kadrovskih virov  
 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 2019 

Dosežena letna 
vrednost 2019 

1 Zaposlitev področnega sekretarja DA NE 
2 Nadomestna zaposlitev področnega 

podsekretarja, vodje področja 
ocenjevalci (predviden odhod v pokoj) 

DA NE* 

3 Zaposlitev organizatorja akreditacijskih 
postopkov 

DA DA 

 * Nadomestna zaposlitev ni bila izvedena zaradi zamika odhoda v pokoj.  
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4 STANJE PO POSAMEZNIH PODROČJIH 
 
4.1 Izvajanje akreditacijskih postopkov 
 
4.1.1 Stanje akreditacijskih postopkov 
 
Tabela 3: Število akreditacijskih postopkov v posameznem statusu in na posameznem področju  

    akreditiranja na dan 31. 12. 2019 
 

  
Št. akreditacijskih 
postopkov v posameznem 
statusu 

Skupaj LP LK K CO CP CS SI-V P 
 

LM 

V pripravi 9 4 3 0 1 1 0 0 0 0 

Predprijava 42 29 5 0 0 5 3 0 0 0 

Prijava 5 2 0 1 0 2 0 0 0 0 

Pogodba 13 5 1 4 0 1 1 0 0 1 

Veljavno 244 87 30 102 3 13 3 1 2 3 

Nove akreditacije v 2019 10 3 0 5 0 0 2 0 0 0 

Prekinjen postopek 171 64 17 72 4 11 3 0 0 0 

Začasni odvzemi akreditacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Preklici akreditacije v 2019 7 3 0 3 0 1 0 0 0 0 

Preklici kumulativno 
(vsi preklici/prekinjeni postopki od 
začetka delovanja SA) 

85 36 5 41 0 1 2 0 0 0 

 
Na področju kontrolnih organov je bilo podeljenih 5 akreditacij, 3 nove akreditacije so bile podeljene na 
področju preskuševalnih laboratorijev in 1 na področju certificiranja sistemov vodenja. 3 preklici 
akreditacij so bili na področju preskuševalnih laboratorijev, prav tako 3 preklici so bili na področju 
kontrolnih organov in en na področju certificiranja proizvodov.  
 
 
4.1.2  Obseg dela 
 
V letu 2019 je bilo izvedenih 1.960 ocenjevalnih dni, od tega je bilo 1831 ocenjevalnih dni zaračunanih 
strankam. Za širitve obsegov akreditacij je bilo porabljenih 250 ocenjevalnih dni. Razlika med izvedenimi 
in zaračunanimi ocenjevalnimi dnevi izhaja predvsem iz dela s strokovnjaki in nadzora nad delom 
ocenjevalcev ter vodenja in koordiniranja velikih ekip. 
 
 

Stanje organizacije akreditacijskih 
postopkov na dan 31.12.2019 Podatki za 2018 Podatki za 2019 

Razdelitev akreditiranih organov med organizatorji akreditacijskih postopkov 

Število vseh akreditiranih organov v i4 
(vsi statusi, razen preklicev in 
prekinjenih postopkov) 

310 314 

Število akreditiranih organov brez 
določenega koordinatorja / 49 

ŠTEVILO ORGANIZIRANIH 
OCENJEVALNIH DNI Teren  P/P akt. SKUPAJ Teren  P/P akt. SKUPAJ 
Koordinator 1 

278,5 242,25 520,75 288,438 225,438 513,876 
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Koordinator 2 
177,25 155,75 333 198,125 177 375,125 

Koordinator 3 
190,75 164,125 354,875 191,125 160,625 351,75 

Koordinator 4 
165,125 138,125 303,25 192,75 160,25 353,00 

Koordinator 5 
96 89 185 127,00 110,5 237,25 

                                                                                   
SKUPAJ 1.706,875 1.831,001 

 
 
 

 
Slika 4: Pregled podeljenih akreditacij po področjih (stanje 31. 12. 2018) 

 
 

 
4.1.3 Organizacija dela 
 
Za potrebe vzpostavitve IT projekta je bila imenovana tri članska delovna skupina. Določene naloge v 
povezavi z IT in promocijo so bile, zaradi nezasedenega delovnega mesta področni sekretar, 
prerazporejene. 
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Potrebe po delu z ocenjevalci se povečujejo, zato je bila usposobljena pomočnica za ocenjevalce, ki  
skrbi za monitoringe ocenjevalcev. 
 
Delo koordinatorjev je dobro, povečuje se izkušenost in samoiniciativnost, s povečanjem udeležbe v 
sistemskih nalogah pa tudi razumevanje in upoštevanje konceptov zagotavljanja kakovosti. Pri 
zagotavljanju redne izvedbe nalog vodij področij in vodilnih ocenjevalcev se pogosto pojavljajo ozka grla. 
 
Kazalnike zahtevnosti akreditacijskih postopkov smo poskusili določiti že v l. 2017. Kot kriterij za določitev 
obremenitve smo upoštevali število ocenjevalnih dni, dodatne zahteve, število obiskov znotraj 
posameznega ocenjevanja (kompleksnost ocenjevalne ekipe), število tujih ocenjevalcev znotraj ekipe, 
itd. Ugotovili smo, da je spremljanje obremenitev na tak način težko obvladovati, saj je treba podatke 
stalno ažurirati, zadeva pa je tudi precej kompleksna. Število ocenjevalnih dni je sicer dober približek 
spremljanju obremenjenosti koordinatorjev, vendar tudi nekoliko variira, zaradi različno dolgih 
ocenjevalnih ciklov.  
 
 
4.1.4 Trajanje akreditacijskih postopkov 
 
Trajanje akreditacijskih postopkov 
 
Skladno s sklepom Sveta SA o rokih za izvedbo korektivnih ukrepov v primeru širitve obsega pri rednem 
ali ponovnem ocenjevanju, je bil na SA določen interni rok 2 meseca za pregled izvedbe KU in sprejem 
odločitve. Pri tem je bilo določeno, da imajo vodilni (VOC) in strokovni (SO) ocenjevalci časa 1 mesec za 
pregled poročila o izvedenih korektivnih ukrepih, oceno njihove ustreznosti in poročanje o tem na SA. 
Preostali mesec je predviden za druge administrativne aktivnosti na SA, vključno z morebitnim 
prevajanjem in odločanjem. Z roki so seznanjeni ocenjevalci (domači in tuji), omenjeni enomesečni rok 
je vključen tudi v pogodbe z ocenjevalci za izvedbo ocenjevanja. V i4 se pri stranki upošteva rok 2 
mesecev za poročanje o izvedbi KU. V mnogih primerih beležimo zamude na strani strank glede roka za 
poročanje o korektivnih ukrepih. Zamude na strani ocenjevalcev se zmanjšujejo, k čemur so pripomogle 
ustrezne pogodbe in pa predvsem aktivnosti, ki jih izvajajo koordinatorji. Večji del zamud nastane v fazi 
odločanja na strani vodij področij, zaradi drugih prioritetnih nalog. 
 
4.1.5 Povratne informacije odjemalcev storitev akreditiranja 
 
Povratne informacije odjemalcev storitev akreditiranja 
 
V letu 2019 je SA nadaljevala s prakso anketiranja strank in sicer s splošno anketo ob koncu leta 
("vprašalnik o zadovoljstvu z delom SA") in z anketo po ocenjevanju (»poocenjevalni vprašalnik«). 
 
A) Poocenjevalni vprašalnik 
 
Za zbiranje povratnih informacij ocenjevalcev uporabljamo poocenjevalni vprašalnik, ki ga po koncu 
ocenjevanja pošljemo strankam. V letu 2019 smo prejeli samo 63 (25,7%) vprašalnikov. Nekatere stranke 
nikoli ne vrnejo vprašalnika, posledično za nekatere ocenjevalce nimamo povratnih informacij.  Vsebina 
vprašalnika se nanaša na organizacijo ocenjevanj in usposobljenost ocenjevalcev.  
 
Vprašanja glede organizacije ocenjevanj so: 
  
1. Pravočasnost in uporabnost informacij v zvezi s postopkom akreditiranja in izvedbo ocenjevanja, ki so  
    bile posredovane s strani SA pred ocenjevanjem (4,68) 
2. Odnos zaposlenih SA do predstavnikov ocenjevanca (4,87) 
3. Planiranje ocenjevanja ter določitev datuma/termina ocenjevanja (4,67) 
4. Trajanje in obseg ocenjevanja (4,57) 
5. Upoštevanje urnika (4,81) 
6. Primernost vodenja ocenjevalne komisije in usklajenost njenega dela (4,81) 
7. Poročanje članov ocenjevalne komisije o ugotovitvah/opažanjih med ocenjevanjem in na zaključnem  
    sestanku (4,78) 
8. Seznanitev z nadaljnjimi koraki oz. postopki, ki sledijo ocenjevanju (4,83) 
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Slika 5: Rezultati poocenjevalnega vprašalnika – organizacija ocenjevanj 

 
 
Ocene se v primerjavi z lanskimi skoraj niso spremenile. Najbolje ocenjen ostaja odnos zaposlenih, 
naslednje je seznanitev z nadaljnjimi koraki, nato pa upoštevanje urnika in primernost vodenja 
ocenjevalne komisije. Najbolj se je povišala ocena za trajanje in obseg ocenjevanja, čeprav je še vedno 
kar nekaj akreditiranih organov, ki so  mnenja, da bi bila lahko ocenjevanja krajša. Malenkost slabše kot 
lani je letos ocenjeno planiranje ocenjevanja ter upoštevanje urnika. 
 
Vprašanja glede usposobljenosti ocenjevalcev so:  
 
1. Strokovnost (4,85) 
2. Ocenjevalske veščine (4,85) 
3. Nepristranskost (4,91) 
4. Komuniciranje, odnos do ocenjevanca (4,89) 
5. Podajanje ugotovitev (razumljivost, korektnost) (4,87) 
 

 
Slika 6: Rezultati poocenjevalnega vprašalnika - usposobljenost ocenjevalcev 
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Tudi ocene za ocenjevalce se niso bistveno spremenile. Akreditirani organi so na splošno zadovoljni z 
ocenjevalci. Večinoma so ocenjevalci ocenjeni s 4 ali 5, z oceno 3 so bili ocenjeni le 7 x. Oceni 1 in 2 se 
nista pojavili. Najbolje je bila ocenjena nepristranost ocenjevalcev. 
 
 
B) Letni vprašalnik o zadovoljstvu je bil naslovljen na vse stranke v postopku akreditiranja. Na anketo 
o zadovoljstvu z delom SA se je odzvalo 94 organov, kar je precej podobno kot lani. To je približno 
polovica tistih, katerim je bil poslan vprašalnik. 
Zastavljena vprašanja so bila enaka kot v preteklih letih, tako da je mogoče spremljati tudi spremembe 
posameznih ocen. Za vsako od vsebin so imeli anketiranci možnost označiti stopnjo vplivnosti na njihovo 
zadovoljstvo.  
 
Možne ocene so bile 1 (slabo / popolnoma nezadovoljivo / ni res ) do 5 (odlično / zelo zadovoljni / se 
popolnoma strinjamo). Za vsako od vsebin so imeli anketiranci možnost označiti tudi stopnjo vplivnosti 
na njihovo zadovoljstvo. Poleg tega je bilo mogoče podati tudi dodatne komentarje k ocenam. 
 
 
Anketna vprašanja 
 

1 Pomembne splošne informacije o postopkih akreditiranja in akreditaciji so dobro in enostavno dostopne. 

2 Pogodba o pridobitvi oziroma vzdrževanju akreditacije je ustrezna. 
3 SA zagotavlja zaupnost podatkov, pridobljenih v postopkih akreditiranja. 

4 Komunikacija (med SA in vašo organizacijo) v postopku akreditiranja je učinkovita. 

5 Odnos osebja je posloven in ustreza vlogi SA. 

6 Na vaše potrebe / povpraševanja v zvezi s postopki akreditiranja se SA odzove v primernem času. 

7 S širitvijo dejavnosti in vzpostavljanjem novih shem SA sledi vašim zahtevam. 

8 SA obravnava zahtevo za akreditacijo (ali širitev) v primernem času. 

9 Postopki akreditiranja se izvajajo nepristransko. 

10 Vaše zadovoljstvo s potekom (pred)ocenjevanja. 

11 Vaše zadovoljstvo z drugimi storitvami, ki jih je SA v zadnjem letu opravila za vašo organizacijo. 

12 Ocenjevalci so neodvisni in usposobljeni. 

13 V ocenjevalne komisije so vključeni strokovni ocenjevalci z ustreznimi strokovnimi znanji. 

14 Interpretacija zahtev za akreditacijo je konsistentna (enake interpretacije s strani ocenjevalcev). 

15 Odnos ocenjevalcev med ocenjevalnim obiskom je korekten. 

16 Trajanje ocenjevalnega obiska ustreza obsegu vaše akreditacije in njegovi zahtevnosti. 

17 SA obravnava korektivne ukrepe v primernem času. 

18 Cene storitev v postopkih akreditiranja, ki jih izvaja SA, so glede na 'dodano vrednost' ustrezne. 

19 Promoviranje akreditacije pomaga izboljševati prepoznavnost 'akreditiranih' storitev in zavedanje o pomenu akreditacije 

20 Pridobljena akreditacija v očeh vaših naročnikov/strank prispeva k povečanju zaupanja v delo vaše organizacije (oddelka). 

21 Dan akreditacije (letno srečanje vseh zainteresiranih za akreditacijo) je dobrodošel in potreben. 
22 Splošna ocena zadovoljstva oziroma izpolnitve pričakovanj. 
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Slika 7: Odgovori akreditiranih organov za leto 2019 – delež posameznih ocen za vsako vprašanje 

 
 
Zelo dobro so bila ocenjena naslednja področja (od najboljšega proti slabšemu): 
 
3    SA zagotavlja zaupnost podatkov, pridobljenih v postopkih akreditiranja. 
15  Odnos ocenjevalcev med ocenjevalnim obiskom je korekten. 
5    Odnos osebja je posloven in ustreza vlogi SA. 
2    Pogodba je ustrezna. 
4    Komunikacija v postopku akreditiranja 
9    Postopki akreditiranja se izvajajo nepristransko. 
1    Pomembne informacije o akreditaciji so lahko dostopne. 
6    Na potrebe v zvezi s postopki akreditiranja se SA odzove v primernem času. 
12  Ocenjevalci so neodvisni in usposobljeni. 
13  V ocenjevalne komisije so vključeni strokovni ocenjevalci z ustreznimi strokovnimi znanji. 
 
Ugotavljamo, da so zagotavljanje neodvisnosti, zaupnosti, nepristranosti in strokovnosti ter profesionalen 
odnos zaposlenih najmočnejše točke SA. Prav tako je zelo pozitivno ocenjena komunikacija v postopku 
akreditiranja in pogodba. Vrstni red je precej podoben kot v preteklih letih.  
 
Slabše so bila ocenjena naslednja področja (od najslabšega proti boljšemu): 
 
18  Cene storitev v postopkih akreditiranja  
16  Trajanje ocenjevalnega obiska 
14  Interpretacija zahtev za akreditacijo je konsistentna. 
19  Promoviranje akreditacije  
17  SA obravnava korektivne ukrepe v primernem času. 
 
Letni vprašalniki kažejo, da je zaznati pozitiven trend izboljšanja, razporeditev ocen je precej podobna 
prejšnjim letom.  
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Slika 8: Rezultati odgovorov, pridobljeni z letnim vprašalnikom, v primerjavi z letoma 2018 in 2017 
 

 
Področja, na katerih je potrebno iskati primerne ukrepe za izboljšavo, so: 

- Obravnavanje korektivnih ukrepov v primernem času 
- Konsistentna interpretacija zahtev – harmonizacija ocenjevalcev. 

Poseben izziv so kompleksnejša, zlasti kombinirana ocenjevanja in obvladovanje velikih obsegov 
akreditacije, pri katerih sami zaznavamo, da se pojavlja največ težav.  
 
 
4.2 Akreditiranje kalibracijskih laboratorijev 
 
4.2.1 Izvajanje akreditacijskih postopkov (potrebe, spremljanje, obseg dela) 
 
Na področju kalibracijskih laboratorijev je veljavnih 30 akreditacij. V letu 2019 ni bila podeljena nobena 
nova akreditacija in prav tako ni bilo na tem področju odvzemov ali preklicev akreditacij. Izpeljana so bila 
vsa prijavljena ocenjevanja za širitve obsegov, ki so jih laboratoriji prijavili ob rednih nadzorih. V tem letu 
ni bilo odpovedi akreditacij kalibracijskih laboratorijev. Pridobili smo 3 nove SOC/STR na področjih sila, 
trdota in žilavost, tlak in izpušni plini. 
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Slika 9: Število akreditiranih kalibracijskih laboratorijev za posamezno fizikalno veličino 

 
 
4.2.2 Izpolnjevanje rokov (izvedba ocenjevanj, poocenjevalnih aktivnosti, nove prijave, širitve) 
 
Ocenjevanja za nadzor akreditacij so bila načrtovana, pripravljena in izvedena znotraj dovoljenih rokov. 
Statistika glede podcenjevalnih aktivnosti je glede na 2018 na enaki ravni kar se tiče poročanja o ukrepih 
s strani ocenjevanih strank, precej boljša kar se tiče pregledovanja korektivnih ukrepov s strani 
ocenjevalcev. 
 
Ponovno se pojavljajo zamude pri poocenjevalnih aktivnostih in pregledovanju dokumentacije za 
odločitve, zaradi stalnega večanja obremenitev (ocenjevanja, pregledi pred odločitvami) vodje področja. 
V letu 2019 je k temu prispevalo tudi urgentno pokrivanje (nadomeščanje) nekaterih ocenjevanj, ki so bila 
prerazporejena na druge ocenjevalce, zaradi bolezni prvotno planiranega vodilnega ocenjevalca. 
 
 
4.2.3 Zanimanje za akreditacijo 
 
Zanimanje za akreditacijo je na ravni dolgoletnega povprečja na področju kalibracijskih laboratorijev. Na 
področju kalibracijskih laboratorijev ni pričakovati veliko novih prijav. Področje je stabilno. V 2019 sta bila 
organizirana dva informativna sestanka, prijav še ni bilo. Do realizacije namer, torej do prijave za 
akreditacijo, pride z velikim zamikom, najmanj eno do dveh ali celo več let. Število informativnih sestankov 
tako ni prav relevantna ocena za napoved morebitnih novih akreditacij na področju LK. To priča o tem, 
da se za vstop v postopek odločijo po zelo dolgem in tehtnem premisleku. Namreč, redki so primeri, ko 
bi se začetna ocenjevanja ponovila, kar pomeni, da se laboratoriji relativno dobro pripravijo na 
akreditacijo. 
 
4.2.4 Posebnosti pri akreditiranih organih in okoliščine, ki predstavljajo tveganje 
 
Analiza posebnosti in okoliščin, ki predstavljajo tveganja na področju kalibracijskih laboratorijev se v 
preteklem letu ni bistveno spremenila. Prve tri spodaj navedene točke ostajajo aktualne, prav tako tudi 
predlagana merila za nižanje/odpravljanje tveganj. Tveganja povezana s prehodom na novo izdajo 
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standarda SIST EN ISO/IEC 17025 izzvenevajo, kar se tiče skrbi ali bodo pravočasno prešli na nov 
standard, saj so bila ocenjevanja v veliki večini že opravljena (manjkata le še dve ocenjevanji, ki se bosta 
izvedli do konca februarja 2020). Ostaja sicer tveganje za neenakosti prehodov. Dodana je nova točka 
tveganja, povezana s postopki akreditiranja tujih podjetij za delo v tujini, sicer pod imeni slovenskih (bolj 
ali manj »slamnatih«) podjetij.  
 
TVEGANJA 
 
A) Obvladovanje postopkov ocenjevanj kalibracijskih laboratorijev poteka v veliki meri znotraj 
kombiniranih ocenjevanj. 

 
Iz tega opažanja izhajata naslednji tveganji: 

a. Nastajanje zamud v postopkih zaradi kombiniranja ocenjevanj (zadnji dogodek določa 
skupni čas trajanja). Vzroki so lahko na strani SA ali na strani stranke. Vtis neodzivnosti 
pa se (tudi preko različnih statistik) praviloma pripisuje SA. 

b. Manjši vpogled/nadzor nad posameznimi deli ocenjevanja s strani VOC, kar v splošnem 
pomeni večjo možnost neusklajenega izvajanja ocenjevanja, potencialno večanje razlik 
med akreditiranimi laboratoriji na istem področju. 

 
Izogibanje/odprava tveganj: prizadevanja za omejevanje kombiniranih ocenjevanj. 

 
B) Vse več laboratorijev  je povezanih z drugimi ekonomskimi subjekti. Bodisi z drugimi oblikami OUS, 
bodisi z dejavnostmi trženja, servisiranja, načrtovanja, proizvodnje. Ekonomski razlogi silijo laboratorije 
tudi v širjenje področja dela preko meja države. To praviloma počno kot delo »na terenu«. 

 
Iz tega opažanja izhajata naslednji okoliščini, ki predstavljata tveganje: 

a. Pravilno prepoznavanje ustrezne nepristranskosti delovanja, saj je ocena celotnega 
okolja in situacije, v kateri delujejo laboratoriji v drugi državi, precej otežena (in 
posledično realna).  

b. Zelo oteženo prepoznavanje ustreznega obsega in področja delovanja, ki se formalno 
deklarira kot delo »na terenu« (ustrezno obvladovanje nadzornih obiskov). 
 
Kot končna posledica obeh prepoznanih tveganj potencialna neenakost med 
akreditiranimi laboratoriji (med takimi, ki delajo le v RS, ter med slovenskimi na delu v 
tujini in tujimi v državi, kjer delujejo), ter posledično nižanje ugleda SA. 
 

Izogibanje/odprava tveganj: prizadevanja za omejevanje ocenjevanj v tujini. 
 
 
C) Nenehna ekspanzija na vse večje število področij prinaša potencialne možnosti nižanja kvalitete 
laboratorija na določenih področjih. 

 
Iz tega opažanja izhaja naslednje tveganje: 

a. Neustrezno izvedeno ocenjevanje SA pod pritiskom kalibracijskih laboratorijev, ki namenoma 
ustvarjajo videz enostavnosti in nepomembnosti novih področij s ciljem lažje pridobitve 
akreditacije. Na ta način pa neenakost in neustrezno ocenjeni laboratoriji. 

 
Izogibanje/odprava tveganj: dosledno upoštevanje uveljavljenih meril pri načrtovanju ocenjevanj 
v vseh primerih. 

 
D) Prehod na nov standard SIST EN ISO/IEC 17025:2017 prinaša potencialno možno vnašanje 
neenakosti med laboratoriji glede načina zadovoljitev novih zahtev.   

 
Iz tega opažanja izhaja naslednje tveganje: 

a. Različni nivoji implementacij novih zahtev s strani laboratorijev. 
b. Različni nivoji ocen izvedenih implementacij s strani ekip SA. 

 
Pojasnilo: Standard je v nekaterih vsebinah širok glede interpretacij, akreditacija nima izkušenj z 
ocenjevanji kot tudi ne izmenjave med ostalimi akreditacijskimi organi v EA. Prav tako tudi 
laboratoriji nimajo izkušenj. Nastop učinkov, opredeljenih v tveganjih, vsekakor lahko generira 
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odstopanja med laboratoriji. Na daljši rok to ne prinaša pozitivnih učinkov in prispevkov k ugledu 
in pomenu akreditacije.  
 
Izogibanje/odprava tveganj: čim več usklajevanja med ocenjevalci, spremljanje mednarodne 
situacije, izmenjava izkušenj, rotacije ocenjevalnih ekip, ki bi na srednji rok izravnale morebitne 
neuravnovešenosti in/ali prevelika odstopanja. 

 
 
E) Akreditiranje tujih kalibracijskih laboratorijev, ki v Sloveniji zgolj formalno ustanavljajo podjetja, njihovo 
delo pa se opravlja v celoti ali veliki večini v izvornih državah. Vendar je SA dolžna obravnavati vsako 
prijavo za akreditacijo s strani slovenskih podjetij, ne glede na predstavljeno ozadje.   

 
Iz tega opažanja izhajajo naslednja tveganja: 

a. Nesorazmerno velika poraba virov za izvajanje postopkov, ki potekajo v tujini in zahtevajo 
sodelovanje s tujimi akreditacijskimi organi. 

b. Slabši nadzor nad delovanjem takih akreditiranih organov. Jezikovne in kulturne razlike 
(tudi fizična razdalja) lahko ovirajo delo in učinkovitost ocenjevalnih komisij. (Kdo zastopa 
njihove interese v strukturi SA? Ali pride do SA glas potrošnikov s teritorija delovanja?) 
Informacije o delu akreditiranih organov so v splošnem večplastne, ne zgolj preko poročil 
o izvedenih nadzornih obiskih. Če se to dogaja v tuji državi, je ta informacijski kanal 
zagotovo oslabljen. 

c. Na srednji rok se lahko ta situacija obrne. Slovenske firme potencialno odidejo v tujino z 
namenom pridobitve cenejše (in »ugodnejše«) akreditacije. Svojo dejavnost pa izvajajo 
na območju Slovenije pod nadzorom tujih akreditacijskih služb. 

 
Izogibanje/odprava tveganj: Prizadevanja v smeri, da se taki primeri ne bi pojavljali. Pogoje za to naj 
ustvari ustanovitelj, ki naj prepreči izrabljanje (izigravanje) virov SA, ki so namenjeni podpori slovenskemu 
sistemu ugotavljanja skladnosti (in ne »konkuriranju« tujim akreditacijam). 
 
 
4.2.5 Informacije v povezavi z ministrstvi (namere, stališča, …) 
 
Na področju akreditiranja kalibracijskih laboratorijev nismo zaznali informacij s strani ministrstev, ki bi 
zahtevale ali naznanjale večje spremembe. Meroslovni sistem je osnovan in zgrajen z zakonsko zahtevo 
po akreditaciji vseh laboratorijev, ki so nosilci nacionalnih etalonov. Zahteve po akreditaciji so prav tako 
podane za pooblaščene organe (imenovana pravna oseba), ki delujejo na področju meroslovja. Pravila 
SA glede sprejemljive meroslovne sledljivosti prispevajo k solidnemu in stabilnemu sistemu tudi 
preostalih (industrijskih, komercialnih) akreditiranih kalibracijskih laboratorijev.  
 
4.2.6 Razvoj področja - vpeljevanje akreditacijskih postopkov na nova tehnična področja 
 
Prilagajanje novi izdaji SIST EN ISO/IEC 17025 poteka v skladu s programom prilagoditve in ne kaže na 
kakršnekoli težave prehajanja. Ocenjevanja po novem standardu so bila izvedena pri 28 laboratorijih, 
zadnji 2 manjkajoči sta planirani (skladno z rednim  planom ocenjevanj) v začetku leta 2020. Akreditacijo 
po novem standardu ima že 14 laboratorijev, preostali so v podcenjevalnih fazah ali pred odločitvijo.  
 
4.2.7 Viri in delovanje sistema za področje (kalibracijski laboratoriji) 

 
Akreditacija kalibracijskih laboratorijev res predstavlja manjši del dejavnosti na SA. Vendar je področje s 
stališča meroslovnega temeljnega znanja, ki je podlaga vsem drugim področjem akreditiranja, zelo 
pomembno. Na tem področju razpolagamo z dovolj vodilnimi ocenjevalci (VOC). Zaradi tega je tudi nekaj 
rezerve med osebjem, ki lahko medsebojno ustrezno pokrije določene izpade, zaradi morebitnih bolniških 
ali drugih odsotnosti. Na splošno je podpora koordinacije na tem področju zelo dobra. Tudi namestništvo 
za področje kalibracijskih laboratorijev je dobro delujoče. V letu 2019 je namestnik VP tudi izvajal 
ocenjevanja, kar pomeni tudi dejansko ohranjanje živega stika s področjem. Manjka namestnik z 
dejansko razpoložljivim časom za sodelovanje/uvajanje in za prevzem vodenja področja v prihodnosti. 
Stanje na področju razpoložljivih notranjih in zunanjih VOC je zadovoljivo, omogoča primerno rotiranje 
ocenjevalcev (VOC) v ciklih ocenjevanj. Manj izbire je z vidika SOC. V 2019 smo uspeli s povečanjem 
nabora 3 primernih SOC (STR) za področja sila, trdota in žilavost, tlak in izpušni plini.  
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4.2.8 Sodelovanje z drugimi institucijami in mednarodnimi organizacijami 
 
V Sloveniji je sodelovanje z Uradom za meroslovje (UM) vzpostavljeno in je dobro. SA se redno udeležuje 
srečanja imenovanih pravnih oseb (IPO) in Dneva meroslovja, ki ga organizira UM.  
 
Članstvo SA v EA je tako kot doslej omogočalo enakovredno sodelovanje na sestankih, kjer se oblikuje 
politika in pridobivajo koristne informacije za delovanje celotnega sistema, kot tudi za ocenjevanje trendov 
na posameznih področjih. Predstavnik SA se je udeležil obeh sestankov odbora za laboratorije LC 
(Laboratory Committee). Informacije so bile na ustrezen način posredovane zainteresiranim stranem. 
 
 
4.3 Akreditiranje preskuševalnih laboratorijev 
 
4.3.1 Izvajanje akreditacijskih postopkov (potrebe, spremljanje, obseg dela), zanimanje za 

akreditacijo 
 
Skupno število akreditacij na področju preskušanja je 87, ena od akreditacij je bila konec decembra 
preklicana. V letu 2019 so bile podeljene 3 nove akreditacije. V teku je pet postopkov pridobivanja 
akreditacije, dve prijavi sta bili prejeti v 2019, ostali postopki pa tečejo dlje, predvsem iz razlogov na strani 
laboratorija, eden od teh je v fazi poocenjevalnih aktivnosti. V 2019 je bilo izvedenih 10 informativnih 
sestankov na področju preskušanja, v nekaterih primerih so to laboratoriji, ki so že predhodno bili na 
informativnem sestanku in se sedaj ponovno odločajo o prijavi. Pri medicinskih laboratorijih so še vedno 
akreditirani 3 laboratoriji. Zanimanja novih laboratorijev ni bilo, jeseni pa je bilo izvedeno z naše strani 
ocenjevanje laboratorija, ki je sedaj akreditiran pri HAA, z namenom, da se akreditacija prenese na SA.  
 
Širitve obsega akreditacije, nekatere na dodatna strokovna področja ter druge spremembe v obsegu 
akreditirane dejavnosti so še pogoste. Širitev sta prijavila tudi dva od medicinskih laboratorijev, eden z 
vključitvijo novega oddelka ter področja dejavnosti. Skupni obseg izvedenih ocenjevanj v 2019 je bil za 
približno 10 % večji kakor v 2018, predvsem na račun časa za vzdrževanje akreditacije, kar je mogoče 
deloma pripisati prehodu na novo izdajo standarda (nekaj dodatnega časa za pripravo pri VOC) ter 
večjemu številu izrednih ocenjevanj (med drugim zaradi različnih informacij o delu akreditiranih organov, 
pri čemer še posebej izstopa področje meritev hrupa v okolju). Čas za ocenjevanje širitev se je v 
primerjavi s predhodnim letom nekoliko zmanjšal.  
 
 
4.3.2 Izpolnjevanje rokov (izvedba ocenjevanj, poocenjevalnih aktivnosti, nove prijave, 

širitve), posebnosti pri akreditiranih organih in okoliščine, ki predstavljajo tveganje 
 
Za področje so značilni številni organi s širokimi obsegi dejavnosti na različnih področjih preskušanja, več 
pa jih ima akreditacije še na drugih področjih akreditiranja, kar narekuje kombiniranje ocenjevanj iz 
več postopkov akreditiranja. Ti postopki so za obvladovanje zahtevni ter zelo časovno potratni, za kar je 
potrebna izkušenost vsega udeleženega osebja SA in ocenjevalcev, ter njihovo dobro medsebojno 
sodelovanje.  
 
Vsi redni nadzori so bili izvedeni pravočasno, velika večina v roku 1 meseca od planiranega termina. V 
sklopu teh so bile obravnavane tudi prijavljene širitve, kljub temu, da je večina še vedno prijavljena pozno, 
v več primerih tik pred ocenjevanji. Izjema je pri tem širitev na področju medicinske mikrobiologije, ki smo 
jo morali izvesti v naknadnem terminu, saj je prvotno dogovorjeni termin za nadzor ocenjevalec iz 
upravičenih razlogov odpovedal. Pri enem laboratoriju je prišlo do zamude pri izvedbi ponovnega 
ocenjevanja, saj ni bilo mogoče uskladiti termina ocenjevanja, ki je bilo načrtovano v decembru in je bilo 
zato ocenjevanje prestavljeno v januar 2020. 
 
Kot v preteklih letih so večje zamude nastajale v fazi poocenjevalnih aktivnosti. Pri večini postopkov smo 
prekoračili zastavljene ciljne roke. Manjši del zamud je nastal pri poročanju ocenjevalcev, večji pa ob 
pregledu dokumentacije za odločitev. Razlogi za to, ter tudi možni ukrepi ostajajo podobni. Zasedenost 
vodje področja z drugimi nalogami se ni zmanjšala. Dodatno je k temu prispevala sprememba načina 
podajanja obsega na področju, še naprej pa je bilo veliko aktivnosti povezanih z novo izdajo standardov 
SIST EN ISO/IEC 17025 in SIST EN ISO/IEC 17011, tako glede posebnih situacij pri posameznih 
postopkih, kakor tudi na sistemskem nivoju in izobraževanju osebja SA ter ocenjevalcev. Še vedno je bilo 
ob pregledu dokumentacije za odločitev v številnih primerih opaziti pomanjkljivosti, ki bi bile lahko 
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zaznane in odpravljene že v predhodnih fazah in so povzročile dodatno zamudo pri odločitvi. To se je v 
2019 nanašalo še posebej na spremembe v prilogah zaradi novega načina podajanja. Doslej je bilo 
potrebno sodelovanje vodje področja s koordinatorjem oziroma ocenjevalci, glede odločitev o konkretnih 
rešitvah pri navajanju posameznih podatkov ter usklajevanju načina podajanja pri različnih laboratorijih 
skoraj pri vsakem postopku. Zasedenost namestnice z ocenjevanji pa se je v tem letu še povečala ter 
zato ni mogla v večji meri sodelovati pri pregledovanju zadev za odločitev ter tako prispevati k 
zmanjševanju zamud. 
 
4.3.3 Posebnosti pri akreditiranih organih in okoliščine, ki predstavljajo tveganje 
 
Značilnost področja so številni organi z raznolikimi dejavnostmi in posledično ocenjevalne ekipe, 
sestavljene iz številnih ocenjevalcev in pogosto tudi kombiniranje z ocenjevanji za druga področja 
akreditiranja. Takšni postopki so za obvladovanje zahtevni, za organiziranje se porablja veliko časa in v 
primerjavi z enostavnejšimi postopki prinašajo tudi več možnosti za nesporazume oziroma napake. Ker 
se aktivnosti pogosto izvajajo pod časovnim pritiskom, so tveganja za različne težave še večja.  
 
Zaradi intenziviranja aktivnosti nadzora nad delom ocenjevalcev, kakor tudi usposabljanja novih 
ocenjevalcev sta bila planiranje in koordinacija ocenjevanj še zahtevnejša, na kar je potrebno računati 
tudi v prihodnje. 
 
Zahtevnost dela vseh vpletenih povečuje tudi vse večji delež obsegov fleksibilnega tipa. 
Obravnavali smo več primerov sprememb pri akreditiranih laboratorijih, kakor tudi več informacij o 
njihovem delu, ki smo jih prejeli s tretje strani, pri zadnjih je še posebej izstopalo področje hrupa v okolju. 
Na tem področju se že dlje soočamo z dilemami, ki so deloma povezane s predpisi, ki urejajo področje. 
Za obravnavo takšnih izrednih, nepredvidljivih dogodkov se porablja velik delež časa vseh vpletenih 
(koordinatorjev, ocenjevalcev, vodje področja).  
 
Ob uvajanju nove izdaje SIST EN ISO/IEC 17025 je bilo potrebno reševati tudi probleme zaradi 
neustrezne pripravljenosti nekaterih laboratorijev na to ocenjevanje. Številni niso pravočasno poslali vse 
zahtevane dokumentacije in je bilo nekatera ocenjevanja potrebno zato reorganizirati, usklajevanje 
vsebine prilog, katerih osnutki niso bili pripravljeni že pred ocenjevanjem, pa je bilo potrebno usklajevati 
v fazi poocenjevalnih aktivnosti, ki so se zato znatno podaljšale. Nekateri laboratoriji so bili zaradi 
nepripravljenosti ocenjeni še po prejšnji izdaji standarda. To so predvsem tisti, katerih ocenjevanja so 
bila izvedena v prvi tretjini leta in bodo tako  imeli naslednji redni nadzor še v prvi polovici leta 2020. 
Pričakovati je pritisk na hitrejše zaključevanje ocenjevanj v letu 2020, ko se bo zaključilo prehodno 
obdobje. Samo en preskuševalni laboratorij je bil po stari izdaji ocenjen še v decembru 2019 in je pri tem 
vztrajal, kljub večkratnim opozorilo, da prehoda zato ne bo mogoče izvesti pravočasno.  
 
4.3.4 Razvoj področja - vpeljevanje akreditacijskih postopkov na nova tehnična področja 

 
V začetku 2019 smo začeli ocenjevanja izvajati v skladu z novo izdajo SIST EN ISO/IEC 17025. Trajanje 
ocenjevanj v laboratoriju se v splošnem ni razlikovalo od rednih, nekoliko daljši pa je bil čas priprave za 
vodilnega ocenjevalca. Za izmenjavo izkušenj je bil organiziran jeseni 2019 sestanek ocenjevalcev, pri 
katerem je bil poudarek na temah, ki predstavljajo največji izziv. Preučene in upoštevane so bile 
informacije in izkušnje iz mednarodnega okolja, vendar interpretacije nekaterih novih oziroma 
spremenjenih zahtev in pristop k njihovem ocenjevanju tudi na mednarodnem nivoju še niso razvidne 
oziroma usklajene; npr. glede ovrednotenja prispevkov vzorčenja k merilni negotovosti, pravil za 
odločanje v primeru poročanja izjav o skladnosti rezultata s specifikacijo in obravnave tveganj in 
priložnosti. Pričakovati je, da bodo usklajeni pristopi dorečeni postopoma v naslednjih letih, kar bo 
potrebno spremljati in upoštevati ob izvajanju ocenjevanj. Nadaljevali smo tudi z revizijo nekaterih 
dokumentov, kar bo potrebno tudi še v 2020, skladno s pridobljenimi izkušnjami in z razvojem pristopov 
ter revizijami ILAC in EA vodil.  
 
Zaradi spremembe pravil za opredelitev obsega pri preskušanju, ki je tudi posledica zahtev v SIST EN 
ISO/IEC 17011:2017, smo v letošnjem letu začeli z obsežno nalogo revidiranja vseh prilog. Trenutno je 
na ta način opredeljen obseg približno 1/4 akreditiranih laboratorijev. Ob tem poteka usklajevanje načina 
podajanja med različnimi laboratoriji ter v sodelovanju s strokovnimi ocenjevalci.  
 
Spremembo načina podajanja skušamo izkoristiti za boljšo usklajenost načina podajanja enakovrstnih 
dejavnosti. V ta namen je posebej pomembna zagotovitev informacijske podpore. Sistem i4 je bil v 2019 
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nadgrajen, prvi primeri obsegov v novi obliki so že poskusno vneseni, vendar sistem še ni v celoti 
uporaben in trenutno še ne omogoča ustreznega pregleda akreditiranih dejavnosti. Poseben problem 
bodo posamezna področja, kjer se je že doslej pristop pri navajanju obsega razlikoval od običajnega 
(najbolj izrazito je to pri področju elektrotehnike in strojev).  
 
Čeprav revizija vodila EA-4/17, ki bo podrobneje opredelila pravila za podajanje obsegov medicinskih 
laboratorijev, ni bila dokončana, kot smo pričakovali, je bil z upoštevanjem osnutka tega dokumenta 
pripravljen revidiran S14d5, ki uvaja možnost akreditiranja fleksibilnega obsega tudi za medicinske 
laboratorije. 
 
4.3.5 Pregled dogajanja na področju v ožjem (SLO) in širšem okolju (EU, svet) 
 
V povezavi z novo izdajo SIST EN ISO/IEC 17025:2017 je predvidena v letu 2020 revizija številnih ILAC 
in EA vodil, ki jim bodo morale slediti revizije ustreznih OA dokumentov oziroma drugih pravil v sistemu 
SA. Spremembe, ki so znane so že upoštevane v planu dela OA. Pri OA bo z delom nadaljevala delovna 
skupina za hrup, za obravnavo je pripravljena dopolnitev OA15. Zaradi nove izdaje OA07d5 in 
sodelovanja pri revizijah drugih vodil se bo moral sestajati tudi SOMED. 
 
Potrebe po nekaterih novih shemah akreditiranja je zaznati na več področjih (npr. e-call), kjer pa zahteve 
glede vrste ugotavljanja skladnosti še niso dorečene ter tako tudi še ne moremo prepoznati, koliko bodo 
vključeni preskuševalni laboratoriji. 
 
V povezavi z novo izdajo SIST EN ISO/IEC 17025 sta bila revidirana v 2019 ILAC G8, ki obravnava 
pravila za odločanje in EA 2/15, ki obravnava akreditacijo fleksibilnega obsega in sedaj velja za vsa 
področja akreditiranja. Za implementacijo sprememb v EA 2/15 je bil revidiran S14 in je predviden za 
sprejem na Svetu SA v februarju, ILAC G8, ki prinaša bistveno spremembo pristopa, pa bo upoštevan ob 
reviziji OA08, ki se je nedavno začela. V začetku leta 2020 je predviden sprejem novih verzij več ILAC in 
EA vodil, na podlagi katerih bomo dokončali revizije ustreznih OA dokumentov. Delovna skupina za hrup, 
je nadaljevala z obravnavo dopolnitev OA15, vendar zaradi številnih nerešenih vprašanj, neuspešno. 
Nadaljnja obravnava je v dogovoru s predstavniki MOP ustavljena do predvidene spremembe predpisov, 
ki veljajo za to področje. SOMED je pripravil novo izdajo S14d5 (prej OA07d5).  
 
4.3.6 Viri in delovanje sistema za področje (razpoložljivost, usposobljenost, izobraževanja in 

potrebe, povezane s kadri (osebje SA, ocenjevalci), ustreznost podpore informacijskega 
sistema, stanje sistemskih dokumentov SA, rezultati notranje presoje, zunanje 
evalvacije ter povratne informacije zainteresiranih strani, vezano na področje 

V letu 2019 smo začeli sodelovati s številnimi novimi ocenjevalci, še posebej iz področja nekdanje 
Jugoslavije, vseeno pa ostaja problem pogosto dolgotrajnega pridobivanja ustreznih novih ocenjevalcev 
(za nova področja in za nadomeščanje obstoječih). Spričo razširjenih zahtev SIST EN ISO/IEC 17011 bo 
potrebno izboljšati in sistematizirati pridobivanje in obravnavo podatkov o kvalifikacijah ocenjevalcev. 
Delo z ocenjevalci, ki je v zadnjem obdobju intenzivnejše (izobraževanja, usklajevanja, monitoring), pa 
bo potrebno še izboljšati in okrepiti. Večji izbor ocenjevalcev (zlasti domačih) bi lahko prispeval tudi k 
zniževanju stroškov. 

Kritično je pomanjkanje notranjih vodilnih ocenjevalcev, ki bi lahko izvajali zahtevna in kompleksna ter 
kombinirana ocenjevanja. Ocenjevalka, ki se usposablja za nadomeščanje vodje področja in bi lahko že 
pomagala pri številnih nalogah ter tako pripomogla k zmanjševanju zamud v postopkih, je obremenjena 
s številnimi ocenjevanji, zato njeno usposabljanje še ni zaključeno in bo tudi v prihodnjem letu pri vodenju 
področja lahko sodelovala manj, kot bi bilo zaželeno in potrebno. Dodatne obremenitve notranjih vodilnih 
ocenjevalcev so nastale zaradi potrebe po prerazporeditvi več ocenjevanj, zaradi bolezni zunanjega 
vodilnega ocenjevalca. V letu 2019 je en novozaposleni vodilni ocenjevalec uspešno začel z delom, 
usposabljanje drugega pa ni bilo uspešno in ni dokončano.  

Že dolga leta se lahko le malo aktivnosti namenja izboljševanju sistema vodenja, razen v nujnem obsegu. 
V zadnjih letih pa je bilo zaradi obsežnih aktivnosti, povezanih najprej z uvajanjem akreditiranja 
medicinskih laboratorijev, nato pa z uvajanjem nove izdaje SIST EN ISO/IEC 17025, zelo prizadeto 
obravnavanje rednih nalog v postopkih akreditiranja, zaradi česar so se povečevale zamude, zlasti pri 
odločitvah.  

 



33 
 

Obstoječa informacijska podpora in njeno vzdrževanje je v splošnem zadovoljiva. Koristno bi bilo 
izboljšanje podpore pri vodenju kompleksnejših postopkov, za področje preskušanja pa bo še posebej 
pomemben sistem za obvladovanje obsegov akreditiranih organov in v povezavi s tem tudi kompetenc 
ocenjevalcev. V tem smislu so spodbudne aktivnosti, opravljene v letu 2019. Prenos vseh podatkov o 
obsegih v bazo pa bo prehodno zahteval še precej obsežno dodatno delo.  

Zaradi prilagajanja novi izdaji SIST EN ISO/IEC 17011 je bilo v 2018 in 2019 revidiranih več sistemskih 
pravil in dokumentov. Za zagotovitev celovite implementacije bo potrebnega še nekaj dela, zlasti glede 
obravnave tveganj ter kompetenc osebja. Pazljivost bo potrebna tudi pri implementaciji spremembe 
definicije akreditacijskega cikla ter obvladovanja njegovega trajanja. Na dokončanje čakajo revizije še 
nekaterih dokumentov, zlasti navodil za delo ocenjevalcev ter delo z ocenjevalci.  

V letu 2019 smo se ukvarjali s številnimi pripombami na delo oziroma rezultate akreditiranih laboratorijev 
na področju hrupa. Problematika ostaja nerešena in bo potrebna obravnave še v prihodnjem letu. 

 
4.3.7 Sodelovanje z drugimi institucijami in mednarodnimi organizacijami 
 
Pri posameznih pripravljalcih zakonodaje in državnih organih je v zadnjih letih opazen nekoliko večji 
interes za sodelovanje. Zaradi problematike na področju hrupa smo imeli številne komunikacije s 
predstavniki MOP, pa tudi ARSA. Na področju hrupa v okolju je predvidena v začetku 2020 sprememba 
predpisov. Upamo, da bomo o tem pravočasno obveščeni ter vključeni, da bi poskusili pomagati pri 
razreševanju sedanjih problemov.  
 
S številnimi ministrstvi potrebna komunikacija še vedno ni vzpostavljena na vseh področjih, ki zadevajo 
akreditacijo, zato so aktivnosti, namenjene trajnemu izboljšanju teh komunikacij vključene tudi v predlog 
dolgoročne strategije SA.  
 
Udeležili smo se spomladanskega in jesenskega sestanka EA WG Health Care, ki deluje pri EA LC.  
 
V septembru smo se udeležili tudi delavnice na temo nove izdaje SIST EN ISO/IEC 17025, v okviru 
sestanka EA LC.  

Z zaključkom peer-evalvacije je bil MLA (ter tudi ILAC MRA) razširjen še na področje medicinskih 
laboratorijev. 
 
 
4.3.8 Splošen zaključek o izpolnjevanju ciljev in politik na področju preskuševalnih 

laboratorijev  

Izvajanje akreditiranja na področju se izvaja v skladu z usmeritvami in cilji. Neuspešni pa smo še vedno 
pri doseganju zastavljenih rokov izvedbe poocenjevalnih aktivnosti, zlasti zaradi zamud pri pregledu pred 
odločitvijo. Ne moremo se tudi v celoti ali pravočasno odzivati na vse želje in potrebe po akreditaciji.  

Omejitve kadrovskih zmogljivosti še vedno preprečujejo uvajanje sistemskih sprememb, kot so že 
opredeljene v strategiji in v nekaterih sistemskih nalogah, za katere ocenjujemo, da bi lahko bistveno 
izboljšale delovanje sistema.  

Zaradi dobre usposobljenosti in izkušenosti osebja, ter zavezanosti odgovornemu in kakovostnemu delu 
se izvajanje postopkov še vedno obvladuje brez večjih napak in v načelu še vedno izpolnjujemo 
poslanstvo ter ključne cilje. V primeru sprememb osebja ali poslabšanja medsebojnih odnosov ali odnosa 
do dela, pa je SA izpostavljena velikim tveganjem. 

Uvajanje nove izdaje SIST EN ISO/IEC 17025 je bilo doslej uspešno obvladovano, večjih težav ne 
predvidevamo. Po trenutnih informacijah kaže, da pravočasen prehod ne bo mogoč za en laboratorij, 
vendar pa se lahko do konca izteka prehodnega obdobja izkažejo težave še pri katerem. Vsekakor bomo 
soočeni z zgostitvijo odločitev, ko se bo prehodno obdobje iztekalo.  

Pri usposabljanju namestnice vodje področja sicer ni bilo obsežnejših aktivnosti, posebej s tem namenom 
in vse planirane aktivnosti še niso izvedene, a se s sodelovanjem pri vse zahtevnejših ocenjevanjih, kakor 
tudi pri nekaterih sistemskih nalogah oziroma izobraževanju in promociji, njena izkušenost in pregled nad 
področjem vseskozi izboljšuje.  
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4.4 Akreditiranje kontrolnih organov 
 

4.4.1 Izvajanje akreditacijskih postopkov (potrebe, spremljanje, obseg dela), zanimanje za 
akreditacijo 

 

Od začetka delovanja SA smo podelili 141 akreditacij kontrolnim organom, 39 smo jih preklicali. V 20 
primerih preklicanih akreditacij je akreditirani organ prenehal z dejavnostjo, v tretjini primerov se z 
akreditacijsko dejavnostjo sicer nadaljuje pri drugi pravni osebi. 
 
Zadnjih nekaj let se število akreditiranih kontrolnih organov le malo spreminja: število novo podeljenih 
akreditacij se približno izravna s številom preklicanih. V 2019 smo podelili 5 akreditacij, 3 akreditacije smo 
preklicali. V vseh primerih je šlo za željo stranke (prekinitev dejavnosti, priključitev večjemu, že 
akreditiranemu kontrolnemu organu).  

 
 

Slika 10: Število akreditiranih kontrolnih organov po letih 
 
 
Leto 2019 smo zaključili s 102 akreditiranima kontrolnima organoma, kar je dva več kot leto poprej. 
Zadnja leta je število akreditiranih kontrolnih organov precej stabilno. 

 

 
 

Slika 11: Podeljene in preklicane akreditacije po posameznih letih za področje kontrolnih organov 
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4.4.2 Izpolnjevanje rokov (izvedba ocenjevanj, poocenjevalnih aktivnosti, nove prijave, 

širitve), posebnosti pri akreditiranih organih in okoliščine, ki predstavljajo tveganje 
 
Obseg izvedenih ocenjevalnih dni se ni bistveno spremenil: izvedli smo sicer nekaj manj ocenjevalnih 
dni, kot v letih 2017 in 2018, a več kot v 2015 in 2016: 
 

 
 

Slika 12: Izvedeno število ocenjevalnih dni 
 

 
Zanimanje za akreditacijo na področju kontrole ostaja zmerno. V 2019 smo izvedli 5 informativnih 
sestankov, prejeli smo eno novo prijavo. V bližnji prihodnosti ne pričakujemo bistveno povečanega 
povpraševanja po akreditacijah. 
 
V letu 2019 smo se večinoma ustrezno držali rokov, ki so povezani z izvedbo ocenjevanj. Pri enem 
ocenjevanju smo sicer prekoračili rok 18 mesecev za izvedbo ocenjevanja; ugodili smo prošnji 
akreditacijskega organa, ki se je kasneje akreditaciji odpovedal. V dveh primerih smo prekoračili 5 letni 
rok med dvema ponovnima ocenjevanjema: zamuda štiri dni in zamuda 8 dni.  
 
Spoštovanje rokov za po-ocenjevalne aktivnosti se tudi v 2019 ni izboljšalo. Večina postopkov je v po-
ocenjevalni fazi zamujenih tako na strani SA, kot tudi pri akreditiranih organih. 
 
 
4.4.3 Posebnosti pri akreditiranih organih in okoliščine, ki predstavljajo tveganje 
 
Največ kontrolnih organov še naprej deluje na področjih kontrole merilnih inštrumentov, opreme pod 
tlakom in tahografov. Za namen priglasitve akreditiramo kontrolne organe na področju dvigal in premične 
tlačne opreme, pri tem upoštevamo dodatne zahteve, določene v shemi akreditiranja za namen 
priglasitve. 
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Slika 13: Število kontrolnih organov po področjih 

 
Strokovno področje z največ akreditiranimi kontrolnimi organi (36) ostaja merilni inštrumenti, sledijo 
oprema pod tlakom (27), tahografi (24) in skladnost vozil (20. Večjih sprememb glede števila kontrolnih 
organov po posameznih področjih ni bilo.  
 
Največjo težavo - tveganje na področju kontrole trenutno predstavlja premajhno število notranjih vodilnih 
ocenjevalcev. Vodja področja posledično namenja približno polovico časa izvajanju ocenjevanj, pri čemer 
ostane za vodenje področja in razvojne naloge premalo časa. 
 
Kontrolni organi so večinoma manjše organizacijske enote, ki delujejo na enem strokovnem področju in 
eni lokaciji: 
 

     
 
 
Kontrolni organi delujejo praviloma na reguliranih področjih, kjer je akreditacija pogoj za izvajanje 
dejavnosti. Posledično bi nepredvidena vzpostavitev (npr. tehnični pregledi vozil) ali ukinitev zahteve po 
akreditaciji v zakonodaji, posebej, če bi šlo za večje področje, pomenila tveganje za stabilno delovanje 
SA. Trenutno sicer nimamo informacij o takšnih namerah regulatorjev. 
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4.4.4 Razvoj področja - vpeljevanje akreditacijskih postopkov na nova tehnična področja 
 
V letu 2019 smo pričeli z akreditiranjem kontrole pametnih tahografov, prvič smo podelili akreditacijo tudi 
na področju kontrole meteoroloških podatkov.  
 
V letu 2020 na področju akreditiranja kontrolnih organov ne pričakujemo sprememb, ki bi lahko bistveno 
vplivale na porabo virov pri SA. Možen je razvoj na (po številu organov) manjših tehničnih področij, porabe 
dodatnih virov SA za ta namen ne predvidevamo.  
 
Direktiva 2014/45/EU o rednih tehničnih pregledih vozil določa akreditacijo kot možen način nadzora 
centrov za tehnične preglede vozil. Predstavnike Ministrstva za infrastrukturo nameravamo, na sestanku, 
ki je planiran v začetku 2020, seznaniti z možnostjo uporabe akreditacije na tem področju.   
 
4.4.5 Viri in delovanje sistema (področje kontrolnih organov) 
 
a) Vodilni ocenjevalci 
Delež ocenjevanj, ki jih opravijo stalno zaposleni vodilni ocenjevalci, je na področju kontrole manjši (47%) 
od željenega. V letu 2019 se ni znatno povečal (za 2%). Delež časa, ki ga namenja vodja področja 
akreditacijam kontrolnih organov ocenjevalnim aktivnostim, se je v 2019 sicer zmanjšal, a je še vedno 
relativno velik (znaša 30%). Menimo, da bi za povečanje deleža ocenjevanj notranjih vodilnih 
ocenjevalcev in za povečanje časa za razvoj področja, SA potrebovala dodatnega stalno zaposlenega 
notranjega vodilnega ocenjevalca, ki bi pretežno ocenjeval na področju kontrole. 
 
b) Strokovni ocenjevalci 
Potrebovali bi dodatne strokovne ocenjevalce na področjih opreme pod tlakom in premične tlačne 
opreme, tahografov, skladnosti vozil, skladišč nevarnih tekočin, mesnatosti, ADR/RID. 
 
4.4.6 Pregled dogajanja na področju v ožjem (SLO) in širšem okolju (EU, svet) 
 
Stanje zakonodaje in mednarodnih standardov 
V povezavi s spremembami zakonodaje pričakujemo v letu 2020 uveljavitev novega Pravilnika, ki ureja 
kontrolo opreme pod tlakom. SA aktivno sodeluje pri pripravi pravilnika, težav pri akreditiranju po 
spremenjenem predpisu ne pričakujemo. 
 
Stanje dokumentov mednarodnih organizacij (npr. EA, IAF, ILAC) 
Izid nove izdaje ILAC P15 (»Uporaba 17020«) pričakujemo v 2020. 
Pri EA in ILAC se pripravljajo nove izdaje dokumentov v povezavi z novo izdajo SIST EN ISO/IEC 
17025:2017. Dokumenti so prvenstveno namenjeni laboratorijem, a se, kadar je to potrebno, uporabljajo 
tudi pri kontrolnih organih. Spremembe in implementacijo sprememb v dokumente SA spremljamo tudi z 
vidika kontrole. 
 
V letu 2020 načrtujemo, da bo strokovni odbor za kontrolo v okviru Odbora za akreditacijo določil pravila 
za obvladovanje fleksibilnih obsegov na področju kontrole. 
 
Informacije v povezavi z državnimi organi in drugimi institucijami v RS (namere, stališča,  
sodelovanje) 
 
Dobro in stalno sodelujemo z največjimi regulatorji področij delovanja kontrolnih organov: Uradom za 
meroslovje (merilni inštrumenti), Ministrstvom za infrastrukturo (tahografi, skladnost vozil, ADR) in 
Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (oprema pod tlakom, premična tlačna oprema, dvigala, 
Ex). 
 
Prehodno obdobje za uveljavitev Direktive 2014/45/EU o rednih tehničnih pregledih vozil v nacionalni 
pravni red se konča 1. 1. 2023. Direktiva določa akreditacijo kot možen način za nadzor centrov za 
tehnične preglede vozil. Ali se bo zakonodajalec odločil za obvezno akreditacijo, še ni mogoče oceniti, 
stanje spremljamo. 
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Informacije v povezavi z mednarodnimi organizacijami (namere, stališča, sodelovanje) 
Redno se udeležujemo sestankov EA IC in ILAC IC. Sklepe obeh združenj sproti vključujemo v delo. S 
predlogi smo sodelovali v postopku spreminjanja vodila ILAC P15 (»Uporaba 17020«). 
 
4.4.7 Splošen zaključek o izpolnjevanju ciljev in politik na področju preskuševalnih 

laboratorijev  
 
Ocenjujemo, da so cilji delovanja SA, kot so določeni v Programu dela in finančnem načrtu SA 2019, na 
področju akreditiranja kontrolnih organov večinoma izpolnjeni. 
 
 
4.5 Akreditiranje certifikacijskih organov  
 
4.5.1 Izvajanje akreditacijskih postopkov (potrebe, spremljanje, obseg dela) 
 
V letu 2019 sta bili podeljeni dve novi akreditacijski listini certifikacijskim organom za certificiranje 
sistemov vodenja. En od akreditiranih organov je akreditiran za eno shemo sistema vodenja in z 
omejenim obsegom akreditacije, drugi za dve shemi, največji pa za 7 shem sistemov vodenja. To 
predstavlja velik izziv za organizacijo in izvedbo ocenjevanja. 
 
V 2019 je bila podeljena ena nova akreditacija certifikacijskemu organu za certificiranje proizvodov, 
procesov, storitev. Eden od akreditiranih certifikacijskih organov se je prostovoljno odpovedal akreditaciji. 
 
Število akreditiranih certifikacijskih organov za osebje je že več let konstantno, akreditirani so 3 organi, 
vsi certificirajo varilce, dva od njih pa tudi certificirata NDT osebje. 
 
V 2019 sta bila akreditirana 2 preveritelja poročil o emisijah toplogrednih plinov (SIST EN ISO 14065:2016 
in Uredba 600/2012). V obdobju, ko potekajo aktivnosti preveritelja poročil o emisijah toplogrednih plinov, 
je bil pri obeh preveriteljih izveden redni nadzor, ki je vključeval ocenjevanje na sedežu in opazovanje. 
Oba redna nadzora sta bila izvedena v planiranem terminu, brez odstopanja. 
V istem letu pa je bil pri obeh strankah, zaradi spremembe uredbe, že začet nadzorni obisk. Ta obisk je 
del rednega nadzornega obiska, ki se bo nadaljeval v marcu 2020. Glede na razpoložljivost strokovnega 
ocenjevalca je bil prvi del nadzora pri enem od preveriteljev izveden kot krajše ocenjevanje na sedežu 
(pregled prilagoditev na nove zahteve) in opazovanje, pri drugem pa kot ocenjevanje na sedežu, ko se 
je pogledalo izvedbo preverjanj po novih zahtevah preko ocene prilagoditev in podrobne vertikalne 
presoje. Druga dela ocenjevanj v marcu sta zasnovana na način, da se upoštevajo rezultati prvega dela. 
 
Ocenjevanja pri tovrstnih certifikacijskih organih so največkrat izvedena v več delih, odvisno od števila 
planiranih opazovanj. Prizadevamo si, da bi ocenjevanje na sedežu in opazovanja izvedli v časovno 
najkrajšem času ali pa nadzor pričeti z opazovanji pred ocenjevanjem na sedežu, vendar zaradi izbora 
različnih področij za opazovanje, to v večini primerov ni mogoče. Zaradi tega razloga ocenjevanja trajajo 
daljše obdobje.  
 
V splošnem ugotavljamo, da se postopki ocenjevanj akreditiranih certifikacijskih organov in preveriteljev 
(okoljski, preveritelji poročil o emisijah TGP) izvajajo v planiranih terminih, večina brez zamud. V enem 
primeru je bil termin zamaknjen za več kot mesec dni, zaradi prošnje stranke.  
 
Ugotavljamo, da stranke v večini primerov ne zamujajo s posredovanjem KU oziroma pravočasno 
zaprosijo za odlog poročanja.  
 
Zaradi dobrega pregleda koordinatorjev nad časovnim potekom posameznega postopka ocenjevanja 
oziroma faze v postopku in opozarjanja ocenjevalcev, tudi ni večjih težav pri poročanju o pregledu KU. 
Kljub temu pa je zaznati zamude pri pripravi priporočil, ko so vodilni ocenjevalci notranji ocenjevalci in pri 
enem zunanjem vodilnem ocenjevalcu.  
 
Obenem je v povezavi z zamudami pri postopkih ocenjevanja certifikacijskih organov in preveriteljev 
zaznati še večji problem v fazi pregleda dokumentacije za odločitev, ko notranje osebje, zaradi drugih 
obremenitev, ne uspe dovolj hitro pregledati dokumentacijo. 
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Razlog za zamude pri pripravi priporočil za notranje ocenjevalce je v preobremenjenosti notranjih 
ocenjevalcev zaradi drugih zadolžitev. Isti razlog je tudi za zamude pri pregledu dokumentacije pred 
odločitvijo.  
 
Na dan 31. 12. 2019 je bilo veljavnih 22 akreditacijskih listin na področju certifikacijskih organov in 
preveriteljev, in sicer so bili nosilci akreditacijskih listin:  

- 13 certifikacijskih organov s področja certificiranja proizvodov/procesov/storitev (SIST EN 
ISO/IEC 17065:2012), v 2019 je bila na željo stranke preklicana ena akreditacija. Razlogi so na 
strani finančne neupravičenosti vzdrževanja akreditacije 

- 3 organi s področja certificiranja osebja (SIST EN ISO/IEC 17024:2012), število je konstantno, 
akreditirani so isti certifikacijski organi 

- 3 certifikacijski organi za sisteme vodenja  (SIST EN ISO/IEC 17021-1:2015), en akreditiran za 
eno shemo, drugi za dve shemi in največji za 7 shem sistemov vodenja 

- 1 okoljski preveritelj (SIST EN ISO/IEC 17021-1:2015 in Uredba 1221/2001 (EMAS preveritelj) 
in  

- 2 preveritelja poročil o emisijah toplogrednih plinov (SIST EN ISO 14065:2016 in Uredba 
600/2012). 

 
V obravnavanem letu je SA prejela več novih prijav za akreditacijo, in sicer: 

- 4 prijave za področje certificiranja sistemov vodenja. Prijave so bile pregledane, določeni okvirni 
ocenjevalci in za dve stranki že rezervirani termini. Obe strani sta predlagane termine zavrnili. 
Ena iz razlogov zasedenosti, druga iz razlogov nepripravljenosti. V 2019 je bilo tako izvedeno 
eno začetno ocenjevanje za omenjeno področje akreditiranja.  

- 3 prijave za področje certificiranja proizvodov, procesov in storitev. Vse prijave so se sprva 
nanašale na akreditacijo za namen priglasitve za različne uredbe/direktive. Kot take so bile 
zavrnjene, postopki so se nadaljevali za namen pridobitve običajne akreditacije po standardih. 
Za vsa tri področja je potekalo iskanje ustreznih ocenjevalcev, tako, da je bilo v 2019 izvedeno 
začetno ocenjevanje le pri eni stranki. 

- 2 informativna sestanka za namen pridobitve akreditacije. 
- Več zanimanj za akreditacijo, predvsem od tujih certifikacijskih organov, ki želijo odpreti v 

Sloveniji pravno osebo. 
 
Postopki ocenjevanj pri nosilcih akreditacijskih listin potekajo po planu. Nekatera ocenjevanja so 
prestavljena na kasnejši termin, v dogovoru s SA.  
Pri več prijetih prijavah iz preteklih let stranke niso bile aktivne v letu 2019. Eden od postopkov je bil zato 
zaključen.  
 
Z eno stranko, ki je že posredovala prijavo, poteka intenzivna komunikacija za namen organizacije 
ocenjevanja. Gre za certifikacijski organ, ko je ustanovitelj le tega, ki je registriran v Sloveniji, iz Indije, 
certificiranje bo izvajal iz lokacije v Indiji.  
 
Druga nova prijava se nanaša na področje, ki smo ga že akreditirali, strokovnega ocenjevalca že imamo. 
 
Nekatere stranke, ki so izrazile interes za akreditacijo certifikacijskih organov (ustanovitelj/lastnik tujec), 
še ustanavljajo organizacije v Sloveniji. 
 
Bil je izražen tudi interes za področja, ki jih še nimamo vzpostavljena. Prijavi sta bili zaradi nezmožnosti 
vzpostavitve novega področja zavrnjeni. Razlog je pomanjkanje virov. 
 
4.5.2 Izpolnjevanje rokov (izvedba ocenjevanj, poocenjevalnih aktivnosti, nove prijave, 

širitve), posebnosti pri akreditiranih organih in okoliščine, ki predstavljajo tveganje 
 
Postopki ocenjevanj pri nosilcih akreditacijskih listin potekajo po planu. Nekatera ocenjevanja so 
prestavljena na kasnejši termin, v dogovoru s SA.  
 
Novi prijavi za področje certificiranja sistemov vodenja, ki sta bili prejeti konec 2018, se nanašata na že 
vzpostavljene sheme akreditiranja. Začetni ocenjevanji sta bili izvedeni, ena v roku 4 mesecev od prejete 
prijave, 3 mesece od podpisa pogodbe in druga v 6 mesecih od podpisa pogodbe. 
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Med rednimi nadzornimi ocenjevanji so se izvajala tudi ocenjevanja z namenom širitve akreditacije, 
večina prijav za širitev je bila podana nepravočasno, le ena je bila podana pravočasno. Širitve so se 
vseeno obravnavale. 
 
Nove prijave za področje certificiranja sistemov vodenja se nanašajo na že vzpostavljene sheme 
akreditiranja. 
Širitve na področja, ki jih SA še nima vpeljanih, niso bile obravnavane zaradi pomanjkanja virov. 
 
Akreditirani certifikacijski organi ponujajo svoje storitve tako v Sloveniji, kot tudi v tujini. SA od 
akreditiranih certifikacijskih organov pred vsakim nadzorom pridobi informacijo o izvajanju ključnih 
aktivnosti v tujini in izdajanju certifikatov v tujini. Pridobljene informacije SA uporabi pri planiranju 
posameznega nadzora skladno z internimi postopki. Ko gre za opazovanje v tujini, še zlasti, ko gre za 
nacionalno zakonodajo, SA potrebuje tujega strokovnjaka, zato zaprosi lokalno akreditacijsko službo za 
sodelovanje. V takih primerih, ko je vključen strokovnjak, je pomembno, da se z njim predhodno uskladi 
način sodelovanja, kar pomeni večjo porabo časa vodilnega ocenjevalca, ne da bi se ta čas zaračunal 
stranki (tveganje za finančno vzdržnost). 
 
Večina  akreditiranih certifikacijskih organov in preveriteljev je nosilec dveh ali več akreditacij. Pri takšnih 
akreditacijskih organih se izvajajo kombinirana ocenjevanja po več standardih. Ocenjevanja so težavna 
z vidika organizacije, še zlasti, ko je vključenih več strokovnih ocenjevalcev ali samo strokovnjakov in 
predstavljajo tveganje za potencialni časovni zamik in daljše trajanje ocenjevanj. Zato obstaja večja 
možnost napak pri planiranju. Vodilni ocenjevalec mora pri takih ocenjevanjih imeti dovolj časa, da oceni 
svoj del, obenem pa biti na razpolago tudi strokovnjakom in, pri zaključevanju, strokovnim ocenjevalcem, 
kar pomeni prisotnost vodilnega ocenjevanja pri stranki v obsegu, ki je večji od planiranega oziroma 
zaračunanega. Dodatna težava je tudi, da je za vsako delno aktivnost v postopku ocenjevanja potrebno 
izvesti enake aktivnosti, kot za »enodelno« ocenjevanje.  
 
Taka ocenjevanja praviloma niso enostavna, rutinska, oziroma taka, da bi jih koordinator lahko relativno 
samostojno izvajal in zato zahtevajo večji angažma vodje področja. 
 
Nadzorna ali ponovna ocenjevanja certifikacijskih organov potekajo v daljšem časovnem obdobju, ker 
ocenjevanju na sedežu certifikacijskega organa sledi še opazovanje presoje. V takih primerih je nadzor 
zaključen in sprejeta odločitev o nadzoru šele po več mesecih od ocenjevanja na sedežu in se prikazuje 
kot zamuda, čeprav se vse delne aktivnosti izvedejo pravočasno. 
 
V ocenjevanja certifikacijskih organov so v večini vključeni strokovnjaki. Poleg zgoraj omenjenih težav za 
vodilnega ocenjevalca v takih primerih, je tudi priprava na ocenjevanje vodilnega ocenjevalca in njegova 
vloga med ocenjevanjem, nekoliko drugačna: ker strokovnemu ocenjevalcu ne prevajamo vse strankine 
dokumentacije, je priprava vodilnega ocenjevalca bolj obsežna, tudi med ocenjevanjem mora vodilni 
ocenjevalec nuditi večjo podporo strokovnemu. Poleg tega pa je zelo pomembno, da ocenjevalci poznajo 
tudi SA dokumentacijo in specifike, ker to za sedaj ni učinkovito doseženo, mora v večini primerov vodilni 
ocenjevalec pred ocenjevanjem to na nek način preveriti oziroma mora obvezno imeti z njim sestanek in 
ga o vseh spremembah informirati. 
 
Vedno več je certifikacijskih organov, ki so formalno ustanovljeni v Sloveniji, delajo pa v tujini. Taki 
certifikacijski organi imajo celotno dokumentacijo v angleškem jeziku, tudi komunikacija z njimi je izključno 
v angleškem jeziku. Dejstvo je, da je v takih primerih za pripravo na ocenjevanje potrebnega več časa, 
ki pa ga stranki ne zaračunamo. Običajno je v takih primerih v slovenskem certifikacijskem organu 
zaposlena le ena oseba in je zato nemogoče izvesti ocenjevanje na način, da ocenjevalci delajo 
istočasno. 
 
4.5.3 Razvoj področja - vpeljevanje akreditacijskih postopkov na nova tehnična področja 
 
Na področju certifikacijskih organov in preveriteljev je odprtih več razvojnih projektov, nekateri so taki, ki 
se jim ne moremo izogniti ali jih zaradi pomanjkanja virov prestaviti (regulirana področja), drugi pa na 
področjih, za katere je zaprosila posamezna stranka in ki čakajo, da bodo zagotovljeni dodatni viri. 
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Regulirano področje: 
PEFC 
- Prilagoditev sheme akreditiranja za certificiranje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi po Slovenski 

PEFC shemi po ISO/IEC 17021-1 – v 2019 še niso bile podane konkretne podlage za pričetek razvoja 
na tem področju. Sprememba bo zahtevala prilagoditve. Predvidevamo aktivnosti v letu 2020. 

 
EMAS tretje države 
- Uvedba sheme akreditiranja EMAS preveriteljev za presojanje v tretjih državah – v 2019 še niso bile 

podane podlage. Tudi v okviru evropskega projekta Live B.R.A.V.E. R. (sodeluje tudi SLO), kjer se 
pripravljajo določeni ukrepi na področju promocije in večje uveljavitve EMAS sistema, med drugimi 
tudi spremembo pravne podlage v SLO za EMAS za tretje države, ni bilo sprememb in zato tudi ne 
aktivnosti. Pričakuje se v bližnji prihodnosti. 

 
GDPR 
- Akreditacija certifikacijskih organov za certificiranje po GDPR je bila planirana v 2019. Podlaga za 

začetek vzpostavljanja sheme akreditiranja je sprejetje ZVOP-2, ki pa v letu 2019 še ni bil sprejet. V 
letu 2019 so bila določena sredstva za razvoj tega projekta predvidena, vendar nepravočasna 
izvedba novih zaposlitev tudi ni omogočila večjih aktivnosti na tem področju. S projektom se nadaljuje 
v letu 2020. 

 
Prostovoljno področje: 
Železniški promet 
- Uvedba sheme akreditiranja za certificiranje na področju železniškega prometa – razvoj te sheme, 

kljub temu, da je SA od ene organizacije prejela prijavo, nima visoke prioritete. V 2019 ni bilo 
aktivnosti. Razvije se jo, ko bodo dopuščali viri.  

 
Akreditiranje za namen priglasitve 
- Nadaljevanje razvoja akreditiranja za namen priglasitve je bilo planirano v letu 2019, MGRT je 

pripravil prvi osnutek  smernic za posamezno uredbo/direktivo. EA je sprejela dokument EA 2/17, ki 
podaja zahteve za akreditacijo za namen priglasitve. Ker kadrovski viri v 2019 še niso omogočali 
večjih aktivnosti na tem področju, se s projektom nadaljuje v letu 2020. 

 
Pričakovane potrebe po razvoju na področju akreditiranja certifikacijskih organov in preveriteljev – 
izražene potrebe OUS: 

- Uvedba sheme akreditiranja za certificiranje po ISO 27001 
- Uvedba sheme akreditiranja za certificiranje interoperabilnosti v železniškem prometu 
- Certificiranje nadzornih centrov 
- Uvedba sheme akreditiranja za certificiranja sistemov kakovosti na področju zdravstvenih storitev 

po SIST EN 15224:2012 . 
 
Vpeljava sprememb novih dejavnosti/področij 

V 2019 so bile izvedene naslednje spremembe: 
- Področje EMAS -  Uredba (EU) št. 2026/2018; implementirana septembra 2019 
- Področje TGP - Revizije in novi dokumenti, ki se nanašajo na TGP (DG Clima Action); 

implementirani marca 2019 
- Področje TGP – Uredba 2067/2018; implementirane najnujnejše zahteve, julij 2019 
- ISO 22000 – Prilagoditve na novo izdajo; implementirane novembra 2019 
- ISO 45001 – Prehod iz BS OHSAS 18001 na ISO 45001; implementiran januarja 2019 
- ISO 50001 - Prilagoditve na novo izdajo; implementirane novembra 2019 
- Področje ekološke pridelave in predelave – Uredba (EU) št. 848/2018; implementacija nekaterih 

členov. 
Izvedene prilagoditve IAF MD dokumentov: IAF MD 5, IAF MD 23, IAF MD 11, IAFMD 17, IAF MD 11, 
IAF MD 4 
 
Stanje tekočih projektov 
 

1) Uvedba področja akreditiranja za certificiranje izvajanja sledljivosti lesa in ostalih gozdnih 
proizvodov po PEFC ST 2002:2013  

 



42 
 

Cilj dokončanja postopkov akreditiranja certifikacijskih organov za certificiranje sledljivosti lesa po 
Slovenski PEFC shemi je bil dosežen. Shema je bila vzpostavljena 12. 3. 2018. Izvedeno že ocenjevanje 
po tej shemi. 
 

2) Dokončanje postopkov akreditiranja sistemov kakovosti po ISO 9001 upoštevajoč HACCP 
 
Dokončanje postopkov akreditiranja sistemov kakovosti po ISO 9001 upoštevajoč HACCP je bil dosežen. 
Shema je bila potrjena 16. 2. 2018 in ocenjevanje že izvedeno. Podeljena tudi akreditacija za to shemo. 
 

3) Uvedba področja akreditiranja za namen priglasitve  
 
Za vzpostavitev postopkov akreditiranja za namen priglasitve na osnovi akcijskega plana dogovorjenega 
s pristojnim ministrstvom. Uvedeno je področje CPR, TPED in dvigala. V 2019 se je spremljalo 
zakonodajo na tem področju in sledilo razvoju v okviru EA.  
 

4) Vzpostavitev akreditiranja na področju certificiranje sistemov vodenja po NATO 
standardih  

 
Še ni bilo izražene formalne potrebe. Izveden je bil sestanek med predstavniki MORS in SA z namenom 
pridobitve čim več informacij v zvezi z akreditacijo na tem področju. Na sestanku je bil izražen interes. 
 
4.5.4 Pričakovane spremembe in potrebe ter ovrednotenje njihovega vpliva na delovanje SA  
 
Potrebne prilagoditve na področjih, kjer je z normativnimi dokumenti zahtevana akreditacija: 

- Dodaten čas in finančna sredstva bodo potrebna za vzpostavitev sheme za GDPR 
- Prilagoditev na Izvedbeno uredbo (EU) 2018/2067 o preverjanju podatkov in o akreditaciji 

preveriteljev v skladu z Direktivo 2003/87/ES in na Izvedbeno uredbo (EU) 2018/2066 o 
spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES ter 
spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 601/2012, potreben bo čas VP za implementacijo 
sprememb 

- Prilagoditev na spremenjene zahteve za certificiranje ekološke predelave in pridelave živil po 
Uredbi (EU) 848/2018, potreben bo čas VP za implementacijo sprememb 

- Vzpostavitev sheme akreditiranja za certificiranje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi po 
Slovenski PEFC shemi, potreben bo čas VP za implementacijo sprememb. 

 
Področja, na katerih SA že ima vzpostavljeno shemo akreditiranja in postopke že izvaja, ki pa jih mora 
zaradi pričakovanih sprememb v letu 2020 intenzivno spremljati, so naslednja: 

- Akreditiranje certificiranja postopkov preverjanja poročil o emisijah toplogrednih plinov – na 
osnovi nove uredbe bodo izdane številne izvedbene uredbe 

- Akreditiranje po eIDAS – sprememba ETSI standardov 
- Akreditiranje za namen priglasitve po Uredbi (EU) 305/2011 – uredba se spreminja 
- Akreditiranje certificiranja ekološke predelave in pridelave živil - na osnovi nove uredbe bodo 

izdane številne izvedbene uredbe. 
 
4.5.5 Pregled dogajanja na področju v ožjem (SLO) in širšem okolju (EU, svet) 
 
Sodelovanje z drugimi institucijami in mednarodnimi organizacijami 
Sodelovanje v EA CC, FALB, IAF TC, EA CC GHG in EA CC Env je stalno, ko je možno, se udeležujemo 
tudi drugih IAF WG (IAF WG Food, IAF WG Forestry, IAF WG ISO 13485, WG Products). Udeležba se 
nadaljuje. 
Vodja področja je član SIST/TC KŽP, SIST/TC UZO in SIST/TC VZK, Posvetovalnega odbora LIFE 
B.R.A.V.E.R.. 
Vodja področja je tudi FALB evalvator, v 2019 je bila vključena v eno evalvacijo (ESYD, Grčija), ki se bo 
nadaljevala v 2020. 
 
 
Stanje dokumentov mednarodnih organizacij (npr. EA, IAF, ILAC) 
V okviru IAF se pričakuje dokument Vzorčenje po shemah certificiranja sistemov vodenja, pobudnik EA. 
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Informacije v povezavi z državnimi organi in drugimi institucijami v RS (namere, stališča, sodelovanje) 
MGRT - Področje uvajanja akreditiranja za namen priglasitve za druge direktive se bo nadaljevalo, 
prioritete bodo določene v soglasju z MGRT.  
 
MJU - nadaljevanje sodelovanja (sestanki, izobraževanja, uskladitvene aktivnosti), predvsem na področju 
eIDAS. Predstavniki MJU se udeležujejo ocenjevanj na tem področju. 
 
MKGP/ UVHVVR - kontaktne osebe so določene, sodelovanje je dobro.  
 
MOP - delovna področja MOP, kjer je zahtevana akreditacija certifikacijskih organov/preveriteljev, so 
EMAS in TGP.  
 
MI - pripravlja se Zakon o varnosti v železniškem prometu. SA je podala pripombe.  
 
S ZCG -  kot z lastnikom PEFC sheme je komunikacija vzpostavljena in korektna.  
 
JAZMP – odgovorni so za ocenjevanje priglašenih organov na področju.  
 
MP – akreditacija je po novem vgrajena v Uredbo (EU) št. 679/2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov. 
 
Ocenjujemo, da je sodelovanje, čeprav omejeno, koristno in dobro, ter, da ga je treba vzdrževati vsaj v 
takem obsegu. S strani nobenega ministrstva nismo dobili nobene pripombe na naše delo oziroma 
sodelovanje. 
 
VP je član SIST/TC KŽP, SIST/TC UZO in SIST/TC VZK, Posvetovalnega odbora LIFE B.R.A.V.E.R.. 
 
Informacije v povezavi z mednarodnimi organizacijami (namere, stališča, sodelovanje) 
Sodelovanje v EA CC, FALB, IAF TC, EA CC GHG in EA CC Env je stalno, ko je možno se udeležujemo 
tudi drugih IAF WG (IAF WG Food, IAF WG Forestry, IAF WG ISO 13485, WG Products). Udeležba se 
nadaljuje. 
 
4.5.6 Viri in delovanje sistema za področje 
 
Razpoložljivost, usposobljenost, izobraževanja in potrebe, povezane s kadri (osebje SA, 
ocenjevalci) 
 
Potreba po dodatnih/novih strokovnih ocenjevalcih je stalno prisotna, predvsem zaradi zamenjave 
nekaterih strokovnih ocenjevalcev. Na področju gradbeništva nimamo ocenjevalcev na področjih vseh 
produktnih skupin, že nekaj časa iščemo ocenjevalce za specifične skupine. Želeli bi si več slovenskih 
ocenjevalcev. Pri takih je prednost jezik in razpoložljivost za usklajevalne sestanke, izobraževanja. 
Zavedamo se, da so slovenski ocenjevalci le STR, ker večina nima specifičnega tečaja za ocenjevalce 
za standard. 
 
Tudi v prihodnosti bomo  pri ocenjevanju certifikacijskih organov vezani na večinski delež tujih strokovnih 
ocenjevalcev, saj je na tem področju malo akreditiranih organov in s tem povezane težave pri vzdrževanju 
usposobljenosti ocenjevalcev. 
 
V 2020 je prioriteta usposobitev vodilnega ocenjevalca na področju certificiranja. Prioriteta sta področje 
CP, kjer je več certifikacijskih organov in CS, ker je zaznati porast v številu prijav. 
 
Sicer je glede vodilnih ocenjevalcev stanje za enkrat še stabilno, za vsak standard sta usposobljena vsaj 
dva ocenjevalca. Dva vodilna ocenjevalca za certifikacijske organe sta zunanja, kar predstavlja določeno 
tveganje za SA.  
 
Aktivnosti za namen usposobitve notranje osebe za nadomestnega namestnika za VP so v teku, vendar 
pa nekoliko upočasnjena zaradi usposabljanja za VOC in pomanjkanja časa VP. Zaradi večjega števila 
prijav za CS bo potrebno usposobiti še dodatnega VOC za to področje  
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Stanje sistemskih dokumentov SA 
Relevantni sistemski dokumenti za ocenjevanje so D05-02, D05-02d4, D05-02d5, D05-02d6 in D05-02d7 
(osnutek). Nekateri med njimi so bili revidirani zaradi implementacije zunanjih dokumentov (IAF, EA, 
uredbe, uvedba novega področja, spremembe normativnih dokumentov). Dokumenti so potrebni 
sistematične presoje in uskladitve. Potrebni prenove so tudi sledeči dokumenti: D05-10 in D05-11.  
 
4.5.7 Splošen zaključek in predlogi nalog/ukrepov 
 
Splošen zaključek o izpolnjevanju ciljev in politik na področju (v primeru neizpolnjevanja opredeliti 
ključne naloge) 
Področje akreditiranja certifikacijskih organov in preveriteljev je kompleksno, vključuje več akreditacijskih 
standardov in je podvrženo nenehnim novostim, spremembam v zahtevah, pravilih, nastajajo novi IAF, 
EA, EU, … dokumenti.  
 
Zaradi narave področja, ko je na določenem področju akreditiranih majhno število organov ali celo le po 
eden, kjer je težko dobiti neodvisne ocenjevalce, se v ocenjevanja vključuje veliko STR oziroma tujih STR 
ali celo tujih SOC. Kljub temu, da so v ocenjevanja vključeni tuji SOC, ki bi ocenjevanje lahko izvedel 
samostojno, ga ni mogoče v celoti pustiti samega, že zaradi prevodov ne. Tako je za sodelovanje s STR 
ali tujim SOC potreben velik angažma VOC, ko gre za zunanjega, se mu ta del ocenjevanja plača, kljub 
temu, da se stranki ne zaračuna. To ima vpliv na finančno stanje SA.  
 
Za zagotovitev izpolnjevanja želja zainteresiranih strani (ministrstev ali strank) po hitrejšem odzivu na 
nove sheme in zagotovitev implementacije sprememb v relevantni dokumentaciji zaradi sprememb IAF, 
EA,…dokumentov, se je zagotovilo dodatno osebo, ki pa še ni usposobljena za prevzem določenih nalog 
vodje področja.  
 
 
4.6 Ocenjevalci 
 
4.6.1 Celovit pregled delovanja na področju ocenjevalcev v letu 2019 
 
 

Stanje na področju ocenjevalci na dan 31.12.2019 Podatki za 
2018 

Podatki za 
2019 

Število ocenjevalcev v posameznem statusu/fazi 
Evidentirani 123 179 
Registrirani 90 140 
Kandidati 2 16 
Za preverjanje – začasno neaktivni 33 10 

Število strokovnjakov v posameznem statusu/fazi 
Evidentirani 70 111 
Registrirani 50 77 
Kandidati 6 4 
Za preverjanje – začasno neaktivni 20 17 

Razpoložljivost ocenjevalcev, strokovnjakov 
Število novih / vseh registriranih vodilnih ocenjevalcev 2 / 25 0 / 22 
- SA  1 / 11 0 / 11 
- SLO 0 / 12 0 / 9 
- tuji 1 / 2 0 / 2 
Število novih / vseh registriranih strokovnih ocenjevalcev 13 / 98 19 / 116 
- SA 0 / 4 1 / 5 
- SLO 1 / 29 0 / 32 
- tuji 12 / 65 18 / 79 
Število novih / vseh registriranih strokovnjakov 14 / 70 14 / 94 
- SA 2 / 3 0 / 2 
- SLO 4 / 24 3 / 31 
- tuji 8 / 43 11 / 61 
Število podaljšanih registracij 47 88 
Število prekinjenih registracij 14 10 



45 
 

Število zamenjanih ocenjevalcev (več kot en cikel, neustreznost ali cena)  14 11 
Nadzori nad ocenjevalci 

Število planiranih / izvedenih monitoringov 61 / 51 23 / 33 
Število planiranih / izvedenih pregledov poročil ocenjevalcev 51 / 51 80 / 64 
Število izvedenih dni ocenjevanj za namen monitoringa (vloga Izvajalec monitoringa) 20,5 11 
Število izvedenih dni opazovanj ocenjevanj (vloga Opazovalec ocenjevanja (učenje)) 23 11,5 
Število izvedenih dni ocenjevanj s strani pripravnikov (vloga Pripravnik) 6 22,5 
Število izvedenih dni ocenjevanj s strokovnjaki (vloga Delo s strokovnjakom) 127 18,785 

Usposabljanje in informiranje ocenjevalcev 
Število izvedenih tečajev 0 0 
Število izvedenih sestankov oz. izobraževanj 3 2 
Število poslanih informacij ocenjevalcem 1 0 

Obseg dela ocenjevalcev (deleži so v %) 
Število vseh izvedenih ocenjevalnih dni (vključno s pripravo in poocenjevalnimi aktivnostmi) 1694,875 1881,251 
Delež ocenjevalnih dni slovenskih ocenjevalcev 70,8 71,1 
Delež ocenjevalnih dni slovenskih ocenjevalcev, skupaj s tujimi cenejšimi  83,6 85,8 
Delež ocenjevalnih dni vseh VOC 37,0 36,8 
Delež ocenjevalnih dni notranjih VOC (SA) 21,7 25,5 
Delež ocenjevalnih dni zunanjih VOC (SLO) 15,0 11,4 
Delež ocenjevalnih dni zunanjih VOC (tuji) 0,2 0 
Delež ocenjevalnih dni SOC 47,3 47,7 
Delež ocenjevalnih dni notranjih SOC (SA) 3,6 4,7 
Delež ocenjevalnih dni zunanjih SOC (SLO) 20,9 21,0 
Delež ocenjevalnih dni tujih SOC (cenejši) 9,4 10,7 
Delež ocenjevalnih dni tujih SOC (ostali) 13,3 10,7 
Delež ocenjevalnih dni STR 15,7 15,6 
Delež ocenjevalnih dni notranjih STR (SA) 0,5 0,1 
Delež ocenjevalnih dni zunanjih STR (SLO) 9,0 9,1 
Delež ocenjevalnih dni tujih STR (cenejši) 3,2 4,4 
Delež ocenjevalnih dni tujih STR (ostali) 3,0 2,0 

Delež ocenjevalnih dni glede na vlogo ocenjevalcev (v %) 
Delež ocenjevalnih dni notranjih VOC (SA) 21,7 25,5 
Število ocenjevalnih dni zunanjih VOC (SLO brez SA) 15,0 11,4 
Število ocenjevalnih dni zunanjih VOC (tuji) 0,2 0 
Delež ocenjevalnih dni notranjih SOC+STR (SA) 4,1 4,8 
Število ocenjevalnih dni zunanjih SOC+STR (SLO brez SA) 29,9 30,1 
Število ocenjevalnih dni zunanjih SOC+STR (tuji cenejši) 12,6 15,1 
Število ocenjevalnih dni zunanjih SOC+STR (tuji ostali) 16,3 12,7 

Povratne informacije strank 
Število izpolnjenih poocenjevalnih vprašalnikov 63 63 

 
 
Pridobivanje novih ocenjevalcev in strokovnjakov 
V letu 2019 smo vzpostavili kontakte s 45 novimi ocenjevalci in strokovnjaki, 32 od njih smo jih tudi 
registrirali. Poleg iskanja ocenjevalcev za nova strokovna področja, se kaže vedno več potreb tudi za 
menjave ocenjevalcev, ki izvajajo ocenjevanja že več let zapored. Trenutno aktivno iščemo nove 
ocenjevalce / strokovnjake na približno 20 področjih. 
 
Od ocenjevalcev, s katerimi smo vzpostavili kontakte, šest ocenjevalcev ni pristalo na sodelovanje zaradi 
pomanjkanja časa, z dvema ocenjevalcema pa smo zaradi neodzivnosti prekinili sodelovanje.  
 
Pri iskanju novih ocenjevalcev/strokovnjakov uporabljamo kontakte, bodisi z akreditacijskimi službami  
(HAA, ATS, UKAS, DAkkS, DANAK, CAI, SWEDAC) bodisi z neposrednimi kontakti (na podlagi priporočil,  
referenc oz. na podlagi njihove prijave na naši spletni strani), za pomoč pa prosimo tudi že registrirane 
ocenjevalce. Največkrat najprej povprašamo na HAA ali ATS, predvsem zaradi jezika in nižje cene, ki je 
enaka kot za domače ocenjevalce. V sklopu začetnih dogovorov o pogojih sodelovanja, kompetencah in 
razpoložljivosti so opravljena tudi pogajanja o honorarjih, ki so v izhodišču pogosto nastavljena občutno 
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višje od domačih (tudi več kot 100 %). S pogajanji smo skoraj v vseh primerih dosegli znižanje izhodiščnih 
cen, ki pa so še vedno višje od tarife za domače ocenjevalce. 
 
Planiranje in spremljanje usposabljanj 
Od dveh novozaposlenih ocenjevalcev iz leta 2018 je eden že registriran kot vodilni ocenjevalec na 
področju kontrole, eden pa je nadaljeval usposabljanje v letu 2019, vendar še ni usposobljen za vodilnega 
ocenjevalca. Dodatnih usposabljanj, s katerimi bi razširili obseg registracije ocenjevalcev (za nove 
kategorije oz. na nova področja akreditiranja), ne načrtujemo.  
 
Registracije ocenjevalcev in ostali zapisi o ocenjevalcih 
V sistemu i4 je registriranih 140 ocenjevalcev oziroma strokovnjakov, od tega jih je bilo na novo 
registriranih 32 (31 zunanjih in 1 notranji). Za vse, ki smo jih v postopkih že uporabili oziroma z njimi 
tečejo dogovori o vključitvi v postopke, so bili pridobljeni vsi podatki, potrebni za registracijo (kontakti, 
usposobljenost, zapisi in certifikati…). Pri pregledu veljavnosti registracij načeloma pregledamo tudi 
ažurnost podatkov o ocenjevalcih. V letu 2019 je bilo podaljšanih 88 registracij.  
 
Nadzori nad ocenjevalci (monitoring in pregled zapisov) 

V okviru spremljanja dela ocenjevalcev je bilo v letu 2019 planiranih 23 monitoringov (opazovanj dela 
ocenjevalca pri stranki). Od tujih akreditacijskih služb (HAA) smo v letu 2019 pridobili 3 poročila o 
spremljanju dela ocenjevalcev. Poročila so v vseh primerih izkazovala ustrezno delo ocenjevalcev, zato 
za te ocenjevalce nismo organizirali monitoringa v okviru SA.  
Pri izvedbi preostalih monitoringov so sodelovali zaposleni na SA ter pogodbeni vodilni in strokovni 
ocenjevalci.  
V letu 2019 smo izvedli tudi 10 monitoringov tujih ocenjevalcev, ki smo jih pri SA pred tem na novo 
registrirali na podlagi njihove registracije pri tuji akreditacijski službi, da bi preverili njihovo razumevanje 
pravil za izvedbo ocenjevanj v Sloveniji. Rezultati so bili večinoma ugodni, v nekaterih primerih pa smo 
ocenjevalcem dali dodatna navodila oziroma pojasnila. 
 
V 2019 je bilo potrebno izvesti ali dokončati pregled 80 kompletov poročil ocenjevalcev o izvedbi 
ocenjevanj. Za eno ocenjevalko evalvacije ni bilo smiselno izvesti, ker s SA ni v izbrani vlogi sodelovala 
že več kot tri leta, 15 poročil o evalvaciji poročil ocenjevalcev je v zaključni fazi obdelave. Pri planiranju 
smo na tem področju upoštevali tudi pobude vodij področij, ki so pri pregledovanju zadev za odločitev v 
zapisih posameznih ocenjevalcev opazili pomanjkljivosti.  
 
Pri pregledovanju poročil ocenjevalcev so sodelovali zaposleni na SA in pogodbeni ocenjevalci, saj smo 
le tako lahko zagotovili pravočasno realizacijo in zadostno poznavanje področja akreditiranja, kjer je bil 
potreben pregled poročil ocenjevalca. 
 
Pri pregledovanju zapisov ocenjevalcev je sodelovala tudi ena koordinatorka, saj se je izkazalo za najbolj 
učinkovito, če lahko koordinator prepozna pomanjkljivosti v poročilih, takoj ob prejemu ter takoj zaprosi 
ocenjevalca za dopolnitve in korekcije (dokler so ocenjevanje in z njim povezane aktivnosti še sveže). Pri 
tem se zavedamo, da lahko koordinatorji prepoznajo le nekatere pomanjkljivosti v zapisih, saj niso 
strokovno usposobljeni ocenjevalci. Pregled zapisov s strani koordinatorjev je lahko tako le vzporeden 
mehanizem izboljšanja poročil ocenjevalcev, ki ne bo mogel nadomestiti evalvacije poročil, narejene s 
strani (za konkretno področje) registriranega ocenjevalca. 
 
V letu 2019 smo nadaljevali planiranje spremljanja dela ocenjevalcev preko informacijskega sistema, s 
čimer smo omogočili dinamično planiranje oziroma sprotno prilagajanje planov glede na realizacijo in 
povratne informacije o delu ocenjevalcev. V i4 so že sedaj dostopna poročila o spremljanju dela 
ocenjevalcev s pripadajočo oziroma posledično komunikacijo z ocenjevalci, v prihodnje pa bodo na voljo 
tudi kratki povzetki ugotovitev iz monitoringov in evalvacije zapisov, za katere želimo, da bi koristili pri 
planiranju ocenjevanj, služili pa bi tudi vodilnim ocenjevalcem, ki bi s pomočjo teh informacij lažje vodili 
svoje ocenjevalne ekipe.  
 
Skrb za organizacijo opazovanj dela ocenjevalcev pri strankah nam je že uspelo dokaj solidno porazdeliti  
med pooblaščeno osebje SA, v zvezi s tem je bil tudi nadgrajen i4. Nadalje želimo s pomočjo i4 prenesti 
bistvene opombe o delu ocenjevalca na postopek ocenjevanja, kjer bodo lažje dostopni za vodje področij, 
ki določajo ocenjevalne ekipe in za koordinatorje, ki komunicirajo z ocenjevalci.  
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Ugotavljamo, da je delo naših ocenjevalcev na visokem nivoju, saj so bili le redko potrebni bolj poglobljeni 
ukrepi oziroma pojasnila. Večinoma smo dali ocenjevalcem le dodatne obrazložitve naših postopkov in 
napotke za nadaljnje delo. V nekaj primerih smo se odločili za sprotno pregledovanje poročil o 
ocenjevanju in usklajevanje glede ustrezne vsebine, kar se je izkazalo za zelo uspešno ter ocenjevalcem 
prijazno. 
 
Organizacija sestankov in tečajev za ocenjevalce 
V letu 2019 smo organizirali dva sestanka z ocenjevalci in strokovnjaki, drugega (v novembru) so se 
udeležili tudi ocenjevalci iz Srbije in Bosne in Hercegovine.  
 
Na področju certificiranja stalno obveščamo ocenjevalce o novostih, poslali smo jim 6 obvestil. Izvedena 
so bila tri interna izobraževanja (za področje CP, za področje EMAS in za novi standard ISO 45001 na 
področju OHSAS).   
 
Posebnosti pri ocenjevalcih in okoliščine, ki predstavljajo tveganje 
Posebnost tega področja je, da je iskanje ocenjevalcev dolgotrajen proces, ki ni odvisen samo od osebe, 
odgovorne za ocenjevalce, ampak še od veliko drugih dejavnikov (odzivnost akreditacijske službe, 
odzivnost ocenjevalca, razpoložljivost vodje področja, itd.). Največje tveganje seveda predstavlja dejstvo, 
da ne moremo pridobiti ocenjevalca v času, ko ga moramo angažirati za ocenjevanje; naslednje pa je, 
da sicer pridobimo ocenjevalca, vendar se kasneje na ocenjevanju izkaže, da nima ustreznega 
strokovnega znanja, ali pa osebnostne lastnosti niso primerne za ocenjevalca. 
 
Pričakovane spremembe in potrebe ter ovrednotenje njihovega vpliva na delovanje SA 

(poraba časa, predvideni večji stroški, potreba po spremembi v programu dela) 
V prihodnjem obdobju pričakujemo v povezavi z novimi zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 
17011:2018 znatno povečan obseg del za osebje, ki je odgovorno za delo z ocenjevalci. Nadalje bodo 
nastali večji stroški, povezani s spremljanjem dela strokovnjakov in evalvacijami poročil ocenjevalcev, za 
kar bo nujno najeti izkušene zunanje ocenjevalce. Da bi lažje zagotavljali pravočasno izvedbo del, bo 
potrebno izboljšati funkcionalnosti i4, kar bo vplivalo na stroške vzdrževanja in razvoja modulov i4.  
 
Stanje dokumentov mednarodnih organizacij (npr. EA, IAF, ILAC) 
Za področje so relevantni naslednji mednarodni dokumenti: 

- ILAC G3:08/2012: Guidelines for Training Courses for Assessors Used by Accreditation Bodies 
- IAF MD 20:2016: Generic Competence for AB Assessors: Application to ISO/IEC 17011 (end of 

transition May 2018) 
ILAC G11:07/2006 je bil umaknjen, ker so zahteve iz tega dokumenta vključene v  ISO/IEC 17011. 
Glede IAF MD 20 je potrebno še razmisliti o kriterijih za specifično raven usposobljenosti ocenjevalcev, 
glede na zahteve shem akreditiranja ter glede najbolj učinkovitega zbiranja in ovrednotenja podatkov o 
posameznih vidikih ocenjevalčeve usposobljenosti. 
 
Informacije v povezavi z mednarodnimi organizacijami (namere, stališča, sodelovanje) 

Specifično sodelovanje z mednarodnimi organizacijami ni prevideno. Predvidena pa je poglobitev 
sodelovanja z drugimi akreditacijskimi službami, da bi dosegli večji obseg izmenjave ocenjevalcev 
oziroma informacij o izvedbah monitoringov. Dodatno k temu si želimo pridobiti informacije o pristopih 
drugih akreditacijskih služb k obvladovanju ocenjevalcev, kar bi nam lahko pomagalo k optimizaciji lastnih 
postopkov dela z ocenjevalci.  
V letu 2019 smo podpisali pismi o nameri s srbskim in BiH akreditacijskima organoma glede sodelovanja 
in medsebojne pomoči.   
 
Viri in delovanje sistema za področje 
Razpoložljivost, usposobljenost, izobraževanja in potrebe, povezane s kadri (osebje SA, 

ocenjevalci) 

V sistemu je registriranih 140 vodilnih in strokovnih ocenjevalcev ter strokovnjakov. Nekateri od njih so 
zelo zasedeni, zato njihova razpoložljivost ni vedno v skladu s plani. V večini primerov pa s tem ni težav. 
Usposobljenost ocenjevalcev in strokovnjakov se preveri še pred registracijo, zato je le-ta zagotovljena. 
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Izobraževanje ocenjevalcev se zagotavlja z organizacijo sestankov ocenjevalcev na leto (vsaj enega), za 
manjše skupine pa se po potrebi organizirajo tudi posebna izobraževanja, ki se tičejo ozkega področja.  
 
Stanje sistemskih dokumentov SA 
Dokument Ocenjevalci D03-04 je bil v preteklem letu revidiran, a je bile v sklopu notranje presoje 
ugotovljene, da bi dokument potreboval ponovno izboljšavo. 
 
4.7 Sistem vodenja kakovosti 
 
4.7.1 Celovit pregled delovanja na področju sistema vodenja kakovosti v letu 2019 
 
 

Stanje sistema vodenja na dan 31. 12. 2019 Podatki 
za 2018 

Podatki 
za 2019 

Stanje dokumentacije 
Število veljavnih S dokumentov 8 14* 
Število veljavnih OA dokumentov 19 12* 
Število veljavnih D dokumentov 30 31 
Število veljavnih OB dokumentov 103 104 
Število veljavnih P dokumentov 11 11 
Število veljavnih dokumentov zunanjega izvora 499 502 

Spremembe dokumentov 
Število spremenjenih/novo izdanih S dokumentov 5 / 0 6 / 6* 
Število spremenjenih/novo izdanih OA dokumentov 0 / 0 1 / 0 
Število spremenjenih/novo izdanih D dokumentov (D02-07) 13 / 1 11 / 1 
Število spremenjenih/novo izdanih OB dokumentov 16 / 4 25 / 1 
Število spremenjenih/novo izdanih P dokumentov 0 / 1 4 / 0 
Število dokumentov, umaknjenih iz uporabe 2  6 

Obseg dela pri notranji presoji 
Število vključenih presojevalcev v izvedbo 15 16 
Število vključenih opazovalcev/kandidatov 2 2 
Število porabljenih ur presojevalcev za izvedbo 470 450 
Število dni opazovanj ocenjevanj za namen notranje presoje 0 6 
Število izvedenih vertikalnih presoj postopkov 9 17 

Razpoložljivost presojevalcev 
Število novih/vseh notranjih presojevalcev brez omejitev 2 / 13 0 / 15 
Število novih/vseh notranjih presojevalcev z omejitvijo 0 / 5 0 / 5 

Stanje sistemskih nalog                                                                                              (na dan 18.1.2019) (na dan 31.12.2019) 
Število vseh nalog 116 110 
Število NSKL 38 37 
Število PPU 33 30 
Število MI 45 43 
Število nalog 'v mirovanju' 5 1 
Število nalog iz načrta integritete 1 4 

Nove/zaprte sistemske naloge 
Število vseh novo-odprtih/zaprtih nalog 69 / 12 2 / 6 
Število novo-odprtih/zaprtih NSKL 25 / 4 1 / 2 
Število novo-odprtih/zaprtih PPU 24 / 2 1 / 2 
Število novo-odprtih/zaprtih MI 20 / 6 0 / 2 

Pritožbe, prizivi 
Število vseh 'pritožb' 9 11 

Število pritožb na delo akreditiranega organa 1 0 
Število pritožb na neupravičeno sklicevanje na akreditacijo 1 1 
Število pritožb na delo SA 1 2 
Drugi izrazi nezadovoljstva 6 8 

Število prizivov (vključno s formalnimi ugovori) 1 1 

* OA07 z dodatki d1-d5 je bil prekvalificiran v S14 z dodatki d1-d5 
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Notranje presoje 
 
Notranja presoja za leto 2019 je bila do dneva priprave tega poročila izvedena v glavnem v skladu s 
planom presoje v enotnem terminu za vse presojevalce, to je 11.–15. november 2019, potrebno pa je 
izvesti še presojo elementov 9.1, 9.2, 9.5, 9.6 in 9.7, zato poročila o notranji presoji za leto 2019 še ni 
bilo mogoče zaključiti.  

Notranja presoja za leto 2019 je bila osredotočena na preverjanje implementacije zahtev standarda SIST 
EN ISO/IEC 17011:2018, izvajanje ocenjevanj pri strankah in presojo podpornega procesa 
računovodstvo. Vključenih je bilo 16 presojevalcev in 2 pripravnika. Skupno je bilo za pripravo in izvedbo 
porabljeno približno 450 ur, vendar pa je en del presoje še potrebno izvesti. 

Dne 28. 11. 2019 je bil izveden usklajevalni sestanek s presojevalci (razen za manjkajoči del presoje), 
na katerem so bili pregledani vsi predlogi za nove sistemske naloge. Za vsak predlog je bilo skupno 
odločeno, katere naloge se bo obravnavalo kot nove sistemske naloge, pri katerih se izvede le korekcije 
in katere ugotovitve se nanašajo na že obstoječe sistemske naloge in se jih tako obravnava v okviru že 
obstoječih nalog. V primeru, da bodo v okviru presoje elementov, ki še niso bili izvedeni, ugotovljene 
dodatne ugotovitve, bo to naknadno obravnavano na dodatnem sestanku presojevalcev. Vnos nalog v 
modul Naloge v i4 še ni bil izveden in bo najkasneje po zaključku celotne notranje presoje (trenutno je 
možno pričakovati okrog 15 novih sistemskih nalog). Ugotovljeno je bilo, da številne naloge, opredeljene 
tekom lanske presoje, še niso bile izvedene in se bodo tako nekatere ugotovitve dopisale v že obstoječe 
naloge. Po pripravi končnega poročila za notranjo presojo bodo ugotovitve predstavljene vsem 
zaposlenim v SA. 

V splošnem je zaznati, da sistem vodenja še vedno ni dosegel nekega stabilnega delovanja, predvsem 
zaradi številnih potreb po spremembah in nadgradnjah zaradi novih oz. spremenjenih zahtev, ki izvirajo 
tako iz zunanjega kot notranjega okolja. 

Zaradi pomanjkanja kadrovskih virov in hkrati zaradi naraščajočih zahtev za delovanje SA prihaja do 
zamud pri izvajanju aktivnosti na akreditacijskih postopkih in postopkih, povezanih z ocenjevalci, še bolj 
pa je to opazno za aktivnosti s področja sistema in nekaterih podpornih procesov, ki bi jih bilo prav tako 
nujno potrebno razvijati in izboljševati. 

 
Zunanje evalvacije 
V maju 2019 je bil zaključen redni del evalvacije, v sklopu katerega smo pridobili potrditev podpisništva 
za vsa obstoječa področja akreditiranja, poleg tega pa dodatno še širitev na področje medicinskih 
laboratorijev.  
Zaradi zahtev EA po preverjanju ustreznosti prehoda na novo izdajo standarda ISO/IEC 17011 smo v 
decembru 2019 v pregled poslali samoevalvacijsko poročilo. Rok za pregled vsebine je do konca 
februarja 2020. 
 
Prizivi 
V letu 2019 je bil s strani ene stranke vložen priziv, kjer je bilo ugotovljeno, da postopek akreditiranja ni 
bil izveden v skladu s pravili in je bila zato odločitev odpravljena in izveden izredni nadzor. 
 
Pritožbe 
V letu 2019 smo odprli 11 zadev pod pritožbami, od katerih so se tri dejansko izvedle po postopku za 
obravnavo pritožb. Pritožba na neupravičeno sklicevanje na akreditacijo se je izkazala za upravičeno, 
izmed dveh pritožb na delo SA pa se je ena izkazala za upravičeno, druga pa ne. Ostale zadeve so se 
oziroma se še obravnavajo kot informacije o delu akreditiranih organov. 
 
Stanje, trendi in obvladovanje potencialnih in dejanskih neskladnosti ter predlogov za izboljšave  
Na področju sistemskih nalog se je izvajal nadzor nad njihovim izvajanjem v zelo omejenem obsegu. 
Posebnega sestanka za pregled sistemskih nalog ni bilo, so bile pa nekatere naloge obravnavane na 
kolegijih, zadolženi pa vsak teden dobivajo individualne opomnike o nalogah z bližajočimi se roki za 
izvedbo in o nalogah, kjer so roki že pretekli. 
 
V 2019 smo učinkovito zaključili obravnavo za 6 sistemskih nalog ter opredelili 2 novih nalogi. 
 
Spodnje tabele povzemajo statistiko nalog za leto 2019, vključno z razporeditvijo po fazah obravnave, ter 
osnovne podatke o nalogah za predhodna leta, ki služijo predvsem za opazovanje trendov: 
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Tabela 4 Statistika nalog na dan priprave poročila za leto 2019 (na dan 31. 12. 2019)  
 Prizivi Pritožbe Revizije Notranje 

presoje 
Zunanje 
presoje 

Vodstveni 
pregledi 

Redno 
delo 

Σ opažanj 
po fazah 

Št. nalog v posamezni fazi 
obravnave: 

        

Opredeljeno opažanje 0 1 0 31 0 3 5 40 
Analiziran vzrok 0 0 0 2 0 1 1 4 
Določeni ukrepi 0 0 0 22 17 8 6 53 
Izvedeni ukrepi 0 0 0 8 4 1 0 13 

Σ nalog v obravnavi 0 1 0 63 21 13 12 110  
(+ 1 v mirovanju) 

 

Trend odpiranja in zapiranja ugotovitev v posameznem letu 

Leto Št. vseh 
odprtih nalog 

Št. odprtih 
neskladnosti 

Št. vseh 
zaprtih nalog 

Št. zaprtih 
neskladnosti 

2010 5 1 39 21 
2011 9 2 25 7 
2012 14 0 28 5 
2013 1 1 6 2 
2014 41 12 33 16 
2015 52 25 33 15 
2016 25 6 23 10 
2017 9 2 17 6 
2018 69 25 12 4 
2019 2 1 6 2 
 

Obvladovanje nalog še vedno ne poteka ustrezno, tako s strani zadolženih kot z vidika nadzora nad 
njihovim izvajanjem, saj so pri večini nalog pretečeni roki za izvedbo, čeprav so naloge, kolikor je možno, 
enakomerno razporejene med člane osebja SA. Deloma je na nastanek take situacije verjetno vplivalo 
pomanjkanje časa vodje kakovosti za nadzor nad zadolženimi za sistemske naloge. Kot drugi vzrok za 
nastanek take situacije pa je bilo tudi pomanjkanje časa vseh ostalih zaposlenih za aktivnosti na področju 
sistemskih nalog, lahko pa tudi ne dovolj prioriteten odnos zaposlenih do sistema kakovosti. 

V letu 2020 je nujno potrebno zagotoviti bolj prioritetno obvladovanje nalog s strani zadolženih in izboljšati 
pravočasnost izvajanja sistemskih nalog ter zagotoviti boljši nadzor nad njihovim izvajanjem tako 
individualno, s strani vodje kakovosti, kot tudi v okviru sestankov za namen pregleda nalog in kolegija. 
Potrebno bi se bilo osredotočiti zlasti na ukrepe, povezane z ugotovitvami evalvacije, in ukrepe, uvedene 
za namen prilagoditve novim/spremenjenim zahtevam standarda SIST EN ISO/IEC 17011.  

 
4.7.2 Stanje načrta integritete 
 
Vpogled v stanje načrta integritete, kaže, da imamo trenutno v obravnavi 4 naloge. Izpis iz načrta 
integritete:  
 
https://registri.kpk-rs.si/registri/integriteta/register/javno/wxHLLXI66g6WpJadxUdDhJNi65YzX6969GkIJQmv70tWeUCKnr/  

 
4.7.3 Stanje tekočih projektov 
 
V letu 2019 smo na področju sistema vodenja izvajali naslednje aktivnosti: 

- revidirani so bili številni sistemski dokumenti (skupno 49, 6 pa prekvalificiranih iz OA na nivo S), 
med njimi so bili nekateri deležni obsežnih sprememb in izboljšav ali pa so bili izdani prvič, nekateri 
pa so bili revidirani več kot enkrat 

- izvedli smo interno presojo po vseh elementih nove izdaje standarda SIST EN ISO/IEC 
17011:2018 

- izvedli smo vodstveni pregled 
- naloge iz načrta integritete, ki so še v obravnavi v registru pri KPK, smo občasno osveževali 
- ukvarjali smo se z reševanjem številnih (11) informacij o delu akreditiranih organov in pritožb 
- pripravili smo samoevalvacijsko poročilo za EA evalvacijo po dokumentaciji 
- izvajali smo projekt prenove informacijskega sistema SA. 

https://registri.kpk-rs.si/registri/integriteta/register/javno/wxHLLXI66g6WpJadxUdDhJNi65YzX6969GkIJQmv70tWeUCKnr/
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Vpeljava sprememb, novih dejavnosti/področij 
Izvedena je bila nadgradnja modula Naloge v i4, ki omogoča, da se vsaki nalogi glede na oceno tveganja 
opredeli prioriteta za obravnavo. 
 
Pričakovane spremembe in potrebe ter ovrednotenje njihovega vpliva na delovanje SA (poraba  
časa, predvideni večji stroški, potreba po spremembi v programu dela) 
Na sistem vodenja kakovosti bodo v splošnem vplivale vse spremembe, ki jih uvajajo mednarodna 
združenja za akreditacijo, kot tudi spremembe slovenske in EU zakonodaje, ki se nanašajo na 
akreditiranje, ter spremembe v povpraševanju po akreditaciji, ki so lahko povezane s prej omenjenimi 
spremembami zakonodaje ali pa s spremembami drugih pogojev v okolju, na primer: 

- omejitve in ovire pri poslovanju, izhajajoče iz sprememb zakonodaje in drugih pogojev 
- nove zahteve za delovanje SA, izhajajoče iz zakonodaje in dokumentov mednarodnih združenj 

za akreditacijo 
- razvoj novih področij akreditiranja 
- prilagajanje spremembam na posameznih področjih akreditiranja 
- naraščanje števila prosilcev za akreditacijo na posameznih področjih akreditiranja (npr. 

medicinski laboratoriji) in širitve obsega akreditacije pri že akreditiranih organih, še posebej pa 
velja izpostaviti potrebe po vključevanju novih dejavnosti ter potrebo po obvladovanju obsežnih 
ali kombiniranih ocenjevanj pri nekaterih akreditiranih organih. 

V letu 2020 bodo na delovanje sistema kakovosti ključno vplivali naslednji dejavniki: 
- evalvacija s strani EA za namen preverjanja prilagoditve SA delovanju po zahtevah nove izdaje 

standarda SIST EN ISO/IEC 17011:2018 
- prilagoditve še nekaterih dokumentov in postopkov zaradi nove izdaje standarda SIST EN 

ISO/IEC 17025:2017 
- prenova informacijskega sistema SA, ki bo po pričakovanjih že vplivala na spremembe v 

postopkih in procesih 
- sprememba organizacijske strukture SA – reorganizacija delovnih mest. 

 
4.7.4 Splošen zaključek o izpolnjevanju ciljev in politik na področju sistema vodenja kakovosti 
 
V letu 2019 je bil sistem obvladovan v premajhnem obsegu. Izvedlo se je le nekatere najnujnejše 
aktivnosti in prilagoditve sistemske dokumentacije, sistemske naloge pa se niso ustrezno izvajale. Nova 
področja šibkosti sistema niso bila zaznana, se pa prav tako v preteklih letih identificirana slabše 
obvladovana področja (obvladovanje področja ocenjevalci, sistemskih nalog, zamude na postopkih, 
nepravočasna revizija dokumentov in podobno) niso izboljšala. Še vedno zaradi omejenih kadrovskih 
virov ni mogoče ustrezno strateško nadgrajevati in razvijati sistema vodenja, da bi zagotovili stabilnost 
sistema akreditiranja, njegovo učinkovitejše vzdrževanje ter uvajanje sprememb. Ker se v sistem vodenja 
trenutno še vedno vlaga le minimalne vire, se v marsikaterem pogledu zato namesto celovitih rešitev 
sprejme in izvede le začasne.  

Ker sistem še ni dosegel stabilnega stanja, vse različne spremembe (spremenjene zahteve za delovanje 
SA, spremenjene zahteve za delovanje OUS, kadrovske menjave, razvoj, IT projekt in podobno) 
prispevajo le še k slabšemu obvladovanju sistema vodenja in povečujejo možnost za nastanek kritične 
situacije. V naslednjem letu bi bilo potrebno pristopiti k celoviti ureditvi problematičnih področij ter 
ustrezno izvesti že vse identificirane pomanjkljivosti sistema (tj. izvesti ukrepe za že vse identificirane 
pomanjkljivosti s področja zagotavljanja kakovosti). Nujno potrebno bi bilo sistemu vodenja posvetiti več 
časa, zagotoviti pogoje, da se bodo naloge na področju sistema vodenja izvajale z višjo prioriteto, in 
zagotoviti večje angažiranje s strani vodje področja kakovosti in vsega ostalega osebja SA. 

Usmeritve za delo na področju v letu 2020: 
− zagotovitev zadostnega časa vseh zaposlenih za vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja, 
− izboljšanje pravočasnosti pri izvajanju sistemskih nalog in nadzora nad njihovim izvajanjem oz. 

vzdrževanje zadostne prioritete sistemskih nalog glede na ostale naloge, 
− pritegnitev večine članov osebja k izvajanju sistemskih nalog ter notranje presoje, 
− implementacija spremenjenih procesov zaradi spremenjenih zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 

17011 v redno delo in uvajanje morebitnih dodatnih sprememb, 
− nadgradnja in razvoj informacijskega sistema 
− stalna usklajenost določil dokumentov s potrebami procesov in skrb za njihovo implementacijo 
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− ohranjanje integritete sistema vodenja ob številnih spremembah, ki se bodo uvajale zaradi 
nadgradnje in razvoja informacijskega sistema ter ostalih sprememb. 

 
4.8 Informacijski sistem 
 
Informacijska podpora obsega zagotavljanje delovanja informacijskega sistema i4 ter administratorsko 
(IT) podporo za zagotavljanje nemotenega delovanja strežnikov, klientov (stacionarni računalniki in 
prenosniki), računalniške mreže, perifernih naprav, oddaljenega dostopa do sistema in mobilnim 
komunikacijam. 
 

Stanje na področju informacijskega sistema na dan 31.12.2019 Podatki za 
2018 

Podatki za 
2019 

Informacijski sistem i4* 
Število oddanih/izvedenih zahtevkov za odpravo napak 4 / 4 4/4 
Število oddanih/izvedenih zahtevkov za nadgradnjo oz. spremembe 69/69 51/51 
Število trenutno odprtih sistemskih nalog, vezanih na i4 3 0 
Število odprtih/zaprtih sistemskih nalog, vezanih na i4, v letu 1 0 
Število novih verzij sistema i4 2 1 
Število novo-uvedenih funkcionalnosti 5 0 
Število ur nedelovanja sistema i4 0 0 

Spletno mesto SA 
Število oddanih/izvedenih zahtevkov za odpravo napak 2 / 1 0/1 
Število oddanih/izvedenih zahtevkov za nadgradnjo oz. spremembe 0 0/1 
Število trenutno odprtih sistemskih nalog, vezanih na spletno mesto SA 0 0 
Število odprtih/zaprtih sistemskih nalog, vezanih na spletno mesto SA, v 
letu / 0 

Število novo-uvedenih funkcionalnosti 0 0 
Podporni procesi 

Število nadgradenj/nakupov strojne opreme 3 / 9 3/9 
Število nadgradenj/nakupov programske opreme 1 / 0 1/0 

 
 
Na področju i4 smo v prvi polovici leta 2019 posvetili pripravi javnega razpisa za nadgradnjo 
informacijskega sistema. V začetku leta 2019 smo dobili poročilo neodvisnega podjetja, ki je opravilo 
analizo obstoječega sistema i4, ki nakazuje, da je edina in smiselna smer razvoja v nadgradnji 
obstoječega sistema i4. Do enakega zaključka smo prišli tudi s potrditveno analizo. Na podlagi analize 
smo tako v prvi četrtini leta 2019 začeli s pripravo dokumentacije za izvedbo javnega naročila velike 
vrednosti. Tako smo 15.4.2019 na portalu eVEM, enaročanje in TED, objavili javno naročilo velike 
vrednosti. Na javni razpis se je prijavilo eno podjetje (Infrax), s katerim smo po zaključku postopka 
javnega razpisa sklenili pogodbo o nadgradnji (in vzdrževanju) informacijskega sistema i4. Posledično je 
bilo na samem informacijskem sistemu i4 manj zahtevkov za spremembo in nadgradnjo kot v prejšnjem 
letu, saj je bil del nalog prenesen v projekt nadgradnje IT sistema. V del prenove je bil prenešen tudi 
razvoj spletne aplikacije za stranke in ocenjevalce, za katero smo se konec leta 2017 že dogovorili. Nove 
funkcionalnosti še niso bile prenesene v uporabniško izkušnjo zaposlenih. 
 
Prenova IT sistema je predvidena v naslednjih korakih: 
 
Faza 1 – revizija obstoječih postopkov in modeliranje procesov As-Is in To-Be z orodji BPMN 
- revizija (pred-ocenjevalnih, ocenjevalnih in po-ocenjevalnih) akreditacijskih postopkov  
- revizija obvladovanja dokumentov 
- revizija obvladovanja nalog 
- revizija obvladovanja registrov strank, ocenjevalcev, zaposlenih, kontaktov 
- revizija podpornih procesov 
- ukinitev neuporabnih kontrol v sistemu 
- prenos zbiranja podatkov o postopkih iz dokumentarnega sistema v podatkovno bazo 
- avtomatizacija izdelave dokumentov v pdf format, kjer sistem že dopušča 
- priprava BPMN modela obstoječega (revidiranega) stanja sistema 
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- priprava BPMN modela ciljnega stanja sistema, vključujoč temeljni proces z vsemi specifikami na 
različnih področjih akreditiranja in podporne procese 
- testiranje delovanja in odprava napak za to fazo 
- izdelava administratorskih navodil za uporabo revidiranega sistema 
- izdelava uporabniških navodil za uporabo revidiranega sistema 
- izobraževanje osebja za uporabo revidiranega sistema 
 
Faza 2 – vzpostavitev formaliziranega popisa obsegov akreditacije in navezava na kompetence 
ocenjevalcev 
- vzpostavitev osnovne baze obsegov za vsako od področij akreditacije (LP, LM, LK, K, CS, CP, CO, P, 

SI-V) 
- vzpostavitev povezave registra ocenjevalcev z obsegi akreditacije 
- navezava elementov obsega (postopki, metode …) s kompetentnimi ocenjevalci 
- testiranje delovanja in odprava napak za to fazo nadgradnje 
- izdelava administratorskih navodil za uporabo nadgrajenega sistema 
- izdelava uporabniških navodil za uporabo nadgrajenega sistema 
- izobraževanje osebja za uporabo revidiranega sistema 
 
Faza 3 – vzpostavitev sistema za pripravo podrobnega programa/plana ocenjevanja 
- vzpostavitev sistema za pripravo programa ocenjevanja za celotno ocenjevalno obdobje (vnos vseh 
elementov vseh zahtev za usposobljenost in navezava na obsege akreditacije) 
- vzpostavitev sistema za pripravo plana nadzornega ocenjevanja (izbor elementov glede na nadzorno 
obdobje in izbor metod/postopkov iz obsega akreditacije) 
- vzpostavitev sistema za spremljanje realizacije plana/programa ocenjevanja in modifikacija programa 
- testiranje delovanja in odprava napak za to fazo nadgradnje 
- izdelava administratorskih navodil za uporabo nadgrajenega sistema 
- izdelava uporabniških navodil za uporabo nadgrajenega sistema 
- izobraževanje osebja za uporabo revidiranega sistema 
 
Faza 4 – nadgradnja sistema kakovosti 
- prenos dokumentarnega sistema v DMS (document management system) v BPMN 2., izvajalno okolje 
- vzpostavitev BPMN modela za obvladovanje sistemskih nalog in nalog s področja razvoja procesov 
- testiranje delovanja in odprava napak za to fazo nadgradnje 
- izdelava administratorskih navodil za uporabo nadgrajenega sistema 
- izdelava uporabniških navodil za uporabo nadgrajenega sistema 
- izobraževanje osebja za uporabo revidiranega sistema 
 
Faza 5 – prenos izvajanja poslovnih procesov v BPMN izvajalno okolje 
- nadgradnja informacijske platforme za uporabo BPMN 2.0 izvajalnega okolja z vgrajeno 
funkcionalnostjo obvladovanja verzij procesov 
- vzpostavitev modula Koledarji in Naloge 
- nadgradnja modula za ravnanje s človeškimi viri (HRM) 
- testiranje delovanja in odprava napak za to fazo nadgradnje 
- izdelava administratorskih navodil za uporabo nadgrajenega sistema 
- izdelava uporabniških navodil za uporabo nadgrajenega sistema 
- izobraževanje osebja za uporabo revidiranega sistema 
 
Faza 6 – prenos vsebin v spletne obrazce in neposredno vključevanje zunanjih uporabnikov v 
postopke akreditiranja 
- vzpostavitev platforme (GUI) za vpogled in iskanje po obsegih akreditacije 
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- vzpostavitev platforme (GUI) za neposredno vključevanje zunanjih uporabnikov v akreditacijske 
postopke  
- vzpostavitev spletnih obrazcev in migracija vsebin v spletne obrazce 
- nadgradnja osnovnega procesa akreditiranja v fazah planiranja in obvladovanja neskladnosti, ki 
omogoča aktivno vključevanje strank  
- vzpostavitev sistema za prenos zaključenih arhivskih zapisov v e-arhiv 
- testiranje delovanja in odprava napak za to fazo nadgradnje 
- izdelava administratorskih navodil za uporabo nadgrajenega sistema 
- izdelava uporabniških navodil za uporabo nadgrajenega sistema 
- izobraževanje osebja za uporabo revidiranega sistema 
- izobraževanje zunanjih uporabnikov za uporabo nadgrajenega sistema 
 
Faza 7 – integracija nadgrajenega sistema s sistemi zunanjih uporabnikov (A2A) 
- integracija centralnega Koledarja SA s Koledarji in Nalogami zunanjih in notranjih uporabnikov 
- vzpostavitev spletnega servisa za komunikacijo z zalednimi informacijskimi sistemi strank 
- testiranje delovanja in odprava napak za to fazo nadgradnje 
- izdelava administratorskih navodil za uporabo nadgrajenega sistema 
- izdelava uporabniških navodil za uporabo nadgrajenega sistema 
- izobraževanje osebja za uporabo revidiranega sistema 
- izobraževanje zunanjih uporabnikov za uporabo nadgrajenega sistema 
 
Faza 8 – nadgradnja podpornih procesov akreditacijskemu procesu 
- nadgradnja finančno-računovodskega modula  
- nadgradnja poštne knjige za nadzor nad vhodno/izhodno pošto 
- vzpostavitev sistema za izdelavo akreditacijskega znaka 
- vzpostavitev modula za nadzor nad poslovanjem z vidika virov, izvajanja nalog, tveganja in izpolnjevanja 
ciljev/kazalnikov 
- testiranje delovanja in odprava napak za to fazo nadgradnje 
- izdelava administratorskih navodil za uporabo nadgrajenega sistema 
- izdelava uporabniških navodil za uporabo nadgrajenega sistema 
- izobraževanje osebja za uporabo revidiranega sistema 
- izobraževanje zunanjih uporabnikov za uporabo nadgrajenega sistema 
 
Tekom prve faze prenove je bilo ugotovljeno, da zaradi sorodnosti in kompleksnosti sistema, nadgradnje 
ne bo mogoče voditi strogo linearno po zastavljenih korakih in da je preplet postopkov znotraj faz edina 
možnost za učinkovito nadgradnjo. Na dan 31.12.2019 je bilo ocenjeno, da smo tekom nadgradnje uspeli 
pokriti 4 faze razvoja, kar je skladno s časovnico nadgradnje sistema. 
 
Na področju i4 imamo odprtih 7 sistemskih nalog. 
 
Podporni procesi: 
V letu 2019 se je na IT infrastrukturi SA opravilo naslednje spremembe: 

- Nadgradnja strežniškega sistema: 
o Vzpostavitev novega strežnika in migracija glavnih VM na nov strežnik 
o Nadgradnja obstoječega strežnika in NAS 
o Nadgradnja diskov v strežniku 

- Nadgradnja Nextcloud 
- Nadgradnje/nakupi strojne opreme: 3/9 (nadgradnje: strežnik – diski, strežnik - NAS). V novo 

se šteje pa laptop, miške, monitorji. 
- Nadgradnje/nakupi programske opreme: 1/0 (ena nadgradnja nextclouda) 

 
Spletno mesto: 
V povezavi s spletnim mestom v letu 2019 ni bilo razvojnih novosti. Predlog je nadgradnjo spletnega 
mesta z namenom ohranjanja stabilnosti in varnosti. Implementacija je predvidena v prvi polovici leta 
2020. 
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Statistika spletnega mesta v letu 2019: 
 

 
 
 
Oblak SA: 
V letu 2019 Oblak SA redno uporablja 163 uporabnikov (15 uporabnikov več kot v letu prej). Varnostnih 
težav in incidentov v letu 2019 nismo beležili. 
 
V letu 2019 so bilo za IT (informacijske sisteme, infrastrukturo, licence, spletno mesto, tonerje itd..) 
porabljena sredstva v skupni višini 27.100 € 
 
V primerjavi z letom 2018 smo v letu 2019 za IT porabili za cca 2.000 € več sredstev, kar gre na račun 
višje postavke vzdrževanja i4 zaradi projekta prenove IT. 
 
Želja za prihodnost je v prepoznavanju IT tehnologije, kot prednosti pri podpornih delovnih procesih in ne 
kot ovire v delovanju ter o odvisnosti zaposlenih od IT v vsakdanjem delovnem procesu. Prav tako je 
pomemben dvig varnostne kulture zaposlenih ter hitrejši vzpostavitvi samostojnega delovnega mesta za 
področje IT (posebej v luči projekta prenove, ki se preveša v drugo polovico). 
 
Tveganje, ki se pojavlja je tudi v manjku operativnega namestnika, ki bi v primeru daljše odsotnosti osebe 
odgovorne za IT, opravljal nujne naloge iz področja (objava prilog na spletni strani, vzdrževanju stikov z 
podpornimi službami, nadzor na strežniki in njihovo pripravljenostjo itd).  
 
4.9 Promocija 
 

Stanje na področju promocije na dan 31.12.2019 Podatki za 
2018 

Podatki za 
2019 

Promocija 
Število objavljenih novic na spletnem mestu SA 9 + 2 

dogodka 
8 + 3 

dogodki 
Število izdanih brošur in drugega promocijskega gradiva 0 1 
Število objavljenih prispevkov v medijih 2 3 
Število izvedenih dogodkov SA (Dan akreditacije) 1 1 
Število predstavitev akreditacije na različnih dogodkih 1 1 
Število informativno izobraževalnih seminarjev za ministrstva, 
inšpektorat in gospodarstvo 1 1 

Povratne informacije strank 
Število poslanih / izpolnjenih vprašalnikov letne ankete o 
zadovoljstvu strank 212 / 108 209 / 94 



56 
 

 
 
Področje promocije sodi v podporno dejavnost SA. Z omejenimi razpoložljivimi viri zagotavljamo nivo 
promocije in obveščanja, ki nudi zadovoljivo podporo temeljnim dejavnostim SA. Promocijske aktivnosti 
so potekale večinoma po pripravljenem letnem planu. 
 
V letu 2019 je SA sodelovala skupaj z MGRT na Mednarodnem Celjskem obrtnem sejmu MOS 2019. 
Predstavnik SA je izvedel izobraževanje v povezavi za akreditacijo na Fakulteti za strojništvo. 
 
Spletno mesto SA (vsebina) 

V letu 2019 je bilo objavljenih 11 prispevkov (8 novic + 3 dogodki) iz naslednjih področij: 
- Svet SA je sprejel Dolgoročno strategijo akreditiranja SA 2025 
- Slovenska akreditacija širi sporazum o medsebojnem priznavanj akreditacij na področje 

medicinskih laboratorijev. 
- Slovenska akreditacija obnovila sporazum z ATS 
- Na Slovenski akreditaciji iščemo sodelavca za delovno mesto PODROČNI PODSEKRETAR -– 

vodja področja kakovosti 
- Javni poziv zainteresiranim subjektom za sodelovanje v Svetu SA 
- Objava prostega delovnega mesta “Organizator akreditacijskih postopkov” 
- Sprememba Uredbe (EU) št. 1221/2009 in novi Sektorsko referenčni dokumenti (SRD) 
- Nova uredba o preverjanju podatkov in o akreditaciji preveriteljev poročil o emisijah toplogrednih 

plinov 
 
Organizacija dogodkov SA (Dan akreditacije) 
 
187 udeležencev se je 4. decembra 2019 zbralo na 21. slovenskem Dnevu akreditacije v Kongresnem 
centru na Brdu pri Kranju. Dogodek je bil v letu 2019 plačljiv. Kotizacija je znašala 90 €. Potrdila o 
prisotnosti na Dnevu akreditacije so bila podeljena ob registraciji. 
Pri organizaciji letošnjega dogodka smo poskušali upoštevali želje OUS-ov in smo k sodelovanju povabili 
goste, ki so govorili o strokovnih temah, kot so negotovosti v povezavi z meroslovjem, o vzorčenju in 
validaciji in implementacije standarda SIST EN ISO/IEC 17025. 
 
Na dogodku smo drugič uporabili aplikacijo za ankete, imenovane Mentimeter, ki se je izkazala za zelo 
učinkovito in priročno.   
 

Rezultati povratnih informacij o Dnevu A so naslednji: 

 

 
 

Slika 14: Povratne informacije o DA 2019 
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4.10 Kadrovske zadeve 
 
4.10.1 STANJE NA PODROČJU KADROV 
 
 
 
Za opravljanje nalog nacionalne akreditacijske službe je bilo konec leta 2019 22 stalno zaposlenih: 
direktor, 6 področnih podsekretarjev, 6 višjih svetovalcev področja I, 6 organizatorjev, višji svetovalec 
področja II, računovodja ter tajnica direktorja V(I). 
 
Uredba 765/2008 o akreditaciji in nadzoru trga v točki 8 četrtega člena zahteva, da mora nacionalni 
akreditacijski organ razpolagati z ustreznimi viri, tudi kadrovskimi. Zato je SA potrebe po dodatnih 
zaposlitvah ustrezno planirala v Programih dela in na to stalno opozarja. 
 
Zaposlitev področnega sekretarja v letu 2019 ni bila izvedena. Ugotovljeno je bilo, da je potrebno naloge 
delovnega mesta nekoliko spremeniti. V skladu z ugotovitvijo je bila pripravljena revizija dokumenta S09 
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Slovenski akreditaciji, ki ga je že potrdil 
Svet SA na svoji 57. redni seji, bil pa je posredovan na MGRT oz. Vlado RS v sprejem in potrditev.  
 
Nadomestna zaposlitev področnega podsekretarja, vodje področja ocenjevalci, je bila načrtovana zaradi 
predvidenega odhoda zaposlene pokoj. Zaradi zamika odhoda v pokoj na leto 2020 se nadomestna 
zaposlitev ni izvedla. 
 
Zaposlitev organizatorja akreditacijskih postopkov je bila izvedena ob koncu leta. 
 
Skupno število bolniških odsotnosti se je v letu 2019 nekoliko povečalo, predvsem na račun dalj časa 
trajajočih polovičnih bolniških odsotnosti (4 urne bolniške dnevno).  
 
Zaradi nezasedenega delovnega mesta področni sekretar so naloge tega delovnega mesta izvajale štiri 
osebe (enako, kot v letu 2018). 
 
SA je pri svojem delu na področju kadrov upoštevala: 

- Zakon o delovnih razmerjih 
- Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 
- Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja 
- Uredbo GDPR 
- Standard SIST EN ISO/IEC 17011:2018. 

 
 

Stanje na področju kadrov na dan 31.12.2019 Podatki 
za 2018 

Podatki 
za 2019 

Stanje zaposlitev 
Število zaposlenih oseb na dan 21 22 
Število nezasedenih delovnih mest (glede na sistemizacijo) 2 1 
Število novih zaposlitev  2 1 
Število prerazporejenih oseb 0 0 

Stanje odsotnosti z dela 
Skupno trajanje (v dnevih) vseh bolniških odsotnosti zaposlenih 168 209,5 
Skupno trajanje (v dnevih) daljših (>1 mesec) bolniških odsotnosti zaposlenih 25 18 
Skupno trajanje (v dnevih) porodniških odsotnosti 31 9 
Število delovnih dni nadomeščanja bolniških odsotnosti, izvedenih z notranjim 
osebjem SA 16 64 

Število delovnih dni nadomeščanja bolniških odsotnosti, izvedenih z zunanjim 
osebjem 0 0 

Število delovnih dni nadomeščanja nalog nezasedenih delovnih mest, izvedenih 
z notranjim osebjem SA 218 214 
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Število delovnih dni nadomeščanja nalog nezasedenih delovnih mest, izvedenih 
z zunanjim osebjem  0 0 

Usposabljanje zaposlenih 
Število pripravljenih/izvedenih programov uvajanja in usposabljanja 4/2 0/4 
Število novo izdanih pooblastil 27 16 

Individualno izobraževanje zaposlenih 
Število vseh planiranih individualnih izobraževanj 55 54 
Število izvedenih/neizvedenih planiranih individualnih izobraževanj 15+4*/

36 21/33 

Število dodatno opredeljenih individualnih izobraževanj 10 16 
Število vseh izvedenih (planiranih in dodatnih) individualnih izobraževanj 29 37 
Število vseh izvedenih izobraževanj v mednarodnem okolju  4 7 

Skupinsko izobraževanje zaposlenih 
Število vseh planiranih skupinskih izobraževanj 9 9 
Število izvedenih/neizvedenih planiranih skupinskih izobraževanj 3/6 0/9 
Število dodatno opredeljenih skupinskih izobraževanj 13 1 
Število vseh izvedenih (planiranih in dodatnih) skupinskih izobraževanj 16 1 
Število izvedenih internih izobraževanj v okviru kolegija - 0 

Ocena učinkovitosti izobraževanj 
Število ocenjenih izobraževanj z učinkovito 22 33 
Število ocenjenih izobraževanj z delno učinkovito 1 4 
Število ocenjenih izobraževanj z neučinkovito 0 0 
Izobraževanja z zapisi, brez ocene 19 0 

Pritiski na osebje SA 
Število prijavljenih pritiskov 0 0 
Število prejetih daril z vrednostjo nad 20 € 0 0 
Število vrnjenih daril z vrednostjo nad 20 € 0 0 
Število daril z vrednostjo nad 20 € v lasti SA 0 1 

 
 
4.10.2 Usposabljanje osebja in realizacija plana izobraževanja in usposabljanja 
 
Uspešno je bil zaključen program usposabljanja za namestnico osebe, zadolžene za delo z ocenjevalci 
ter izdano pooblastilo za nadomeščanje. 
 
V aprilu 2019 je bil zaključen program usposabljanja organizatorke akreditacijskih postopkov za 
koordiniranje postopkov na področju certificiranja. 
 
Podeljeni sta bili dve pooblastili, ki sta ju pridobila višja svetovalca področja I za izvajanje koordinacije 
akreditacijskih postopkov. 
 
Po 21 mesecih je bil konec leta zaključen tudi en celoten program usposabljanja za višjega svetovalca 
področja I.  
 
Gledano na splošno je bilo v letu 2019 izvedenih manj (zunanjih) individualnih izobraževanj, kot je bilo 
načrtovanih. Vzroka sta dva: pomanjkanje ponudbe (ni bilo razpisanih izobraževanj/seminarjev, ki bi 
ustrezali našim željam oz. potrebam) in pomanjkanje časa oz. boleznine. 
 
Dva zaposlena sta se usposabljala za notranja presojevalca in sta pri letošnji notranji presoji delala pod 
nadzorom (pooblastilo za usposobljenost še ni bilo izdano). 
 
SA je konec leta 2019 pripravila spremembo Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest v SA, v kateri so izvedene le nekatere korekcije in manjše spremembe.  
 
 
Prerazporeditve nalog 
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Zaradi nezasedenosti delovnega mesta področni sekretar je bilo izvajanje nalog tega delovnega mesta 
še vedno razporejeno med 4 osebe. Ker je SA prejela v letu 2018/2019 sredstva za prenovo IT sistema, 
so bile naloge, ki naj bi jih izvajal področni sekretar na tem področju, razporejene med 3 osebe. 
 
Nova pooblastila 
 
V začetku leta sta bili izdani dve novi pooblastili za izvajanje notranjih presoj. 
 
Zaposlena, ki se je dalj časa usposabljala za delo na področju ocenjevalcev, je pridobila pooblastilo za 
nadomeščanje VP (nadomeščanje se je/bo izvajalo po dogovoru). 
 
Eni izmed organizatork akreditacijskih postopkov so bile dodeljene dodatne naloge in sicer organizacija 
spremljanja dela ocenjevalcev ter pomoč pri iskanju ocenjevalcev. 
 
Podeljeni sta bili dve pooblastili, ki sta ju pridobila višja svetovalca področja I za izvajanje koordinacije 
akreditacijskih postopkov, ena organizatorka akreditacijskih postopkov pa je pridobila pooblastilo za 
koordinacijo postopkov za certifikacijske organe. 
 
Za nadomeščanje v odsotnosti direktorja je bilo izdano 9 pooblastil z obsegom izvajanja nalog in 
omejitvami. 
 
Kot korektivni ukrep ugotovitve notranje presoje je bilo izdano 1 pooblastilo za študentko (naloge so se 
že izvajale, formalno pooblastilo pa ni bilo izdano). 
 
SA je za izvajanje nalog odgovorne osebe za varovanje osebnih podatkov pooblastila zunanjega 
izvajalca. 
 
 
Tabela 5:  Delovna mesta SA 
 

Zapor. 
št.delov. 
mesta 

Šifra 
delovnega 
mesta 

Ime delovnega mesta 

Tarifni 
razred 

Plačni 
razred 
brez 
napredo
vanj 

Plačni 
razred z 
napredovanji 
(maks) 

Št. delovnih 
mest za 
zasedbo 
 
 

Št. delovnih 
mest ob 
koncu leta 

1 B017390 direktor VII/2 54 54 1 1 

2 I017080 področni sekretar VII/2 44 54 1 0 

3 I017054 področni podsekretar  VII/2 41 51 1 1 

4 I017054 področni podsekretar VII/2 41 51 1 1 

5 I017054 področni podsekretar VII/2 41 51 1 1 

6 I017054 področni podsekretar  VII/2 41 51 1 1 

7 I017054 področni podsekretar  VII/2 41 51 1 1 

8 I017054 področni podsekretar  VII/2 41 51 1 1 

9 J017091 računovodja VII/2 (I) VII/2 38 48 1 1 

10 I017159 višji svetovalec področja I VII/2 37 47 1 1 

11 I017159 višji svetovalec področja I VII/2 37 47 1 1 

12 I017159 višji svetovalec področja I VII/2 37 47 1 1 

13 I017159 višji svetovalec področja I VII/2 37 47 1 1 

14 I017159 višji svetovalec področja I VII/2 37 47 1 1 

15 I017159 višji svetovalec področja I VII/2 37 47 1 1 

16 I017160 višji svetovalec področja II VII/2 35 45 1 1 

17 I017052 organizator akreditacijskih 
postopkov 

VII/2 33 43 1 1 
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18 I017052 organizator akreditacijskih 
postopkov 

VII/2 33 43 1 1 

19 I017052 organizator akreditacijskih 
postopkov 

VII/2 33 43 1 1 

20 I017052 organizator akreditacijskih 
postopkov 

VII/2 33 43 1 1 

21 I017052 organizator akreditacijskih 
postopkov 

VII/2 33 43 1 1 

22 I017052 organizator akreditacijskih 
postopkov 

VII/2 33 43 1 1 

23 J025016 tajnica direktorja V(I) V 19 29 1 1 

 
 
4.10.3 Analiza nepristranskosti osebja SA in ukrepi v zvezi z izboljševanjem nepristranskosti 

(obvladovanje pritiskov, prejemanje daril) 
 
SA je v času od 1. 6. 2017 do 23. 3. 2018 izvedla anketo za ocenjevalce SA o pritiskih in poskusih 
vplivanja v povezavi z dejavnostjo SA. Na podlagi analize ankete je bilo ugotovljeno, da se je 10 % 
ocenjevalcev SA že soočilo z neprimernimi/nedovoljenimi pritiski vplivanja, medtem ko je 20 % 
ocenjevalcev zaznalo pritiske, ki bi jih sicer težje opredelili kot nedovoljene, vendar so jih spravili v 
neugodno situacijo. 
Mnenje večine anketiranih je bilo, da so takšnim pritiskom najbolj izpostavljeni vodilni ocenjevalci, s strani 
akreditiranih organov. 
 
Dne 21. 12. 2018 in 7. 1. 2018 je potekala interna delavnica zaposlenih SA, z namenom, da se identificira 
že obstoječa in potencialna tveganja v postopku akreditiranja. Prepoznavanje tveganj (že obstoječih in 
potencialnih) bo kasneje služilo za oblikovanje »registra tveganj«, ki naj bi bil oblikovan za celotno 
delovanje SA.  
 
Zaključek: pritiske okolja na delo ni mogoče izločiti; lahko pa se nanje vpliva z ustreznim odzivom oseb, 
ki so takšnim pritiskom izpostavljene. Z ustreznimi mehanizmi za preprečevanje in zagotavljanje 
integritete se zmanjšuje tveganje za neustrezno ravnanje. Na podlagi analize prepoznanih tveganj, ki se 
jih ustrezno ovrednoti, se sprejme ustrezne usmeritve in postopke v zvezi z ugotovljenimi tveganji. 
Bistveni korak pa je kontinuirano izobraževanje in seznanjanje vseh vpletenih oseb. 
 
Za področje finančnega poslovanja se vsako leto izpolnjuje predpisan obrazec za identifikacijo tveganj, 
na njegovi podlagi pa se izpolni register tveganj. 
 
4.10.4 Pričakovane spremembe in potrebe ter ovrednotenje njihovega vpliva na delovanje SA  
 
Dolgoročna strategija akreditiranja in Akcijski plan, s katerimi sta bila seznanjena Svet SA in Odbor za 
akreditacijo, predvidevata večje spremembe tudi na področju kadrov. V naslednjih letih je predvidena 
reorganizacija sistema, ki bi lahko vplivala na kadrovsko strukturo in stanje na področju kadrov. Zadeve 
se (gledano na pretekla leta) vseeno nekoliko izboljšujejo, vendar je stanje še vedno kritično. 
 
Kadrovski načrt je za leto 2019 predvidel dve novi zaposlitvi, od katerih je bila izvedena samo ena (razlogi 
so pojasnjeni pri točki 1). Za leto 2020 so predvidene nove zaposlitve (skupno 27 zaposlenih), vendar pa 
na izvedbo zaposlitev vplivajo predvsem razmere na trgu delovne sile (zelo malo ustreznih kandidatov), 
razpoložljivo osebje SA za uvajanje novo zaposlenih in pa zadostni finančni viri (potrjen program dela in 
tekoča likvidnost). 
 
Sprememba standarda SIST EN ISO/IEC 17011 je na kadrovskem področju prinesla precej novosti, 
predvsem glede zahtevanih kompetenc osebja, vključenega v proces in njihovega preverjanja. Kljub 
temu, da smo se sprememb lotili v začetku leta, zaradi odsotnosti nekaterih zaposlenih ni bilo mogoče 
vsega dokončati. Pričakujemo, da bodo zadeve na tem področju zaključene v prvi polovici leta. 
 
SA je nove zaposlitve že predvidela v Programu dela za leto 2020, zato do večjih odstopanj verjetno ne 
bo prihajalo. 
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Implementacija zahtev novega standarda bo zahtevala veliko časa pri zaposleni za kadrovske zadeve, 
direktorju in osebi, zadolženi za ocenjevalce. Celotnega časa, ki bo porabljen, zaenkrat še ni mogoče 
oceniti. 
 
 
4.10.5 Splošen zaključek o izpolnjevanju ciljev in politik na področju  
 
 
Število zaposlenih se je v zadnjih letih povečalo. To potegne za seboj večje število aktivnosti na področju 
dela s kadri - načrtovanje in spremljanje izobraževanj, mednarodnega sodelovanja itd.. Kljub temu pa bi 
za izboljšanje odzivnosti tako glede obvladovanja obstoječega obsega dejavnosti, kakor glede njene 
širitve ter uvajanja novih področij oziroma pristopov, morali kadrovske zmogljivosti še bistveno povečati.  
 
4.11 Mednarodno sodelovanje 
 
4.11.1 Splošno o mednarodnem sodelovanju 
 
Zakon o akreditaciji obvezuje SA, da sodeluje v evropskih (EA) in mednarodnih združenjih za akreditacijo 
(ILAC, IAF) in v njih predstavlja interese Republike Slovenije. Sodelovanje v vseh teh združenjih je 
pomembno zaradi njihove ključne vloge pri usmerjanju razvoja akreditacijske dejavnosti in pa predvsem 
zaradi možnosti vzdrževanja sporazumov o medsebojnem priznavanju (MLA), kar je eden od ključnih 
ciljev SA. V okviru EA je bilo sprejeto pravilo, da mora vsak akreditacijski organ, ki je podpisnik MLA 
sporazuma, v postopkih medsebojnega strokovnega preverjanja nuditi ustrezno število evalvacijskih dni, 
glede na velikost akreditacijskega organa in število MLA področij. SA je zaenkrat vse te obveze izpolnila 
in ima določeno število dni v prebitku za naslednji dve leti. 
 
SA je od leta 1999 polnopravna članica EA in od leta 2002 tudi polnopravna članica ILAC in IAF. SA 
sodeluje na generalnih skupščinah EA, ILAC in IAF in vseh odborih EA ter v nekaterih delovnih skupinah, 
ki so za SA ključnega pomena.  
 
Veliko aktivnosti poteka preko elektronskega komuniciranja. SA se je v letu 2019 aktivno vključila v 
mednarodno sodelovanje z udeležbo skupno v trajanju 218 dni (skupaj s pripravo), od tega 148 dni za 
EA in 60 dni za ILAC/IAF. 
 
Mednarodno sodelovanje, ki poleg izpolnjevanja obveznosti do organizacij, katerih član je SA, pomeni 
tudi priložnost za pridobivanje novih znanj. SA je bila v letu 2019 dvakrat pozvana za sodelovanje v 
evalvacijskih skupinah. Enkrat pa je sodelovala v FALB evalvaciji. 
 
Predstavniki SA aktivno sodelujejo v delu vseh ključnih odborov EA, IAF, ILAC in FALB ter aktivnostih, ki 
so  obveznost iz naslova članstva v teh organizacijah (sodelovanje v sistemu medsebojnih preverjanj, t.i. 
'peer evaluacijah'). Sodelovanje v delovnih skupinah je večinoma omejeno na področja, ki so za SA 
najbolj aktualna. Razen redkih izjem je udeležba na sestankih mednarodnih organizacij del načrtovane 
in dolgoročne usmeritve.  
 
4.11.2 ILAC in IAF 
 
Sodelovanje z ILAC in IAF je v letu 2019 potekalo v obliki sodelovanja na jesenskem sestanku tehničnih 
odborov in delovnih skupin ter udeležbe na delu generalne skupščine ILAC in IAF in skupne generalne 
skupščine ILAC+IAF. 
 
 

Stanje na področju sodelovanja v letu 2019 Podatki za 
2018 

Podatki za 
2019 

Mednarodno sodelovanje 
Planirano / izvedeno število dni mednarodnega sodelovanja  224 218 
Udeležba (v dnevih) v mednarodnih aktivnostih  86 83 
Udeležba (v dnevih) v mednarodnih aktivnostih, vezanih na EA 71 42 
Udeležba (v dnevih) v mednarodnih aktivnostih, vezanih na ILAC 8 11 
Udeležba (v dnevih) v mednarodnih aktivnostih, vezanih na IAF 7 10 
Število opravljenih glasovanj, izpolnjenih vprašalnikov, diskusij 106 111 
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Število sodelovanj v evalvacijah  3 (4) +1 1+del1 
 
 
4.11.3 Sodelovanje v mednarodnih aktivnostih (EA, ILAC, IAF) 
 

Mednarodno sodelovanje – EA, ILAC, IAF 
Sodelovanje v EA 173 čl/dni 148 

EA GA – generalna skupščina + 
glasovanje in pripombe na dokumente 

BG 22.-23.5.2019 
BG 20. – 21.11.2019 

16 20 

EA MAC, EA MAC TFG, EA MAC MG BG 20.2.2019 
BG 7. - 9.4.2019 
BM 8. 9.4.2019 
BG 1. – 3.10.2019 

37 42 

EA HCC – horizontalni harmonizacijski 
odbor 

BM 12. – 13.3.2019 
BM 17. – 19.9.2019 

10 10 

Sodelovaje v EA peer-evalvacijskih 
skupinah 

FK 10.15.11.2019 IPAC 
MR priprava na 
SWEDAC 
 

42 14 
 

EA CPC, odbor za komunikacijo in 
promocijo  

DR 13. – 14.3.2019 
DR 18. – 19.9.2019 

8 8 

EA IC – odbor za kontrolne organe MV 12.3.2019 
MV 5. – 6.9.2019 

8 8 

EA CC – odbor za certifikacijske organe NVT 13 .-14.3.2019 
NVT 3. – 4.9.2019 

10 10 

EA CC Env WG  - delov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
na skupina v okviru EA CC za področje 
okolja 

NVT 12. – 13.11.2019 
 

6 6 

EA CC EU ETS Network Group (EA CC 
GHG NG) – delovna skupina v okviru EA 
CC za področje toplogrednih plinov 

NVT 15. – 16.5.2019 4 4 

EA CC Food WG – delovna skupina v 
okviru EA CC za področje prehrane 

NVT 12. – 13.6.2019 4 4 

EA CC FALB – skupina pri komisiji za 
področje EMAS 

NVT 12. – 13.11.2019 8 8 

EA LC – odbor za laboratorije JZ 27. – 28.3.2019 
KOD 25. – 26.9.2019 

8 8 

EA Health Care  
 

AL 18. – 19.6.2019 
AL 26. – 27.11.2019 

4 6 

PEFC – Accreditation Body Training  2 0 
EU ETS Compliance Forum Accreditation 
and Verification Training Event 

 2 0 

Sodelovanje v ILAC, IAF 48 čl/dni 60 
ILAC 
ILAC GA, ILAC/IAF GA, ILAC AIC, ILAC 
ARC, ILAC IC, ILAC Arrangement Council 
+ glasovanje in pripombe na dokumente 

BG 21. -30.10.2019 
MV 25.10.2019 

28 35 

IAF 
IAF GA, IAF/ILAC GA, IAF TC (Technical 
Committee), IAF MLA Group, IAF 
Multilateral Arrangement Committee, IAF 
WG Principles for Determining Duration of 
AB Assessments, IAF WG Product 
Certification (ISO/IEC 17065), IAF WG 
Forests, IAF WG Food (ISO 22000),  IAF 
WG Person Certification (ISO/IEC17024), 
IAF WG Medical Devices + glasovanje in 
pripombe na dokumente 

NVT 21. – 30.10.2019 
 

20 25 

Druga mednarodna sodelovanja in izobraževanja 
ENISA (eIDAS)  2 0 
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Izobraževanje za področje priglašenih 
organov (GAR, interoperabilnost, …) 

 2 0 

CORSIA  2 0 
Izobraževanje FCC (ZDA) in IC (Kanada)  2 0 
Osvežitvena izobraževanja za evalvatorje KR 12.-13.12.2019 

(bolezen) 
FK 12.-13.12.2019 

3 2 

Obisk ATS + DA BG 27.-28.6.2019 
MR 27.-28.6.2019 

 8 

SKUPAJ  232 218 
 

Število opravljenih glasovanj, diskusij, vprašalnikov EA, ILAC, IAF - 111 (41 EA, 
30 ILAC, 40 

IAF) 
Glasovanje, vprašalniki, diskusije: 

EA:  

• 2018 - Survey on the number of accreditations granted by the EA Members 

• Vote on EA-1/23 EA policy to speak with "One Voice" 

• EA Evaluation of EFISC scheme version 4 

• Ballot for EA MAC Vice-Chair 

• EAIC: Survey on ERA ASBO by 22 February 2019 - SLovenian accreditation (SA) 

• Survey for the IAF/ILAC workshop on ISO/IEC 17011:2017 

• EA - Vote on EA-2/15 EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes 

• EA - Vote on EA-2/13 "EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation between EA 

Members" 

• Request for comments - Revised Aricles of Association 

• EA survey functioning accreditation 

• HHC Survey - EA-1/23 EA policy to speak with “One Voice” - Potential differences in level 3 and 4 standards 

• Request for comments on revision of EA-2/02 

• EA Call for opinion by 10th June 2019 on SWEDAC' Evaluation of "ESG4Real" (RIA) scheme 

• EA - Survey on implementation of ISO/IEC 17021-3:2017 

• Invitation - Comment on documents EA-1/17 

• EA - Survey on the implementation of IAF MD 23:2018 

• EA Evaluation of FSSC scheme version 5 

• Call for EA comments on revised  “EA-2/17 - Document on Accreditation for Notification Purposes”. 

• EA - Survey on the implementation of IAF MD 4:2018 

• EA - Survey on the Transition to ISO/IEC 17025:2017 

• EA - Survey for the Transition from EU Regulation 2012/600/EU to EU Regulation 2018/2067/EU 

• Ballot on election of the Management Group Member 

• Request for comments - Revised Articles of Association and Rules of Procedure 

• EA Call for opinion by 30th October 2019 on UKAS's Evaluation of "BRC Global Standard - Packaging – Issue 6”  (BRC) 

scheme 

• EA Evaluation of IFS BROKER scheme version 3 

• Vote on EA- 3/01 "EA Conditions for the Use of Accreditation Symbols, Logos and other claims of accreditation and 

reference to the  EA MLA Signatory status" 

• EA-Call for EA comments on revised EA-1/22 

• Survey on future activities of the EA Training Academy 

 

ILAC:  

• Eurachem Survey on "Understanding metrological traceability" 
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• ILAC 60-day Comment period: ILAC GXX:XX/201X - Guidelines for harmonization of scopes of ISO/IEC 17025 

accreditation of WADA anti-doping laboratories 

• ILAC 60-day Comment period - Draft ILAC Articles of Association and Draft ILAC Bylaws 

• ILAC Ballot - P8:XX:201X “ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Supplementary Requirements for the 

Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Conformity Assessment Bodies” 

• Survey In Support of the IAF 2020 – 2025 and ILAC 2021 – 2025 Strategic Plans 

• IAF/ILAC 60 day comment period for IAF/ILAC A1 and A3 

• ILAC Ballots for ILAC P4:XX/201X 

• ILAC Ballots for ILAC P5: XX/201X 

• ILAC Ballots for ILAC R6 XX/201X 

• Application for ILAC Associate Membership - Systéme Ouest Africain d'Accréditation (SOAC) 

• Request for comments - ILAC P15:20XX  

• ARC 30 day comment period for IAF/ILAC A1 and A3 

• ILAC 60-day Comment period - (ILAC G24) OIML D 10:20XX - "Guidelines for the determination of recalibration intervals 

of measuring equipment used in testing laboratories" 

• ILAC ARC Comment Period: ISO/IEC DIS 17000 Conformity assessment - Vocabulary and general principles – Closing 

Date 11 June 2019 

• Comments on Evaluation report for review - APLAC 

• ILAC 60-day Comment period: ILAC-PXX:20XX “ILAC Policy for cooperation between ILAC Arrangement Signatories 

when conducting assessments outside its own economy” 

• ILAC 60-day Comment period: ILAC-P14:MM/201X ILAC Policy for Measurement Uncertainty in Calibration 

• ILAC 60-day Comment period: ILAC-P9:xx/201x ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities 

• ILAC 60-day Comment period: ILAC-P10:MM/YYYY - ILAC Policy for Metrological Traceability of Measurement Results 

• ILAC 60-day Comment period: ILAC-G3:XX/20XX Guidelines for Training Courses for Assessors Used by Accreditation 

Bodies 

• ILAC 60-day Comment period: ILAC-P15:xx/20xx Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection 

Bodies 

• IC comment period for IAF/ILAC Document on Generic Competence for Accreditation Body Personnel Involved in the 

Accreditation Process 

• SANAS evaluation report for review 

• ILAC Secretariat Services - Deed of Agreement Between the ILAC Executive and NATA 2020 - 2021 for Member Review 

• Seeking nominations for Acting ILAC MCC Chair 

• ILAC Arrangement Council ballot for SANAS 

• ILAC 30-day (additional) comment period: ILAC-PXX:20XX Cooperation between Accreditation Bodies v4 

• Deed of Agreement for the ILAC Secretariat Services 2020-2021 is now available on the ILAC Website 

 

IAF:  

• 30-Day Ballot – IAF MD 17:201X Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies 

(Issue 2) 

• 30-Day Ballot – IAF MD 5:201X Determination of Audit Time of QMS, EMS and OH & SMS (Issue 4) 

• Approval of the National Accreditation Centre from the Republic of Moldova (MOLDAC) as an Accreditation Body (MoU) 

Member of IAF 

• Second 60-Day Comment Period – Draft IAF CERTSEARCH Mark Document (Issue 1) 

• Survey In Support of the IAF 2020 – 2025 and ILAC 2021 – 2025 Strategic Plans 

• 60-Day Comment Period: IAF PL 5:201X Structure of the International Accreditation Forum, Inc. (Issue 7) 

• 30-Day Ballot: IAF MD 22:201X Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of OH&SM (Issue 2) 

• 60-Day Comment: IAF/ILAC A1 and IAF/ILAC A3 

• 30-Day Ballot: Extension of the Application Date for IAF MD 11:2019 

• 30-Day Ballot IAF PLX: 201X General Principles for the Use of the IAF CERTSEARCH Mark 
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• 30-Day Ballot IAF MD11 - Issue 2 

• Draft IAF-IEC Communiqué for Review - Input requested  

• 30-day Ballot for Acceptance of the Brazilian Association of Conformity Assessment (ABRAC) as an IAF Association 

Member 

• IAF MLAC Comment Period: ISO/IEC DIS 17000 Conformity assessment - Vocabulary and general principles 

• 60-Day Comment Period: Joint IAF-OIML Assessment Procedure in the Field of Legal Metrology 

• Survey - Number of Accredited Conformity Assessment Bodies 

• ILAC 60-day Comment period: ILAC-P10:MM/YYYY - ILAC Policy for Metrological Traceability of Measurement Results 

• 60-Day Comment- IAF MD8:201X Application of ISO/IEC 17011:2004 in the Field of Medical Device Quality 

Management Systems (ISO 13485) (Issue 4)  

• Survey of IAF MD 3:2008 Advanced Surveillance and Re-certification Procedures (ASRP) 

• 30-day comment period: IAF/ILAC Document on Generic Competence for Accreditation Body Personnel Involved in the 

Accreditation Process 

• Survey on areas of non-recognition 

• 30-Day Ballot: Joint IAF-OIML Assessment Procedure in the Field of Legal Metrology 

Sistem vodenja kakovosti   
Izvedba notranje presoje po vseh zahtevah standard SIST EN 
ISO/IEC 17011, Uredbe 765/2008 in zahtev EA, ILAC in IAF 

1x 1x 

Izvedba vodstvenega pregleda  1x 1x 
 
SA se je mednarodnega sodelovanja udeležila v skladu s planom.  
 
V okviru EA je SA sodelovala v vseh ključnih odborih in delovnih skupinah. SA je sodelovala tudi na obeh 
odborih (pomladi in jeseni) za medicinske laboratorije.  
 
V ILAC in IAF je SA sodelovala v omejenem obsegu s tremi osebami, na jesenskem srečanju, kjer so 
sestanki vseh tehničnih odborov in obe generalni skupščini ter skupna generalna skupščina. 
 
SA se je v letu 2019 aktivno vključila v mednarodno sodelovanje z udeležbo skupno v trajanju 218. 
Izvedeno oz. porabljeno je bilo nekoliko manj dni kot planirano (planirano 232 čl/dni, izvedeno 218 čl/dni). 
Planirana izobraževanja za eIDAS, direktive, CORSIA in FCC niso bila organizirana. Zaradi dolgotrajne 
bolezni  evalvatorja SA, ta ni bil vključen v planirano evalvacijo. Predstavnika SA sta se na povabilo 
akreditacijskega organa Srbije (ATS) aktivno udeležila Dneva akreditacije v juniju 2019. 
 
Predstavniki SA aktivno sodelujejo v delu vseh ključnih odborov EA, IAF, ILAC in FALB ter aktivnostih, ki 
so  obveznost iz naslova članstva v teh organizacijah (sodelovanje v sistemu medsebojnih preverjanj, t.i. 
'peer evaluacijah'). Sodelovanje v delovnih skupinah je večinoma omejeno na področja, ki so za SA 
najbolj aktualna. SA je bila v letu 2019 dvakrat pozvana za sodelovanje v evalvacijskih skupinah. Razen 
redkih izjem je udeležba na sestankih mednarodnih organizacij del načrtovane in dolgoročne usmeritve. 
  
Mednarodno sodelovanje, ki poleg izpolnjevanja obveznosti do organizacij, katerih član je SA, pomeni 
tudi priložnost za pridobivanje novih znanj.  
 
 
4.12 Sodelovanje z institucijami v RS 
 

Stanje na področju sodelovanja v letu 2019 Podatki za 
2018 

Podatki za 
2019 

Sodelovanje z institucijami v RS 
Število izvedenih sestankov 25 28 
Število izvedenih informativno-izobraževalnih seminarjev za državne 
organe 1 1 

Drugo 4 3 
 
V splošnem je sodelovanje z ministrstvi dobro. Se pa sodelovanje precej razlikuje od ministrstva do 
ministrstva. Pri posameznih pripravljalcih zakonodaje in državnih organih je v zadnjih letih opazen 
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nekoliko večji interes za sodelovanje. Sodelovanje se stalno izboljšuje. S številnimi ministrstvi potrebna 
komunikacija še vedno ni vzpostavljena na vseh področjih, ki zadevajo akreditacijo, zato so aktivnosti, 
namenjene trajnemu izboljšanju teh komunikacij, vključene tudi v predlog dolgoročne strategije SA.  
 
Potrebno je nadaljevati s kontinuiranim sodelovanjem z ministrstvi in pravočasno pridobivati informacije 
o namenu vključitve akreditacije na posamezna področja, da bi SA lahko bolje planirala posamične 
aktivnosti ter lažje zagotavljala izpolnjevanje potreb različnih deležnikov (ministrstva, stranke, …).   
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) 
Zelo dobro sodelovanje je vzpostavljeno z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. V letu 2019 
je bil direktor SA povabljen na mesečne kolegije pri ministru. Direktor SA se je udeležil 9 razširjenih 
kolegijev ministra na MGRT, kjer sodelujejo organi v sestavi in izvajalske inštitucije. Kolegiji so potekali 
praviloma 1 x mesečno, v trajanju 1 do 2 uri.  
 
SA je 12. 9. 2019 z dvema predstavnikoma sodelovala skupaj z MGRT na Celjskem mednarodnem 
obrtnem sejmu (MOS 2019) s temo Akreditacija - dodajanje vrednosti dobavnim verigam. Predstavljena 
je bila dejavnost Slovenske akreditacije. Pripravljena in natisnjena je bila kratka informacija v povezavi s 
svetovnim dnem akreditacije. Skupaj s tem je bila predstavljena Brošura SA in letak SA.  
 
Direktor je sodeloval v komisijah za imenovanje OUS na področju dela MGRT. 
 
Z MGRT sodelujemo tudi na področju kontrolnih organov pri opremi pod tlakom, premični tlačni opremi 
in  dvigalih.  
 
Na področju priglašenih organov je MGRT pripravil prvi osnutek smernic za zahteve pri akreditaciji po 
direktivah. Področje uvajanja akreditiranja za namen priglasitve za druge direktive se bo nadaljevalo, 
prioritete bodo določene v soglasju z ministrstvom. 
Predstavnik SA je član Odbora za električno varnost (OEV), ki deluje v okviru MGRT.  
 
Na področju kontrolnih organov sodelujemo z ministrstvom na področju opreme pod tlakom, premične 
tlačne opreme, dvigal in Ex. 
 
Urad za meroslovje (UM) 
SA ima vzpostavljeno dobro sodelovanje z UM, tako na področju kalibarcijskih laboratorijev kot  kontrolnih 
organov (merilni inštrumenti). Redno se udeležujemo srečanja imenovanih pravnih oseb in dneva 
meroslovja, ki ga organizira UM.  
 
SIST 
SA je članica skupščine SIST in se udeležuje njihovih zasedanj. 
Direktor je predsednik TC UGA. VP je član SIST/TC KŽP, SIST/TC UZO in SIST/TC VZK, 
Posvetovalnega odbora LIFE B.R.A.V.E.R.. 
 
Ministrstvo za infrastrukturo (MI) 
Z Ministrstvom za infrastrukturo (tahografi, skladnost vozil, ADR) sodelujemo na področju tahografov in 
skladnosti vozil.  
Pripravlja se Zakon o varnosti v železniškem prometu. SA je podala pripombe. Akreditacija je predvidena 
v nekaterih delih kot opcija, v drugih pa kot obveza. Na nobenem mestu akreditacija ni jasno opredeljena 
(standard, shema). Potrebno je nadaljnje sodelovanje v izogib nevšečnostim v prihodnosti.  
Po informacijah MOP je za letalski promet odgovorno MI. Na MI je bilo poslano vprašanje v zvezi z 
CORSIA ICAO. Pridobili smo odgovor, da še ni določena pristojnost. 
 
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (MKGP) 
MKGP/ UVHVVR - kontaktne osebe so določene, sodelovanje je dobro. V 2019 je potekala izmenjava 
informacij na področju ekološke pridelave in predelave, kot je bilo pričakovano in zahtevano po pravilniku 
in uredbi. Organiziran je bil sestanek za uskladitev navajanja obsega certifikacije na certifikatu.  
V 2020 je zaradi začetka uporabe eko uredbe pričakovati bolj intenzivno sodelovanje. Z UVHVVR je v 
letu 2020 potrebno uskladiti zahteve za laboratorije, ko je laboratorijska dejavnost del postopkov 
certificiranja.  
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S ZCG -  kot z lastnikom PEFC sheme je komunikacija vzpostavljena in korektna. V 2020 se pričakujejo 
spremembe vseh PEFC dokumentov. ZCG namerava v 2020 spremeniti zahteve za akreditacijo 
certifikacijskih organov za certificiranje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi iz SIST EN ISO/IEC 17065 
na SIST EN ISO/IEC 17021-1. Po najavi tega bo SA revidirala shemo akreditiranja.  
 
Ministrstvo za javno upravo (MJU) 
Poteka dobro sodelovanje (sestanki, izobraževanja, uskladitvene aktivnosti), predvsem na področju 
eIDAS. Predstavniki MJU se udeležujejo ocenjevanj na tem področju. 
 
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) 
Delovna področja MOP, kjer je zahtevana akreditacija certifikacijskih organov/preveriteljev so EMAS in 
TGP. Področje EMAS je usklajeno, sodelovanje z ministrstvi (izmenjava informacij) poteka v skladu z 
zahtevami, pravočasno. Slovenija se tudi v letu 2019 še ni odločila za EMAS registracijo s tretjih držav, 
zato tudi še ni razvite te sheme akreditiranja. Področje TGP se nenehno spreminja, nastajajo novi 
dokumenti DG Clima Action. Izmenjava informacij in komunikacija je zadovoljiva.  
Novo področje, kjer bo predvidoma zahtevana akreditacija, so biogoriva.  
 
V zvezi s mnogimi informacijami oz. pritožbami na delo akreditiranih organov, ki delujejo na področju 
hrupa smo imeli številne komunikacije s predstavniki ministrstva, prav tako pa tudi predstavniki Agencije 
RS za okolje (ARSO). Na področju hrupa v okolju je predvidena v začetku 2020 sprememba predpisov. 
 
Ministrstvo za pravosodje (MP) 
Informacijski pooblaščenec IP 
Akreditacija je vgrajena v Uredbo (EU) št. 679/2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov, 43. člen, v smislu da lahko država članica sama določi mehanizem nadzora na način, da le-
tega izvaja sama ali pa pooblasti akreditiran certifikacijski organ. Kontakt za to področje je določen, 
odločitev o načinu izvajanja nadzora še ni določen, ker še ni izdan ZVOP-2. Pričakovano je v 2020. 
Potrebno je sodelovanje v izogib nevšečnostim v zvezi z določitvijo vrste ugotavljanja skladnosti v 
prihodnosti.  
 
Ministrstvo za zdravje (MZ) 
Sodelovanje z Ministrstvom za zdravje je zelo okrnjeno. Dobro sodelovanje z ministrstvom ocenjujemo 
kot pomembno, predvsem na področju akreditacije medicinskih laboratorijev. 
JAZMP je odgovoren za ocenjevanje priglašenih organov na področju MDD. 
 
 
4.13 Analiza pogodbenih partnerjev 
 
Pregled stanja in sprememb pogodb 
 

Stanje na področju pogodb in postopkov javnih naročil na dan 31.12.2019 Podatki 
za 2018 

Podatki 
za 2019 

Pogodbe in naročila 
Število sklenjenih oz. aktivnih pogodb v letu 25/32* 21/38* 
Število sklenjenih pogodb za enkratne dogodke 7 4 
Število sklenjenih pogodb za daljše obdobje 18 13 
Število sklenjenih pogodb/naročilnic za področje izobraževanja 0/4 0/3 
Število sklenjenih pogodb/naročilnic za izvedbo dogodkov in promocijo 0/5 2/7 
Število sklenjenih pogodb za področje IT 10 9 
Število sklenjenih pogodb za poslovne procese (računovodstvo, pravna služba, nabava...) 22 23 
Število izdanih naročilnic 138 108 

 
*Število sklenjenih pogodb se nanaša na tiste pogodbe, ki so bile podpisane v letu 2018, vendar so 
večinoma sklenjene za obdobje 1 leta in so veljale tudi v letu 2019, ali pa so bile podpisane v 2019 in 
bodo veljale tudi v 2020 
 
SA pri poslovanju ravna v skladu s sprejetim Programom dela in finančnim načrtom. Pri nabavah 
materiala ravnamo gospodarno in poskušamo doseči najbolj ugodne cene, vendar ne na račun kakovosti. 
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Število aktivnih pogodb se je v letu 2019 nekoliko povišalo. Nekatere pogodbe, ki imajo precej nizke letne 
vrednosti (npr. do 2.000 €), so bile sklenjene za dve leti, zato se je število sklenjenih pogodb nekoliko 
znižalo, medtem ki se je zvišalo skupno število vseh aktivnih pogodb. 
 
V letu 2019 je bilo prvič izvedeno javno naročilo in podpisana pogodba za izvedbo naročila z vrednostjo 
nad 20.000 €.  
 
Analiza povezanih oseb oziroma vpliva na neodvisnost pogodbenih partnerjev 
 
Pripravljena je bila analiza pogodbenih partnerjev SA. Ugotovljeno je bilo, da bi na neodvisnost SA lahko 
potencialno vplivali štirje pogodbeni partnerji, vendar je možnost vpliva ocenjena, kot zelo majhna. 
Sprejeti so že bili naslednji ukrepi za zagotovitev neodvisnosti: 

1. S podjetji, pri katerih je bila ugotovljena potencialna možnost vpliva na neodvisnost,  se je 
preverilo, da niso v poslovnih povezavah z organi za ugotavljanje skladnosti, kar dokazujejo s 
podpisom ustrezne izjave. 

2. V primeru, da bi SA zaznala poskus vpliva na neodvisnost s strani OUS, direktor o tem obvesti 
Svet SA in ustanovitelja Vlado RS. 

3. Enkrat letno ob vodstvenem pregledu se sistematično oceni potencialno možnost vpliva na 
neodvisnost vseh pogodbenih razmerij. 
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5 REALIZACIJA PROGRAMA ODBORA ZA AKREDITACIJO 
 
Na 34. redni seji Odbora za akreditacijo je bila za predsednico izvoljena mag. Tjaša Žohar Čretnik. 
 
38. seja OA je potekala 8. 1. 2020. 
 
Stalne naloge OA: 

1. Vzpostavitev in koordiniranje ter spremljanje dela sektorskih odborov. 
2. Sprejemanje potrebnih  razlagalnih dokumentov (OA dokumenti) glede postopkov akreditiranja 

in strokovnih vsebin. 
3. Priprava posebnih strokovnih podlag v zvezi z merilno sledljivostjo in merilno negotovostjo za 

različna področja. 
4. Sodelovanje pri uvajanju akreditiranja na nova področja in razlage principov akreditiranja na teh 

področjih. 
5. Usklajevanje strokovnih podlag in razlag s prakso v tujini. 
6. Posredovanje mnenj o strokovnih vprašanjih sistema akreditiranja oziroma izvajanja 

akreditacijskih postopkov. 
7. Vprašanja v povezavi z ILC-ji. 
8. Priprava Dolgoročne strategije akreditiranja 2025. 
9. Vodenje in koordinacija dela. 

 

OA je na 38. seji potrdil revizijo dokumentov S14 Obseg akreditacije in S14 – dodatek 5: Obseg 
akreditacije medicinskih laboratorijev. 
 
Sektorski odbor za meroslovje pripravlja revizije naslednjih dokumentov: OA05 - Sodelovanje v 
medlaboratorijskih primerjavah, OA02 - Sprejemljiva merilna sledljivost in OA12 - Obvladovanje opreme. 
Revizija OA dokumentov ni dokončana, saj je cilj naloge vključiti tudi spremembe v dokumentih ILAC P9, 
ILAC G24 in ILAC P10, ki pa v letu 2019 še niso bili revidirani. Pričakuje se, da bodo dokumenti ILAC 
revidirani v letu 2020.  
 
SOM je v okviru dopisne seje (november 2019) obravnaval osnutek nove izdaje dokumenta EA-4/02 M. 
Gre za temeljni konceptualni dokument za celotno področje ugotavljanja skladnosti v najširšem pomenu. 
To je bil tudi razlog za sklic dopisne seje, ki je strokovno prispevala k oblikovanju odgovora SA v postopku 
revizije dokumenta znotraj EA. 
 
SOK (Sektorski odbor za kemijo) in SOKO (Sektorski odbor za kontrolne organe) za leto 2019 nista imela 
predvidenih nalog. 
 
SOMED (Sektorski odbor za medicinske laboratorije) – je pripravil revizijo dveh dokumentov (S14 Obseg 
akreditacije in S14 – dodatek 5: Obseg akreditacije medicinskih laboratorijev), ki ju je potrdil tudi OA na 
38. seji. 

 
Delovna skupina za hrup - osnutek dokumenta OA15, dopolnjen z razlagami in smernicami za 
ocenjevanje posameznih zahtev SIST ISO 1996-2:2017, je bil obravnavan na sestanku delovne skupine 
12. 2. 2019. Prejeto je bilo več pripomb na dokument. Na sestanku se je odprla diskusija na vsebine, ki 
niso bile predmet revizije. V sodelovanju z vsemi strokovnimi ocenjevalci in upoštevanjem vseh prejetih 
pripomb je bila pripravljena nova verzija osnutka.  
Ta verzija osnutka je bila obravnavana na sestanku vseh ocenjevalcev, kjer so bili prisotni tudi 
predstavniki MOP. Večina nejasnosti na tem področju je povezana z zahtevami predpisov, ki urejajo 
monitoring hrupa v okolju, zato je bil jeseni izveden dodaten sestanek s predstavniki ministrstva. Na 
sestanku je bilo dogovorjeno, da se z revizijo OA15 počaka na spremembe predpisov, ki so predvidene 
v prvi polovici leta 2020. Naloga se nadaljuje v letu 2020. 
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6 ODSTOPANJE OD PROGRAMA DELA 
 
Program je bil v večjem delu realiziran in vsi glavni strateški cilji za leto 2019 so bili doseženi. Večjih 
odstopanj v izvajanju programa dela ni. Pri izvajanju postopkov akreditiranja je bilo izvedeno 1.960 
ocenjevalnih dni, kar je omogočilo, da je SA vzdrževala konec leta vse veljavne akreditacije (244) in 
izvedla zahtevane širitve znotraj že vzpostavljenih področij. Prav tako je SA izpolnila vse obveznosti do 
mednarodnih združenj in vzdrževala MLA/MRA sporazume.  
 
 
7 OCENA GOSPODARNOSTI IN FINANČNE UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 
 
SA se zavzema za čim bolj gospodarno in učinkovito poslovanje, pri tem pa je potrebno upoštevati jasna 
akreditacijska pravila, ki zahtevajo vključevanje strokovnih ocenjevalcev v ocenjevalne skupine, ki morajo 
poleg svoje strokovnosti dokazovati tudi neodvisnost in nepristranost. SA zato vključuje v postopke 
akreditiranja tuje ocenjevalce, kjer so stroški praviloma precej višji. Na vseh tistih področjih, kjer je samo 
po nekaj akreditiranih organov je praviloma nemogoče najti, usposobiti in vzdrževati usposobljenost 
domačih ocenjevalcev. To pa predstavlja precejšen del strokovnih področij. Strošek tujih strokovnih 
ocenjevalcev, skupaj s prevajanjem dokumentacije, predstavlja v celotnem deležu precejšen del. 
 
Z ustrezno zamenjavo ocenjevalcev in zniževanjem stroškov, povezanih s prevajanjem dokumentacije, 
je SA v preteklih letih uspela stroške ustrezno obvladovati. V zadnjih letih stroški ocenjevalcev naraščajo, 
saj se razvijajo področja akreditiranja, kjer ni možno zagotoviti domačih ocenjevalcev. V letu 2019 je SA 
uspela z intenzivnim iskanjem tujih ocenjevalcev pridobiti nekatere cenejše in tako pozitivno prispevati k 
pozitivni finančni situaciji SA. Ker v Sloveniji tudi v prihodnosti ne bo možno na določenem delu usposobiti 
in vzdrževati domače ocenjevalce, se SA usmerja v iskanje tujih ocenjevalcev, katerih cena je primerljiva 
s slovenskimi  ocenjevalci. 
 
SA je v letu 2019 iz sredstev javnih financ (proračun) prejela 688.715 €, od tega 127.462 € za investicije. 
Zastavljene cilje, povezane z vzdrževanjem sistema akreditiranja, mednarodnim sodelovanjem, 
ocenjevalci, promocijo in sodelovanjem z domačimi organizacijami, je SA v tem obdobju uresničila v 
skladu s planom. Prihodki iz izvajanja dejavnosti javne službe (akreditacijski postopki) so bili 1.355.370 
€. Celotni prihodki so znašali 1.940.022 €. Celotni odhodki so znašali 1.886.820 €, kar kaže na pozitivni 
rezultat poslovanja. 
Ocenjujemo, da je, glede na dosežene cilje, bila poraba sredstev gospodarna in namenska. 
 
 
Poslovni rezultat  
 

Javnofinančni prihodki  

naziv Proračun Prorač. - IT Drugi viri Skupaj 

Prihodki iz prodaje storitev 0 0 1.376.608 1.376.608 

* prihodki od prodaje  akredit.postopkov 0   1.355.370 1.355.370 

* drugi prihodki 0   21.238 21.238 

* prihodki od odprave rezervacij 0 0 0 0 

Prihodki iz proračuna 555.675 5.578 0 561.253 

* prihodki iz proračuna za opravljanje 
dejavnosti 555.675 5.578 0 561.253 

Prihodki iz financiranja 38 0 487 525 

Drugi prihodki 0 0 1.587 1.587 

Prevrednotovalni prihodki 0 0 49 49 

Skupaj 555.713 5.578 1.378.731 1.940.022 

          

Javnofinančni odhodki 

naziv Proračun Prorač. - IT Drugi viri Skupaj 

Stroški materiala 15.820 0 9.672 25.492 

Stroški storitev 135.401 5.578 842.586 983.565 
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Amortizacija 0 0 3.894 3.894 

Stroški dela 385.990 0 467.468 853.458 

Drugi stroški 18.458 0 376 18.834 

Finančni odhodki 44 0 120 164 

Drugi odhodki 0 0 21 21 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 0 0 1.392 1.392 

Skupaj 555.713 5.578 1.325.529 1.886.820 

     
Rezultat poslovanja pred obdavčitvijo 0 0 53.202 53.202 

Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 11.995 11.995 

Rezultat poslovanja po obdavčitvi 0 0 41.207 41.207 

 
 
8 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA  
 
V SA se izvaja notranji finančni nadzor in stremi k stalnemu izboljševanju sistema finančnega 
poslovodenja. Z načeli dobrega finančnega poslovodenja in učinkovitega notranjega kontroliranja so 
seznanjene vse odgovorne osebe v SA. SA ima vzpostavljen register tveganj.   
 
SA je v skladu z Zakonom o javnih financah dolžna zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja najmanj 
enkrat v obdobju treh let. Predmet notranje revizije SA za leto 2019 je bilo pravilnosti obračuna plač v 
novem plačnem sistemu.   
 
Na področju upravljanja s tveganji, ki predstavlja sodoben pristop k vodenju in upravljanju javnih zavodov, 
predpisan s strani Vlade RS, je bil 31. 1. 2020 posodobljen Register tveganj Slovenske akreditacije. 

 
V okviru notranjih kontrol je zajeto dosledno upoštevanje zakonodaje, sprejemanje in seznanjanje 
zaposlenih z internimi pravilniki ter njihovo dosledno upoštevanje. SA skrbi za pravilno delovanje sistema 
finančnega nadzora in se stalno zavzema za racionalno porabo sredstev. Preko pravil, ki jih predpisuje 
Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti v SA, je zagotovljeno transparentno delovanje sistema porabe 
finančnih sredstev. 
 
V skladu z navodilom o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravi zaključnega računa državnega 
in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih 
in posrednih uporabnikov proračuna, je bila izdelana Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki 
temelji na podlagi zunanjih institucij, ki so v letu 2019 nadzorovale poslovanje SA in izpolnitve 
samoocenitvenega vprašalnika. 
 
SA ima vzpostavljeno primerno kontrolno okolje na celotnem delu poslovanja. Glede upravljanja s 
tveganji ugotavljamo, da so cilji realni in merljivi in določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev na 
celotnem poslovanju. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena ter določen 
način ravnanja z njimi na celotnem področju poslovanja. SA ima vzpostavljen sistem notranjega 
kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki temelji na obvladovanju tveganj in  zmanjšujejo tveganja na 
sprejemljivo raven na celotnem delu poslovanja. SA ima prav tako ustrezen sistem informiranja in 
komuniciranja na celotnem delu poslovanja. SA ima ustrezen sistem nadziranja na pretežnem delu 
poslovanja  
 
Iz analize podatkov izhaja, da so bila finančna sredstva porabljena v skladu s planom in večjih odstopanj 
ne beležimo. Ocenjujemo, da je bila poraba sredstev gospodarna, glede na dosežene cilje. 
 
 
9 NEODVISNI PREGLED RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 
Z letom 2010 se je začela uporabljati Uredba 765/2008 o akreditaciji in nadzoru trga, ki v 11. točki 8. 
člena zahteva, da ima nacionalni akreditacijski organ opravljen neodvisni pregled računovodskih izkazov. 
V novembru 2019 in januarju 2020 je revizijska družba Adakta d.o.o. izvedla neodvisni pregled 
računovodskih izkazov za leto 2019.  
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10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA SA NA DRUGA PODROČJA 
 
Akreditacija je eden od temeljev tehnične infrastrukture ter predstavlja osnovno gibalo za gospodarski in 
tehnološki razvoj, varovanje človeka in človekovega okolja ter prosti pretok blaga in storitev. S sprejetjem 
in uveljavitvijo Uredbe 765/2008 o akreditaciji in nadzoru trga postaja akreditacija preferenčni način 
potrjevanja ugotavljanja skladnosti in je sedaj tudi zakonsko urejena z omenjeno Uredbo, ki neposredno 
velja za vse članice EU. 
 
Glavno poslanstvo SA je izvajanje akreditacij organov za ugotavljanje skladnosti, v skladu z 
mednarodnimi standardi, tako, da lahko vsi uporabniki storitev akreditiranih organov zaupajo v rezultate 
njihovega dela. SA to nalogo izvaja tako za javni kot zasebni sektor, pri čemer varuje potrebe po 
mednarodni konkurenčnosti ter primerljivosti obeh. Z izvajanjem svoje dejavnosti SA posredno 
zagotavlja, da proizvodi in storitve ustrezajo minimalnim merilom glede varnosti in da dosegajo ustrezne 
lastnosti in kakovost v skladu z zahtevami standardov. Po drugi strani pa z izvajanjem svoje dejavnosti 
zagotavlja, da v celotni verigi končni kupec dobi pričakovano kakovost ter da v postopkih mednarodne 
trgovine ni nepotrebnih ovir, ki bi lahko izvirale iz morebitne mednarodne neprimerljivosti ali 
nepriznavanja akreditacijskih storitev v Sloveniji.  
 
Z izvajanjem akreditiranja SA zagotavlja višjo raven zaupanja državnih organov in drugih strank v delo 
akreditiranih organov ter omogoča zmanjšanje števila preverjanj (preskušanj, certificiranj, …) v 
mednarodni trgovini. Mednarodno priznavanje rezultatov akreditiranih dejavnosti zasebnemu sektorju 
povečuje konkurenčnost, javnemu sektorju pa omogoča nemoteno uvajanje direktiv EU in drugih 
predpisov ter s tem zagotavlja pričakovano raven kakovosti življenja državljanov. 
 
 
11 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
V letu 2019 je SA sledila osnovnim ciljem iz poslovnega načrta in večji del nalog izpolnila. Na področju 
vzdrževanja sistema akreditiranja in izvajanja nadzorov nad obstoječimi akreditiranimi organi so bili 
zastavljeni cilji doseženi. Nekoliko odstopanj od ciljev je na področju vzpostavljanja novih področij 
akreditiranja, ki jih želijo direktni uporabniki akreditacijskih storitev. V tem smislu že več let SA ne more 
sprotno zadovoljiti vseh potreb, saj je to predvsem povezano z zagotovitvijo ustreznih kadrovskih in 
finančnih virov.   
 
Eden od ključnih ciljev SA je vzpostavitev in vzdrževanje mednarodne primerljivosti na področjih 
akreditiranja. SA je ta cilj v celoti dosegla.  
 
V letu 2019 so bile izvedene naslednje temeljne naloge: 

• izvedenih 1.960 (1831) ocenjevalnih dni, vzdrževanih 244 akreditacij 
• podeljenih je bilo 10 akreditacij in opravljenih 250 dni za ocenjevanj širitev akreditacij  
• izvedene so bile aktivnosti za vzdrževanje statusa sporazuma MLA/MRA  
• izvedene so bile aktivnosti za vzdrževanje baze ocenjevalcev in izvedena registracija 

ocenjevalcev 
• delo sektorskih odborov in Odbora za akreditacijo je prispevalo k strokovni podpori SA 
• pripravljen je akcijski načrt implementacije dolgoročne strategije akreditiranja. 

 
Uspešnost v javnih zavodih je zelo težko meriti in vrednotiti. Okolje javnega zavoda SA je zelo 
kompleksno in vsiljuje različne politične in ekonomske cilje, ki si pogosto med seboj nasprotujejo. 
Slovenska akreditacija je v tem pogledu še posebej specifična, saj mora v celoti izpolnjevati mednarodne 
zahteve in zahteve evropske Uredbe 765/2008 o akreditaciji in nadzoru trga, prav tako pa so pričakovanja 
različnih zainteresiranih strani različna. Pri vrednotenju uspešnosti Slovenske akreditacije je nujno 
upoštevati zlasti osnovna načela, ki jim mora nacionalni akreditacijski organ slediti v skladu z 
mednarodnimi pravili, in ta so integriteta delovanja (neodvisnost, nepristranskost, zaupnost, poštenje) 
in strokovnost.  
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Slika 15: Prikaz podeljenih akreditacij, začasnih odvzemov in preklicev v letu 2019 v primerjavi 

s prejšnjimi leti 
 
Eden od ključnih ciljev SA je mednarodna primerljivost akreditiranja, torej vzdrževanje statusa MLA/MRA 
podpisnice. Pomemben cilj je, da se čim več organizacijam, ki lahko dokažejo svojo usposobljenost, 
omogoči pridobitev akreditacije v razumnem času. Pomemben je tudi pravočasen razvoj, to je 
vzpostavitev shem akreditiranja na novih področjih, za katere obstaja interes v Sloveniji. Kazalnike, ki bi 
zajeli vse vidike navedenih ciljev, je težavno opredeliti oziroma vrednotiti. Tiste, ki smo jih identificirali kot 
najbolj smiselne, smo navedli tudi v poglavju 3 pri posameznih ciljih. Spodaj pa prikazujemo večletna 
gibanja nekaterih parametrov. 
 

 

 
Slika 16: Število ocenjevalnih dni od leta 2002 do 2019  
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Pomembni so tudi finančni kazalci. Prihodki iz izvajanja postopkov ocenjevanj so predvsem vezani na 
ceno ocenjevalnega dne in na število izvedenih ocenjevanj, torej so v neposredni zvezi s številom 
postopkov in obsegom akreditirane dejavnosti. Prav tako pa več akreditiranih organov oziroma postopkov 
akreditiranja, predvsem pa nova in vse bolj raznolika področja akreditirane dejavnosti zahtevajo tudi 
kompleksnejši sistem akreditiranja. Prav tako pa nove zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17011:2018, 
katerim se je morala prilagoditi SA v letu 2019, vplivajo na večjo potrebo po proračunskih sredstvih. 
Prihodki iz izvajanja ocenjevanj na posameznih področjih (posebej pogosto je to primer na novo 
vzpostavljenih področjih) s seboj prinašajo večje stroške, predvsem za delo ocenjevalcev, na katere ima 
SA omejene možnosti vplivanja. Nekateri kazalniki (finančni) so prikazani v tabeli 6. 
 
Tabela 6: Primerjava nekaterih kazalnikov za leto 2019 glede na predhodna leta  
 

 
KAZALNIKI 
 

Število 
ocenjeval
nih dni  

Število 
podeljenih 
akreditacij 

Število 
vzdrževanj 
akreditacij 

Delež 
ocenjevalnih dni 
izveden z 
domačimi 
ocenjevalci 
(+tujimi cenejš.) 

Javnofinančni 
prihodek iz 
drugih virov – 
izvajanje 
akreditacijskih 
postopkov (EUR) 

Delež realizacije 
drugih virov v 
celotnih prihodkih 

 
2003 

 
649 

 
40 

 
85 

 
65 % 

 
356.772 

 
48 % 

 
2004 

 
885 

 
40 

 
125 

 
75 % 

 
533.935 

 
57 % 

 
 

2005 
 

1.036 
 

34 
 

159 
 

76 % 
 

694.441 
 

63 % 

 
2006 

 
1.188 

 
16 

 
170 

 
72 % 

 
766.689 

 
65 % 

 
2007 

 
1.365 

 
12 

 
180 

 
71,6 % 

 
865.057 

 
67 % 

 
2008 

 
1.495 

 
17 

 
197 

 
75,5 % 

 
1.120.443 

 
71 % 

 
2009 

 
1.510 

 
19 

 
214 

 
76,2 % 

 
1.137.654 

 
69,1 % 

 
2010 

 
1..449 

 
15 

 
221 

 
73,4 % 

 
1.072.934 

 
67,0 % 

 
2011 

 
1.572 

 
14 

 
231 

 
77,2 % 

 
1.164.252 

 
66,3 % 

 
2012 

 
1.572 

 
10 

 
237 

 
82,2 % 

 
1.191.248 

 
70,1 % 

 
2013 

 
1.523 

 
5 

 
228 

 
85,1 % 

 
1.210.273 

 
70,9 % 

 
2014 

 
1.521 

 
10 

 
230 

 
85,6 % 

 
1.150.566 

 
70,6 % 

 
2015 

 
1.575 

 
7 

 
229 

 
83,6 % 

 
1.140.877 

 
70,6 % 

 
2016 

 
1.585 

 
9 

 
233 

 
83,4 % 

 
1.188.427 

 
69,0 % 

 
2017 

 
1.693 

 
11 

 
241 

 
83,2 % 

 
1.288.806 

 
71,5 % 

 
2018 

 
1.707 

 
5 

 
240 

 
83,4 % 

 
1.322.768 

 
70,5 % 

 
2019 

 
1832 

 
10 

 
244 

 
85,8 % 

 
1.378.731 

 
71,1 % 
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IZPOLNJEVANJE CILJEV 
 
Cilj 1a: Izvedba vseh aktivnosti v zvezi z akreditacijskimi postopki za sedaj vpeljan sistem  

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 2019 

Dosežena 
letna 

vrednost 
2019 

Indeks 

1 % nadzornih obiskov izvedenih v 18 
mesecih in ponovnih ocenjevanj v petih 
letih 

100 % 96 % 96 % 

2 Realizacija planiranih ocenjevanj v roku ± 
1 mesec 

70 % 75% 
 

>100 % 

3 Prilagoditev sistema akreditiranja za 
ocenjevanja po novi izdaji ISO 17025 v 
skladu s Programom prilagoditve 

DA DA 100 % 

4 Prilagoditev in ocenjevanje certifikacijskih 
organov za sisteme vodenja za nove 
zahteve po ISO 50001:2018 

- DA 
(november 

2019) 

100 % 

5 Prilagoditev in ocenjevanje certifikacijskih 
organov za sisteme vodenja za nove 
zahteve po ISO 22000:2018 

- DA 
(november 

2019) 

100 % 

 

Cilj 1b: Izvedba vseh aktivnosti za obravnavanje novih prijav in širitev na že vzpostavljenih 
področjih akreditiranja v predvidenem obsegu do 150 ocenjevalnih dni. 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 

2019 

Dosežena 
letna 

vrednost 
2019 

Indeks 

6 Realizacija novih prijav na že vzpostavljenih 
področjih – od prijave do podpisa pogodbe (2 
meseca) 

75 % 50 % 66,7 

7 Realizacija pravočasno prijavljenih širitev na 
že vzpostavljenih področjih ob rednih nadzorih  

95 % 100 % > 100 % 

8 Realizacija izrednih širitev na že 
vzpostavljenih področjih v roku 2 mesecev oz. 
v skladu z željo stranke 

95 % 100 % > 100 % 

 

 
Cilj 2:  Vzdrževanje MLA/MRA (sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacijskih listin) 
statusa 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 

2019 

Dosežena 
letna vrednost 

2019 

Indeks 

1 Prilagajane sistema akreditiranja novi 
izdaji ISO/IEC 17011 

DA* DA* 100 % 

2 Vzdrževanje MLA za področje 
kalibracijskih laboratorijev SIST EN 
ISO/IEC 17025 

DA DA 100 % 

3 Vzdrževanje EA MLA za področje 
preskuševalnih laboratorijev SIST EN 
ISO/IEC 17025 

DA DA 100 % 

3a Podpis EA MLA za področje medicinskih 
laboratorijev SIST EN ISO/IEC 15189 

DA DA 100 % 
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4 Vzdrževanje EA MLA za področje 
kontrolnih organov SIST EN ISO/IEC 
17020 

DA DA 100 % 

5 Vzdrževanje EA MLA za področje 
certificiranja proizvodov SIST EN ISO/IEC 
17065 

DA DA 100 % 

6 Vzdrževanje EA MLA za področje 
certificiranja sistemov vodenja SIST EN 
ISO/IEC 17021-1 

DA DA 100 % 

7 Vzdrževanje EA MLA za področje 
certificiranja osebja SIST EN ISO/IEC 
17024 

DA DA 100 % 

8 Vzdrževanje usposobljenosti akreditiranja 
EMAS preveriteljev  

DA DA 100 % 

9 Vzdrževanje usposobljenosti akreditiranja 
preveriteljev poročil o emisijah 
toplogrednih plinov SIST EN ISO 14065 

DA DA 100 % 

10 Realizacija mednarodnega sodelovanja 
glede na plan 

95 % 96 % > 100 % 

11 Realizacija sodelovanja v evalvacijah  3 1 33,3 % 
 

Mednarodno sodelovanje – EA, ILAC, IAF Indeks 
Sodelovanje v EA 173 čl/dni 148 85,5 % 

EA GA – generalna skupščina + glasovanje in 
pripombe na dokumente 

16 20  

EA MAC, EA MAC TFG, EA MAC MG 37 42 
EA HCC – horizontalni harmonizacijski odbor 10 10 
Sodelovaje v EA peer-evalvacijskih skupinah 42 14 

 
EA CPC, odbor za komunikacijo in promocijo  8 8 
EA IC – odbor za kontrolne organe 8 8 
EA CC – odbor za certifikacijske organe 10 10 
EA CC Env WG  - delov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
na skupina v okviru EA CC za področje okolja 

6 6 

EA CC EU ETS Network Group (EA CC GHG NG) – 
delovna skupina v okviru EA CC za področje 
toplogrednih plinov 

4 4 

EA CC Food WG – delovna skupina v okviru EA CC 
za področje prehrane 

4 4 

EA CC FALB – skupina pri komisiji za področje 
EMAS 

8 8 

EA LC – odbor za laboratorije 8 8 
EA Health Care  4 6 
PEFC – Accreditation Body Training 2 0 
EU ETS Compliance Forum Accreditation and 
Verification Training Event 

2 0 

Sodelovanje v ILAC, IAF 48 čl/dni 60 > 100 % 
ILAC 
ILAC GA, ILAC/IAF GA, ILAC AIC, ILAC ARC, ILAC 
IC, ILAC Arrangement Council + glasovanje in 
pripombe na dokumente 

28 35  

IAF 
IAF GA, IAF/ILAC GA, IAF TC (Technical 
Committee), IAF MLA Group, IAF Multilateral 
Arrangement Committee, IAF WG Principles for 
Determining Duration of AB Assessments, IAF WG 
Product Certification (ISO/IEC 17065), IAF WG 
Forests, IAF WG Food (ISO 22000),  IAF WG Person 

20 25  
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Certification (ISO/IEC17024), IAF WG Medical 
Devices + glasovanje in pripombe na dokumente 

Druga mednarodna sodelovanja in izobraževanja  
ENISA (eIDAS) 2 0  
Izobraževanje za podorčje priglašenih organov 
(GAR, interoperabilnost, …) 

2 0  

CORSIA 2 0  
Izobraževanje FCC (ZDA) in IC (Kanada) 2 0  
Osvežitvena izobraževanja za evalvatorje 3 2  
Obisk ATS + DA  8  
SKUPAJ 232 218 94 % 

 
 
Cilj 3:  Vzpostavitev delovanja na novih področjih 
 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 2019 

Dosežena letna 
vrednost 2019 

Indeks 

Nova področja, ki se bodo vzpostavila v 2019 
1 Vzpostavljanje postopkov 

akreditiranja za namen priglasitve 
na osnovi akcijskega plana 
dogovorjenega s pristojnim 
ministrstvom:  Pilotni projekti  za 
direktive, ki so usklajeni s 
Sklepom št. 768/2008/ES. 

V dogovoru z 
MGRT ob 
upoštevanju 
kadrovskih virov 

Na področju 
priglašenih organov 
je SA vzdrževala 
akreditacije na 
področju dvigal, 
premične tlačne 
opreme in 
gradbenih 
proizvodov. SA je 
spremljala razvoj 
na področju 
priglašenih 
organov, vendar 
novih aktivnosti v 
letu 2019 ni bilo.  

10 % 

2 Določitev vloge SA v postopkih 
priznavanja laboratorijev za 
potrebe mednarodnih trgovinskih 
sporazumov (FCC,…) in po 
potrebi vzpostavitev sheme 

V dogovoru z 
MGRT ob 
upoštevanju 
kadrovskih virov  

Ni bilo potreb -  

 

 

Cilj 4:  Pridobivanje novih ocenjevalcev in delo na izboljšanju dela vseh ocenjevalcev 
 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 

2019 

Dosežena  
letna vrednost 

2019 

Indeks 

1 Število sestankov z ocenjevalci 2 2 100 % 
2 Število vodilnih ocenjevalcev SA 12 11 92 % 
3 Števila dousposobitev notranjih vodilnih 

ocenjevalcev za nova področja (nivo 3) 
4 1 

 
25 % 

4 Število vodilnih ocenjevalcev SLO 25 (13+12) 20 (11+9) 80 % 
4 % angažiranja slovenskih ocenjevalcev v 

celotnem deležu ocenjevanj (*skupaj s 
tujimi cenejšimi) 

70,0 
84,0* 

 

71,1 
85,8* 

 

>100 % 

5 Ažuriranje registracij ocenjevalcev pred 
potekom  

DA DA 100 % 

6 Zamenjava ocenjevalcev (več kot en cikel, 
neustreznost ali cena) 

8 11 > 100 % 
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7 Usposabljanje novih strokovnih 
ocenjevalcev 

6 19  > 100 % 

8 Tečaj za strokovne ocenjevalce 1** 0 - 
 
Cilj 5:  Izvedba planiranih aktivnosti promocije za leto 2019 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 

2019 

Dosežena 
letna 

vrednost 
2019 

Indeks 

1 Dan akreditacije, december 2019 1 1 100 % 

2 Število objav v tiskanih medijih (Delo P&D – 
priloga Kakovost ipd.) 

2 3 > 100 % 

3 Informativno izobraževalni seminar za 
ministrstva, inšpektorat in gospodarstvo 

1 1 100 % 

4 Predstavitev akreditacije na različnih 
dogodkih (MOS 2019, ipd.) 

2 2 100 % 

5 Svetovni dan akreditacije, junij 2019 -
prevod promocijskih materialov in objava na 
spletni strani SA 

1 1 100 % 

6 Organizacija mednarodnega srečanja EA 
WG FOOD, junij 2019 

1 1 100 % 

7 Enodnevni študijski obisk SA s strani 
ukrajinske delegacije v okviru evropskega 
projekta 

- 1 > 100 % 

 
 

Cilj 6:  Izvedba planiranih aktivnosti tehnološkega razvoja za leto 2019 
 

Kazalnik Opis kazalnika 
Ciljna letna 
vrednost 

2019 

Dosežena 
letna vrednost 

2019 

Indeks 

1 Nadgradnja informacijskega sistema i4 in 
vzdrževanje  

DA DA 100 % 

2 Vzpostavitev avtomatiziranega sistema 
obveščanja (opomniki) ocenjevalcev 

DA NE* - 

3 

Vzpostavitev povezljivosti spletne strani 
SA z oblakom za shranjevanje datotek za 
potrebe strank in ocenjevalcev ter 
vzpostavitev uporabniškega dela spletne 
strani za stranke in ocenjevalce 

DA NE* - 

4 
Nakup prenosnih računalnikov + 
monitorjev v skladu s številom novih 
zaposlitev 

- DA 100 % 

5 Izvedba javnega razpisa za razvoj 
informacijskega sistema 

DA DA 100 % 

6 Pričetek razvoja/nadgradnje 
informacijskega sistema 

- DA 100 % 

* Zadeva prenesena v projekt prenove IT 
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Cilj 7: Vzpostaviti sistematično sodelovanje z ministrstvi, ki uporabljajo akreditacijo  

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 2019 

Dosežena 
letna vrednost 

2019 

Indeks 

1 Število kontaktnih oseb na 
ministrstvih, ki sodelujejo z SA  

Na vsakem 
vzpostavljenem 

področju zagotoviti 
kontaktno osebo 

V večji meri 
vzpostavljeno 

90 % 

 
 

Cilj 8: Gospodarno upravljanje z viri in zagotovitev stabilnega finančnega poslovanje, kjer se 
odhodki pokrivajo s prihodki.  

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 2019 

Izvedba 
2019 

Indeks 

1 Prihodki / odhodki (Bilanca prihodkov in 
odhodkov – računovodsko poročilo 

≥ 1 DA 100 % 

 
 
Cilj 9: Zagotavljanje zadostnih kadrovskih virov 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 2019 

Dosežena letna 
vrednost 2019 

Indeks 

1 Zaposlitev področnega sekretarja DA NE 0 
2 Nadomestna zaposlitev 

področnega podsekretarja, vodje 
področja ocenjevalci (predviden 
odhod v pokoj) 

DA NE* - 

3 Zaposlitev organizatorja 
akreditacijskih postopkov 

DA DA 100 % 

*Nadomestna zaposlitev ni bila izvedena, zaradi zamika odhoda v pokoj.  
 
Iz zgornje analize izhaja, da je SA zastavljene cilje za leto 2019: 

- izvedba vseh predvidenih aktivnosti v zvezi z akreditacijskimi postopki 

- izvedba aktivnosti širitev obsegov akreditacij 

- vzdrževanje statusa MLA podpisnika in širitev na področje medicinskih laboratorijev 

- izvedba planiranih aktivnosti promocije  

- izvedba planiranih aktivnosti tehnološkega razvoja 

- sodelovanja z ministrstvi 

- pozitivno finančno poslovanje 

- kadrovski viri 

v pretežni meri uresničila.  
 

SA je vzdrževala ob koncu leta 244 akreditacij. Pri akreditacijah so bili redni nadzorni obiski opravljeni v 
predpisanih rokih. Opravljeno je bilo 1.960 ocenjevalnih dni, od tega zaračunano strankam 1.831 
ocenjevalnih dni. 
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12 KRITIČNI ELEMENTI SISTEMA AKREDITIRANJA 
 
S sprejetjem evropskega paketa zakonodaje, tako imenovanega »Paketa za proizvode«, se dejavnost 
akreditacije širi na novo področje ugotavljanja usposobljenosti OUS za izvajanje dejavnosti v skladu z 
direktivami. Prav tako imajo stranke SA potrebe po širitvi akreditacije na nova strokovna področja. Vse 
to pa vpliva na potrebe po dodatnih finančnih in predvsem kadrovskih virih SA, saj je potrebno akreditacijo 
za ta področja razviti in usposobiti ustrezne ocenjevalce. V zadnjem obdobju opažamo trend, da zahteve 
po akreditacijah izhajajo že iz zahtev posameznih direktiv in uredb na nivoju EU. 
 
Odzivnost SA je v veliki meri pogojena s pomanjkanjem slovenskih strokovnih ocenjevalcev. Relativno 
ozek nabor domačih ocenjevalcev bo ostal tudi v prihodnosti. Tega problema ne bo možno v celoti rešiti 
z intenzivnejšim iskanjem in usposabljanjem dodatnih slovenskih ocenjevalcev, ker jih za nekatera 
področja ni. Predvsem takšnih ni, ki bi izpolnjevali vse tri osnovne pogoje za strokovne ocenjevalce, kot 
so: neodvisnost, nepristranost in kompetentnost. Vedno več strank zavrača ocenjevalce, ki bi lahko bili 
strokovno sprejemljivi. Prav tako pa so številna področja, na katerih je podeljena zgolj ena ali dve 
akreditaciji. V takih primerih je težko vzdrževati status ocenjevalca, saj mora za vzdrževanje 
usposobljenosti opraviti vsaj nekaj ocenjevanj na leto, poleg tega pa je potrebno ocenjevalce pri 
posameznem organu občasno menjati. Vse bolj se zato SA usmerja v tesno sodelovanje z 
akreditacijskimi organi sosednjih držav. 
 
Da se bodo lahko izvedle potrebne širitve sistema akreditiranja in povezan razvoj novih področij, pa je 
posebej pomembno tudi stalno in sistematično sodelovanje z državnimi organi (regulatorji) ter podpora 
za zagotovitev potrebnih finančnih in kadrovskih virov. 
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RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
 
13 PREGLED POMEMBNEJŠIH RAČUNOVODSKIH USMERITEV 
 
Načela sestavljanja računovodskih izkazov 
 
Slovenska akreditacija, kot pravna oseba javnega prava upošteva pri vodenju poslovnih knjig ter izdelavi 
in predložitvi letnega poročila sledeče predpise: 
 

- Zakon o računovodstvu 
- Zakon o javnih financah 
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske porabnike in druge osebe javnega 

prava 
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava  
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu 
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 

pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna 
- Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov 
- Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin 
- Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti  
- Slovenske računovodske standarde (SRS) ter 
- Druge predpise in navodila, ki urejajo finančno poslovanje. 

 
Sredstva in obveznosti do virov sredstev ter prihodke in odhodke zavod pripoznava, meri in prevrednoti 
v skladu z usmeritvami, opisanimi v nadaljevanju. 
 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
 
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve predstavljajo dolgoročno odložene stroške, ki ob svojem  
nastanku še ne bremenijo dejavnosti zavoda in še ne vplivajo na izid poslovanja, temveč bodo šele 
kasneje vračunani kot stroški ali pa bodo kasneje kot odhodki vplivali na izid poslovanja. Pripoznajo se v 
višini, ki je bila zavodu že zaračunana. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve se ne prevrednotijo. 

Neopredmetena sredstva zajemajo dolgoročne premoženjske pravice in druga neopredmetena sredstva. 
Izkazujejo se kot sredstva v upravljanju, pri čemer zavod zagotavlja ločeno evidenco sredstev, 
financiranih iz javnofinančnih virov proračuna od sredstev iz drugih javnofinančnih virov. 
 
Neopredmetena sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni vrednosti. V nabavno ceno 
se vštevajo tudi uvozne in nevračljive nakupne dajatve. 
 
Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev se zmanjšuje z amortizacijo. 
 
Neopredmetena sredstva se prevrednotijo zaradi oslabitve, če njihova knjigovodska vrednost presega 
njihovo nadomestljivo vrednost. Prevrednotenje zaradi oslabitve se opravi v breme ustreznih obveznosti 
do virov sredstev oziroma v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, v odvisnosti od vira kritja 
stroškov amortizacije neopredmetenih sredstev, ki se prevrednotijo. Neopredmetena sredstva se zaradi 
okrepitve ne prevrednotijo, prav tako se ne opravlja prevrednotenje zaradi odprave oslabitve. 
 
Neopredmetena sredstva, katerih posamična vrednost ne presega 500 €, se štejejo kot strošek v obdobju, 
v katerem se pojavijo. 
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Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 

 
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva zajemajo opremo, drobni inventar z dobo koristnosti 
nad enim letom, druga opredmetena osnovna sredstva in terjatve za dane predujme dobaviteljem teh 
sredstev. Izkazujejo se kot sredstva v upravljanju, pri čemer zavod zagotavlja ločeno evidenco sredstev, 
financiranih z javnofinančnimi viri od sredstev, financiranih z drugimi viri. 
 
Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni oziroma po ocenjeni 
vrednosti, če nabavna vrednost ni znana. Nabavna vrednost je sestavljena iz nakupne cene, povečane 
za morebitne davke, stroške prevzema in druge normalne stroške nakupa oziroma graditve. 
 
Opredmetena osnovna sredstva, katerih posamična nabavna vrednost je manjša od 500 €, se lahko 
izkazujejo kot drobni inventar. Stvari drobnega inventarja, katerega posamična nabavna vrednost ne 
presega 100 €, se lahko razporedi med material. 
 
Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva se zmanjša z amortiziranjem. 
 
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva se prevrednotijo zaradi oslabitve, če njihova 
knjigovodska vrednost presega njihovo nadomestljivo vrednost. Prevrednotenje zaradi oslabitve se 
opravi v breme ustreznih obveznosti do virov sredstev oziroma v breme prevrednotovalnih poslovnih 
odhodkov, v odvisnosti od vira kritja stroškov amortizacije opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev, ki se prevrednotijo. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva se zaradi okrepitve ne 
prevrednotijo, prav tako se ne opravlja prevrednotenje zaradi odprave oslabitve. 
 
Stroški, ki kasneje nastanejo v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno 
vrednost, če povečujejo njegove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi. 
 
Popravila ali vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev so namenjena obnavljanju ali ohranjanju 
prihodnjih gospodarskih koristi, ki se pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti 
sredstev. Pripoznajo se kot odhodki, kadar se pojavijo. 
 
Opredmetena osnovna sredstva niso več predmet knjigovodskega obravnavanja, če so uničena ali 
odtujena. Prihodki od prodaje opredmetenih osnovnih sredstev povečujejo ustrezne obveznosti do virov 
sredstev ali prevrednotovalne poslovne prihodke, v odvisnosti od virov financiranja za nakup 
opredmetenih osnovnih sredstev, ki se prodajajo. Odhodki, ki nastanejo pri odtujitvi opredmetenih 
osnovnih sredstev, zmanjšujejo ustrezne obveznosti do virov sredstev ali povečujejo prevrednotovalne 
poslovne odhodke, v odvisnosti od vira financiranja za nakup opredmetenih osnovnih sredstev, ki se 
odtujujejo. 
 
Amortizacija 
 
Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in po stopnjah, ki so 
določene v Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev. Amortizacija se obračunava od nabavne vrednosti neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 
sredstev do njihovega popolnega odpisa. 

Neopredmeteno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca, ko je na voljo za uporabo. 
Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko je 
razpoložljivo za uporabo za opravljanje dejavnosti. Drobni inventar se odpiše enkratno v celoti ob nabavi. 

Stroški amortizacije se krijejo v breme ustreznih obveznosti do virov sredstev, če strošek amortizacije ni 
vračunan v ceno storitve ali če denarna sredstva za kritje stroškov amortizacije niso zagotovljena iz 
sredstev javnih financ. Stroški amortizacije neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, 
pridobljenih iz donacij, se nadomestijo v breme dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, oblikovanih iz 
naslova donacij. 
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Finančne naložbe 
 
Finančne naložbe zajemajo dane depozite in druge finančne naložbe. Pri začetnem pripoznanju se 
razvrstijo v skupino za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. Ločeno se izkazujejo dolgoročne in 
kratkoročne finančne naložbe. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti teh naložb. 

Finančne naložbe se v začetku izkazujejo po nabavni vrednosti, ki ji ustrezajo naložena denarna ali 
drugačna sredstva. Začetni pripoznani vrednosti se pripišejo še stroški posla. 

Finančne naložbe se obrestujejo skladno s pogoji, dogovorjenimi v pogodbah. Obračuni obresti se 
izkažejo tudi ob letnem obračunu za tiste finančne naložbe, ki zapadejo šele v naslednjih obračunskih 
obdobjih, in to za obdobje od dneva nakazila sredstev do konca poslovnega leta. 

Finančne naložbe se prevrednotijo zaradi oslabitve, če je dokazana poštena vrednost pred odštetjem 
stroškov posla, ki se utegnejo pojaviti ob odtujitvi, oziroma če je po metodi veljavne obrestne mere 
izmerjena odplačna vrednost manjša od knjigovodske vrednosti. Prevrednotenje zaradi oslabitve se 
opravi v breme finančnih odhodkov. Prevrednotenje finančnih naložb zaradi njihove okrepitve se ne 
opravi, prav tako se ne opravi prevrednotenje zaradi odprave oslabitve. 

 
Denarna sredstva 
 
Denarna sredstva so takoj unovčljive vrednotnice ter dobroimetja pri bankah in drugih finančnih 
ustanovah. Ločeno se izkazujejo denarna sredstva v domači in tuji valuti.  

Knjigovodska vrednost denarnega sredstva je enaka njegovi začetni nominalni vrednosti. 

Prevrednotenje denarnih sredstev se izvrši v primeru denarnih sredstev, izraženih v tujih valutah, če se 
po prvem pripoznanju spremeni valutni tečaj. Tečajna razlika predstavlja finančni prihodek oziroma 
finančni odhodek. Denarna sredstva v tuji valuti se prevede v domačo valuto po referenčnem tečaju ECB 
na dan bilance stanja. 

 
Terjatve 
 
Terjatve zajemajo terjatve iz naslova prodaje, terjatve za dane predujme in varščine, terjatve v zvezi s 
finančnimi prihodki in druge terjatve v zvezi s preoblikovanjem sredstev.  

Glede na zapadlost v plačilo se terjatve razčlenjujejo na dolgoročne in kratkoročne. 

Ločeno se izkazujejo terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta in do drugih, pa tudi terjatve do 
poslovnih partnerjev v državi in poslovnih partnerjev v tujini. Posebej se izkazujejo popravki vrednosti 
terjatev. 

Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob 
predpostavki, da bodo poplačane. Prvotne terjatve se lahko kasneje povečajo ali zmanjšajo za znesek, 
utemeljen s pogodbo. 

Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem znesku, se 
štejejo kot dvomljive; če se je zaradi njih začel sodni postopek, pa kot sporne terjatve. 

Dvomljive in sporne terjatve se prevrednotijo zaradi oslabitve, če njihova knjigovodska vrednost presega 
njihovo pošteno vrednost, to je po plačljivo vrednost. S prevrednotenjem terjatev zaradi njihove oslabitve 
razumemo oblikovanje popravkov vrednosti in odpise teh terjatev. Zavod oblikuje popravke vrednosti 
terjatev glede na ocenjeno možnost poplačila. Oslabitev terjatev povečuje prevrednotovalne poslovne 
oziroma finančne odhodke.  
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Obveznosti 
 

Obveznosti zajemajo finančne in poslovne obveznosti. Finančne obveznosti zajemajo prejeta posojila. 
Poslovne obveznosti zajemajo obveznosti za prejete predujme in varščine, obveznosti do zaposlenih, 
obveznosti do dobaviteljev in druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja in iz financiranja. Glede na 
zapadlost v plačilo se obveznosti razčlenjujejo na dolgoročne in kratkoročne. 

Ločeno se izkazujejo obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta in do drugih, pa tudi 
obveznosti do poslovnih partnerjev v državi in poslovnih partnerjev v tujini. 

Obveznosti vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da 
upniki zahtevajo njihovo poplačilo. Prvotno nastale obveznosti se kasneje lahko neposredno povečajo ali 
zunaj opravljenega plačila ali drugačne poravnave tudi zmanjšajo za znesek, za katerega obstaja 
sporazum z upnikom. 

Kasnejša povečanja ali zmanjšanja obveznosti (razen dobljenih predujmov) povečujejo ustrezne 
poslovne oziroma finančne odhodke oziroma prihodke. 

Obveznosti se zaradi okrepitve in oslabitve ne prevrednotijo. 

 
Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje 
 
V okviru obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, se ločeno izkazujejo obveznosti za neopredmetena 
sredstva in opredmetena osnovna sredstva, obveznosti za dolgoročne finančne naložbe ter presežek 
prihodkov nad odhodki oziroma presežek odhodkov nad prihodki. 

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva sestavlja knjigovodska 
vrednost teh sredstev, povečana za znesek namenskih denarnih sredstev, prejetih za pridobivanje 
tovrstnih sredstev. Te obveznosti povečujejo sredstva, prejeta ali prerazporejena za pridobivanje 
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Obveznosti zmanjšujejo popravki in odpisi nabavne 
vrednosti neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, ki se pokrivajo v breme teh obveznosti, 
ter sredstva, prerazporejena za drug namen. 

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe predstavlja knjigovodska vrednost dolgoročnih kapitalskih 
naložb in neodplačanega zneska glavnice dolgoročno danih posojil in depozitov. Te obveznosti 
povečujejo oziroma zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih finančnih naložbah. 

Presežek prihodkov nad odhodki je presežek vrednosti aktive nad pasivo. Povečuje se za presežek 
prihodkov nad odhodki, ustvarjenih v posameznem letu. Zmanjšuje se za presežek odhodkov nad 
prihodki, ustvarjenih v posameznem letu, ter za odobreno namensko porabo. 

 
Kratkoročne časovne razmejitve 
 
Aktivne časovne razmejitve predstavljajo kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki in prehodno ne 
zaračunani prihodki. Kratkoročno odloženi stroški ob svojem nastanku še ne bremenijo dejavnosti zavoda 
in še ne vplivajo na izid poslovanja, temveč bodo šele kasneje vračunani kot stroški ali pa bodo kasneje 
kot odhodki vplivali na izid poslovanja. Prehodno ne zaračunani prihodki v obračunskem obdobju še niso 
mogli biti zaračunani, se pa pri ugotavljanju izida poslovanja tega obračunskega obdobja že utemeljeno 
upoštevajo. 

Zneski kratkoročno odloženih stroškov oziroma odhodkov se pripoznajo v višini, ki je bila zavodu že 
zaračunana, pa dejansko še ne bremeni dejavnosti zavoda in še ne vpliva na izid poslovanja. Prehodno 
ne zaračunani prihodki se pripoznajo v višini, ki jo je pri ugotavljanju izida poslovanja tega obračunskega 
obdobja moč utemeljeno upoštevati. Ti prihodki ugasnejo, čim se oblikuje ustrezna terjatev oziroma 
prejme plačilo. 
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Pasivne časovne razmejitve predstavljajo kratkoročno vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki in 
kratkoročno odloženi prihodki. Kratkoročno vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki nastajajo na 
podlagi enakomernega obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida s pričakovanimi stroški oziroma 
odhodki, ki se še niso pojavili. Kratkoročno odloženi prihodki nastajajo, če še niso opravljene že 
zaračunane ali plačane storitve, vendar zaradi tega ni običajnih obveznosti do kupcev, ki bi se štele kot 
dobljeni predujmi. Prav tako nastajajo, če je upravičenost do priznanja prihodkov v poslovnem izidu v 
trenutku prodaje še dvomljiva. 

Kratkoročno vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki se pripoznajo v višini, ki jo je pri ugotavljanju izida 
poslovanja tega obračunskega obdobja moč utemeljeno upoštevati, pa še ni bila zaračunana oziroma 
obračunana. Ti stroški in odhodki ugasnejo, ko se oblikuje ustrezna obveznost oziroma izvede plačilo. 
Kratkoročno odloženi prihodki se pripoznajo v višini, ki je še ni utemeljeno upoštevati v izidu poslovanja 
obračunskega obdobja, pa je bila že zaračunana. Ti prihodki se pretvorijo v obračunane prihodke, ko so 
ustrezne storitve opravljene ali ko se pojavi upravičenost do njihove vključitve v izkaz prihodkov in 
odhodkov in ko je potrebno pokriti ustrezne stroške. 

Aktivne in pasivne časovne razmejitve se ne prevrednotijo. 

 
Prihodki 
 
Prihodki so razčlenjeni na poslovne prihodke (brez prevrednotovalnih poslovnih prihodkov), finančne 
prihodke, druge prihodke in prevrednotovalne poslovne prihodke. 

Poslovne prihodke (brez prevrednotovalnih poslovnih prihodkov) sestavljajo prihodki od prodaje storitev. 

Finančne prihodke sestavljajo prihodki za obresti, prihodki od prevrednotenja naložb, terjatev in dolgov 
zaradi ohranitve realne vrednosti, prihodki od prodaje finančnih naložb in drugi finančni prihodki. 

Druge prihodke sestavljajo prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije ter druge neobičajne 
postavke.  

Prevrednotovalne poslovne prihodke sestavljajo prevrednotovalni prihodki, nastali pri odtujitvi 
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, odpisih obveznosti iz preteklih let ter drugi 
prevrednotovalni poslovni prihodki.  

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s 
povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem obveznosti (dolga) in je povečanje mogoče zanesljivo izmeriti.  

Ločeno se izkazujejo prihodki v zvezi z opravljanjem dejavnosti javne službe in prihodki, doseženi s 
prodajo storitev na trgu. Pri delitvi poslovnih prihodkov upošteva zavod z Zakonom o akreditaciji 
opredeljeno dejavnost javne službe. Finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni 
prihodki se v celoti izkažejo med prihodki iz opravljanja javne službe, razen če se iz knjigovodskih listin 
lahko ugotovi, da se nanašajo na dejavnost prodaje storitev na trgu. V okviru opravljanja dejavnosti javne 
službe zavod ločeno izkazuje prihodke pridobljene iz javnofinančnih virov, in prihodke pridobljene iz 
drugih virov. 

 
Odhodki 
 
Odhodki so razčlenjeni na poslovne odhodke (brez prevrednotovalnih poslovnih odhodkov), finančne 
odhodke, druge odhodke in prevrednotovalne poslovne odhodke. 

Poslovne odhodke (brez prevrednotovalnih poslovnih odhodkov) sestavljajo stroški blaga, materiala in 
storitev, stroški dela, stroški amortizacije, stroški rezervacij, davek od dohodka pravnih oseb in drugi 
stroški. 

Finančne odhodke sestavljajo odhodki za obresti, odhodki od prevrednotenja naložb, terjatev in dolgov 
zaradi ohranitve realne vrednosti, odhodki od prodaje finančnih naložb, prevrednotovalni finančni odhodki 
zaradi oslabitve finančnih naložb in drugi finančni odhodki. 
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Druge odhodke sestavljajo denarne kazni in odškodnine ter druge neobičajne postavke.  

Prevrednotovalne poslovne odhodke sestavljajo prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve terjatev iz 
poslovanja ter zaradi oslabitve in odtujitve neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. 

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z 
zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem obveznosti (dolga) in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo 
izmeriti. 

Ločeno se izkazujejo odhodki v zvezi z opravljanjem dejavnosti javne službe in odhodki, ki se nanašajo 
na ustvarjanje prihodkov, doseženih s prodajo storitev na trgu. Javni zavod uporablja, kot sodilo za 
razmejevanje stroškov oziroma odhodov po dejavnostih, dejanske stroške oziroma odhodke, glede na vir 
financiranja posamezne dejavnosti. 

Finančni odhodki, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki se v celoti izkažejo med odhodki iz 
opravljanja javne službe, razen če se iz knjigovodskih listin lahko ugotovi, da se nanašajo na dejavnost 
prodaje blaga in storitev na trgu.  

V okviru opravljanja dejavnosti javne službe zavod ločeno izkazuje odhodke, ki se krijejo s pridobljenimi 
prihodki iz javnofinančnih virov, in odhodke, ki se krijejo s pridobljenimi prihodki iz drugih virov. 

 

Presežek prihodkov nad odhodki 
 
Presežek prihodkov nad odhodki je pozitivni izid poslovanja, ugotovljen kot razlika med večjimi prihodki 
in manjšimi odhodki v obračunskem obdobju. Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki se najprej 
nameni za kritje presežka odhodkov nad prihodki iz prejšnjih let, če ustanovitelj zavoda pred sprejemom 
letnega poročila ne zagotovi pokritja presežka odhodkov nad prihodki iz prejšnjih let iz drugih virov, 
preostanek pa se razporedi za druge namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti zavoda v skladu s 
predpisi in ustanovitvenim aktom. 

Zavod ugotavlja izid poslovanja dejavnosti javne službe glede na vir prihodkov in odhodkov (proračunska 
sredstva in sredstva dejavnosti javne službe). V okviru opravljanja dejavnosti javne službe zavod ločeno 
ugotavlja izid poslovanja tistega dela te dejavnosti, ki se financira z javnofinančnimi viri, in tistega dela te 
dejavnosti, ki se financira z drugimi viri. 

 

Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka 
 
Zaradi zagotavljanja podatkov o javnofinančnih prihodkih in odhodkih zavod izkazuje tudi prihodke in 
odhodke po načelu denarnega toka. 

Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so priznani, ko sta izpolnjena naslednja pogoja: 

- poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je nastal ter 

- prišlo je do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta; pri tem se šteje, da je ta 
pogoj izpolnjen tudi, če so bile terjatve oziroma obveznosti, ki se nanašajo na prihodke oziroma 
odhodke, poravnane na drug način, pri čemer ni nastal denarni tok. 

Za znesek prejetih oziroma danih predujmov, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, se priznajo 
prihodki oziroma odhodki že ob prejemu oziroma izplačilu teh zneskov. 

Prihodki po načelu denarnega toka se v skladu s predpisi razčlenjujejo na davčne, nedavčne, kapitalske 
in transferne prihodke ter na prejete donacije. Odhodki po načelu denarnega toka pa so razčlenjeni na 
tekoče odhodke, odhodke tekočih transferjev, investicijske odhodke in odhodke investicijskih transferjev. 
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14 RAČUNOVODSKA IZKAZA 
 
 

BILANCA STANJA 
na dan 31.12.2019 

 
    

    Postavka 2019 2018 

SREDSTVA 
  

  

1 DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU 

154.235 42.039 

*00 2 Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 240.210 122.736 

*01 3 Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 116.880 113.055 

*02 4 Nepremičnine 0 0 

*03 5 Popravek vrednosti nepremičnin 0 0 

*04 6 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 127.013 116.919 

*05 7 Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih 
osnovnih sredstev 96.108 84.561 

*06 8 Dolgoročne finančne naložbe 0 0 

*07 9 Dolgoročno dana posojila in depoziti 0 0 

*08 10 Dolgoročne terjatve iz poslovanja 0 0 

*09 11 Terjatve za sredstva, dana v upravljanje 0 0 

  12 KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN 
AKTIVNIH ČASOVNIH RAZMEJITEV  

473.806 302.297 

10 13 Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive 
vrednotnice 0 0 

11 14 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 191.759 60.079 

12 15 Kratkoročne terjatve do kupcev 174.747 171.485 

13 16 Dani predujmi in varščine 1.625 0 

14 17 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta 

70.080 41.498 

15 18 Kratkoročne finančne naložbe 0 0 

16 19 Kratkoročne terjatve iz financiranja 148 148 

17 20 Druge kratkoročne terjatve 10.571 14.253 

18 21 Neplačani odhodki 0 0 

19 22 Aktivne časovne razmejitve 24.876 14.834 

  23 ZALOGE 785 1.012 

30 24 Obračun nabave materiala 0 0 

31 25 Zaloge materiala 785 1.012 

32 26 Zaloga drobnega inventarja in embalaže 0 0 

33 27 Nedokončana proizvodnja in storitve 0 0 

34 28 Proizvodi 0 0 

35 29 Obračun nabave blaga 0 0 

36 30 Zaloga blaga 0 0 

37 31 Druge zaloge 0 0 

  32 AKTIVA SKUPAJ 628.826 345.348 

99 33 AKTIVNI KONTI IZVEBILANČNE EVIDENCE 23.210 0 

OBVEZNOSTI DO  VIROV SREDSTEV 
  

  34 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR 311.404 184.453 

20 35 Kratkoročne obveznosti za predujme in varščine 0 0 

21 36 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 107 0 

22 37 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 124.666 92.910 

23 38 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 32.481 14.228 

24 39 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta 

5.132 7.873 

25 40 Kratkoročne obveznosti do financerjev 0 0 
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26 41 Kratkoročne obveznosti iz financiranja 0 0 

28 42 Neplačani prihodki 0 0 

29 43 Pasivne časovne razmejitve 149.018 69.442 

  44 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 317.422 160.895 

90 45 Splošni sklad 0 0 

91 46 Rezervni sklad 0 0 

92 47 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 0 

93 48 Dolgoročne rezervacije 0 0 

940 49 Sklad namenskega premoženja v javnih skladih 0 0 

9410 50 Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega 
prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena 
dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna 
sredstva 0 0 

9411 51 Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega 
prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe 0 0 

9412 52 Presežek prihodkov nad odhodki 0 0 

9413 53 Presežek odhodkov nad prihodki 0 0 

96 54 Dolgoročne finančne obveznosti 0 0 

97 55 Druge dolgoročne obveznosti 0 0 

980 56 
Obveznosti za neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva 

161.540 44.324 

981 57 Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 0 0 

985 58 Presežek prihodkov nad odhodki 155.882 116.571 

986 59 Presežek odhodkov nad prihodki 0 0 

  60 PASIVA SKUPAJ 628.826 345.348 

99 61 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 23.210 0 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 

od  1.1. do 31.12.2019  
   

  Postavka 2019 2018  
   

  PRIHODKI OD POSLOVANJA 1.937.860 1.874.908 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 1.937.860 1.874.908 

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 
IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

0 0 

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 0 0 

762 FINANČNI PRIHODKI 525 598 

763 DRUGI PRIHODKI 1.587 1.224 

  PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 49 246 

764 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 49 246 

764 Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 0 0 

  CELOTNI PRIHODKI 1.940.021 1.876.976 

  STROŠKI BLAGA MATERIAL IN STORITEV 1.009.057 1.063.539 

466 Nabavna vrednost prodanega blaga 0 0 

460 Stroški materiala 25.492 25.590 

461 Stroški storitev 983.565 1.037.949 

  STROŠKI DELA 853.458 783.612 

464 Plače in nadomestila plač 689.457 631.184 

464 Prispevki za socialno varnost delodajalcev 109.813 100.541 

464 Drugi stroški dela 54.188 51.887 

462 AMORTIZACIJA  3.894 4.555 

463 REZERVACIJE 0 0 

465 DRUGI STROŠKI 18.834 18.808 

467 FINANČNI ODHODKI 164 85 

468 DRUGI ODHODKI 20 1 

  PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 1.392 1.125 

469 Odhodki od prodaje osnovnih sredstev 0 0 

469 Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 1.392 1.125 

  CELOTNI ODHODKI 1.886.819 1.871.725 

  PRESEŽEK PRIHODKOV 53.202 5.251 

  PRESEŽEK ODHODKOV     

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 11.995 3.355 

  
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka (888-890) 

41.207 1.896 

  
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz (890-888) 

    

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 

    

  Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur 
v obračunskem obdobju (cela števila) 21 21 

  Število mesecev poslovanja 12 12 
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15 PRILOGE K BILANCI STANJA TER IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 
od  1.1. do 31.12.2019  

     

Členitev 
podskupin 

kontov 
NAZIV KONTA AOP 

ZNESEK 

Prihodki in odhodki 
za izvajanje javne 

službe 

Prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga in 
storitev na trgu 

Skupaj 

          

  PRIHODKI IZ POSLOVANJA 660 1.937.860 0 1.937.860 

760 
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 
STORITEV 

661 1.937.860   1.937.860 

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČ.PROIZVOD. 

662 0   0 

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

663 0   0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0   0 

762 FINANČNI PRIHODKI 665 525   525 

763 DRUGI PRIHODKI 666 1.587   1.587 

  PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 667 49   49 

764 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 668 49   49 

764 Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 669 0   0 

  CELOTNI PRIHODKI 670 1.940.021 0 1.940.021 

  STROŠKI BLAGA, MATERIAL IN STORITEV 671 1.009.057 0 1.009.057 

466 Nabavna vrednost prodanega blaga 672 0   0 

460 Stroški materiala 673 25.492   25.492 

461 Stroški storitev 674 983.565   983.565 

  STROŠKI DELA 675 853.458 0 853.458 

464 Plače in nadomestila plač 676 689.457   689.457 

464 Prispevki za socialno varnost delodajalcev 677 109.813   109.813 

464 Drugi stroški dela 678 54.188   54.188 

462 AMORTIZACIJA  679 3.894   3.894 

463 REZERVACIJE 680 0   0 

465 DRUGI STROŠKI 681 18.834   18.834 

467 FINANČNI ODHODKI 682 164   164 

468 DRUGI ODHODKI 683 20   20 

  PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 684 1.392 0 1.392 

469 Odhodki od prodaje osnovnih sredstev 685 0   0 

469 Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 686 1.392   1.392 

  CELOTNI ODHODKI 687 1.886.819 0 1.886.819 

  PRESEŽEK PRIHODKOV 688 53.202 0 53.202 

  PRESEŽEK ODHODKOV 689       

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 11.995   11.995 

del 80 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka                                             
(888-890) 

691 41.207 0 41.207 

del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka                           
(889+890) oz (890-888) 

692 0 0 0 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 
DENARNEGA TOKA 

od  1.1. do 31.12.2019 
      
    Naziv konta AOP 2019 2018 

 
     

  I SKUPAJ PRIHODKI 401 2.115.516 1.854.393 

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 402 2.115.516 1.854.393 

  A. Prihodki iz sredstev javnih financ 403 688.715 537.635 

  a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 404 688.715 537.635 

7400 
  Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo 

porabo 405 561.253 514.635 

7400   Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 127.462 23.000 

  b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 407 0 0 

7401 
  Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo 

porabo 408 0 0 

7401   Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0 

  
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega 

zavarovanja 
410 0 0 

7402 
  Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 

tekočo porabo 
411 0 0 

7402 
  Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 

investicije 
412 0 0 

  d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 413 0 0 

7403   Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 

7403   Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 

7404   Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 

7404   Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 

740 
e. Prejeta sredstva iz proračuna iz naslova tujih 

donacij 
418 0 0 

741 
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 

sredstev proračuna Evropske unije 
419 0 0 

  
B. 

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 420 1.426.801 1.316.758 

7102 
  

Prejete obresti 
422 0 0 

7100 
  Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 

presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0 

7103 
  Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od 

premoženja 487 
0 0 

7141   Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 1.426.752 1.316.512 

72   Kapitalski prihodki 425 49 246 

730   Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0 

731   Prejete donacije iz tujine 427 0 0 

732   Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 

782 
 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih 

skladov 488 0 0 

783 
 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega 

sklada 489 0 0 

784 
 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje 

centraliziranih in drugih programov EU 490 0 0 

786   Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 

787 
  Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz 

drugih držav 430 0 0 

  
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU 431 0 0 

7130   Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 0 0 

7102   Prejete obresti 433 0 0 
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  II. DRUGI ODHODKI 437 1.985.112 1.912.384 

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 438 1.985.112 1.912.384 

  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 439 734.940 675.128 

4000   Plače in dodatki 440 650.424 602.651 

4001   Regres za letni dopust 441 18.619 17.488 

4002   Povračila in nadomestila 442 34.410 33.531 

4003   Sredstva za delovno uspešnost 443 17.737 8.796 

4004   Sredstva za nadurno delo 444 12.306 11.796 

4005   Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

4009   Drugi izdatki zaposlenim 446 1.444 866 

  B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 447 117.974 108.482 

4010   Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 60.300 55.266 

4011   Prispevki za zdravstveno zavarovanje 449 48.308 44.276 

4012   Prispevki za zaposlovanje 450 409 375 

4013   Prispevki za starševsko varstvo 451 681 624 

4015 
  Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 

zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 
452 8.276 7.941 

  
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne 

službe 
453 1.004.463 1.100.793 

4020   Pisarniški in splošni material in storitve 454 85.381 127.060 

4021   Posebni material in storitve 455 1.064 1.378 

4022   Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 24.319 23.891 

4023   Prevozni stroški in storitve 457 0 0 

4024   Izdatki za službena potovanja 458 59.986 53.562 

4025   Tekoče vzdrževanje 459 18.162 18.125 

4026   Poslovne najemnine in zakupnine 460 67.478 62.187 

4027   Kazni in odškodnine 461 0 0 

4028   Davek na izplačane plače 462 0 0 

4029   Drugi operativni stroški 463 748.073 814.590 

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 

410 F. Subvencije 466 0 0 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 

412 
H.  

Transferi neprofitnih organizacijam in ustanovam 468 0 0 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 

  J. Investicijski odhodki 470 127.735 27.981 

4200   Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 

4201   Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 

4202   Nakup opreme 473 10.253 27.799 

4203   Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0 

4204   Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija 475 0 0 

4205   Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0 

4206   Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 

4207   Nakup nematerialnega premoženja 478 117.482 182 

4208 
  Študije o izvedljivosti projektov, projektna 

dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 
479 0 0 

4209   Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 

  
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU 
481 0 0 

400 
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu 
482 0 0 

401 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
483 0 0 

402 
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu 
484 0 0 

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 485 130.404 0 
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  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 486 0 37.421 

 

 
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 

od  1.1. do 31.12.2019 
    
  Postavka 2019 2018 
    

50 
VII. ZADOLŽEVANJE 
(551+559) 

0 0 

500 
Domače zadolževanje 
(552+553+554+555+556+557+558) 

0 0 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0 0 

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 0 0 

5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 0 0 

5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 0 0 

5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 0 0 

5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 0 0 

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0 0 

501 Zadolževanje v tujini 0 0 

55 
VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(561+569) 

0 0 

550 
Odplačila domačega dolga 
(562+563+564+565+566+567+568) 

0 0 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 0 0 

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 0 0 

5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 0 0 

5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 0 0 

5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 0 0 

5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 0 0 

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 0 0 

551 Odplačila dolga v tujino 0 0 

  
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
(550-560) 

0 0 

  
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(560-550) 

0 0 

  
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(485+524+570)-(486+525+571) 

130.404 0 

  
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(486+525+571)-(485+524+570) 

0 57.991 
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IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

od  1.1. do 31.12.2019 
    
  Postavka 2019 2018 
    

750 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(501+502+503+504+505+506 
+507+508+509+510+511) 

0 0 

7500 
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in 
zasebnikov 

0 0 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 0 0 

7502 
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, 
ki so v lasti države ali občin 

0 0 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 0 0 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 0 0 

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 0 0 

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 0 0 

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 0 0 

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 0 0 

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 0 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 0 

440 
V. DANA POSOJILA 
(513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523) 

0 0 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 0 0 

4401 Dana posojila javnim skladom 0 0 

4402 
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti 
države ali občin 

0 0 

4403 Dana posojila finančnim institucijam 0 0 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 0 0 

4405 Dana posojila občinam 0 0 

4406 Dana posojila v tujino 0 0 

4407 Dana posojila državnemu proračunu 0 0 

4408 Dana posojila javnim agencijam 0 0 

4409 Plačila zapadlih poroštev 0 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 0 

  
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
(500-512) 0 0 

  
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
(512-500) 0 0 

 



 

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 
na dan 31.12.2019 

            

NAZIV 
Oznaka 
za AOP 

 Z N E S E K 

Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednost 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

Amortizacija 
 Neodpisana 

vrednost (31.12.) 

 
Prevrednotenje 

zaradi 
okrepitve  

Prevrednotenje 
zaradi 

oslabitve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 (3-4+5-6-7+8-

9) 
11 12 

 I. Neopredmetena dolgoročna sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v upravljanju 
(701+702+703+704+705+706+707) 

700 239.655 197.616 128.239 0 671 664 16.036 154.235 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 122.729 113.055 117.482 0 0 0 3.825 123.331 0 0 

C. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. Oprema 706 108.914 76.556 10.757 0 664 664 12.211 30.904 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 8.005 8.005 0 0 0 0 0 0 0 0 

II.  Neopredmetena dolgoročna sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v lasti 
(709+710+711+712+713+714+715) 

708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Neopredmetena dolgoročna sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v finančnem 
najemu (717+718+719+720+721+722+723) 

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena dolgoročna sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL 
na dan 31.12.2019 

 

Naziv 
Oznaka 
za AOP 

Znesek 
naložb in 

danih posojil  
(1.1.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih posojil 
(1.1.) 

Znesek 
povečanja 
naložb in 

danih posojil 

Znesek 
povečanj 

popravkov 
naložb in 

danih posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
naložb in 

danih posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 
naložb in 

danih posojil 

Znesek 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Knjigovodska 
vrednost 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Znesek 
odpisanih 
naložb in 

danih posojil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12 

I. Dolgoročne finančne naložbe 
(801+806+813+814) 

800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Naložbe v delnice 
(802+803+804+805) 

801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Naložbe v deleže 
(807+808+809+810+811+812) 

806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko 
d.d. 

810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko 
d.o.o. 

811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, 
umetniška dela in podobno 

813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 
(815+816+817+818) 

814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1. Namensko premoženje, preneseno javnim 
skladom 

815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim 
osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji 
lasti 

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti 
(820+829+832+835) 

819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno dana posojila 
(821+822+823+824+825+826+827+828) 

820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih 
papirjev 
(830+831) 829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Dolgoročno dani depoziti 
(833+834) 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Skupaj 
(800+819) 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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16 RAZČLENITVE IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIMA IZKAZOMA 
 
 
16.1 Bilanca stanja  
 
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
 
Zavod med dolgoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami na dan 31.12.2019 ne beleži razmejenih 
stroškov.  
 
Neopredmetena sredstva 
 
Tabela stanja premoženjskih pravic po virih financiranja: 

Dolgoročne premoženjske pravice:  programi   31.12.2019 31.12.2018 
* proračun   3.532 4.808 
* proračun - projekt IT  117.462 0 
* drugi javnofinančni viri   2.337 4.865 
Skupaj   123.330 9.673 

 
Pregled nabave premoženjskih pravic: 

Naziv kom cena Vrednost 
NADGRADNJA INF.SISTEMA - FAZA 1-3 1 117.462 117.462 
NADGRADNJA INF.SISTEMA - FAZA 3 1 20 20 
Skupaj    117.482 

 
V letu 2019 je zavod zaključil postopek izvedbe javnega naročila, katerega predmet je bila »Nadgradnja 
in vzdrževanje informacijskega sistema za vodenje akreditacijskih postopkov« ter z izbranim ponudnikom 
sklenil pogodbo. Izvedene so bile vse predvidene faze za leto 2019 v skupni višini 117.482€. Projekt 
financira Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi pogodbe št. 2550-18-311044 z dne 27.8.2018. 
 
Opredmetena osnovna sredstva 
 
Tabela stanja opreme po virih financiranja: 

Naziv 31.12.2019 31.12.2018 
* proračun 15.696 9.863 
* drugi javnofinančni viri 8.079 13.506 
* vlaganja v sredstva v tuji lasti 7.130 8.990 
Skupaj 30.905 32.359 

 
Tabela nabave opredmetenih osnovnih sredstev 
 
Pregled nabave in dograditve opreme iz sredstev proračuna: 

Naziv kom cena Vrednost 
PISARNIŠKI STOL 3 360 1.080 
STREŽNIK  1 1.691 1.691 
STREŽNIK  1 1.189 1.189 
RAČUNALNIK Z DODATKI 2 2.113 4.225 
LASERSKI TISKALNIK (del) 1 1.815 1.815 
Skupaj 8   10.000 

 
Pregled nabave in dograditve opreme iz drugih javno finančnih virov: 

Naziv kom cena Vrednost 
LASERSKI TISKALNIK (del) 1 253 253 
MONITOR 1 209 209 
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PISARNIŠKI STOL 1 295 295 
Skupaj 3   757 

 
 
Tabela izločenih opredmetenih osnovnih sredstev 
 
Izločena oprema (konto 040), investirana iz sredstev proračuna in drugih javnofinančnih virov: 

Naziv kom Neodpisana  vrednost 
RAČUNALNIK NAMIZNI HP PD600G1 1 0 
Skupaj 1 0 

 
Izločen drobni inventar (konto 041,320), investirana iz sredstev proračuna in drugih javnofinančnih virov: 

Naziv kom Neodpisana  vrednost 
OBUVALO TYVEK (enkratna uporaba) 2 0 
KAPUCA TYVEK (enkratna uporaba) 2 0 
HALJA COVERST (enkratna uporaba) 2 0 
Skupaj 6 0 

 
 
Tabela gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je priloga poročila. 
 
Javni zavod je nakup neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev opravil v skladu z dolgoročnim 
načrtom planiranih investicij in investicijskega vzdrževanja ter finančnim načrtom za leto 2019. Pretežni 
del investicij je bil financiran iz proračunskih sredstev (10.000 €), ostalo pa iz presežka prihodkov nad 
odhodki leta 2018. 
 
Sredstva javnega zavoda niso zastavljena. Popis sredstev je bil opravljen v skladu s predpisi. Inventurna 
komisija je v zapisniku o popisu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev predlagala, da se 
oprema zaradi dotrajanosti in raznih okvar v višini 679 € izloči iz uporabe. Izločena sredstva so bila v 
celoti amortizirana oziroma izločena brez neodpisane vrednosti.  Predlog je bil s strani direktorja sprejet, 
tako da se je oprema v zgoraj navedeni višini na podlagi sklepa o izločitvi neopredmetenih in 
opredmetenih osnovnih sredstev izločila iz registra osnovnih sredstev in knjigovodskih evidenc. 
 
Dobroimetje pri bankah 
 

naziv 31.12.2019 31.12.2018 
Denarna sredstva na računu 191.759 60.079 
Skupaj 191.759 60.079 

 
Javni zavod v letu 2019 ni imel likvidnostnih težav. Presežki preteklih let, ki zavodu omogočajo normalno 
mesečno poslovanje, zagotavljajo, da so vse obveznosti poravnane v skladu z valuto in v rokih, ki jih 
določa zakon. 
Javni zavod je med letom prosta denarna sredstva iz drugih javnofinančnih virov, ki še niso bila 
uporabljena in so ostala na podračunu, vključil v sistem enotnega zakladniškega računa. Pri tem je 
spoštoval načelo varnosti, likvidnosti in donosnosti, skladno s Pravilnikom o nalaganju prostih denarnih 
sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna ter ožjih delov občin, ki so pravne 
osebe. 
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Poslovne terjatve 
 

naziv 31.12.2019 31.12.2018 
Kratkoročne poslovne terjatve 246.452 212.982 
- do kupcev v državi 166.061 167.216 
- do kupcev v tujini 8.686 4.269 
- predujmi dobaviteljem v državi  1.229 0 
- predujmi dobaviteljem v tujini 396 0 
- do uporabnikov enotnega kontnega načrta 70.080 41.498 
Kratkoročne terjatve za depozit pri zakladnici 0 0 
Kratkoročne terjatve iz financiranja 148 148 
Kratkoročne terjatve do ZZZS 2.933 94 
Terjatve za vstopni DDV 3.250 3.360 
Terjatve za plačan DDPO 0 460 
Ostale kratkoročne terjatve 4.388 10.340 
Skupaj 257.171 227.384 

 
 
Starostna struktura terjatev:  

naziv 31.12.2019 31.12.2018 
Ne zapadle terjatve do kupcev 215.309 136.690 
Ne zapadle terjatve do drugih 12.344 14.401 
Skupaj ne zapadle terjatve 227.653 151.091 
Terjatve, zapadle do 30 dni 7.144 52.874 
Terjatve, zapadle nad 30 do 90 dni 17.230 20.257 
Terjatve, zapadle nad 90 dni 5.144 3.162 
Skupaj zapadle terjatve 29.518 76.292 
Skupaj 257.171 227.384 

 
Kratkoročne poslovne terjatve so nezavarovane, zavod pa ima pravico do odvzema akreditacijske listine, 
v kolikor kupci v daljšem časovnem obdobju ne poravnajo svojih obveznosti oziroma ni mogoč drugačen 
dogovor. Popravek vrednosti terjatev oblikuje zavod skladno s kriteriji, ki so navedeni v poglavju 
računovodskih usmeritev.  
 
Stečajni postopki, ki so bili začeti nad dolžniki v letih 2013, 2014 in 2018 še niso zaključeni. Priznane 
terjatve s pripadajočimi zamudnimi obrestmi znašajo skupaj 13.607 €. Za terjatve do kupcev v stečajnem 
postopku je bil narejen ustrezen popravek vrednosti terjatev. 
 
Drugih dvomljivih terjatev ni bilo ugotovljenih. Na presečni dan je najstarejša tekoča terjatev (delno odprt 
račun) znašala 2.000 €, ki je zapadla v plačilo meseca junija, ostale odprte terjatve so zapadle v plačilo 
konec meseca oktobra, novembra in v decembru.  
Čez celo leto potekajo redne mesečne aktivnosti za poplačilo odprtih terjatev. Vse terjatve se skušajo 
najprej izterjati brez sodnih postopkov. V letu 2019 je bila za odprte terjatve vložena ena izvršba, ki je bila 
v celoti plačana. 
 
Zavod terjatve do kupcev ne uporablja kot jamstvo za dolgove. 
 
Aktivne časovne razmejitve 
 

naziv 31.12.2019 31.12.2018 
Kratkoročno odloženi stroški 24.876 9.498 
Prehodno ne zaračunani prihodki 0 5.336 
Skupaj 24.876 14.834 

 
Aktivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške poslovanja v tistem delu, ki se 
nanašajo na prihodnje poslovno leto in sicer stroške ocenjevalcev, zavarovanja, licenc in članarine.  
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Kratkoročne obveznosti 

naziv 31.12.2019 31.12.2018 
Kratkoročne obveznosti za predujme  0 0 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 107 0 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 83.274 66.040 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 41.392 26.870 
Kratkoročne obveznosti do EKN 5.132 7.873 
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja:     
- kratkoročne obveznosti za dajatve na plače 34 0 
- davek od dohodka pravnih oseb 8.920 0 
- obveznosti za DDV 23.421 14.228 

- druge kratkoročne obveznosti  106 0 

Skupaj 162.386 115.011 
 
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev izvirajo iz izvirnih knjigovodskih listin. Vse obveznosti 
do dobaviteljev v tujini so bile na zadnji dan poslovnega leta 31.12.2019 v valuti EUR. Na presečni dan 
je imel zavod 9.134 € zapadlih obveznosti, ki so bile poravnane prvi delovni dan naslednjega leta.  
 
Pasivne časovne razmejitve 

naziv 31.12.2019 31.12.2018 
Vnaprej vračunani stroški 55.635 40.569 
Kratkoročno odloženi prihodki 93.383 28.873 
Skupaj 149.018 69.442 

 
Vnaprej vračunani stroški zajemajo stroške, ki se nanašajo na tekoče poslovno leto, pa zanje še nismo 
prejeli izvirnih listin do konca poslovnega leta ter avtorske honorarje za opravljeno delo v tekočem letu, 
ki so bili izplačani v letu 2020. Nanašajo se na poslovanje iz proračuna in iz drugih javnofinančnih virov, 
kot so stroški zunanjih ocenjevalcev pri izvajanju akreditacijskih postopkov izvedenih v letu 2019 in v 
naprej vračunani stroški revizije leta 2019. 
Odloženi prihodki vključujejo v letu 2019 pridobljena sredstva za planirane aktivnosti razvoja na področju 
direktiv in GDPR, ki pa se zaradi zunanjih razlogov niso uspele realizirati v celoti. Pogoji za razvoj obeh 
projektov bodo omogočeni v letu 2020, zato so se še neporabljena namenska sredstva prenesla v 
naslednje leto. 
 
Kratkoročno odloženi prihodki za leto 2019 zajemajo tisti del sredstev za financiranja osnovne dejavnosti, 
ki so bili predloženi pristojnemu ministrstvu že v letu 2019, nanašajo pa se na leto 2020. 
 
 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 

naziv 31.12.2019 31.12.2018 
Obveznosti za NS in OOS 161.540 44.324 
Presežek prihodkov nad odhodki 155.882 116.571 
* proračun 10.691 10.691 
* drugi javnofinančni viri 145.191 105.880 
Skupaj 317.422 160.895 
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Tabela gibanja za obveznosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
 

naziv Proračun Proračun - 
projekt IT 

Drugi 
javnofinančni 

viri 
Skupaj 

Stanje 1.1.2019 23.668 0 20.656 44.324 
Prilivi za nakup sredstev 10.000 117.462 0 127.462 
Prilivi od prodaje opreme 0 0 0 0 
Odtujitve opreme 0 0 0 0 
Prenos iz presežka prihodkov 0 0 1.896 1.896 
Prenos sredstev iz donacij 0 0 0 0 
Amortizacija sredstev -7.303 0 -4.839 -12.142 
Stanje 31.12.2019 26.365 117.462 17.713 161.540 

 
 
Tabela gibanja presežka prihodkov nad odhodki oziroma odhodki nad prihodki 
 

naziv Proračun Proračun - 
projekt IT 

Drugi 
javnofinančni 

viri 
Skupaj 

Stanje 1.1.2019 10.691 0 105.880 116.571 
Rezultat poslovnega leta 0 0 41.207 41.207 
Prenos na obvez. za sred. v 
upravljanju 0 0 -1.896 -1.896 
Stanje 31.12.2019 10.691 0 145.191 155.882 

 
V tabeli so izkazana sredstva prihodkov nad odhodki javnih financ iz različnih virov financiranja. 
 
Iz tabele je razvidno, da so sredstva leta 2019 v višini 41.207 €, ki izhajajo iz pozitivnega poslovanja, na 
razpolago za pokrivanje bodočih odhodkov nad prihodki ali pa se razporedijo za druge namene v zvezi z 
opravljanjem dejavnosti zavoda v skladu s predpisi in ustanovitvenim aktom. 
 
Na kontih izven bilančne evidence zavod spremlja prosta sredstva, ki jih lahko nameni za bodoče 
investicije. Stanje le-teh je na presečni dan poslovnega leta 7.305 €. Prav tako zavod izven bilančno 
beleži evidenco prejetih bančnih garancij (garancija za dobro izvedbo storitev naročila Nadgradnje in 
vzdrževanja informacijskega sistema za vodenje akreditacijskih postopkov, v višini 23.210 €). 
 
16.2 Izkaz prihodkov in odhodkov 
 
Čisti prihodki iz poslovanja 
 

naziv 2019 2018 
Prihodki iz poslovanja     
* proračun - redna dejavnost (MGRT) 555.675 492.675 
* proračun - projekt prenove IT SA (MOP) 5.578 21.960 
* prihodki iz postopkov akreditacije 1.355.370 1.322.768 
* izvajanje izobraževanja 14.635 20.693 
* mednarodno sodelovanje 6.602 11.476 
* odprava kratkoročno razmejenih stroškov in 
predhodno ne zaračunanih prihodkov 0 5.336 
Skupaj 1.937.860 1.874.908 

 
Javni zavod se je za opravljanje svoje osnovne dejavnosti v letu 2019 delno financiral iz državnega 
proračuna, drugi del pa so predstavljala sredstva iz drugih javnofinančnih virov – prodaja storitev 
akreditacije. S proračunskimi viri Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo se zagotavlja 
financiranje osnovnega delovanje zavoda (plače sedmih zaposlenih, del materialnih stroškov in 
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investicije), in sicer na podlagi pogodbe o financiranju, št. SA/19-127710-AG ter dodatka št. 1. V letu 
2018 je zavod sklenil tudi pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor, ki pokriva financiranje prenove in 
posodobitve informacijskega sistema Slovenske akreditacije (št. 2550-18-311044). Le-ta predvideva 
financiranje in izvedbo aktivnosti do leta 2021 v skupni višini 250.000 €. 
Največji delež prihodkov poslovanja izhaja iz postopkov povezanih neposredno z akreditiranjem oziroma 
ocenjevanjem. V letu 2019 je bilo strankam zaračunano 1831 ocenjevalnih dni. Cena ocenjevalnega dne 
je določena na podlagi Pravilnika o oblikovanju cene storitev Slovenske akreditacije (S10) in se je marca 
2018 iz 700 € povišala na 736 €. 
Prihodki iz mednarodnega sodelovanja se nanašajo na povračilo stroškov sodelovanja v komisijah EA in 
peer-evalvacijah, prihodki izobraževanja pa predstavljajo pobrane kotizacije za udeležbo na Dnevu 
akreditacije 2019 ter kotizacije za dogodek EA CC Working Group Food, ki ga je zavod organiziral v 
Ljubljani. 
 
V letu 2019 je javni zavod pridobival prihodke le iz javne službe.  
 
 
Finančni prihodki 
 

naziv 2019 2018 
Finančni prihodki iz obresti in pozitivnih tečajnih razlik     
* proračun 38 132 
* drugi viri 487 466 
Skupaj 525 598 

 
Finančni prihodki izvirajo iz naslova prihodkov od zamudnih obresti zaradi prepozno plačanih računov 
kupcev ter pozitivnih tečajnih razlik pri plačilih računov v tujih valutah. 
 
Drugi prihodki 
 
naziv 2019 2018 

* proračun 0 0 

* drugi viri 1.587 1.223 

Skupaj 1.587 1.223 

 
Drugi prihodki so v letu 2019 znašali 1.587 €. Po vsebini gre za prihodke iz naslova plačanih stroškov 
opominov in ostalih medletnih izravnav ter naknadno odobrenih popustov, ki izvirajo iz priznanega 
bonusa pri zavarovalnih premijah. 
 
Prevrednotovalni poslovni prihodki 
 
naziv 2019 2018 

* proračun 0 0 

* drugi viri 49 246 

Skupaj 49 246 

 

Prevrednotovalni poslovni prihodki so nastali z odtujitvijo oziroma prodajo opredmetenih osnovnih 
sredstev, t.j. zastarelih mobilnih telefonov in enot za varnostno kopiranje, zaposlenim (sklep direktorja št. 
450-0001/19-0003). 
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Odhodki iz poslovanja 

 
Stroški blaga, materiala in storitev 
 
naziv 2019 2018 

Stroški porabljenega materiala 25.492 25.590 

- stroški pisarniškega materiala 6.340 7.062 

- stroški energije 12.154 11.238 

- drugi stroški materiala 6.998 7.290 

Stroški storitev 983.565 1.037.949 

- stroški telekomunikacij in pošte 11.387 11.754 

- tekoče vzdrževanje objektov in opreme 25.521 23.098 

- najemnine 70.749 58.693 

- hotelske storitve, prevozni stroški (letalo, taksi,..) in   
povračila stroškov zaposlencev v zvezi z delom  

60.162 53.917 

- stroški plačilnega prometa 350 406 

- zavarovanje odgovornosti in opreme 6.277 7.267 

- stroški računovodskih, revizijskih, svetovalnih in 
pravnih storitev 32.467 47.449 

- stroški izobraževanja 27.848 20.997 

- stroški mednarodnih konferenc 7.666 5.654 

- licence in  računalniški programi do 500 € 593 940 

- stroški reklame 8.569 7.762 

- stroški reprezentance 7.176 16.395 

- podjemno delo, drugi odhodki 5.218 3.642 

- študentsko delo 15.304 12.658 

- stroški zunanje in notranje presoje (peer evalvacija) 5.240 24.140 

- stroški izvajanja akreditacij - domače fizične osebe 90.647 102.113 

- stroški izvajanja akreditacij - domače pravne osebe 188.342 192.870 

- stroški izvajanja akreditacij - tuje fizične osebe 254.665 257.498 

- stroški izvajanja akreditacij - tuje pravne osebe 144.333 173.274 

- stroški zunanje podpore sistema 2.590 2.482 

- prevajanje 13.364 8.259 

- sejnine članov sveta 1.394 701 

- stroški posredovanja delavcev 0 4.853 

- drugi stroški storitev 3.703 1.126 

 
Stroške materiala in storitev smo, glede na finančni načrt ter oceno tveganja, mesečno spremljali in 
zagotavljali ustrezen obseg posamezne vrste. 
Stroški porabljenega materiala so primerljivi s preteklimi leti in so fiksen strošek ter zajemajo porabo 
elektrike, ogrevanja, standardov, pisarniškega materiala. Med stroški storitev največji del, to je 69 %, 
predstavljajo storitve zunanjih ocenjevalcev, ki so se v primerjavi z letom 2019 zmanjšale za dobrih 6 %. 
Razlog zmanjšanja je v izvedbi večjega števila opravljenih ocenjevalnih dni z notranjimi ocenjevalci ter 
izbiri ugodnejših zunanjih ocenjevalcev. 
V letu 2019 je bil, poleg organizacije vsakoletnega dneva akreditacije, večji projekt oziroma strošek 
storitev organizacija dogodka EA CC Working Group Food v Sloveniji (stroški izobraževanja in 
organizacije). 
Bistveno so se povečali tudi stroški najemnin, saj smo imeli za leto 2019 sklenjeno z Ministrstvom za 
javno upravo pogodbo za najem sejne sobe. V primerjavi s preteklim letom so bili višji tudi stroški 
povezani službenimi potmi, kar je posledica večjega števila opravljenih ocenjevanj ter udeležbe na 
mednarodnih dogodkih. Zaradi prilagoditve internih dokumentov novim zahtevam in prevajanja le teh, so 
se povečali tudi stroški povezani s prevajanjem. 
 
V decembru 2019 smo na Brdu pri Kranju organizirali vsakoletno izobraževanje »Dan akreditacije«, ki je 
bilo tudi letos plačljivo, s čimer smo pokrivali stroške prostora in prehrane. 
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Stroški dela 

 

  2019 2018 

naziv Proračun 
Drugi 

javnofin. 
viri 

Skupaj Proračun 
Drugi 

javnofin. 
viri 

Skupaj 

Stroški plač in nadomestil 317.919 371.538 689.457 293.833 337.351 631.184 
Stroški dajatev na plače 50.727 59.086 109.813 46.910 53.631 100.541 
Drugi stroški dela 17.344 36.844 54.188 15.247 36.640 51.887 
Skupaj 385.990 467.468 853.458 355.990 427.622 783.612 

 
 
Na zadnji dan leta 2019 je bilo po kadrovski evidenci redno zaposlenih 22 delavcev. V letu 2019 smo, v 
skladu s potrjenim kadrovskim načrtom, zaposlili eno osebo na delovnem mestu organizator 
akreditacijskih postopkov.  
 
Na podlagi delovnih ur je bilo v letu 2019 v povprečju iz sredstev proračuna financiranih 7 delavcev, iz 
drugih virov pa 14 (15) delavcev. V primerjavi s preteklim letom so se stroški plač zvišali predvsem zaradi 
sprejetega Dogovora o plačah in stroških dela v javnem sektorju, ki so ga sklenili vlada RS in predstavniki 
sindikatov javnega sektorja konec leta 2018 (Uradni list RS, št. 80/18) in katerega finančni učinki so se 
odražali v letu 2019 in dalje (posledično višji stroški osnovnih plač, višji regres za letni dopust). 
 
Odpisi vrednosti sredstev 
 
Odpisi vrednosti sredstev, ki bremenijo obveznosti za sredstva v upravljanju 

naziv 2019 2018 
Amortizacija materialnih pravic 2.736 2.724 
Amortizacija opreme 9.405 5.004 
Amortizacija drobnega inventarja 0 6.886 
Skupaj 12.142 14.614 

 
Odpisi vrednosti neopredmetenih sredstev, opreme in drugih opredmetenih sredstev, katerih nakup je 
financiran iz namenskih sredstev proračuna ali iz presežka prihodkov nad odhodki, bremenijo obveznosti 
za sredstva v upravljanju, kar je razvidno iz tabele gibanja za obveznosti neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev. 
 
Odpisi vrednosti sredstev: 

naziv 2019 2018 
Amortizacija materialnih pravic 1.089 1.089 
Amortizacija opreme 2.806 3.467 
Amortizacija drobnega inventarja 0 0 
Skupaj 3.894 4.555 

 
Amortizacija osnovnih sredstev se pokriva iz prihodkov, zaračunanih naročnikom storitev. Kalkulacija 
cene na trgu pokriva vse neposredne stroške, potrebne za izvajanje storitev, med katerimi je vračunana 
tudi amortizacija.  
 
Drugi stroški 
 

naziv 2019 2018 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 1.496 1.475 
Članarina v mednarodnih združenjih 16.962 16.867 
Članarina v domačih neprofitnih organizacijah 252 252 
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Članarina druga 80 170 
Sodne takse 44 44 
Skupaj 18.834 18.809 

 
SA je polnopravna članica Evropskega združenja za akreditacijo (EA), Mednarodnega združenja za 
akreditacijo laboratorijev (ILAC) in Mednarodnega foruma za akreditacijo (IAF). Za ta združenja plačuje 
tudi letno članarino. 
 
Finančni odhodki 
 

naziv 2019 2018 
Stroški obresti in negativne tečajne razlike     
* proračun 44 82 
* drugi viri 120 3 
Skupaj 164 85 

 
Finančni odhodki predstavljajo zamudne obresti in negativne tečajne razlike, ki so posledica poslovanja 
s tujino. 
  
 
Davek od dohodka pravnih oseb 
 
S 1.1.2008 se je pričel uporabljati Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti za 
zavezance iz 9. člena ZDDPO-2 (UL RS 109/07). Sprememba tega Pravilnika je bila objavljena 28.8.2009 
(UL RS 68/09) in se uporablja tudi za poslovno leto 2019. Pravilnik podrobno opredeljuje, kaj se šteje za 
pridobitno ali nepridobitno dejavnost. Dohodki, opredeljeni kot pridobitna dejavnost, so predmet obračuna 
dohodka od dohodka pravnih oseb.  
 
Za leto 2019 ima javni zavod na podlagi obračuna davka od dohodka pravnih oseb obveznosti za plačilo 
davka v višini 11.995 €. 
 
Poslovni rezultat  
 

Javnofinančni prihodki 
naziv Proračun Prorač. - IT Drugi viri Skupaj 
Prihodki iz prodaje storitev 0 0 1.376.608 1.376.608 
* prihodki od prodaje  akredit.postopkov 0   1.355.370 1.355.370 
* drugi prihodki 0   21.238 21.238 
* prihodki od odprave rezervacij 0 0 0 0 
Prihodki iz proračuna 555.675 5.578 0 561.253 
* prihodki iz proračuna za opravljanje 
dejavnosti 

555.675 5.578 0 561.253 

Prihodki iz financiranja 38 0 487 525 
Drugi prihodki 0 0 1.587 1.587 
Prevrednotovalni prihodki 0 0 49 49 
Skupaj 555.713 5.578 1.378.731 1.940.022      
Javnofinančni odhodki 
naziv Proračun Prorač. - IT Drugi viri Skupaj 
Stroški materiala 15.820 0 9.672 25.492 
Stroški storitev 135.401 5.578 842.586 983.565 
Amortizacija 0 0 3.894 3.894 
Stroški dela 385.990 0 467.468 853.458 
Drugi stroški 18.458 0 376 18.834 
Finančni odhodki 44 0 120 164 
Drugi odhodki 0 0 21 21 
Prevrednotovalni poslovni odhodki 0 0 1.392 1.392 
Skupaj 555.713 5.578 1.325.529 1.886.820      
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Rezultat poslovanja pred obdavčitvijo 0 0 53.202 53.202 
Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 11.995 11.995 
Rezultat poslovanja po obdavčitvi 0 0 41.207 41.207 

 
Zavod v tekočem poslovnem letu ni opravljal prodaje blaga in storitev na trgu, zato se vsi izkazani prihodki 
in odhodki nanašajo na opravljanje dejavnosti javne službe. 
 
V okviru slednjega je javni zavod ugotovil: 

 izid poslovanja tistega dela te dejavnosti, ki se financira z javnofinančnimi viri  (proračuna) in 
 izid poslovanja tistega dela te dejavnosti, ki se financira z drugimi javnofinančnimi viri (prihodki 

od opravljenih storitev) 
 
Oba vira financiranja javnega zavoda sta predmet obdavčitve z davkom od dohodka pravnih oseb, izvzeti 
so viri financiranja iz naslova namenskih javnih sredstev in iz naslova prihodki od obresti na vpogled ali 
vlog, naloženih v okviru sistema EZR  ( vir: Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti 
(UL RS 109/07, 68/09). 
 
Poslovni rezultat po fiskalnem pravilu 
 

Zap. 
št. 

Konti skupine Vsebina računovodske postavke Znesek 

1. 713, 720, 740 Prihodki po denarnem toku 2.115.515,52 

2. 400, 401, 402, 420 Odhodki po denarnem toku 1.985.111,27 

3. (3 = 1 - 2) Presežek prihodkov po načelu denarnega toka 130.404,25 

4. 220, 221, 230, 231, 
240, 242, 290, 291 

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne 
razmejitve -311.403,22 

5. 980 - (00 do 05) Neporabljena obveznost do virov sredstev,  ki 
predstavlja neporabljena sredstva za investicije -7.305,37 

6. (6 = 3 - 4 - 5) Znesek primanjkljaja po fiskalnem pravilu -188.304,34 

 
 
Na  podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 je zavod izračunal  
rezultat tudi po fiskalnem pravilu. Rezultat kaže, da zavod ni ustvaril presežka te vrste.
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17 SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
 
ADR - sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga   
AfN projekt – Projekt Akreditacija za namen priglasitve (Accreditation for Notification – AfN) 
ATS – Akreditacijski organ Srbije 
BAS – Bolgarski akreditacijski organ 
CAI – Češki akreditacijski organ 
CO – certifikacijski organ 
CoC - akreditacija certifikacijskega organa za certificiranje izvajanja sledljivosti lesa in ostalih gozdnih 
proizvodov po PEFC ST 2002:2013. 
COFRAC – Francoski akreditacijski organ 
CPR – gradbena uredba  - Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 
2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 
89/106/EGS (CPR) 
CS – certifikacijski organi za sisteme vodenja 
DAkkS – Nemški akreditacijski organ 
DANAK – Danski akreditacijski organ 
EA – Evropsko združenje za akreditacijo (European co-operation for Accreditation) 
EA CC – Odbor za certifikacijske organe v okviru EA 
EA HCC – Horizontalni harmonizacijski odbor v okviru EA 
EA IC – Odbor za kontrolne organe v okviru EA 
EA LC – Odbor za laboratorije v okviru EA 
EA MAC – Odbor za medsebojno priznavanje akreditacij v okviru EA 
EMAS – Eco-management and Audit Scheme - sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij 
ENFSI – European Network of Forensic Science Institutes 
ENISA - Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij 
ESYD – Grški akreditacijski organ 
FALB - Forum of Accreditation and Licensing Bodies  
GA – generalna skupščina 
GDPR – kratica za General Data Protection Regulation;  Splošna uredba EU o varstvu podatkov, ki 
določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov 
GHG ali TGP – toplogredni plini 
HAA – Hrvaški nacionalni akreditacijski organ 
IAF – Mednarodno združenje za akreditacijo certifikacijskih organov (International Accreditation Forum) 
ILAC – Mednarodno združenje za akreditacijo laboratorijev (International Laboratory Accreditation 
Cooperation) 
ILC/PTs – medlaboratorijske primerjave 
IP – Informacijski pooblaščenec 
i4 – informacijski sistem, ki ga uporablja SA 
JAZMP - Javna agencija republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke 
KO – kontrolni organ 
KPK – Komisija za preprečevanje korupcije 
LK – kalibracijski laboratorij 
LP – preskuševalni laboratoriji 
MDD - Direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42/EEC (MDD) 
MJU – Ministrstvo za javno upravo 
MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
MLA/MRA – medsebojni sporazum o priznavanju akreditacij 
NMi – nacionalna meroslovna inštitucija 
MOP – Ministrstvo za okolje in prostor 
MP – Ministrstvo za pravosodje 
OA – Odbor za akreditacijo 
OUS – organi za ugotavljanje skladnosti 
RM – referenčni materiali (Reference materials) 
RvA – Nizozemski akreditacijski organ 
SIST – Slovenski inštitut za standardizacijo 
SNAS – Slovaški akreditacijski organ 
SOC – strokovni ocenjevalec 
SOK – Sektorski odbor za kemijo 
SOM – Sektorski odbor za meroslovje 
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SOMB – Sektorski odbor za mikrobiologijo 
SOMED – Sektorski odbor za medicinske laboratorije 
STR – strokovnjak 
SZKKLM – Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino 
SWEDAC – Švedski akreditacijski organ 
TFG – delovna skupina v okviru MAC zadolžena za pripravo poročila o evalvacijskem poročilu 
TGP – toplogredni plini 
UKAS – Angleški akreditacijski organ 
UM – Urad RS za meroslovje 
UVHVVR - Uprava Republika Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
VOC – vodilni ocenjevalec 
WG – delovna skupina 
VP – vodja področja 
ZCG – Zavod za certifikacijo gozdov 
ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
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18 PRILOGE 
 
Poročilo o notranji reviziji za leto 2019 
 
Poročilo neodvisnega revizorja 



 

 

 
 
 

LETNO  POROČILO  NOTRANJE  REVIZIJE  ZA LETO 2019 
javnega zavoda Slovenska akreditacija 

 
 
 
Pravna podlaga notranje revizije 

V skladu z zahtevo 100. člena Zakona o javnih financah in Pravilnika o usmeritvah za usklajeno 
delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ je vodstvo zavoda zavezano k vzpostavitvi notranje 
revizije. Z njo se v skladu s predpisi zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega 
poslovodenja in notranjih kontrol ter svetovanje za izboljševanje poslovanja. Za zagotovitev notranje 
revizije je v skladu z Zakonom o javnih financah odgovoren predstojnik zavoda, izvajalec notranje 
revizije pa za njeno strokovno izvedbo. 
 
Opis in splošna ustreznost notranjega nadzora v zavodu 

Zavod ima v letu 2019 vzpostavljen ustrezen sistem (register tveganj) za ocenjevanje in obvladovanje 
tveganj, s katerimi se sooča in primerno kontrolno okolje. Cilji so opredeljeni in merljivi, pomembna 
tveganja so ocenjena, sistem notranjih kontrol, informiranja in komuniciranja je vzpostavljen. 
Odgovornost zavoda za vzpostavitev notranjega nadzora in notranje revizije se izvaja. 
 
Uresničevanje letnega načrta notranje revizije 

Predmet pregleda notranje revizije v letu 2019 je bil pregled pravilnosti obračuna plač v novem plačnem 
sistemu. Notranji reviziji niso bile dodeljene ali se od nje pričakovale vloge ali naloge zunaj področja 
notranjega revidiranja. Zavod je razpolagal z ustreznimi viri za izvedbo notranje revizije. 
 
Revizijska priporočila in njihovo uresničevanje 

Notranja revizija pomembnih nepravilnosti ali nesprejemljivih tveganj za zavod na področju 
revizijskega pregleda ne ugotavlja. Na podlagi revizijskega pregleda notranja revizija ugotavlja, da ima 
zavod na področju plač vzpostavljene in delujoče ustrezne notranje kontrole, ki zagotavljajo: 
- da se plače zaposlenih obračunavajo in izplačujejo v skladu s predpisi,     
- da se plače zaposlenih dokumentirajo v skladu s predpisi in dobro poslovno prakso. 
 
Program zagotavljanja in izboljševanja kakovosti notranje revizije 

Program zagotavljanja in izboljševanja kakovosti vključuje razvoj in izvajanje spremljanja delovanja 
notranje revizije v okviru vsakega posla. Izvaja se s ciljem v največji možni meri zagotavljati 
organiziranost in izvajanje notranje revizije v skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje.  
 
Organizacijska neodvisnost notranje revizije 

Notranja revizija je bila funkcijsko podrejena predstojniku zavoda. Pri njenem delu ji je bila 
zagotovljena neodvisnost pri določanju obsega notranjega revidiranja, izvajanju dela in sporočanju 
izidov. Zagotovljen je bil ustrezen dostop do dokumentov in oseb, povezanih z notranjo revizijo.  
 
 
Ljubljana, 3.2.2020       Modra notranjerevizijska hiša, d.o.o.  

 Državna notranja revizorka 
 
 Mag. Renata Vuga   






