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V žarišËu

Leto 2008 bo za akreditacijo
zapisano v zgodovino

P

Dr. Boštjan Godec
Direktor Slovenske akreditacije
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reteklo leto je bilo za akreditacijo prelomno,
saj je prviË v zgodovini dosegla zakonsko
urejenost na ravni Evrope, in sicer z Uredbo
o akreditaciji in nadzoru trga, ki neposredno velja
za vse države Ëlanice. S tem je akreditacija stopila v
novo obdobje. Enotna pravila sedaj veljajo za delovanje nacionalnih akreditacijskih organov, pristojnih
za izvajanje akreditacijskih postopkov na podroËju
svoje države. Ti so Ëlani EA — Evropskega združenja za akreditacijo, katerega osnovno poslanstvo je
poskrbeti za harmonizacijo delovanja svojih Ëlanov
v praksi in vzdrževati sistem medsebojnega priznavanja akreditacij. Akreditacija se z novo uredbo širi
tudi na novo podroËje, to je ocenjevanje organov za
ugotavljanje skladnosti, ki delujejo kot priglašeni organi posamezne države.
¶ Tudi za Slovensko akreditacijo lahko reËemo, da
je bilo leto 2008 zelo živahno. Število vseh slovenskih akreditiranih organov, ki vzdržujejo akreditacijo,
je že preseglo 'magiËno mejo' 200. NajveË aktivnosti
je bilo v kontrolnih organih, ki delujejo na podroËju
opreme pod tlakom. Prav tako se širijo tudi razliËna
strokovna podroËja, na katerih naši akreditirani organi delujejo. Kljub omejenim ﬁnanËnim virom, s
katerimi smo se sooËali v zaËetku leta 2008, smo
uspeli nadaljevati s projektom uvedbe akreditiranja
na podroËju medicinskih laboratorijev.
¶ V Slovenski akreditaciji se zavzemamo za skrajšanje rokov pri obravnavi strank in s tem doseËi
veËjo odzivnost. ReËemo lahko, da smo v lanskem
letu precej naredili tudi pri vkljuËevanju ustreznih
ocenjevalcev v sistem akreditiranja.

¶ Vedno pomembnejše pa postaja sodelovanje
vseh zainteresiranih strani za akreditacijo. Dobro
sodelujemo z Uradom za meroslovje in Slovenskim
inštitutom za standardizacijo kot predstavnikoma
tehniËne kakovostne infrastrukture. Seveda pa bo
z novo vlogo, ki jo akreditacija dobiva, postala v letu
2009 naša prednostna naloga okrepiti dobro sodelovanje z državo, predvsem z razliËnimi ministrstvi,
ki imenujejo priglašene organe in druge organe, ki
delujejo na reguliranem podroËju
¶ V teh nestabilnih Ëasih se vsi vedno bolj zavedamo, kako pomembno je zaupanje. Bistvo akreditacije pa je ravno zaupanje, in to zaupanje v delo, ki ga
opravijo organi za ugotavljanje skladnosti.
¶ Letošnje leto predstavlja za nas velik izziv. PriËakujemo namreË nadaljnjo rast zahtev po akreditacijah in širitev na nova strokovna podroËja, Ëaka nas
nova naloga, povezana z ocenjevanji organov za
ugotavljanje skladnosti po direktivah, sooËamo pa
se tudi z manj ugodnimi gospodarskimi razmerami.
A prepriËani smo, da bomo skupaj uspešni tudi v
prihodnje.

Dr. Boštjan Godec

Dogodek

Izjemna udeležba na jubilejnem
Dnevu akreditacije

K

ongresni center Brdo je bil 12. novembra
2008 prizorišËe jubilejnega 10. letnega posvetovanja o akreditaciji, ki ga je zaznamovala rekordna udeležba, saj se je osrednjega “akreditacijskega” izobraževalno-informativnega dogodka v
Sloveniji udeležilo veË kakor 270 slušateljev. Posebnost letošnjega sreËanja je bila popoldanska delavnica za kemijske in sorodne laboratorije, ki je prav
tako naletela na dober sprejem med udeleženci.
¶ Predsednik Sveta SA, dr. Peter VrtaËnik, je v pozdravnem nagovoru med drugim poudaril, da nas
“težavni in nestabilni Ëasi v zadnjem Ëasu še posebej spominjajo na to, kako pomembna za gospodarski napredek je graditev zaupanja; jedro zaupanja
pa sta transparentnost in tudi urejen okvir javne
regulative”. Omenil je nov “paket za proizvode”, ki
krepi in poudarja uporabo akreditacije kot temeljnega naËina za ocenjevanje usposobljenosti organov
za ugotavljanje skladnosti in ki naj bi izboljšal tudi
prosti pretok blaga znotraj EU.
¶ Novi evropski zakonodaji o akreditaciji sta bili
namenjeni tudi prvi predavanji v osrednjem delu
sreËanja. Mag. Vinka SoljaËiÊ je predstavila pomembnejše faze priprave in sprejemanja omenjene
zakonodaje, saj je bila kot predsedujoËa delovni
skupini, ki je pripravljala t. i. “paket za proizvode”,
v njem pa je bila tudi Uredba o akreditaciji, in vodja
pogajanj med Svetom EU in Evropskim parlamentom pri sprejemanju omenjene zakonodaje vanjo
neposredno vkljuËena. Direktor SA, dr. Boštjan Godec, je v nadaljevanju poudaril nekaj nalog, ki Ëakajo SA in EA v zvezi z uvajanjem “akreditacijske”
zakonodaje.
¶ O vlogi akreditacije pri zagotavljanju merilnih rezultatov ustrezne kakovosti je spregovorila dr. Nineta Majcen, predsednica Odbora za akreditacijo pri
SA, o tem, kakšne so povezave med meroslovjem in
akreditacijo ter o njuni podpori izvajanju že omenje-

ne nove evropske zakonodaje, pa je slikovito pripovedoval dr. Philip Taylor, direktor Skupnega raziskovalnega centra Evropske komisije (EC Joint Research Centre-IRMM). Predavanje mag. Tanaska TasiÊa
o izhodišËih za validacijo in veriﬁkacijo programske
opreme v laboratorijih (za podlago je bilo uporabljeno vodilo Eurolab, Guidance for the management of
computers and software in laboratories with reference to ISO/IEC 17025:2005) je pokazalo, da je to
zelo široka tema, ki ji je v praksi pogosto namenjene premalo pozornosti. Žal zgošËenost programa ni
dopušËala podrobnejše predstavitve konkretnejših
primerov.
¶ Popoldanski del programa Dneva akreditacije
se je zaËel s predavanjem dr. Katje Otrin Debevc o
uporabi podatkov o merilni negotovosti v postopkih
ugotavljanja skladnosti. Predstavila je mednarodna vodila, splošna naËela, dotaknila pa se je tudi
uporabe podatkov o merilni negotovosti in pravil za
odloËanje glede sprejemljivosti oziroma nesprejemljivosti na osnovi rezultata in opredeljenih mejnih
vrednosti. O vlogi referenËnih materialov v merilnem
procesu je spregovoril dr. Aleš Fajgelj, ki je na tem
podroËju tudi v mednarodnem merilu med najbolj
priznanimi strokovnjaki. Svoje predavanje je podprl tudi z nekaj konkretnimi primeri, s katerimi se
sreËuje pri svojem delu na Mednarodni agenciji za
atomsko energijo (IAEA). Na vprašanje, kako uËinkovito spremljati novosti pri izdajah standardov in
kako do ažurnih podatkov o standardih, sta skušala
v predavanju odgovoriti g. Gorazd Opaškar in mag.
Jožica Škof NikoliË iz SIST.
¶ VeË kot polovica udeležencev osrednjega dela
programa se je udeležila tudi popoldanske delavnice, ki je bila prvenstveno namenjena osebju iz
kemijskih in sorodnih laboratorijev. Kako razliËno je
lahko razumevanje rezultatov kemijske analize, je
na nekaj primerih iz prakse v uvodnem predavanju
opozorila dr. Nineta Majcen in z njimi nakazala veË
dilem, ki se pogosto pojavljajo pri podajanju rezultatov kemijskih analiz. O meroslovni sledljivosti merilnih rezultatov v kemiji je spregovoril dr. Fajgelj in se
v svojem predavanju oprl tudi na izsledke projekta,
ki je prav na to temo pred nekaj leti potekal v okviru
IUPAC in pri katerem je aktivno sodeloval tudi sam.
Dr. Jože Marsel je udeležencem delavnice predstavil
vodilo EURACHEM/CITAC Measurement uncertainty
arising from sampling, v svojem predavanju pa je s
primeri skušal kar se da nazorno prikazati, zakaj je
ocena merilne negotovosti pri vzorËenju lahko zelo
pomembna ter kakšne so znaËilnosti nekaterih metod za doloËanje merilne negotovosti. Delavnico je
z dinamiËnim predavanjem o pristopih k validaciji
kemijskih postopkov in zadevnih vodilih zakljuËil dr.
Aleš Fajgelj.
¶ Nekaj utrinkov z Dneva akreditacije si lahko ogledate tudi v foto galeriji na spletni strani SA (www.
sa.gov.si).
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Novosti in spremembe dokumentov SA

N

ovost med dokumenti je vodilo OA12, Obvladovanje opreme, ki je izšlo tik pred koncem leta 2008. Vodilo izpostavlja nekatera
temeljna naËela obvladovanja opreme, ki so kljuËna
za zagotavljanje merilne sledljivosti rezultatov oziroma njihove primerljivosti. Podaja izhodišËa in povzema zahteve, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju
in ocenjevanju postopkov obvladovanja opreme v
uporabi na podroËju akreditirane dejavnosti. Del
vsebine se osredotoËa na interne kalibracije, zato
je vodilo namenjeno zlasti akreditiranim organom,
ki izvajajo kalibracije za lastne potrebe. Uporabljajo
ga lahko preskuševalni in kalibracijski laboratoriji
(slednji še zlasti pri izvajanju internih kalibracij, ki
niso sorodne akreditirani dejavnosti laboratorija).
Prav tako so vse zahteve pomembne za kontrolne
in certiﬁkacijske organe, ki v okviru akreditirane dejavnosti izvajajo meritve ali preskuse in morajo zato
upoštevati zahteve za usposobljenost laboratorijev.
¶ V decembru 2008 je bilo dopolnjeno tudi vodilo
D05-10, Vodila in razlagalni dokumenti zahtev za
usposobljenost organov za ugotavljanje skladnosti, ki v primerjavi s prejšnjo izdajo prinaša nekoliko
drugaËe strukturirano 3. poglavje, najveËjih sprememb pa je bilo deležno poglavje 3.2 Laboratoriji. V
njem so najprej navedena vodila, ki se uporabljajo
pri ocenjevanju vseh laboratorijev, nato pa vodila,
speciﬁËna za kalibracijske in preskusne laboratorije. V poglavju 3.5 so sedaj združena vodila, ki se
uporabljajo za ocenjevanje certiﬁkacijskih organov
za sisteme vodenja kakovosti in sisteme ravnanja z
okoljem.
¶ Sredi februarja 2009 je izšla tudi nova (10.) izdaja Zahtev za usposobljenost akreditiranih organov
(S04), ki po novem vkljuËuje tudi dokumente IAF, v
katerih so opredeljene dodatne zahteve za certiﬁkacijske organe za certiﬁciranje sistemov vodenja kakovosti in sistemov ravnanja z okoljem (2.4 in 2.5).

¶ Morda velja znova opozoriti na spremembe Pravil postopka akreditiranja (S03), ki so bila uveljavljena že septembra lani. Med drugim je novost
možnost, da ocenjevanec naknadno v dogovorjenem roku pripravi predloge korektivnih ukrepov (v
izjemnim primerih, ko doloËitev korektivnih ukrepov
na samem zakljuËnem sestanku ni mogoËa ali smiselna in se s tem vodilni ocenjevalec strinja). Veljavnost akreditacijske listine ni veË Ëasovno omejena
(velja do preklica oziroma dokler akreditirani organ
izpolnjuje ustrezne zahteve), v celoti pa je bila opravljena tudi uskladitev z zahtevami EA 2/13 (Cross
Frontier Policy).
¶ »istopisi vseh kljuËnih dokumentov SA, s katerimi morajo biti seznanjeni tudi akreditirani organi,
so objavljeni na spletu: www.sa.gov.si (Dokumenti
in publikacije).

Izšla je brošura ILAC na temo
medlaboratorijskih primerjav

M

ednarodno združenje za akreditacijo laboratorijev ILAC je izdalo brošuro z naslovom
“Beneﬁts for Laboratories Participating
in Proﬁciency Testing Programs”, ki je namenjena
zlasti preskuševalnim laboratorijem. Publikacija prinaša pregled koristi in prednosti, ki izhajajo iz sodelovanja v medlaboratorijskih primerjavah (ILC/PT) in
je dobra podlaga za tehten razmislek o razlogih za
sodelovanje v teh programih. Brošura je na voljo na
www.ilac.org ter na spletni strani SA (ILC/PT), kjer je
objavljen tudi njen slovenski prevod.

Napovedujemo 2. mednarodni
dan akreditacije
Odmevnost prvega mednarodnega dneva akreditacije (International Accreditation Day - IAD), ki so
ga 9. junija lani z razliËnimi dogodki, prireditvami,
seminarji in drugimi promocijskimi aktivnostmi obeležili v veË kot 50 državah po vsem svetu, je bila za
ILAC in IAF sporoËilo, da je z njim vredno in treba
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nadaljevati. Tako bo vodilna tema letošnjega dne
“Usposobljenost”, ki velja za eno od temeljnih naËel
akreditacije. Dogodek nameravamo proslaviti tudi
na SA.

Akreditacija in certiﬁciranje po ISO
9001:2008

V

novembru 2008 je izšla nova izdaja standarda ISO 9001:2008. ISO (International Organization for Standardization) in IAF (International Accreditation Forum) sta se pred tem že dogovorila za naËrt njegove uvedbe, ki naj bi omogoËil
tekoË prehod na novo izdajo tudi za vse akreditirane
certiﬁkacijske organe za sisteme vodenja kakovosti
(QMS). Januarja letos so obe mednarodni akreditacijski združenji, ILAC in IAF, ter ISO sprejeli še skupno izjavo, v kateri so med drugim poudarili, da so
zahteve za vodenje, opredeljene v standardu ISO/
IEC 17025:2005, usklajene z naËeli in ustreznimi
zahtevami nove izdaje ISO 9001.
¶ VeË o tem: www.sa.gov.si

Nadaljujemo s pripravami
na akreditacijo medicinskih
laboratorijev

V

zadnjem kvartalu leta 2008 je SA nadaljevala z uvajanjem akreditiranja medicinskih
laboratorijev v skladu z zahtevami standarda
SIST EN ISO 15189. Za sodelovanje pri pilotnih postopkih akreditiranja se je prijavilo veË medicinskih
laboratorijev, s katerimi so bili opravljeni tudi prvi
sestanki. Prva pilotna ocenjevanja naj bi se zaËela
predvidoma konec leta 2009.
¶ Laboratorijem, ki naËrtujejo uvedbo standarda
ISO 15189, svetujemo, da pri tem uporabijo tudi
vodilo ISO/TR 22869:2005, Medical laboratories
— Guidance on laboratory implementation of ISO
15189, ki je bil pripravljen kod podpora pri uvajanju
sistema vodenja kakovosti in pri zagotavljanju izpolnjevanja speciﬁËnih tehniËnih zahtev in zahtev za
vodenje iz ISO 15189.

Uporaba znaka IAF MLA tudi za
certiﬁkacijske organe, akreditirane
pri SA

M

ednarodno združenje za akreditacijo certiﬁkacijskih organov (IAF) je podpisnicam
sporazuma o medsebojnem priznavanju
akreditacij (IAF MLA), med katerimi je tudi Slovenska
akreditacija, omogoËilo uporabo posebnega znaka,
s katerim podpisnica izkazuje pridobljeni status. Pravila za njegovo uporabo dajejo SA možnost, da znak
pod pogoji, ki jih doloËa IAF, ponudi v uporabo tudi
vsem svojim akreditiranim certiﬁkacijskim organom,
seveda na podroËjih, ki jih obsega sporazum MLA.
IAF je v ta namen pripravil vzorec t. i. “podlicenËne”
pogodbe, ki natanËno doloËa pravila za uporabo
omenjenega znaka. Primer te pogodbe je objavljen
na spletni strani SA. Certiﬁkacijski organi, ki želijo
pristopiti k podpisu pogodbe, naj nas o tem obvestijo. Dodatne informacije lahko dobite na sedežu SA
ali na naslovu jure.cizman@gov.si.

Novosti pri akreditaciji meritev emisij
v zrak

SA

je (skladno s politiko EA) v letu 2009
za ocenjevanje laboratorijev, ki izvajajo meritve emisij v zrak, skupaj z ISO/
IEC 17025 zaËela uporabljati tudi tehniËno speciﬁkacijo CEN/TS 15675:2007, Air Quality — Measurement of Stationary Source Emissions - Application
of EN ISO/IEC17025:2005. Dokument se uporablja
kot vodilo za interpretacijo speciﬁËnih zahtev, zadnji rok za njegovo uveljavitev pa je konec oktobra
2009.
¶ Dodatne informacije: katja.otrin-debevc@gov.si.
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TeËaj o merilni negotovosti
za mikrobiološke laboratorije

N

a Brdu pri Kranju je 9. marca 2009 potekal seminar o merilni negotovosti, ki je bil
namenjen zlasti laboratorijem s podroËja
mikrobiologije. Izobraževanje z naslovom Measurement uncertainty in (food) microbiology smo pripravili v sodelovanju z uglednim strokovnjakom g.
Paulom in`t Veldom iz Food and Consumer Product
Safety Authority (VWA) z Nizozemske. Udeleženci
seminarja, ki so prišli iz 12 laboratorijev, so se med
drugim seznanili z razliËnimi pristopi pri obravnavanju merilne negotovosti (kemija, mikrobiologija živil

in vode), opredelitvijo oziroma oceno merilne negotovosti z uporabo ISO/TS 19036:2006 in še zelo
svežega dodatka Amd 1 (izšel letos februarja) ter s
podajanjem merilne negotovosti v poroËilih in njeno interpretacijo pri poroËanju o skladnosti s speciﬁkacijami. VeËina udeležencev je kot posebno dobrodošlo vsebino ocenila obravnavanje praktiËnih
primerov izraËunov merilne negotovosti po ISO/TS
19036.

Morda niste vedeli
Sprejeta Uredba o akreditaciji

V

Uradnem listu Evropske unije je 13. avgusta
2008 izšla Uredba o akreditaciji in nadzoru
trga, katere poglavitna namena sta krepitev
in usklajevanje delovanja (na ravni EU) kljuËnih podpornih sistemov za zagotovitev varnih proizvodov
na trgu, mednje pa sodi tudi akreditacija. Z uredbo
so na evropski ravni poenotena in kar se da jasno
opredeljena temeljna pravila za delovanje akreditacije, ki predstavlja zadnjo raven ugotavljanja usposobljenosti organov za ugotavljanje skladnosti. Gre
za horizontalno zakonodajo, ki je rezultat dvajsetletnih izkušenj na podroËju uveljavitve t. i. direktiv
“novega pristopa”, pravila uredbe pa veljajo tako za
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regulirano kot tudi za prostovoljno (neregulirano)
podroËje. KljuËna vloga pri doseganju poenotenega
delovanja nacionalnih akreditacijskih organov je poverjena Evropskemu združenju za akreditacijo (EA).
Uredba se bo zaËela uporabljati 1. januarja prihodnje leto.

EA tudi formalno priznana kot
uradna “evropska akreditacijska
infrastruktura”

E

vropsko združenje za akreditacijo (EA) je v
Bruslju 1. aprila 2009 podpisalo niz splošnih smernic z Evropsko komisijo, Evropskim

5 minut za izobraževanje

Postopki v primeru širitve obsega
akreditacije

V

zadnjih letih opažamo, da se zlasti na nekaterih strokovnih podroËjih poveËuje število
zahtev za širitev obsega akreditacije, kar nedvomno priËa o vse veËji uveljavitvi akreditacije. SA
obravnava prijave strank za širitev obsega akreditacije po enakem postopku kot zaËetne prijave, vendar praviloma brez predocenjevanja. Ocenjevanje
se praviloma izvede soËasno z rednim (nadzornim
ali ponovnim) ocenjevanjem, lahko pa se opravi tudi
izven termina nadzornega ocenjevanja, a se pri tem
upošteva vrstni red prijav kot za zaËetno ocenjevanje.
¶ Da bi SA lahko zagotovila izvedbo ocenjevanja za
širitev ob rednem ocenjevanju, mora prijavo prejeti
pravoËasno. Pravila postopka akreditiranja (S03)
doloËajo, da je ta rok praviloma tri mesece pred
predvidenim rednim ocenjevanjem, kadar gre za širitev na dejavnost, ki je sorodna že akreditirani (in
zato ni potrebno sodelovanje dodatnih strokovnih
ocenjevalcev), oziroma šest mesecev, kadar širitev
sega izven strokovnega podroËja že akreditirane dejavnosti. Prijavo je treba podati na obrazcu, enakem
kot za zaËetno ocenjevanje, vpišejo pa se le metode, ki so predmet širitve.
¶ Manjše spremembe obsega akreditacije, ki obsegajo npr. izboljšanje merilne negotovosti, poveËanje merilnega obmoËja ali razširitev na nove vrste
preizkušancev za že akreditirane metode, lahko
ocenjevalna komisija oceni pri ocenjevanju tudi, Ëe
niso bile predhodno najavljene, kadar oceni, da to
lahko stori v predvidenem Ëasu in je za to usposobljena.

združenjem za prosto trgovino (EFTA) in nacionalnimi organi, v katerih so opredeljena naËela in cilji prihodnjega sodelovanja. Podpis je del formalnega priznanja EA kot uradne akreditacijske infrastrukture v
Evropi. Te smernice so bile pripravljene po sprejetju
Uredbe o akreditaciji in nadzoru trga (765/2008),
ki vzpostavlja tudi pravni okvir za akreditacijo po
Evropi.
¶ Smernice politike kažejo na zavezanost komisije,
EFTE in EA k uskladitvi, krepitvi in izboljšanju preglednosti akreditacijskih praks po vsej Evropi. Lorenzo
Thione, predsednik EA, je ob tej priložnosti dejal,
da “smernice pomenijo velik korak naprej v razvoju
evropske akreditacije, ki bo še bolj v službi evropskega gospodarstva in družbe”. Omenil je tudi, da

¶ Vse akreditirane organe pozivamo, da se z doloËili Pravil postopka akreditiranja podrobneje seznanijo. »istopis je dostopen na spletni strani SA.

Vloga Odbora za akreditacijo
¶ Strokovno delo SA usmerja odbor za akreditacijo
(OA), ki lahko šteje najveË 16 Ëlanov.
¶ Odbor za akreditacijo ima predvsem naslednje
pristojnosti oziroma naloge:
- sprejema potrebne strokovne razlage zahtev
in postopkov akreditiranja in v povezavi s tem
sprejema potrebne strokovne razlagalne (interpretacijske) dokumente,
- usklajuje strokovne podlage in razlage s prakso v tujini,
- na pobudo direktorja ali sveta posreduje mnenja o strokovnih vprašanjih sistema akreditiranja oziroma izvajanja akreditacijskih postopkov,
- usklajuje delo sektorskih odborov.
¶ Sestava odbora za akreditacijo mora omogoËati udeležbo strokovnjakov zainteresiranih strani za
sistem akreditiranja v Republiki Sloveniji tako, da
noben izmed interesov ne more prevladati. Direktor
in delavci SA, odgovorni za posamezna podroËja
akreditiranja, so Ëlani odbora po funkciji. Ostale
Ëlane imenuje svet SA. Poimenska sestava odbora je objavljena na spletni strani SA, http://www.
sa.gov.si/teksti-1/slo/sainfo.htm.

se s tem na mednarodni ravni spodbuja evropski
“model akreditacije in zagotavlja pot za podporo
partnerskim državam pri vstopanju v razvojne procese Evrope”.
¶ Jacques McMillan iz Direktorata za podjetništvo
pri Evropski komisiji meni, da “te smernice EA ne povezujejo le z Evropsko komisijo in EFTO, paË pa tudi
z vsemi glavnimi interesnimi skupinami EA, vkljuËno
z nacionalnimi organi”. Po njegovem mnenju so s
smernicami doloËene tudi jasne poti za izvajanje in
krepitev procesov medsebojnega strokovnega ocenjevanja (t. i. peer evaluacije), ki predstavlja enega
od glavnih stebrov evropske akreditacijske infrastrukture.
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Mednarodno sodelovanje
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redstavljamo vam nekaj pomembnejših vsebin,
ki so bile v zadnjem Ëasu obravnavane na odborih Evropskega združenja za akreditacijo.

Odbor za certiﬁkacijske organe (CC)
V oktobru 2008 je izšlo vodilo EA-7/05, Guidance
on the application of ISO/IEC 17021 for combined
audits, ki ga je odbor pripravil kot zbir napotkov za
uporabo omenjenega standarda pri kombiniranih
presojah (za QMS in EMS, FSMS). Odbor v sodelovanju s partnerskim odborom IAF pripravlja tudi vodilo
za akreditiranje certiﬁkacijskih organov, ki izvajajo
certiﬁciranje sistemov vodenja varnosti živil po ISO
22000.
¶ Stalna naloga odbora je tudi harmonizacija vodil
za akreditiranje certiﬁkacijskih organov, s katerimi
želi EA še izboljšati primerljivost delovanja akreditacijskih organov, ki so podpisniki MLA.
¶ Tudi na podroËju akreditiranja certiﬁkacijskih
organov za proizvode (po ISO/IEC Guide 65), ki izvajajo dejavnost certiﬁciranja proizvajalcev z veË
lokacijami, odbor pripravlja vodilo EA, ki bo na voljo
sredi aprila 2009.
¶ V sklopu spremljanja postopka revizije ISO/IEC
17021-2 je odbor obravnaval t. i. CD 2, pri Ëemer je
podal nekaj predlogov za spremembe, ki bodo posredovani tudi tehniËnemu odboru IAF.
¶ Odbor se je seznanil z dokumentom IAF
MD6:2009 (vodilo z obvezno uporabo), ki podaja
smernice za uporabo ISO 14065, Greenhouse gases - Requirements for greenhouse gas validation
and veriﬁcation bodies for use in accreditation or
other forms of recognition. »lani odbora so ocenili,
da je smotrno pripraviti oceno njegove ustreznosti
za obmoËje Evrope.
¶ Delovni skupini za EMS in GHG bosta v prihodnje
delovali kot enotna delovna skupina na podroËju
okolja. Obseg njenih nalog in pristojnosti mora potrditi še generalna skupšËina EA najpozneje novembra 2009.
¶ Na naslednji generalni skupšËini EA konec maja
2009 bodo volitve novega predsedstva odbora, ki
bo štiriletni mandat nastopilo v zaËetku prihodnjega
leta.

Odbor za kontrolne organe (IC)
V spomladanskem semestru letošnjega leta se ta
odbor ni sestal, je pa na zadnjem sestanku septembra 2008 v Bruslju nadaljeval razpravo o doloËitvi
zahtev in meril za ovrednotenje neodvisnosti kontrolnega organa “tipa A”. Glavni cilj razprave je bil
opredeliti jasna “varovala” za zagotavljanje neodvisnosti zlasti v primeru lastniških povezav. Sprejet je
bil tudi predlog navodila za akreditacijske organe,
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ki naj bi poenotil pristope pri ovrednotenju neodvisnosti.
¶ Odbor je v sodelovanju z ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes, www.enfsi.
eu) dokonËal novo vodilo za akreditacijo kontrolnih
organov in preskuševalnih laboratorijev za podroËje
forenziËnih preiskav, ki je bilo decembra 2008 že
tudi objavljeno. »istopis vodila EA-5/03, Guidance
for the implementation of ISO/IEC 17020 in the
ﬁeld of crime scene investigation, je dostopen na
spletni strani EA.
¶ Poglavitni del sestanka je bil namenjen reviziji
standarda ISO/IEC 17020. »lani odbora so obravnavali obsežen seznam predlogov za spremembe,
te bodo posredovane ustreznim delovnim skupinam in odborom ISO, ki pripravljajo novo izdajo
standarda.

Odbor za laboratorije (LC)
Odbor v zadnjem letu deluje po nekoliko spremenjenih pravilih, saj je moral v letu 2008 zaradi
številËnosti Ëlanstva (veË kakor 50 Ëlanov) in širitve vsebin reorganizirati naËin svojega delovanja.
DvoËlanskemu predsedstvu sedaj pri vodenju odbora pomaga tudi skupina, sestavljena iz vodij stalnih
delovnih skupin.
¶ Tik pred zadnjim, marËevskim sestankom je bilo
zakljuËeno zbiranje povratnih informacij o akreditiranju ter mnenj in interpretacij pri posameznih Ëlanicah EA. Vodstvo odbora je bilo odgovorno za pripravo analize, s katero bodo v naslednjih mesecih
seznanjeni vsi Ëlani odbora. O morebitnih ukrepih
na tem podroËju bo odloËal odbor na naslednjem
sestanku konec septembra letos.
¶ »lani odbora so potrdili predlog delovne skupine
za medlaboratorijske primerjave, ki se je zavzemala za potrditev celovitega plana medlaboratorijskih
primerjav in ne za razdrobljeno obravnavanje posameznih ILC.
¶ Delovna skupina EEE-PT, ki je rezultat sodelovanja EA, Eurolab in Eurachem, konËuje s pripravo
skupnih stališË glede pogostnosti vkljuËevanja laboratorijev v medlaboratorijske primerjave, ki bodo
podlaga za spremembe vodila ILAC P9. Odbor se
zavzema, da bi ILAC vkljuËil vsebino predlaganega
dokumenta neposredno v vodilo, s Ëimer bi poenotili usmeritve na tem podroËju tudi v svetovnem merilu.
¶ Odbor je med drugim obravnaval še akreditiranje
nacionalnih meroslovnih inštitutov in medicinskih
laboratorijev, poroËila o delu stalnih delovnih skupin
(zdravstvo, ILC, živila, okolje, forenzika, kalibracije,
mehanika), problematiko akreditiranja raËunskih
metod, na podroËju sodelovanja s partnerskimi organizacijami pa velja izpostaviti še pobudo Eurolaba, da bi Ëlani odborov vsem akreditiranim labora-

torijem posredovali štiriletno razvojno strategijo te
evropske zveze, ki povezuje nacionalna združenja
laboratorijev.

Odbor za komunikacijo in publikacije
(CPC)
Konec lanskega leta je bil objavljen spletni interaktivni paket “Welcome Kit”, ki nudi praktiËne informacije predvsem organizacijam, ki se želijo vkljuËiti
v delo Evropskega združenja za akreditacijo, uporaben pa je tudi širše.
¶ Uvajanje Uredbe o akreditaciji prinaša veËje potrebe po uËinkoviti komunikaciji znotraj EA in tudi z
vsemi “zunanjimi” interesnimi skupinami. Na zadnji
generalni skupšËini EA je bila odboru zaupana naloga, naj prouËi možnosti za izboljšanje stanja. Poseben poudarek pri tem je namenjen usklajevanju
pristopov in meril za akreditacijo priglašenih organov ter vzpostavitvi podatkovne zbirke o zahtevah
direktiv, do katere imajo dostop vsi Ëlani EA. V ta namen je bila že nadgrajena funkcionalnost intraneta
združenja, nadaljuje pa se tudi razvoj spletne strani
www.european-accreditation.org.
¶ Priprave na 2. mednarodni dan akreditacije (9.
junij 2009), ki ga (tako kot v ILAC in IAF) koordinira
podpredsednik odbora Jon Murthy (UKAS), so v polnem teku. Na zadnjem sestanku v marcu 2009 je
bila predstavljena letošnja promocijska kampanja.
Vodilna tema letošnjega dne je “Usposobljenost”.
¶ Poleg revizije klasiﬁkacije dokumentov EA (EA
1/01) odbor pripravlja spremembe EA-2/12, ki doloËa pravila za pripravo vodil združenja, ter EA-3/01,
v katerem EA opredeljuje pogoje za uporabo akreditacijskih znakov. Nove izdaje dokumentov naj bi bile
potrjene na jesenski generalni skupšËini združenja,
pred tem pa jih mora potrditi še matiËni odbor.

Koledar
Marec
18. - 19. 3.
24. 3.
25. - 26. 3.
25. - 26. 3.

EA LC, Lizbona
EA CPC Search Facility WG, Madrid
EA CPC, Madrid
EA MLA Council, Tirana

April
20. - 21. 4.
22. - 24. 4.

EA Horizontal Harmonization Committee, Bruselj
Forum of Acrreditation Bodies, Praga

Maj
26. 5.
27. - 28. 5.

EA Executive Committee, Luksemburg
EA General Assembly, Luksemburg

Junij
2. - 5. 6.
3. - 5. 6.
9. 6.
22. - 25. 6.

TeËaj za strokovne ocenjevalce, ZreËe
EA CC Emission Trading Systems WG + FAB, Atene
2. Mednarodni dan akreditacije
14. mednarodni meroslovni kongres, Pariz

September
7. 9.
8. - 9. 9.
23. - 24. 9.
28. - 29. 9.
30. 9. - 1. 10.

EA IC, Taormina
EA CC, Taormina
EA LC, Espoo
EA Executive Committee, Dunaj
EA CPC, Bled

Kontaktni podatki
Slovenska akreditacija (SA)
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana
T: 01 / 547 32 50
F: 01 / 547 32 72
http://www.sa.gov.si
e-pošta: akreditacija@gov.si
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Akreditirani organi

P

ri SA je imelo na dan 31. marec 2009 pridobljeno akreditacijo 24 kalibracijskih in 80
preskuševalnih laboratorijev, 12 certiﬁkacijskih organov, 84 kontrolnih organov ter en okoljski
preveritelj, kar pomeni, da smo že presegli mejo
dvestotih veljavnih akreditacij (trenutno: 201).
¶ V tokratni številki Biltena SA objavljamo seznam
akreditiranih organizacij, ki so akreditacijo SA pridobile v obdobju od 16. maja 2008 do 31. marca
2009, ter seznam vseh akreditacij, ki jim je veljavnost v tem Ëasu prenehala.
¶ ZaËasni odvzem ali preklic akreditacije: »e akreditirani organ ne izpolnjuje zahtev za akreditacijo v
tolikšnem obsegu, da bi bilo mogoËe ohraniti zaupanje v njegovo usposobljenost, SA izda odloËitev
o zaËasnem odvzemu ali preklicu akreditacije. Postopek, ki se izvaja v takih primerih, je doloËen v
dokumentu D05-09.
¶ Pri nekaterih akreditiranih organih so bile opravljene tudi širitve oziroma krËitve obsega, natanËni
podatki o akreditiranih organih ter celovita informacija o njihovih obsegih akreditacije, vkljuËno s prilogami k akreditacijskim listinam, pa so dostopni na
spletni strani www.sa.gov.si.

Kalibracijski laboratoriji
LK-024 Celica, d.o.o., Laboratorij za celiËno inženirstvo, Ljubljana; dimenzionalne veliËine (merila
dolžine)
LK-025 Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za patološko ﬁziologijo, Laboratorij za nevroendokrinologijo — Center molekularna celiËna ﬁziologija,
Ljubljana; dimenzionalne veliËine (merila dolžine)
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Preskuševalni laboratoriji
LP-087 Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Laboratorij
za premog in razžveplevanje, Šoštanj; kemija (goriva in maziva - premog)
LP-088 Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Laboratorij za mehanske preiskave, Metalografski laboratorij, Ljubljana; mehansko preskušanje
(kovine — mehanske lastnosti, metalograﬁja)

Kontrolni organi
K-072 L- Plan, d.o.o., Žirovnica; kontrola opreme
pod tlakom v skladu z nacionalnimi predpisi
K-073 Messer Slovenija, d.o.o., Služba za kontrolo
tlaËnih posod, Ruše; kontrola opreme pod tlakom in
premiËne tlaËne opreme
K-074 RE-BO d.o.o., AjdovšËina; kontrola opreme
pod tlakom v skladu z nacionalnimi predpisi
K-075 Q Techna d.o.o., Ljubljana — podružnica Krško; kontrola opreme pod tlakom
K-076 Simes, d.o.o., Celje; kontrola kurjene ali drugaËe ogrevane opreme pod tlakom z nevarnostjo
pregrevanja, kontrola tlaËnih posod, cevovodov in
varovalne opreme
K-077 Poklicna gasilska enota Celje, Celje; kontrola
opreme pod tlakom
K-078 Elektro Slovenija, d.o.o., Služba za meritve —
Kalibracijski laboratorij; kontrola števcev elektriËne
energije
K-079 ECOPLIN ZADEL, d.o.o., Višnja Gora; kontrola
tlaËnih posod, cevovodov in varovalne opreme
K-080 Gasilsko reševalna služba Kranj, Kranj; kontrola tlaËnih posod in premiËne tlaËne opreme

K-081 Istrabenz plini, d.o.o., Koper; kontrola opreme pod tlakom
K-083 SINT, d.o.o, Celje; kontrola opreme pod tlakom in premiËne tlaËne opreme
K-084 Paskal, d.o.o., HoËe; kontrola opreme pod
tlakom
K-085 RACI, d.o.o., Ljubljana; kontrola avtomatskih
merilnih sistemov za trajne meritve emisije snovi v
zrak
K-086 Univar, d.o.o., Izola; kontrola jeklenk gasilnikov
K-088 Kmetijstvo Vipava, d.d, PE Citro Center, Šempeter pri Gorici; kontrola za ugotavljanje skladnosti
vozil
K-089 IMP Lab, d.o.o., Maribor; kontrola opreme
pod tlakom

Preklicane akreditacijske listine
(v obdobju od 16. maja 2008 do 31. marca 2009)
LP-055 ZZV Novo mesto (združitev z LP-019)
K-059 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost, Ljubljana (preklic na željo stranke)
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