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1 POVZETEK 
 
Slovenska akreditacija (SA) bo v letu 2023 nadalje gradila in vzdrževala strokovni, neodvisni in 
nepristranski sistem akreditiranja, ki je mednarodno primerljiv in služi slovenskim potrebam. SA bo v letu 
2023 razvijala predvsem tista nova področja akreditiranja, za katera obstaja jasno izražen interes s strani 
zakonodajalca in so zagotovljeni finančni viri. 
 
Akreditacija je pomemben element tehnične infrastrukture, ki ga mora zagotavljati vsaka država, članica 
Evropske skupnosti. Na ta način je omogočeno pravilno delovanje skupnega notranjega trga. S potrditvijo 
usposobljenosti organov za ugotavljanje skladnosti (OUS) akreditacija vzpostavlja zaupanje v rezultate 
preskusov, kalibracij, kontrol, certificiranj in preverjanj. 
 
Sistem akreditiranja je ključen za delovanje evropskega notranjega trga ter mednarodni pretok blaga 
in storitev, razen tega pa podpira izvrševanje javnega interesa na področjih zagotavljanja varnosti 
proizvodov, storitev, varovanja okolja in zdravja ter na številnih drugih področjih. 
 
Področja uporabe akreditacije se iz leta v leto širijo, v ospredje prihajajo na primer področja informacijskih 
tehnologij, internetne varnosti, digitalizacije, obdelave podatkov, varovanja osebnih podatkov, robotizacije, 
umetne inteligence, telekomunikacij, elektronske identifikacije in mnoga druga področja povezana z 
zdravjem, varnostjo, prometom, ekologijo in varčno rabo energije.  
 
SA je nacionalni akreditacijski organ, ki ga je ustanovila Republika Slovenija v skladu z Zakonom o 
akreditaciji (Ur. l. RS 59/99) s ključno nalogo ugotavljanja usposobljenosti laboratorijev, kontrolnih in 
certifikacijskih organov ter preveriteljev in okoljskih preveriteljev.  
 
Akreditacija je ključen del tehnično kakovostne infrastrukture v državi, ki: 

➢ nudi podporo gospodarstvu 
➢ omogoča izvajanja zakonodaje posameznih ministrstev in  
➢ varuje potrošnika. 

 
Akreditacija pomeni potrditev usposobljenosti v povezavi z ugotavljanjem skladnosti. 
 
SA je pravna oseba slovenskega prava (javni zavod), vendar mora pri tem tudi izpolnjevati vsa 
mednarodna pravila, ki so določena v Uredbi (ES) št. 765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 
9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvijo 
Uredbe (EGS) št. 339/93 (v nadaljevanju: Uredba 765/2008), mednarodnem standardu SIST EN ISO/IEC 
17011:2018 (Ugotavljanje skladnosti - Zahteve za akreditacijske organe, ki akreditirajo organe za 
ugotavljanje skladnosti (ISO/IEC 17011:2017)) in pravilih, ki jih določata mednarodni organizaciji za 
akreditacijo ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) in IAF (International Accreditation 
Forum). Izpolnjevanje teh pogojev redno preverja Evropsko združenje za akreditacijo (European co-
operation for Accreditation - EA). Slovenska akreditacija je tako del širše evropske in mednarodne 
akreditacijske infrastrukture. 
 
SA je danes mednarodno potrjena institucija in ima podpisan MLA/MRA sporazum o medsebojnem 
priznavanju akreditacijskih listin z mednarodnimi združenji za akreditacijo (EA, ILAC in IAF) 
(http://www.slo-akreditacija.si/mednarodni-pomen/podpisnistvo/). 
 
SA ima z izvajanjem svoje aktivnosti vpliv na trg, na rast in produktivnost gospodarstva Slovenije. 
Akreditacija ima seveda neprecenljiv posredni vpliv na zdravje ljudi, na varnost, okolje, varčno rabo 
energije in na mednarodno trgovino, ki ga pa je težko ovrednotiti zgolj v številkah. 
 
Akreditacija je v skladu z Uredbo 765/2008 definirana kot aktivnost javnega značaja, ki se izvaja pod 
okriljem in avtoriteto države. Je zadnja stopnja nadzora nad aktivnostmi ugotavljanja skladnosti in se mora 
izvajati na neprofiten način.  
 
Po uspešno prestani evalvaciji v letu 2018 je spomladi 2019 EA MAC odbor ponovno potrdil EA MLA, ILAC 
MRA in IAF MLA za SA za vsa dosedanja področja akreditiranja in širitev na področje medicinskih 
laboratorijev.  
 

http://www.slo-akreditacija.si/mednarodni-pomen/podpisnistvo/
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V letu 2020 je SA uspešno izvedla prehod na nove zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17011:2018, kar 
je bilo uradno potrjeno 26. maja 2020, s strani odbora EA MAC. Potrditev usposobljenosti SA s strani 
mednarodnih združenj za akreditacijo je ključnega pomena za Slovenijo, saj so na ta način akreditacije 
mednarodno veljavne in tako slovensko gospodarstvo nima dodatnih ovir pri trgovanju. 
 
Marca 2022 je bila SA ponovno podvržena evalvaciji s strani EA celotnega sistema akreditiranja v Sloveniji. 
Evalvacija se je zaključila septembra 2022 z opazovanjem izvajanja postopkov akreditiranja. SA pričakuje 
končno odločitev EA najkasneje do aprila 2023. 
 
SA bo nadaljevala z intenzivnim usposabljanjem novega osebja, ki bodo lahko v prevzemali odgovorne 
naloge in v prihodnosti zagotovila kontinuiteto dela tudi po upokojitvi določnega ključnega osebja , ki nas 
čaka v prihodnosti. 
 
SA bo v letu 2023 vzpostavila in pridobila MLA za novo področje akreditiranja na nivoju 2, to je na področju 
validacije in verifikacije (SIST EN ISO/IEC 17029:2019 Ugotavljanje skladnosti – Splošna načela in 
zahteve za organe, ki izvajajo validacijo in verifikacijo). 
 
SA izvaja akcijske naloge iz Dolgoročne strategije akreditiranja, s katerimi se bo nadaljevalo v letu 
2023. SA bo s svojo dejavnostjo podpirala digitalizacijo in zeleni prehod družbe. 
 
Nadaljevalo se bo tudi z razvojem področja akreditiranja za namen priglasitve.  
 
Stabilno delovanje nacionalnega akreditacijskega organa z učinkovitim in mednarodno primerljivim 
servisom akreditacijskih storitev pomaga slovenskemu gospodarstvu pri doseganju globalne 
konkurenčnosti, predvsem pa pripomore k izboljšanju kakovosti izdelkov in storitev ter povečanju 
njihove varnosti. 
 
SA se bo v letu 2023 zavzemala za izvedbo naslednjih ključnih ciljev: 

• vzdrževanje mednarodne primerljivosti akreditacijskih storitev - MLA/MRA 

• učinkovito storitev izvajanja akreditacijskih postopkov 

• širitev akreditiranja na nova strokovna področja in nove sheme akreditiranja v skladu z 
začrtanimi usmeritvami ob zagotovitvi ustreznih virov. 

 
SA se je uspela v letu 2020 po razglasitvi epidemije hitro prilagoditi novi situaciji in vzpostaviti sistem 
izvajanja ocenjevanj na daljavo, kar je omogočilo relativno tekoče izvajanje nadzorov nad akreditiranimi 
organi. Smiselno je, da se pozitivne izkušnje iz ocenjevanj na daljavo v največji možni meri izkoristijo tudi 
v prihodnosti. SA bo na tem področju sledila usmeritvam mednarodnih organizacij za akreditacijo. 
 
SA bo v letu 2023 sledila zastavljenim ciljem in izvedla predvidoma med 1.750 in 1.850 ocenjevalnih dni, 
kar bo omogočilo vzdrževanje sistema akreditiranja med 250 in 260 akreditiranimi organi. SA bo vse 
akreditacijske postopke v letu 2023 v celoti izvajala v skladu z Uredbo 765/2008, standardom SIST EN 
ISO/IEC 17011:2018 ter akreditacijskimi pravili mednarodnih združenj za akreditacijo.  
 
Tudi v prihodnje bomo posvetili pozornost vzdrževanju mednarodno potrjenega sistema akreditiranja, 
kjer so akreditacijske listine, ki jih izdaja SA, veljavne in sprejete v mednarodnem prostoru. Iskali bomo 
možnosti vključevanja zunanjih slovenskih vodilnih ocenjevalcev v sistem akreditiranja in iskanju, 
usposabljanju in potrjevanju slovenskih strokovnih ocenjevalcev oziroma ocenjevalcev slovenskega 
cenovnega razreda. Pri tem bomo skrbeli za harmonizacijo dela ocenjevalcev. Prizadevali si bomo za 
ustrezno odzivnost in usmerjenost v učinkovito, strokovno in neodvisno izvajanje akreditacijskih 
postopkov. Sodelovali bomo z državno upravo za ustrezno implementacijo mednarodnih pravil 
akreditiranja in druge zakonodaje v slovenski prostor. V sistem akreditiranja bomo vključevali ustrezna 
strokovna znanja preko različnih poti: strokovni ocenjevalci, strokovnjaki, Odbor za akreditacijo, sektorski 
odbori za akreditacijo, ministrstva, univerze, Urad za meroslovje, SIST in drugo. 
 
Program dela je pripravljen v skladu s predvidenimi javno finančnimi prilivi iz proračuna v višini 
950.675 EUR in predvidenimi prilivi iz naslova izvajanja akreditacij in s tem povezane dejavnosti v višini 
1.441.004 EUR. 
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2 PREDSTAVITEV SLOVENSKE AKREDITACIJE  
 
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 sk ladu z 
mednarodnim standardom SIST EN ISO/IEC 17011:2018 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, preskuševalnih in medicinskih 
laboratorijev, kontrolnih organov, certifikacijskih organov za sisteme vodenja, certifikacijskih organov za 
proizvode/procese/storitve in certifikacijskih organov za osebje, preveriteljev poročil o emisijah toplogrednih 
plinov. Podoben sporazum (MRA) je SA podpisala za področje kalibracijskih, preskuševalnih in medicinskih 
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 okoljskih preveriteljev – EMAS (Eco-management and Audit Scheme).  
 
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 izpoln i 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. 
 
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 
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. 
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Slika 1: Vloga Slovenske akreditacije 
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Slika 2: Organigram SA in mednarodna vpetost 
 

2.1 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. 
 

2.2 Temeljne vrednote 
 
Strokovnost, nepristranost in neodvisnost so naše temeljne vrednote.  
 

2.3 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. 
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2.4 Ključne naloge SA 
 

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

− 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. 
 
Pravne podlage za izvajanje dejavnosti SA: 

- Uredba (ES) 765/2008 Evropskega parlamenta in sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za 
akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov  

- Ugotavljanje skladnosti – Splošne zahteve za akreditacijske organe, ki akreditirajo organe za  
ugotavljanje skladnosti (ISO/IEC 17011:2017) 

- 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 in 90/21) 
- Statut javnega zavoda Slovenska akreditacija 
- Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Ur. list. RS, št. 17/11). 

 
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). 
 
SA je vzpostavila in vzdržuje sistem akreditiranja na področju: 
 

− kalibracijskih laboratorijev (SIST EN ISO/IEC 17025) 

− preskuševalnih laboratorijev (SIST EN ISO/IEC 17025) 

− medicinskih laboratorijev (SIST EN ISO 15189) 

− kontrolnih organov (SIST EN ISO/IEC 17020) 

− certifikacijskih organov: 
- certificiranje proizvodov, procesov, storitev (SIST EN ISO/IEC 17065) 
- certificiranje sistemov vodenja (SIST EN ISO/IEC 17021-1) 

▪ certificiranje sistemov vodenja kakovosti po ISO 9001 
▪ certificiranje sistemov ravnanja z okoljem po ISO 14001 
- certificiranje sistemov vodenja kakovosti pri proizvodnji medicinskih pripomočkov 

po SIST EN ISO 13485  
- certificiranje sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu po ISO 45001  
- certificiranje sistema upravljanja z energijo po ISO 50001  
- certificiranje vodenja varnih živil po ISO 22000  
- certificiranje sistemov vodenja kakovosti po ISO 9001 upoštevajoč HAACCP 
- 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 in Uredba (EU) 
2067/2018) 

− okoljskih preveriteljev - (SIST EN ISO/IEC 17021-1 in Uredba (EU) 1221/2009). 
 
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 
nepristranskost. 
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2.5 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 (Strategija akreditiranja do leta 2025). 
 
Na podlagi tega so bili opredeljeni trije osnovni strateški cilji SA za naslednje 10-letno obdobje: 
 
Postavljeni so trije splošni strateški cilji: 
 

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  

 
Vsak od treh ciljev je opredeljen z enim ali več podcilji, na podlagi katerih je bil opredeljen akcijski načrt.  
 
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. 

− Ker so ocenjevalci ključni za kakovost izvedenih ocenjevanj in akreditacijskih postopkov v 
celoti, SA ustrezno skrbi za kompetentnost in neodvisnost osebja (Ocenjevalci D03-04). 
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 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. 
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3 CILJI ZA LETO 2023 IN FINANČNI NAČRT ZA DOSEGO NAVEDENIH CILJEV  
 
V nadaljevanju so predstavljeni strokovni cilji za leto 2023 in kazalniki, s katerimi se meri doseganje 
zastavljenih ciljev, kot izhajajo iz strateških ciljev SA in jih bo možno uresničiti ob predpostavki zagotovljenih 
virov (finančni in kadrovski), kot so podani v programu. Prav tako je v sklopu ciljev prikazan finančni načrt. 
V točki 4.13 so za posamezen cilj podane usmeritve, naloge in aktivnosti. Pri posameznem cilju so 
navedene odgovorne osebe. Direktor je odgovoren za izvedbo celotnega programa dela SA, zato pri 
posameznih ciljih ni naveden. 
 

 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 2023 

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 

 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna 
letna 

vrednost 
2021 

Ciljna letna 
vrednost 

2022 

Ciljna letna 
vrednost 

2023 

1 % nadzornih obiskov izvedenih v 18 
mesecih  

100 % 100 % 100 % 

2 Trajanje akreditacijskega cikla največ 5 
let - % sprejetih odločitev ponovnih 
ocenjevanj v 5 letih 

- 100 % 100 % 

3 Trajanje intervala med dvema ponovnima 
ocenjevanjema 5 oz. 4 let ± 1 mesec 

- - 100 % 

4 Povprečno število dni od zadnjega dneva 
ocenjevanja do odločitve 

 Povprečna 
vrednost 

Mediana  

LP - 180 177 10 % 
skrajšanje 
časa do 
odločitve 

LK - 216 218 

LM - 209 207 

K - 144 156 

CP* - 176 174 

CS* - 166 166 

CO* - 205 205 

P* - 201 190 

SI-V* - 230 230 

SKUPAJ povprečno - 176 

56 Realizacija planiranih ocenjevanj v roku ± 
1 mesec, glede na planiran teden obiska. 

70 % 70 % 70 % 

* Pri certifikacijskih organih je pravilom čas od ocenjevanja pri stranki do odločitve daljši, ker se izvajajo opazovanja 
certificiranja, ki pa zavisijo predvsem od strankinih možnosti organizacije aktivnosti 

 

  

 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 
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sprejetimi usmeritvami sveta SA ter ob upoštevanju finančnih in kadrovskih 
možnosti. 

Terminski plan: Leto 2023 

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 

 
Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 

vrednost 
2021 

Ciljna letna 
vrednost 

2022 

Ciljna letna 
vrednost 

2023 

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

75 % 75 % 80 % 

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

95 % 95 % 95 % 

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

95 % 95 % 95 % 

 
 

 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 17011:2018 in pravili 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. 

Terminski plan: Leto 2023 

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 

 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 

2021 

Ciljna letna 
vrednost 

2022 

Ciljna letna 
vrednost 

2023 

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

DA DA DA 

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

DA DA DA 

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

DA DA DA 

4 Priprave na spremembo standarda ISO/IEC 
15189 

- DA DA 

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

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

DA DA DA 

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

DA DA DA 

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

DA DA DA 

9 Vzdrževanje usposobljenosti akreditiranja 
EMAS preveriteljev  

DA DA DA 

10 Vzdrževanje MLA za področje akreditiranja 
preveriteljev poročil o emisijah toplogrednih 
plinov SIST EN ISO 14065 

DA DA DA 

11 Pridobitev MLA za področje akreditiranja 
preveriteljev poročil o emisijah toplogrednih 
plinov na SIST EN ISO/IEC 17029 

- NE DA 

12 Prilagoditev sistema vodenja in postopkov 
akreditiranja novim in spremenjenim IAF in EA 
dokumentom 

DA DA DA 

13 Realizacija mednarodnega sodelovanja glede 
na plan 

95 % 95 % 100 % 

14 Organizacija FALB evalvacije SA  - - DA 

15 Realizacija sodelovanja v evalvacijah EA 3 1 2* 

16 Realizacija sodelovanja v evalvacijah FALB 1 1 1* 

17 Prilagoditev organizacijske strukture SA 
nastalim potrebam in uvedba sprememb (vir: 

akcijski plan strategije) 

- DA DA 

18 Izboljšanje strokovne podpore za delovanje SA (vir: akcijski plan strategije) 

18a Imenovanje delovne skupine za okrepitev 
delovanja Odbora za akreditacijo in sektorskih 
odborov (vir: akcijski plan strategije) 

- - DA 

18b Priprava predloga za okrepitev delovanja 
Odbora za akreditacijo in sektorskih odborov 
(vir: akcijski plan strategije) 

- - DA 

* odvisno od povabila EA oz. Komisije, da sodelujemo pri evalvacijah - še ni določeno oz. potrjeno 
 
 

 3. cilj 

Cilj: Vzpostavitev delovanja na novih področjih 

Opis cilja: NIVO 2) Zaključek prilagoditve standardu SIST EN ISO/IEC 17029:2019 
Ugotavljanje skladnosti – Splošna načela in zahteve za organe, ki izvajajo 
validacijo in verifikacijo 

 

NIVO 4) SA bo vzpostavljala nova področja akreditiranja znotraj nivoja 4 -  
sektorske sheme, specifični standardi ali normativni dokumenti: 

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) 
 

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 potrebam RS. 

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. 
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Odgovorna oseba: Področni podsekretarji (vodje področij) 

Merjenje: Poročilo o realizaciji plana razvoja 

Vir financiranja: Javno finančni prihodki iz proračuna in drugih virov 

 

 
Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 

vrednost 
2021 

Ciljna letna 
vrednost 

2022 

Ciljna letna 
vrednost 

2023 

Nova področja, ki se bodo vzpostavila oz. začela vzpostavljati letu  v 2023 

1 Priprava analize/projekcije razvoja področij 
akreditiranja, vključno z oceno potreb po 
dodatnih finančnih in kadrovskih virih, 
vsakoletna revizija razvojnih prioritet (vir: 

akcijski plan strategije) 

DA DA DA 

2 Zaključek prilagoditve standardu SIST EN 
ISO/IEC 17029:2019 Ugotavljanje skladnosti 
– Splošna načela in zahteve za organe, ki 
izvajajo validacijo in verifikacijo 

DA DA DA 

3 Zaključek implementacije nove izdaje 
standarda ISO 14065  v kombinaciji z 
ISO/IEC 17029 

- DA DA 

4 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 

V dogovoru z 
MGRT ob 

upoštevanju 
kadrovskih 

virov 

V dogovoru z 
MGRT * 

5 Vzpostavitev postopkov akreditacije na 
področju sistemov brezpilotnih zrakoplovov 
in operatorjih sistemov brezpilotnih 
zrakoplovov iz tretjih držav 

- DA DA 

6 Začetek uvajanja postopkov akreditiranja po 
GDPR. 
Pogoj: zagotovljene smernice in zagotovljeni 
viri 

- DA DA 

7 Uvajanje spremembe standarda nivoja 2 za 
področje akreditiranja certifikacijskih 
organov za certificiranje trajnostnega 
gospodarjenja z gozdovi po Slovenski PEFC 
shemi (sprememba iz ISO/IEC 17065 na 
SIST EN ISO/IEC 17021-1) 
Pogoj: potrjena SLO PEFC shema 

DA DA DA 

8 Akreditacija certifikacijskih organov za 
certificiranje sistemov vodenja 
V letu 2022 je izšel standard ISO 22003-
1:2022, ki vsebuje dodatne zahteve za 
certifikacijske organe za sisteme vodenja, ko 
certificirajo sisteme varnosti živil po ISO 
22000.  
Pogoj: odvisno od določitve prehodnega 
obdobja s strani IAF 

- DA DA 

9 Kontrola: otroška igrišča, otroška igrala in 
zunanja fitnes oprema 

- - DA 

10 Začetek uvajanja postopkov akreditiranja po 
Uredbi 2019/881 o kibernetski varnosti 
Pogoj: smernice zakonodajalca in 
zagotovljeni viri 

- DA DA 

11 Zaključek sheme akreditiranja za 
certificiranje sistemov kakovosti na področju 

- DA DA 
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zdravstvenih storitev po SIST EN 
15224:2017 

12 Akreditacija akreditiranja za certificiranje 
sistemov upravljanja s premoženjem po 
SIST ISO 55001:2014 

- DA DA 

* Prednost imajo tista področja, kjer so že sprejete smernice in ministrstvo oceni večjo prioriteto 

 

 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 2023 

Odgovorna oseba: Področni podsekretar (vodja področja Ocenjevalci) 

Merjenje: Poročilo o realizaciji in informacijski sistem 

Vir financiranja: Javnofinančni prihodki iz proračuna in drugih virov 

 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 

2021 

Ciljna letna 
vrednost 

2022 

Ciljna letna 
vrednost 

2023 

1 Ocenjevalci – nadgradnja sistema na področju dela z ocenjevalci (vir: akcijski plan strategije) 

1a Izboljšati načine pridobivanja kandidatov 
za ocenjevalce, ki jih usposobi SA (vir: 

akcijski plan strategije) 

- - DA 

1b Izboljšanje strategije za pridobivanje 
tujih ocenjevalcev in okrepitev načinov 
za dostop do informacij o tujih 
ocenjevalcih (vir: akcijski plan strategije) 

- - DA 

2 Število sestankov z ocenjevalci 2 2 2 

3 Število vodilnih ocenjevalcev SA 14 12 14 

4 Števila razširitev registracij notranjih 
vodilnih ocenjevalcev za nova področja 
(nivo 3) 

0 2 2 
 

5 Število vodilnih ocenjevalcev SLO 
(zunanji + zaposleni na SA) 

28 (14+14) 27 (12+15) 26 (12+14) 

6 % angažiranja slovenskih ocenjevalcev 
v celotnem deležu ocenjevanj (*skupaj s 
tujimi cenejšimi) 

72,0 
84,0* 

72,0 
 84,0* 

 

72,0 
 84,0* 

 

7 Ažuriranost registracij ocenjevalcev pred 
potekom  

100 % 100 % 100 % 

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

8 8 8 

9 Usposabljanje novih strokovnih 
ocenjevalcev 

         6 6 6 

10 Tečaj za strokovne ocenjevalce 1 1 1** 

** tečaj bo izveden, v kolikor bo dovolj kandidatov 
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 5. cilj 

Cilj: Izvedba planiranih aktivnosti promocije za leto 2023 

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 2023 

- 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 

 

 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 

2021 

Ciljna letna 
vrednost 

2022 

Ciljna letna 
vrednost 

2023 

1 Dan akreditacije 2023  1 1 1 (junij) 

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

2 2 2 

3 Informativno izobraževalni seminar za 
ministrstva, inšpektorat in 
gospodarstvo 

1 1 1 

4 Predstavitev akreditacije na različnih 
dogodkih (MOS 2023, ipd.) 

2 2 2 

5 Svetovni dan akreditacije, junij 2023 – 
prevod promocijskih materialov in 
objava na spletni strani SA 

1 1 1 

6 Seminar za ministrstva 1 1 1 

7 Promoviranje akreditacije (vir: akcijski plan strategije) 

7a Vzpostavitev sodelovanja z 
izobraževalnimi ustanovami 

- - DA 

7b Povečanje aktivnosti na promociji, 
seminarji, delavnice, mediji  

- - DA 

 
 

 6. cilj 

Cilj: Izvedba planiranih aktivnosti tehnološkega razvoja za leto 2023 

Opis cilja: V 2023 bo SA nadaljevala z razvojem/nadgradnjo informacijskega sistema. 

V potrebnem obsegu se bo vzdrževal in nadgrajeval obstoječ informacijski 

sistem.  

Terminski plan: V skladu s planom aktivnosti 

Odgovorna oseba: Delovna skupina v sestavi: področni podsekretar (VP akreditiranja 

kalibracijskih laboratorijev), področni podsekretar (vodja področja IT), 

področni sekretar.   

Merjenje: Poročilo o realizaciji 
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Vir financiranja: Javnofinančni prihodki iz proračuna in drugih virov 
 

 

Kazalnik Opis kazalnika 
Ciljna letna 
vrednost 

2021 

Ciljna letna 
vrednost 

2022 

Ciljna letna 
vrednost 

2023 

1 
Nadgradnja informacijskega sistema i4 in 
vzdrževanje  

DA DA DA 

 

2 Izvedba Faze 8 projekta IT  - DA DA 

3 Izvedba nezaključenih del projekta IT - - DA 
 

 
 

 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 2023 

Odgovorna oseba: Področni podsekretarji (vodje področij)  

Merjenje: Poročilo o realizaciji 

Vir financiranja: Javnofinančni prihodki iz proračuna 

  

 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 

2021 

Ciljna letna 
vrednost 

2022 

Ciljna letna 
vrednost 

2023 
  

1 Sistematično sodelovanje z ministrstvi (in drugimi organi s področja tehnične 
infrastrukture (SIST, UM, TIRS, …))  (vir: akcijski plan strategije) 

1a Imenovanje delovne skupine za sodelovanje 
z ministrstvi (vir: akcijski plan strategije) 

- - DA 

1b Priprava načrta za zagotovitev: 
- boljše prepoznavnost in razumevanja 
akreditacije pri državnih organih 
- pravočasnega pridobivanja informacij o 
potrebah po akreditaciji 
- vključitve SA ob uvajanju ali spremembi 
uporabe akreditacije v predpisih 
- kontinuitete stikov 
(vir: akcijski plan strategije) 

- - DA 

1c Izvajanje načrta (med drugim – občasnih 
izobraževanj in delavnic za različna 
ministrstva, 
vključevanje predstavnikov ministrstev v 
opazovanja ocenjevanj) (vir: akcijski plan 

strategije) 

- - DA 

2 Sodelovanje z gospodarskimi subjekti (vir: akcijski plan strategije) 

2a Izboljšanje prepoznavnosti akreditacije in 
predstavitev prednosti uporabe 
akreditiranega ugotavljanja skladnosti za 
gospodarske subjekte in javnost 
- Izvajanje občasnih izobraževanj in 
delavnic  

- - DA 
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(vir: akcijski plan strategije) 

2b Izboljšanje obveščenosti o postopkih in 
zahtevah za akreditacijo za uporabnike 
akreditacije (akreditiranih organov in 
uporabnikov njihovih storitev) (vir: akcijski plan 

strategije) 

- - DA 

3 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  
Ministrstvo za finance 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti  
Ministrstvo za infrastrukturo  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  
Ministrstvo za javno upravo  
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  
Ministrstvo za notranje zadeve  
Ministrstvo za obrambo  
Ministrstvo za okolje in prostor  
Ministrstvo za pravosodje  
Ministrstvo za zdravje 

- - DA 
DA 
DA 

 
DA 
DA 
DA 
DA 
DA 
DA 
DA 
DA 
DA 

 

 
 

 8. cilj 

Cilj: Gospodarno upravljanje z viri in zagotovitev stabilnega finančnega 
poslovanje, 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 2023 

Odgovorna oseba: Računovodja, direktor 

Merjenje: Letno računovodsko poročilo 

Vir financiranja: Javnofinančni prihodki iz drugih virov in iz proračuna  

 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 2021 

Ciljna letna 
vrednost 2022 

Ciljna letna 
vrednost 2023 

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

≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 

 

 

 9. cilj 

Cilj: Zagotavljanje zadostnih kadrovskih virov 

Opis cilja: SA namerava v letu 2023 zaposliti področnega podsekretarja (vodjo 
kakovosti), področnega podsekretarja, višjega svetovalca področja I 
(ocenjevalca) ter dva organizatorja. Iz proračuna se bodo financirale tri 
zaposlitve (delovna mesta pod zaporedno številko 1, 2 in 4). Realizacija 
dodatnih zaposlitev, financiranih iz nejavnih sredstev za izvajanje javne službe 
(delovni mesti pod zaporedno številko 3 in 5), je odvisna od realizacije 
prihodkov iz naslova izvajanja javne službe. 

Terminski plan: Leto 2023 

Odgovorna oseba: Direktor  

Merjenje: Letno poročilo 

Vir financiranja: Javnofinančni prihodki iz proračuna in drugih virov 
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Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 

2021 

Ciljna letna 
vrednost 

2022 

Ciljna letna 
vrednost 

2023 

1 Organizacijska struktura- prilagoditev 
organizacijske strukture potrebam (vir: 

akcijski plan strategije) 

- DA DA 

2 Področni podsekretar (vodja področja 
kakovosti) 

DA DA DA 

3 Področni podsekretar  NE DA DA 

4 Višji svetovalec področja I (vodilni 
ocenjevalec)  

NE NE DA 

5 Organizator akreditacijskih postopkov 
(operativni pomočnik vodji kakovosti)  

NE DA DA 

6 Organizator akreditacijskih postopkov NE NE DA 

 
 

 10. cilj 

Cilj: Povratne informacije odjemalcev storitev akreditiranja 

Opis cilja: SA namerava v letu 2023 nadaljevati 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«). 

Terminski plan: Leto 2023 

Odgovorna oseba: Vsi 

Merjenje: Vprašalniki 

Vir financiranja: Javnofinančni prihodki iz proračuna in drugih virov 

 

 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 

2021 

Ciljna letna 
vrednost 

2022 

Ciljna letna 
vrednost 

2023 

Vprašanja glede organizacije ocenjevanj 

1 Pravočasnost in uporabnost informacij v 
zvezi s postopkom akreditiranja in izvedbo 
ocenjevanja, ki so bile posredovane s 
strani SA pred ocenjevanjem  

- - > 4 

2 Odnos zaposlenih SA do predstavnikov 
ocenjevanca  

- - > 4 

3 Planiranje ocenjevanja ter določitev 
datuma/termina ocenjevanja  

- - > 4 

4 Trajanje in obseg ocenjevanja  - - > 4 

5 Upoštevanje urnika  - - > 4 

6 Primernost vodenja ocenjevalne komisije in 
usklajenost njenega dela  

- - > 4 

7 Poročanje članov ocenjevalne komisije o 
ugotovitvah/opažanjih med ocenjevanjem 
in na zaključnem sestanku 

- - > 4 

8 Seznanitev z nadaljnjimi koraki oz. 
postopki, ki sledijo ocenjevanju 

- - > 4 

Vprašanja glede usposobljenosti ocenjevalcev 

1 Strokovnost  - - > 4 

2 Ocenjevalske veščine  - - > 4 

3 Nepristranskost  - - > 4 

4 Komuniciranje, odnos do ocenjevanca - - > 4 
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5 Podajanje ugotovitev (razumljivost, 
korektnost)  

- - > 4 

Letni vprašalnik o zadovoljstvu 

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

- - > 4 

2 Pogodba o pridobitvi oziroma vzdrževanju akreditacije je 
ustrezna. 

- - > 4 

3 SA zagotavlja zaupnost podatkov, pridobljenih v postopkih 
akreditiranja. 

- - > 4 

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

- - > 4 

5 Odnos osebja je posloven in ustreza vlogi SA. - - > 4 

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

- - > 4 

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

- - > 4 

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

- - > 4 

9 Postopki akreditiranja se izvajajo nepristransko. - - > 4 

10 Vaše zadovoljstvo s potekom (pred)ocenjevanja. - - > 4 

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

- - > 4 

12 Ocenjevalci so neodvisni in usposobljeni. - - > 4 

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

- - > 4 

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

- - > 4 

15 Odnos ocenjevalcev med ocenjevalnim obiskom je 
korekten. 

- - > 4 

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

- - > 4 

17 SA obravnava korektivne ukrepe v primernem času. - - > 4 

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

- - > 4 

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

- - > 4 

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

- - > 4 

21 Dan akreditacije (letno srečanje vseh zainteresiranih za 
akreditacijo) je dobrodošel in potreben. 

- - > 4 

22 Splošna ocena zadovoljstva oziroma izpolnitve 
pričakovanj. 

- - > 4 
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4  STANJE PO POSAMEZNIH PODROČJIH IN PLANIRANE AKTIVNOSTI   

 
4.1 Izvajanje akreditacijskih postopkov 

 
V spodnji tabeli je prikazano stanje ob koncu junija 2022. Prijave za širitev obsega niso posebej prikazane. 
 
Tabela 1: Stanje akreditacijskih postopkov na dan 30. 6. 2022 
 

 
*K-129, K-016, K-013, LP-012 
 

 
Obseg dela  
 
Iz podatkov, ki izhajajo iz informativnih sestankov sklepamo, da bo nekaj strank, ki so v fazi predprijave 
(23) pristopilo k akreditaciji in v letu 2022 tudi pridobilo akreditacijsko listino. 
 
Pričakujemo, da se bo obseg dela v letu 2023 povečeval, predvsem na račun širitev obsegov akreditacijskih 
listin. Nekaj strank, s katerimi so že bile sklenjene pogodbe, bo dejansko pripravljenih na začetno 
ocenjevanje, vendar pa se bo istočasno pri nekaterih akreditiranih organih zaradi 15 mesečnega 
nadzornega obdobja ocenjevanje izvedlo šele v letu 2023.  
 

Trajanje akreditacijskih postopkov  
 
SA je določila interni rok 2 meseca za dokončanje postopka (pregled izvedbe KU in sprejem odločitve), ko 
je stranka svoj del postopka zaključila. Interni rok 2 meseca je namenjen za izvedbo pregleda korektivnih 
ukrepov s strani ocenjevalne komisije, pregleda zadeve s strani vodje področja in potrditev predloga 
ocenjevalne komisije ter končne odločitve postopka s strani direktorja. Pri tem je bilo določeno, da imajo 
vodilni (VOC) in strokovni (SOC) ocenjevalci časa praviloma 1 mesec za pregled poročila o izvedenih 
korektivnih ukrepih, oceno njihove ustreznosti in poročanje o tem na SA oz. se ta čas v primeru dopolnitev 
ali drugih nepredvidenih situacij ustrezno podaljša. Preostali mesec je predviden za ostale aktivnosti na SA 
(pred in po delu VOC in SOC, vključno z morebitnim prevajanjem in fazo odločanja). S temi roki so 
seznanjeni VOC in SOC ter v pisnih informacijah, ki jih posredujemo vsem ocenjevalcem (tudi tujim 
ocenjevalcem). Omenjeni enomesečni rok je vključen tudi v pogodbe z ocenjevalci za izvedbo ocenjevanja. 
Glede na podatke vidimo, da je povprečni čas od ocenjevanja do odločitve dobrih 5 mesecev. Cilj je, da se 
ta čas skrajša. 
 

Organizacija dela  
 
Organizacijska struktura se od ustanovitve zavoda dalje ni bistveno spreminjala. Novi trendi in potrebe v 
Sloveniji in Evropi so skozi leta nakazovali potrebo po drugačni organiziranosti. Zato je bila ta naloga 
uvrščena v Dolgoročno strategijo akreditiranja in v letu 2022 se je pripravil predlog nove organizacijske 
strukture. Potrditev nove organizacijske strukture in njena implementacija je predvidena spomladi 2023. 
 
V letu 2022 smo intenzivno usposabljali nove sodelavce. Ker je dejavnost, ki jo izvajamo, specifična, 
predstavlja zaposlitev novih oseb precejšen izziv za SA. 
 

Status Skupaj* LP LK K CO CP 
CS+C 

(+EMS) 
SI-V P LM 

V pripravi 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 

Predprijava 23 12 3 0 0 5 3 0 0 0 

Prijava 5 0 0 3 1 1 0 0 0 0 

Pogodba 10 3 2 1 1 1 2 0 0 0 

Prekinjen postopek 217 95 23 73 5 17 4 0 0 0 

Veljavno 248 93 32 94 3 15 5 1 2 3 

Začasni odvzem 1/2 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Preklic 1/2 2022 4* 1 0 3 0 0 0 0 0  
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Pomanjkanje časa vodij področij za vodenje področij akreditiranja je še vedno občutno in je najbolj pereče 
na področju certificiranja in preskušanja. Ena od pomembnih nalog vodij področij je pregled postopka pred 
končno odločitvijo, vendar ravno ta del predstavlja ozko grlo. 
 
Zaradi epidemije so ocenjevanja v začetku letu 2022 potekala v različnih oblikah: v organih za ugotavljanje 
skladnosti, na daljavo ali s kombiniranjem obeh načinov 
 
Ocenjevanja na daljavo so se izkazala za zelo koristen nadomestek običajnih ocenjevanj v času izrednih 
razmer in so v nekaterih okoliščinah za posamezne dele ocenjevanja smiselna tudi v običajnih pogojih. Tu 
bo potrebno slediti usmeritvam EA in mednarodnima združenjema za akreditacijo in poskušati dobre 
izkušnje pridobljene v času epidemije, uporabiti tudi v običajnem obdobju. 
 
 

4.2  Akreditiranje kalibracijskih laboratorijev 
 
Akreditiranih je skupaj 32 kalibracijskih laboratorijev, ki pokrivajo vse glavne fizikalne veličine, kot prikazuje 
slika št 4. Prevladujejo mehanske veličine skupaj (tehtnice, tlak, masa, sila, moment sile, pospešek, 
vakum), sledijo dimenzionalne veličine ter področje temperature in vlage. Na ostalih veličinah belež imo 
rahlo, vendar vztrajno naraščanje. 
 

 
 
Slika 3: Število akreditiranih kalibracijskih laboratorijev v obdobju od 1996 do 2022 (stanje 9. 9. 2022) 
 
 

 
 
Slika 4: Pokritost fizikalnih veličin z akreditiranimi kalibracijami. Skupna vsota je večja od števila 
akreditiranih kalibracijskih laboratorijev, posamezni laboratoriji namreč lahko pokrivajo več veličin (stanje 
9. 9. 2022). 
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Trendi (statistično): Področje kalibriranja je stabilno, skupno število laboratorijev le minimalno niha; zadnjih 

pet let, sicer minimalno, raste. Navkljub stabilnosti skupnega števila ves čas beležimo rahlo širjenje 

obsegov akreditacij pri že akreditiranih laboratorijih. Širitve zahtevajo določeno povečanje virov pri delu SA 

v akreditacijskih postopkih, večkrat primerljive s postopki za nove akreditacije. Pokritost fizikalnih veličin 

obsega celoten spekter glede na klasifikacijo, kar posredno pomeni, da imamo vsaj teoretično zagotovljeno 

tudi pokritost s strokovnimi ocenjevalci. Poseben logistični problem v postopkih predstavljajo t.i. več-

področni OUS, ki imajo poleg akreditacije kalibracijskega laboratorija tudi akreditacije na drugih področjih.  

 
Pričakovanja:  

- Približna ocena glede na povpraševanja, poizvedbe, informacijske sestanke in prijave sta dve novi 

podelitvi v letu 2023, kar je glede razpoložljivih virov povsem obvladljivo. 

- Realna ocena pričakovanja širitev obsegov akreditacije v letu 2023 se giblje približno pri petih laboratorijih, 

kar je obvladljivo. 

- Problematika glede sprejemljivosti oz. zavračanja ocenjevalcev v postopkih akreditiranja je v minimalnem 

obsegu ves čas latentno prisotna. Kot taka sprejemljiva tudi v letu 2023. Vendar narekuje vztrajno delo na 

pridobivanju novih ocenjevalcev kot tudi vlaganje v napore za večjo sprejemljivost. 

- Še naprej bo v letu 2023 potrebno zelo intenzivno iskanje ustreznih menjav SOC/STR (zaradi rotacij ekip, 

delno tudi zaradi zavračanja); zlasti na področju volumna, elektrotehnike, mase in tlaka ter temperature. 

- Ocenjevanja na daljavo bodo v 2023 še vedno realna opcija na katero bo potrebno računati, pričakujemo, 

da v manjšem obsegu. Pridobljene kompetence in harmonizacijo načinov dela na daljavo velja ohranjati. 

 
Nekatere pomembne značilnosti akreditiranih kalibracijskih laboratorijev: 

• Več-področni OUS: Približno polovico akreditiranih kalibracijskih laboratorijev pripada družbam, ki 

imajo v svoji organizaciji tudi druge vrste organov za ugotavljanje skladnosti na več področjih. 

Ocenjevanja takih laboratorijev potekajo v kombiniranih ocenjevanjih kar predstavlja poseben 

logistični izziv, kot tudi izziv glede razpoložljivih vodilnih ocenjevalcev z zahtevanimi 

kompetencami. Prvi problem kombiniranih ocenjevanj je, da lahko izjemna kompleksnost in 

obremenjenost ocenjevalcev začne ogrožati učinkovitost ocenjevanj. Drugi problem so vodilni 

ocenjevalci, ki morajo za taka ocenjevanja imeti registracije za vsa ocenjevana področja (novi 

ocenjevalci do tega statusa potrebujejo več let!)  

• Kalibracijski laboratoriji z zelo širokim obsegom: pri približno petih laboratorijih imamo opraviti z 

zelo širokim obsegom akreditacije, ki pokrije lahko praktično skoraj vsa področja fizikalnih veličin. 

Značilnost teh primerov je bolj izpostavljena prisotnost teženj strank po nižanju kriterijev izvedbe 

ocenjevanj (izbora ocenjevalcev), zaradi širine obsega akreditacije. Osvojeni standardi in normativi, 

glede ustreznega pokritja ocenjevanih področij z ustreznimi (pravilno izbranimi) strokovnimi 

ocenjevalci so zaradi tega ogroženi a se seveda nikakor ne smejo nižati. 

• Kalibracijski laboratoriji z mrežo sodelujočih (poslovnih) enot: Opazen je trend povezovanja bolj 

prodornih laboratorijev v mrežo sodelujočih organizacij, ki vse delujejo pod okriljem ene 

akreditacije. Sodelujoči dejavniki so domača ali/in tuja podjetja. Obstoj teh združevanj narekuje vse 

večjo pozornost pri nadziranju ustreznega delovanja in v več primerih tudi čezmejno sodelovanje 

SA s tujimi akreditacijami. Zaradi vse boljše kooperativnosti tujih akreditacijskih organov, ki 

prevzemajo akreditiranje takih dejavnosti v njihovih matičnih državah pod svoje okrilje, je ta 

problematika z vidika postopkov SA na področju kalibracijskih laboratorijev trenutno relativno 

umirjena in obvladljiva. Čeprav je taka sodelovanja med akreditacijskimi službami potrebno vsakič 

sproti dogovarjati in v splošnem prinašajo nesorazmerno veliko porabo razpoložljivih virov, posebej 

v primerih, ko se pojavljajo nove ciljne države. 

• Kalibracijski laboratoriji s sedežem in minimalno infrastrukturo v SLO, ki je podlaga za akreditacijo 

SA, vendar pa so v lasti tujcev, ki imajo v svojih državah svoje osnovne zmogljivosti ter tržišča, na 

katerih delujejo kot SA akreditiran laboratorij z dejavnostjo v tujini. Zanima jih predvsem pridobitev 

SLO akreditacije. (Lahko gre za reputacijo SA, bolj verjetno pa za ceno ali špekulacije glede lastnih 

akreditiranih organov.) 

 
Predvideni razvoj področja: V 2023 na področju kalibracijskih laboratorijev ne načrtujemo razvoja na nova 

področja. Sprememb v zakonodaji, ki bi lahko v tem smislu posegle v razvoj, ni pričakovati.  
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Druge značilnosti na področju:  

• Nacionalni meroslovni inštitut (NMi): nekateri kalibracijski laboratoriji so del meroslovnega sistema 

(laboratoriji, ki v RS na osnovi pogodb tvorijo NMi, razpršeno po posameznih fizikalnih veličinah). 

Za te laboratorije je majhna verjetnost uporabe domačih ocenjevalcev, zaradi zagotavljanja 

strokovnosti na najvišji ravni in potencialne povezanosti s temi laboratoriji. Praktično na vseh  

področjih slovenskih nacionalnih meroslovnih laboratorijih (masa, elektriške veličine, čas in 

frekvenca, temperatura, dolžina, tlak, dozimetrija) smo v celoti vezani na tuje strokovne 

ocenjevalce, ki morajo povrhu vsega prihajati  iz tujih NMi.  

• Podajanje obsegov akreditacije precej odstopa od ostalih področij: podajanje mora biti zelo 

natančno, vključeni so matematični izrazi, funkcijske odvisnosti, formule, obvezna so slogovna 

pravila (zapis enot, veličin, vrednosti, itd.), dvojezičnost, obvezno je navajanje cmc, opombe z 

zahtevno tehnično vsebino, ki so lahko del cmc, nujna je oblikovna preglednost, itd. Potrebna so 

posebna prizadevanja za delo z ocenjevalci za namen ustreznih in kvalitetnih ocenjevanj v tem 

segmentu njihovega dela. 

 

Izpostavljena tveganja:  

1. Neenakosti pri izvajanju ocenjevanj. Veliko število zlasti tujih strokovnih ocenjevalcev, ki se redko 

ali nikoli v živo ne udeležuje sestankov z vsebinami glede harmonizacije izpostavljenih vsebin glede 

ocenjevanj.  

2. Zavračanje domačih strokovnih ocenjevalcev v postopkih ocenjevanj. Tveganje je glede na skupno 

število OUS in ocenjevalcev sicer majhno, vendar ima posledice v povečevanju potrebnih virov SA 

(finančnih, časovnih). 

3. Prevelika odvisnost od tujih ocenjevalcev (tudi zaradi posledic akcij iz tveganja št. 2.) Za 

zagotovitev ustrezne uporabe tujih ocenjevalcev je potrebno dodatno spremljanje, analiza situacije, 

pravil in pogojev izvornega okolja, kjer deluje tuji ocenjevalec. Za to je potreben čas in človeški viri 

SA. Stopnja tveganja je na področju kalibracijskih laboratorijev za zdaj ocenjena kot nizka do 

zmerna. 

4. Prevelika kompleksnost poročanja (zapletene kontrolne liste v kombinaciji z mnenjem SOC/STR, 

vztrajno vnaša vse večjo neusklajenost med ocenjevalci. Posledično razlike v kvaliteti izvajanja 

ocenjevanj. (glej tudi 1.) Pa tudi manjšanje interesa zunanjih (SOC/STR) za sodelovanja z SA. 

5. Veliki apetiti po širjenju področij dejavnosti kalibriranja posameznih laboratorijev. Zaradi 

konkurenčnega boja vse več laboratorijev širi področja dejavnosti. Tveganje, ki se pojavlja ob tem 

je, da nekaterih področij ne obvladujejo na ustrezni ravni, ocenjevalna ekipa SA pa tega ne zazna 

in ne reagira ustrezno. Tveganje je ocenjeno kot nizko do srednje. 

6. Uporaba neustreznega strokovnega ocenjevalca: (zelo verjetno kot posledica tveganj 2., 3., 4., 5.) 

Zaradi širjena obsegov in večanja števila "kombiniranih" ocenjevanj nastaja potencialno vse več 

"nesprejemljivih" ocenjevalcev (konkurenca, manjša preglednost znotraj ocenjevalne ekipe, 

različna stopnja obravnave ekip za podobne laboratorije, neenaka obravnava internih kalibracij). 

Veliko strokovnih ocenjevalcev iz tujine se praviloma tudi ne udeležuje letnih sestankov SA, kar še 

poslabšuje situacijo. Tveganje je zmerno. 

7. Naraščanje števila internih kalibracij (predvsem na preskušanju, kontroli) vnaša tveganja za 

nepravilnosti pri ocenah postopkov internih kalibracij in s tem tveganje za vprašanja meroslovne 

sledljivosti. Odločitev o pomembnosti interne kalibracije z vidika meroslovne sledljivosti je v rokah 

(predvsem strokovnih) ocenjevalcev s področja preskušanja in kontrole, vendar lahko tudi na 

področju kalibracij. Izvorno tveganje tako velja predvsem za ostala področja, posledično tudi za 

zaupanje v strukturo akreditiranih laboratorijev kot celoto. Tveganje je zmerno.  

 

Usmeritve za delo na področju v letu 2023 
 

− Konstantna skrb za nabor vrhunskih strokovnih ocenjevalcev (SOC) in strokovnjakov (STR), ki so 

na razpolago za področje kalibracijskih laboratorijev. Vzdrževati sedanje sodelovanje in 

prizadevanja za nenehno iskanje novih SOC/STR; osebni kontakti, izmenjava informacij med AB-

ji, strokovni obiski s ciljem iskanja SOC. Aktivno sodelovanje pri dogodkih, namenjenih 

ocenjevalcem (sestanki, usposabljanja). 
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− Sodelovati z drugimi področji akreditiranja glede ocenjevanj internih kalibracij: vzdrževati sedanji 

nivo sodelovanja med področji akreditiranja (interno SA). Informirati, sodelovati in usklajevati glede 

vprašanj internih kalibracij na vseh nivojih dejavnosti namenjenih strokovnim ocenjevalcem. 

− Stalno spremljati dogajanja na področju med-laboratorijskih primerjav (ILC) in še naprej krepiti 

informativno vlogo SA v tem segmentu. Osveščati ciljne javnosti (laboratoriji, ocenjevalci, 

regulatorji).   

− Vztrajati pri doseženem nivoju uporabe vrhunskih SOC/STR iz tujih nacionalnih meroslovnih 

inštitutov v postopkih akreditiranja slovenskih nacionalnih kalibracijskih laboratorijev. Aktivno 

spremljati dogajanje in razvoj v EA glede te problematike. 

− Spremljati dogajanja in razvoj tehničnih rešitev, tako glede ocenjevanja na daljavo, digitalizacije in 
podobnih trendov. Prav tako tudi dogajanja na samem področju kalibriranja (oddaljene kalibracije, 
simulacije, virtualne lokacije in podobno). 

− Izbor in uvajanje namestnika (naslednika) vodje področja LK (upokojitev). 
 

 

4.3 Akreditiranje preskuševalnih laboratorijev in medicinskih laboratorijev 
 
Veljavnih je 93 akreditacij preskuševalnih laboratorijev in 3 akreditacije medicinskih laboratorijev. Enemu 
od medicinskih laboratorijev je začasno odvzeta akreditacija za del dejavnosti. V letu 2022 so bile podeljene 
štiri nove akreditacija preskuševalnim laboratorijem, en pa se je akreditaciji odrekel. V teku so trije postopki 
pridobivanja akreditacije, od katerih je eden v fazi odločanja, pri enem potekajo poocenjevalne aktivnosti, 
pri tretjem pa zaradi večkratnih odpovedi stranke še ni bilo izvedeno predocenjevanje. V letu 2022 je bilo 
izvedenih 6 informativnih sestankov, nekatere stranke so bile na sestanku že drugič. 
 
Obravnavali smo številne širitve obsega akreditacije, precej pa je bilo tudi drugih sprememb pri akreditiranih 
preskuševalnih in medicinskih laboratorijih ali v obsegih njihovih akreditacij.  
 
Za področje preskušanja so značilni številni organi s širokimi obsegi dejavnosti na različnih področjih 
preskušanja, več pa jih ima akreditacije še na drugih področjih, kar narekuje kombiniranje ocenjevanj 
več področij akreditiranja. Zato so postopki akreditiranja preskuševalnih laboratorijev večinoma 
nadpovprečno zahtevni za obvladovanje. Potrebna je  izkušenost in pazljivost vsega udeleženega osebja 
SA in ocenjevalcev, ter njihovo dobro medsebojno sodelovanje.  
 
Zaradi epidemije je tudi letos v začetku leta potekalo delo od doma. Ocenjevanja smo skušali v čim večji 
meri izvajati pri akreditiranih organih, zato so bila ta večkrat kombinirana, tako da je bil del izveden na 
lokaciji del pa na daljavo in/ali razdeljena na več delov. 
 
Zaradi negotovih in spremenljivih okoliščin so bile aktivnosti potrebne za planiranje, organiziranje in izvedbo 
ocenjevanj še bolj zahtevne in časovno potratne, kot v običajnih razmerah.  
 
V letošnjem letu so bili vzpostavljeni kontakti s številnimi novimi ocenjevalci oziroma strokovnjaki, vendar 
potrebe na več področjih še ostajajo. Na posameznih področjih že dlje časa ne najdemo ustreznega 
nadomestila za ocenjevalce, ki bi jih morali že pred več leti zamenjati z drugimi. Potekala so usposabljanja 
več kandidatov za vodilne in za strokovne ocenjevalce, med temi tudi za tri novo zaposlene sodelavke SA. 
Dva sodelavca SA, zaposlena v letu 2020, sta v 2021 začela s samostojnim izvajanjem ocenjevanj. S tem 
smo delno nadomestili izpad zaradi odhoda sodelavca v sredini 2021 in pripomogli k delni razbremenitvi 
posameznih članov osebja SA. Potrebno pa je nadaljevati z njunim usposabljanjem za zahtevnejša 
ocenjevanja ter tudi za druga področja akreditiranja, zlasti certifikacijskih organov, da bosta lahko uspešno 
prevzemala tudi obsežnejša in kombinirana ocenjevanja.  
 
Intenzivnejše aktivnosti na področju ocenjevalcev so se odrazile tudi v povečanem obsegu dela, ki ga mora 
v te aktivnosti vložiti vodja področja. Zato bi bilo potrebno intenzivneje uvesti namestnico tudi v aktivnosti v 
zvezi z registracijami ocenjevalcev. 
 
S spremenjenim načinom podajanja obsega pri preskušanju, v skladu z zahtevami SIST EN ISO/IEC 
17011:2018, smo izboljšali usklajenost načina podajanja med različnimi laboratoriji, za odpravo preostalih 
razlik pa bo potreben boljši pregled, ki ga bo potrebno zagotoviti z uvedbo obvladovanja teh podatkov v 
informacijskem sistemu i4. Upoštevajoč zahtevo po vzpostavitvi planiranja ocenjevanih dejavnosti za 
celoten akreditacijski cikel pa je uvedbo tovrstne informacijske podpore potrebno zagotoviti v letu 2023. 
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Tudi v letošnjem letu smo se nesorazmerno veliko, glede na ostala področja, ukvarjali s področjem hrupa 
v okolju. V sklopu ocenjevanj se je posvečala posebna pozornost usklajenosti ravnanja različnih 
akreditiranih organov in ustreznemu razmejevanju med njihovimi akreditiranimi in neakreditiranimi 
dejavnostmi. Udeležili smo se delavnice, organizirane s strani ARSA, na kateri so bila izpostavljena številna 
vprašanja, ki na tem področju še ostajajo odprta, vendar so rešitve izven pristojnosti SA. Nenadna odločitev 
MOP glede ustrezne podlage za podelitev pooblastil in kasnejše spremembe Uredbe o ocenjevanju in 
urejanju hrupa v okolju je povzročila potrebo po zelo hitri uvedbi sprememb pri navajanju obsega 
akreditirane dejavnosti. Zaradi tega so bile potrebne številne izredne aktivnosti v postopkih akreditranja, še 
največ časa pa je bilo porabljeno za usklajevanja z MOP glede načina navedbe.  
 
Dobro sodelovanje z regulatorji bo v prihodnje še pomembnejše tudi za področje preskušanja (npr. v 
povezavi z uporabo pravil za odločanje pri ugotavljanju skladnosti). Glede na doslej poznano problematiko 
bi bilo najnujneje zagotoviti ustrezne komunikacije na področju varovanja okolja, varnosti hrane ter 
medicinskih laboratorijev.  
 
V zvezi z novo izdajo SIST EN ISO/IEC 17025 še ostajajo dileme v zvezi s posameznimi zahtevami, glede 
katerih še ni mednarodnega konsenza ter ustreznih smernic (aktivnosti ILAC-a v zvezi s tem so 
napovedane za november 2023); to je predvsem ovrednotenje merilne negotovosti pri vzorčenju ter 
podajanje izjav o skladnosti v povezavi z opredelitvijo pravil za odločanje.   
 
Revidirali smo vodilo OA05, katerega vsebina je celovito spremenjena, vendar pa ne spreminja bistveno 
politik oziroma interpretacij zahtev ter OA02, z le manjšo spremembo.  
 
Organizacija ocenjevanj na področju preskušanja poteka v glavnem uspešno. Že omenjena kompleksnost 
številnih postopkov, različne spremembe, zelo omejena izbira ocenjevalcev in stalne spremembe pogojev 
dela zaradi epidemije, zahtevajo veliko prilagodljivost. Za uspešno delo in manjše tveganje napak in 
nesporazumov je ključna visoka stopnja odgovornosti posameznika in hkrati dobra medsebojna 
komunikacija.  
 
Pomanjkanje časa za naloge vodenja področja je še vedno občutno. Za skrajšanje odzivnega časa in 
intenziviranje dela na izboljšavah sistema in razvojnih aktivnostih bo potrebno v vodenje področja v večjem 
obsegu vključiti namestnico. Zato pa je novo osebje SA treba usposobiti tudi za obvladovanje 
najzahtevnejših ocenjevalskih nalog, da bo mogoč prenos nekaterih obsežnejših ocenjevanj.  
 
Pri akreditiranju za namen priglasitve se bodo neposredno na področje preskušanja najbrž nanašale le 
posamezne sheme (npr. sistem 3 pri CPR), vendar je pričakovati, da bi se ob njihovi morebitni uvedbi 
odprlo precej vprašanj v zvezi z določitvijo dodatnih zahtev ter drugih posebnih pogojev. Izvedba večjih 
razvojnih aktivnosti je  v trenutni kadrovski situaciji še vedno nemogoča. 
 
Glede na odločitev EA glede akreditiranja na področju požarnega preskušanja je že izkazano 
povpraševanje po akreditaciji exap in klasifikacijskih standardov v smislu mnenj in interpretacij. Če bi želeli 
ustreči tem zahtevam, bi morali uvesti akreditiranje mnenj in interpretacij, s čimer pa so povezana številna 
težavna vprašanja. Uvajanje tovrstne akreditacije bi zahtevalo velik vložek in bi zaradi nedorečenih zahtev 
povečalo tveganja za SA. 
  
Podana so bila povpraševanja tudi glede možnosti akreditiranja proizvajalcev RM v skladu s SIST EN 
ISO/IEC 17034, za akreditacijo organizatorjev medlaboratorijskih primerjav v skladu  SIST EN ISO/IEC 
17043, kakor tudi za novo področje akreditiranja biobank v skladu s SIST EN ISO/IEC 20387. V vseh teh 
primerih gre za v celoti nova področja akreditiranja in zahtevne ter obsežne postopke uvajanja, ki bi jih 
lahko začeli le v primeru zagotovljenih zadostnih in ustreznih kadrovskih ter tudi finančnih virov. 
 
Akreditiranje medicinskih laboratorijev  

Eden od medicinskih laboratorijev se je akreditaciji odpovedal, zaradi negotovosti v času epidemije in 
načrtovane reorganizacije ustanove. Zanimanja drugih medicinskih laboratorijev oziroma drugih novih 
prijav ni bilo. Po uvedbi možnosti akreditiranja fleksibilnega obsega, je bila ta tudi že implementirana v 
prilogi k akreditacijski listini. 

Izražena je bila namera po širitvi akreditiranja medicinskih laboratorijev za dejavnosti testiranja ob pacientu 
(POCT) v skladu s SIST EN ISO 22870:2017, vendar glede na trenutno epidemiološko situacijo ter tudi 
omejene zmogljivosti pri SA, ta v letošnjem letu ne bo mogla biti izvedena.  

V primeru prijav za druga področja (zlasti npr. za patologijo) bomo morali preveriti potrebo po dopolnitvi 
pravil in postopkov. 
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Zanimanja drugih medicinskih laboratorijev in novih prijav ni bilo. Pozorno spremljamo odločitve ministrstva 
v povezavi z usmeritvami na področju medicinskih laboratorijev. V primeru, da bi do tega v prihodnosti 
prišlo, bo potrebno zagotoviti dobro komunikacijo s pristojnimi organi, da bo omogočeno, da SA pravočasno 
poveča svoje zmogljivosti. Glede na številčnost medicinskih laboratorijev bi uvedba splošne obveznosti 
prinesla ogromno povečanje obsega dela. 

Izvedenih je bilo več širitev dejavnosti v treh akreditiranih laboratorijih, vključno z razširitvijo fleksibilnosti. 
Kot že omenjeno uvodoma, je enemu od laboratorijev del obsega začasno odvzet. 

Izražena je bila namera po širitvi akreditiranja medicinskih laboratorijev za dejavnosti testiranja ob pacientu 
(POCT) v skladu s SIST EN ISO 22870:2017. Ker je v novembru najavljena izdaja nove verzije ISO 15189, 
ki bo vključevala tudi dejavnosti POCT, je smiselno, da se to področje uvede sočasno z uvedbo akreditiranja 
po novi izdaji standarda.  

V začetku leta 2023 bo potrebno začeti z aktivnostmi za njegovo uvajanje. Določeno bo triletno prehodno 
obdobje. Glede na maloštevilnost akreditiranih laboratorijev, bo naloga manj zahtevna v primerjavi s 
spremembo ISO/IEC 17025, kljub temu pa bo zahtevala dodatne aktivnosti izobraževanja in prilagoditev 
sistema v letu 2023 oziroma 2024 . 
 
Usmeritve za delo na področju v letu 2023: 
 

• skrbeti za ohranitev kakovosti dela na področju in integritete SA, kljub morebitnim pritiskom; tveganje 
predstavljajo pritiski zaradi preobremenitev osebja SA ter tudi pritiski posameznih zainteresiranih 
strani  

•    izboljšati razpoložljivost kadrovskih virov za vodenje področja in za ocenjevanja 
• izboljšati obvladovanje obsegov akreditacij in planiranja ocenjevanj s pomočjo podpore IT 
• pridobiti potrebne nove domače in tuje ocenjevalce in spremljati spremembe stanja in potreb 
• izboljševati usposobljenost in sodelovanje z ocenjevalci in zagotoviti, da razumejo in izpolnijo svoj del 

nalog in odgovornosti (posebej zagotoviti dobro sodelovanje notranjih VOC s koordinatorji in zadostno 
angažiranost VOC pri organizaciji in načrtovanju, še zlasti v primeru ocenjevanja na daljavo) 

• zagotoviti sistematično sodelovanje z ministrstvi, informiranje in po potrebi izobraževanje odgovornih 
oseb, glede vseh zadev, povezanih z akreditiranjem: razmisliti o zahtevi za zagotovitev komunikacije 
s pristojnim ministrstvom kot pogojem za pričetek akreditiranja na novem področju, ki zadeva 
regulativo 

• diferencirati zastavljene roke za obravnavo različno obsežnih ocenjevanj (npr. za trajanje 
poocenjevalnih aktivnosti). 

 
 
Plan aktivnosti / ključne naloge 
 

- akreditiranje po novi izdaji ISO 15189 - opredelitev plana prehoda, informiranje in izobraževanje 
osebja SA, ocenjevalcev in akreditiranih organov, prilagoditve sistema (glede na možnosti in 
opredeljeni plan prehoda) 

- nadaljnje usposabljanje namestnice vodje področja, predvsem za naloge v zvezi s pregledom prijav 
in z registriranjem ocenjevalcev ter prenos posameznih nalog nanjo (če bo lahko deloma 
razbremenjena ocenjevanj), 

- usposabljanje novih notranjih vodilnih ocenjevalcev, tudi za zahtevna in kombinirana ocenjevanja 
- vzpostavitev informacijske podpore za obvladovanje obsegov akreditacije in planiranja, 
- izboljšanje podpore, ki jo nudi informacijski sistem pri organiziranju ocenjevanj in pregledu 

podatkov o postopkih 
- identifikacija področij akreditiranih dejavnosti, povezanih s predpisi in opredeliti strategijo za 

dosego sodelovanja s pristojnim ministrstvom (ob pogoju razbremenitve VP pri drugih nalogah), 
- ukrepi za zagotovitev učinkovitega obvladovanja postopkov akreditiranja preskuševalnih 

laboratorijev: stalno sodelovanje s koordinatorji (komunikacije, pojasnila, napotki, usmeritve, 
pomoč pri reševanju težav), skrb za seznanjanje z novostmi in nadgrajevanje njihovih kompetenc, 
zagotavljanje usklajenega dela in interpretacij, 

- stalno usposabljanje in informiranje vodilnih in strokovnih ocenjevalcev (sestanki, pošiljanje 
sprotnih informacij, sistematični individualni stiki); nudenje podpore glede specifičnih vprašanj 
posameznih ocenjevanj, 

- usposobitev tistih kandidatov za strokovne ocenjevalce, ki so že vključeni v usposabljanje in 
planiranje usposabljanja novih kandidatov glede na potrebe, 

- pridobitev usposobljenih tujih ocenjevalcev in/ali domačih kandidatov za deficitarna in nova 
področja, 

- uvajanje posameznih manjših strokovnih področij glede na prijave za akreditacijo. 
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4.4 Akreditiranje kontrolnih organov  
 
SA je podelila 145 akreditacij kontrolnim organom, trenutno je veljavnih 94 (stanje na dan 31. 8. 2022). 
Število akreditiranih kontrolnih organov zadnja leta upada: 
 

 
 

Slika 5: število akreditiranih kontrolnih organov ob zaključku koledarskega leta (2022, do 31. 8.) 
 
 
Preklic akreditacije praviloma zahtevajo akreditirani organi sami. V približno polovici primerov so vzrok za 
preklic statusne spremembe, kot so združitve oz. pripojitve, kar pomeni, da se z izvajanjem akreditirane 
dejavnosti tudi po preklicu nadaljuje, a v okviru druge pravne osebe.  
 
V drugi polovici primerov želijo kontrolni organi z akreditirano dejavnostjo prenehati, kot vzrok največkrat 
navajajo ekonomske razloge.  
 
V letu 2022 smo tako do 31. 8. preklicali že 4 akreditacije, novo-podeljenih akreditacij na področju kontrole 
ni bilo. Eno začetno ocenjevanje je bilo prekinjeno, nadaljevano bo še v l. 2022, za l. 2023 trenutno 
planiramo dve začetni ocenjevanji. 
 

 
 

Slika 6: Podeljene in preklicane akreditacije kontrolnim organom na letni ravni (do 31. 8. 2022) 
 
 
Kontrolni organi delujejo večinoma na zakonsko reguliranih področjih, kjer je akreditacija pogoj za izvajanje 
dejavnosti. Število akreditiranih organov na trenutno vzpostavljenih področjih akreditiranja se zdi, glede na 
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potrebe trga, zadostno. Strokovna področja akreditiranja in zastopanost kontrolnih organov po področjih se 
v zadnjem obdobju tako le malo spreminjajo (Slika 7): 
 

 
 

Slika 7: Zastopanost kontrolnih organov po tehničnih področjih (do 31. 8. 2022) 
 
 
Akreditacijo za namen priglasitve še vedno izvajamo na področju premične tlačne opreme (7 organov) in 
na področju dvigal (2 organa). Na področju dvigal trenutno akreditiramo kontrole organe po dveh modulih: 
končni pregled in modul G. Akreditiranje po modulu G v l. 2023 na področju kontrole, zaradi uveljavitve EA-
2/17:2020M, ne bo več mogoče – v prihodnosti se bo za ta namen uporabljal (prednostno določeni) 
akreditacijski standard SIST EN ISO/IEC 17065 (certificiranje proizvodov). 
 
Predvideni razvoj področja akreditiranja kontrolnih organov v letu 2023 

• Verjetno je, da se bo število akreditiranih kontrolnih organov tudi v letu 2023 zmanjšalo. 

Število pričakovanih podelitev akreditacije (do 3) je manjše od števila pričakovanih preklicev (do 
5). Morebitne namere regulatorjev glede ukinitve zahteve po akreditiranju v zakonodaji nam niso 
poznane, zato zmanjšanje najverjetneje ne bo zelo veliko.   

• V letu 2023 ne predvidevamo uvedbe novih shem akreditiranja kontrolnih organov.  

Predvidevamo sicer širitev dejavnosti akreditiranja na posamezna nova tehnična področja (nivo 5, 
npr. kontrola igral), z manjšim številom akreditiranih organov. Na področju akreditiranja za namen 
priglasitve bomo prenehali z akreditiranjem modula G na področju dvigal (zahteva EA-
2/17:2020M). 

• Na mednarodnem nivoju (ILAC, EA) ni najavljenih sprememb v povezavi z akreditiranjem kontrolnih 
organov (npr. v povezavi z novimi izdajami normativnih dokumentov). 

 
 
Plan aktivnosti oziroma ključne naloge pri akreditiranju kontrolnih organov v letu 2023 
 
Glede na to, da večjih sprememb na področju akreditiranja kontrolnih organov v prihodnjem letu ne 
pričakujemo, bomo večino energije namenili izboljšavam postopka na že vzpostavljenih področjih.  
 
Želimo: 

• zadostiti potrebam po akreditiranju, k čemur sodi pravočasna obravnava novih prijav in uvajanje 
novih shem akreditiranja na posameznih tehničnih področjih, 

• stalno izboljševati izvajanje postopkov akreditiranja z usposabljanjem ocenjevalcev, 
pridobivanjem novih strokovnih ocenjevalcev, usposabljanjem koordinatorjev, 
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• dokončati usposabljanje dodatnih zunanjih vodilnih ocenjevalcev, 

• čimbolj zmanjšati zamude pri obravnavanju postopkov v vseh fazah, 

• krepiti sodelovanje s pristojnimi državnimi organi z redno izmenjavo informacij, sodelovanjem na 
srečanjih, ki jih ministrstva organizirajo s pooblaščenci, 

• sodelovati s pristojnimi državnimi organi v povezavi z morebitnim akreditiranjem na novih področjih 
(npr. tehnični pregledi motornih vozil, kontrola sistemov aktivne požarne varnosti…) 

 

 
4.5 Akreditiranje certifikacijskih organov in preveriteljev 
 
Zanimanje za akreditacijo s področja certifikacijskih organov in preveriteljev vztrajno narašča. Veljavnih je 
27 akreditacijskih listin (9. 9. 2022), od lanskega leta so bile podeljene 4 nove akreditacije.  
Pri večini novih strank (prijava že prejeta) je bila izvedena že vsaj ena od ocenjevalnih aktivnosti - pri eni 
novi stranki je bilo že izvedeno začetno ocenjevanje, vendar je bilo zaradi nepripravljenosti tudi prekinjeno, 
pri dveh je bilo izvedeno predocenjevanje in čakamo na informacije o pripravljenosti na začetno 
ocenjevanje, pri dveh strankah je bil že večkrat predlagan termin za začetno ocenjevanje, vendar je bil vsak 
naš predlog z njihove strani zavrnjen, pri eni stranki pa čakamo dopolnitev prijave.  
 
Pri petih potencialnih strankah je bil izražen interes za akreditacijo in izvedeni informativni sestanki. Večina 
se zanima za akreditacijo po SIST EN ISO/IEC 17065, en za akreditacijo po SIST EN ISO/IEC 17024 in en 
za širitev akreditacije po SIST EN ISO/IEC 17021-1 za novo shemo sistema vodenja. Certificiranje naj bi 
se izvajalo po privatnih shemah. Pri vsaki stranki gre za različne sheme. Le ena stranka deluje na 
reguliranem področju, ki je, zaradi spremembe standarda, zaprosila za akreditacijo. 
 
Veljavne akreditacije so podeljene na naslednjih področjih: 
 
Tabela 2 
  

OUS Oznaka AL standard Število 
akreditacij 

Certifikacijski organ za 
sisteme vodenja 

CS SIST EN ISO/IEC 17021-1 5 

Certifikacijski organ za 
proizvode, procese, 
storitve 

CP SIST EN ISO/IEC 17065 16 

Certifikacijski organ za 
osebje 

CO SIST EN ISO/IEC 17024 3 

EMAS preveritelj SI-V-0001 SIST EN ISO/IEC 17021-1 in Uredba (ES) 
1221:2009 

1 

Preveritelji poročil o 
emisijah toplogrednih 
plinov 

P ISO 14065 in Uredba (ES) 600:2012 2 

skupaj 27 

 
 

Večina prijav za širitev akreditacije se obravnava na rednih ocenjevanjih.  Eno prijavo je podal že akreditiran 
certifikacijski organ za novo shemo, pri drugih gre za nove stranke.  
 
Zaradi epidemije koronavirusne bolezni je bilo podaljšano prehodno obdobje za implementacijo ekološke 
uredbe – Uredba (EU) 848/2019. Uredba in ostali, na osnovi uredbe izdani dokumenti, so bili 
implementirani v SA sistem vodenja, izvedene so bile vse potrebne aktivnosti. Obenem je bil na tem 
področju izdan tudi EA dokument EA-3/12M: 2022, ki je bil ravno tako implementiran v naš sistem. Za 
pregled izpolnjevanje zahtev po novi uredbi so bila izvedena izredna ocenjevanja. Vsi certifikacijski organi 
s tega področja so se prilagodili novim zahtevam. Po novi izdaji ekološke uredbe so bile že podeljene 4 
akreditacije. V drugi polovici tega leta sta izšla tudi Uredba o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih 
pridelkov in živil in Pravilnik o evidencah s področja ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov 
in živil (Uradni list RS, št 105/2022). Zaradi teh novih dokumentov so potrebne številne spremembe v SA 
dokumentih in obrazcih. Postopek je v teku. 
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Tudi nova izdaja IAF MD 9:2022, je narekovala revizijo nekaterih dokumentov in obrazcev. Pri enem 
certifikacijskem organu je bilo ocenjevanje po novih zahtevah že izvedeno, pri drugem pa še bo do konca 
leta. 
V letu 2022 smo v celoti prilagodili sistem vodenja novi izdaji standarda ISO 50003:2021, ki vsebuje 
dodatne zahteve za certifikacijske organe za sisteme vodenja, ko certificirajo sistem upravljanja z energijo 
po ISO 50001. Sprememba je zahtevala analizo, spremembo sistemske dokumentacije, izobraževanje 
osebja,… Izvedeno je bilo tudi že ocenjevanje po novih zahtevah. Postopek ocenjevanja še ni zaključen. 
Tudi prilagoditev na novo izdajo PEFC dokumenta Izvajanje sledljivosti izvora lesa in ostalih gozdnih 
proizvodov, PEFC ST 2002:2020 smo uspešno zaključili. 
 
SA je pričela aktivnosti na razvoji sheme akreditacije za certificiranje sistemov kakovosti na področju 
zdravstvenih storitev po SIST EN 15224. Interes sta izrazili dve stranki. Za namen postopka akreditiranja 
za certificiranje sistemov kakovosti na področju zdravstvenih storitev po SIST EN 15224 je bila izvedena 
študija zahtev in identificirane potrebne aktivnosti za prilagoditev, ena izmed njih je tudi pridobitev 
ocenjevalca. Razvoj sheme se je ustavil, ker nimamo ocenjevalca. 
 
Izvedene so bile prilagoditve številnim spremenjenim EA in IAF dokumentov 
 
Že nekaj let so v letnem programu dela omenjena področja akreditiranja, za katera še ni podanih podlag 
za akreditacijo. Trenutno so na reguliranem področju to sheme za certificiranje trajnostnega gospodarjenja 
z gozdovi po Slovenski PEFC shemi in akreditacija za namen priglasitve po različnih uredbah in direktivah. 
Še vedno pa ni podlag za upravičenost razvoja sheme akreditiranja EMAS preveriteljev za izvajanje 
okoljskih presoj in preverjanja v tretjih državah. 
 
Druga področja akreditiranja, na katerih SA še nima vzpostavljenih postopkov akreditiranja in za katera je 
bil neformalno izražen interes s strani posameznih strank, vendar še niso bila vključena v program dela, 
so: 

- akreditacija za certificiranje sistemov kakovosti na področju zdravstvenih storitev po SIST EN 
15224:2017 – prostovoljno področje, še vedno interes dveh certifikacijskih organov, razvoj je pričet, 
išče se ocenjevalca 

- akreditacija za certificiranje interoperabilnosti v železniškem prometu – regulirano področje, še 
vedno velik interes enega certifikacijskega organa, zakonodajalec ni zainteresiran 

- akreditacija certifikacijskega organa za certificiranja po ISO/IEC 27001 – prostovoljno področje, še 
vedno interes enega certifikacijskega organa 

- akreditacija za certificiranje po SIST EN 505018 (nadzornih in sprejemnih centrov za alarme) – 
prostovoljno področje, interes nima več visoke prioritete pri certifikacijskem organu, zakonodajalcu 

- akreditacija na področju certificiranje sistemov vodenja po NATO standardih – interes nima več 
visoke prioritete pri certifikacijskemu organu. 

Poleg zgoraj omenjenih interesov so bili v 2022 izražen še interes po (prostovoljna področja): 
- akreditaciji za certificiranje po ISO 55001 – izrazila ena stranka 
- akreditacija za preverjanje po ISO 14064-1 (zahteve za količinsko določanje ter poročanje o 

emisijah in odstranjevanju toplogrednih plinov (GHG) na ravni organizacije) 
- akreditacija za preverjanje po ISO 14067 (ogljični odtis izdelka) 

 
Vse to so področja, ki zahtevajo (vsaj omejene) razvojne aktivnosti, kljub temu, da gre za področja na nivoju 
4 oz. 5.  
Zaradi omejenih virov SA takšna področja uvaja počasneje, kot bi si želela ali je izražen interes s strani 
stranke. Ob vsakokratni pripravi letnega programa dela se presodi ali se posamezno področje ali več njih, 
da izvesti v tekočem letu ob rednih aktivnostih znotraj področja akreditiranja certifikacijskih organov in 
preveriteljev ali ne. 
 
  
Razvojni projekti in aktivnosti uvajanja sprememb planirani za 2023:  
 
Akreditiranje za namen priglasitve po direktivah 
 
SA ima implementirane postopke akreditiranja za namen priglasitve po CPR, v letu 2022 je bil pripravljen 
dokument z zahtevami za priglašene organa za MID in NAWI, vendar še ni bil izdan. Tako se aktivnosti za 
vzpostavitev akreditacije za namen priglasitve za MID, NAWI prenašajo v leto 2023. V 2023  se bo, ko bodo 
s strani ministrstva potrjeni prednostni standardi in zagotovljeni viri, nadaljevalo z razvojem postopkov 
akreditiranja za namen priglasitve še po drugih direktivah.  
Glede na kadrovske omejitve je v letu 2023 pričakovati razvoj postopkov akreditiranja za namen priglasitve 
po dveh/treh direktivah/uredbah. 
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Akreditiranje certificiranja trajnostnega gospodarjenja z gozdovi po Slovenski PEFC shemi 
 
Po informacijah Zavoda za certifikacijo gozdov, kot lastnika Slovenske PEFC sheme za trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi, je pripravljena nova shema, ki je usklajena s PEFC ST 1003:2018 — Sustainable 
Forest Management – Requirements. Shema je bila v maju 2021 potrjena s strani Sveta PEFC (ZCG) in v 
letu 2022 poslana v potrditev PEFC International. ZCG je pričakoval, da shemo potrdi PEFC Internacional 
v pol leta, vendar do sedaj še ni. Nacionalna shema, kot edini možen standard za certificiranje trajnostnega 
gospodarjenja z gozdovi, določa standard ISO/IEC 17021-1.  
To pomeni implementacijo standarda SIST EN ISO/IEC 17021-1 namesto SIST EN ISO/IEC 17065, kot je 
bil primer do sedaj. Navedeno pomeni spremembo za certifikacijski organ, ki je sedaj akreditiran za 
certificiranje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi po SIST EN ISO/IEC 17065 (proces) in tudi za SA.  
Ob tej spremembi je potrebno prilagoditi sistem akreditiranja oziroma postopke za to shemo, kar pomeni 
prilagoditev/spremembo dokumentov sistema vodenja, izobraževanje ocenjevalcev, … za obstoječ, že 
akreditiran certifikacijski organ, pa pridobitev akreditacije po novem standardu za ugotavljanje skladnosti. 
Za ta namen je v letu 2022 za vodjo področja predvidena udeležba na izobraževanju ali sestankih na temo 
novih zahtev (ZCG), obsežna sprememba notranje dokumentacije, izvedba izobraževanja za ocenjevalce 
in druge aktivnosti za vzpostavitev akreditacije po novem standardu nivoja 2. Ker shema še ni potrjena, se 
aktivnosti prenesejo na leto 2023. 
 
Akreditiranje certifikacijskih organov za certificiranje po GDPR 
 
S strani Ministrstva za pravosodje in informacijske pooblaščenke je bil izražen interes, da se vzpostavi 
akreditiranje po omenjeni uredbi. 
Leta 2016 je bila izdana Uredba (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov. 
Uredba določa okvir za potrjevanje pooblaščenih organizacij, ki vključuje enega od mehanizmov: ali 
pooblaščene organizacije pooblasti (a) nadzorni organ, ki je pristojen na podlagi 55. ali 56. člena ali (b) je 
pooblaščen organ akreditiran v skladu z SIT EN ISO/IEC 17065:2012 in dodatnimi zahtevami, ki jih določi 
nadzorni organ, ki je pristojen na podlagi 55. ali 56. člena. V Sloveniji se bo pristopilo k opciji (b), kar je že 
na nek način vgrajeno v predlog ZVOP-2. Predlog predvideva, da naj bi se postopki akreditiranja začeli 
izvajati v letu 2022, vendar bo SA k razvoju te sheme pristopila takoj, ko bo določena shema/smernice. Za 
ta namen se predvidevajo razvojne aktivnosti in prilagoditve, sestanki z Informacijskim pooblaščencem in 
Ministrstvom za pravosodje. Dinamika bo odvisna od izida sheme in zagotovitve virov za planirane 
aktivnosti. Ker je bil ZVOP-2 v mesecu juliju 2022 ponovno dan v javno obravnavo, je pričakovati še daljšo 
zamudo pri njegovem izidu. Zato se aktivnosti prenesejo na leto 2023/24. 
 
Akreditacija po SIST EN ISO/IEC 17029 
 
Z izdajo standarda SIST EN ISO/IEC 17029, je bilo kot nova vrsta ugotavljanja skladnosti v strukturi IAF 
MLA na nivoju 2 opredeljeno Vrednotenje in preverjanje, kot normativni dokument za organe za vrednotenje 
in preverjanje pa standard SIST EN ISO/IEC 17029:2019 Ugotavljanje skladnosti - Splošna načela in 
zahteve za organe, ki izvajajo validacijo in verifikacijo. 
Razvoj sheme akreditiranja organov, ki izvajajo validacijo in verifikacijo bo izveden v letu 2022 in bo 
vključeval izobraževanje relevantnega osebja, prilagoditev sistema vodenja standardu, objavo o 
pripravljenosti na akreditacijo. Po uporabi standarda za validacijo in verifikacijo na področju TGP se 
predvideva, da bodo v letu 2023 potrebne dodatne prilagoditve sistema na ta standard. 
 
Akreditacija certifikacijskega organa za certificiranje sistemov vodenja varnosti živil po ISO 22003-
1 
V letu 2022 je izšel standard ISO 220003-1:2022, ki nadomešča standard ISO 22003 in, ki vsebuje dodatne 
zahteve za certifikacijske organe za sisteme vodenja, ko certificirajo sistem vodenja varnosti živil po ISO 
22000. Sprememba zahteva analizo, spremembo sistemske dokumentacije, izobraževanje osebja,… 
Uvedba se bo pričela skladno prehodnim obdobjem, ki bo predvidoma določen na IAF GA v jeseni 2022. 
SA planira prehod izvesti v letu 2023. 
 
Akreditiranje certifikacijskih organov za certificiranje skladno z Uredbo 2019/881 (Akt o kibernetski 
varnosti) 
 
Ministrstvo za javno upravo je izrazilo interes, da se vzpostavi akreditiranje po omenjeni uredbi. 
Uredba o kibernetski varnosti je bila izdana 17. 4. 2019 in je pričela veljati 27. 6. 2019, pri čemer se določeni 
členi (členi 58., 60., 61., 63., 64. in 65.) uporabljajo od 28. junija 2021. Z uredbo je postavljen certifikacijski 
okvir. Predvidena je akreditacija za certifikacijske organe za certificiranje IKT (Informacijska in 
komunikacijska tehnologija) proizvodov, IKT storitev, IKT procesov po evropski shemi za kibernetsko 
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varnost. Shemo pripravi ENISA (Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost). Ministrstvo za javno 
upravo je izrazilo interes, da se vzpostavi akreditiranje po omenjeni uredbi. V primeru, da bo opredeljena 
mednarodna (ENISA) shema, se aktivnosti pričnejo v 2023/24. 
 
Akreditiranje certifikacijskih organov za certificiranje skladno z Uredbo 2019/945 (Uredba o 
izvajanju delegirane uredbe (EU) o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov 
brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav) 
Ministrstvo za infrastrukturo je izrazilo interes, da se vzpostavi akreditiranje po omenjeni uredbi. 
Pripravljena in potrjena je nova izdaja Uredbe o izvajanju Delegirane uredbe (EU) o sistemih brezpilotnega 
zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav. S tem so podane podlage za 
akreditacijo. Sodelovanje z Ministrstvom za infrastrukturo je vzpostavljeno. Razvoj sheme akreditiranja po 
tej uredbi se izvede v letu 2023. 
 
Planirani razvojni projekti, ki čakajo na odločitev o začetku: 
 
 
Akreditiranje certifikacijskega organa za certificiranje sistemov vodenja po ISO 27001 
 
Zahteve za akreditacijo so podane v SIST EN ISO/IEC 17021-1 in dodatno v ISO/IEC 27006. Dodatne 
zahteve za SA so opredeljene v IAF MD 13 - Knowledge Requirements for Accreditation Body Personnel 
for Information Security Management Systems (ISO/IEC 17021). Interes je izkazala ena stranka. 
Za namen vzpostavitve sheme akreditiranja na tem področju je potrebno izvesti aktivnosti razvoja, 
implementacijo relevantnih zahtev, izobraževanje SA osebja in pridobitev usposobljenega strokovnega 
ocenjevalca (predvidoma do konca 2023). 
 
Akreditiranje za certificiranje interoperabilnosti v železniškem prometu 
 
Področje je regulirano, vendar v tem trenutku zakonodajalec ni izkazal interesa, da se razvije akreditacija 
na tem področju. Interes sta izrazili dve stranki. 
Za namen vzpostavitve sheme akreditiranja na tem področju bi bilo potrebno izvesti aktivnosti razvoja in 
poiskati usposobljenega strokovnega ocenjevalca.  
 
  
Področja, na katerih ima SA že vzpostavljeno shemo akreditiranja in postopke že izvaja, ki pa jih 
mora zaradi pričakovanih/že izdanih sprememb v letu 2022 intenzivno spremljati, so naslednja: 
 
 
Akreditiranje certificiranja postopkov preverjanja poročil o emisijah toplogrednih plinov 
 
V letu 2018 sta bili izdani dve uredbi, Izvedbena uredba (EU) 2018/2067 in Izvedbena uredba (EU) 
2018/2066, ki se nanašata na zahteve za akreditacijo in preverjanje poročil o emisijah toplogrednih plinov 
in o preverjanju podatkov, o akreditaciji preveriteljev v skladu z Direktivo 2003/87/ES in na o spremljanju 
emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES ter spremembi Uredbe 
Komisije (EU) št. 601/2012. SA je prilagodila svoje postopke novim uredbam. Izdanima uredbama se bodo 
prilagodili relevantni EA in IAF dokumenti ter dokumenti DG Clima. Spremlja se spremembe omenjenih 
dokumentov in jih v roku implementira.  
 
V letu 2020 je izšel standard ISO 14065, ki je normativni dokument za akreditacijo preveriteljev poročil o 
emisijah toplogrednih plinov. Določa zahteve za organe, ki izvajajo vrednotenje in preverjanje izjav o 
okoljskih informacijah. Obseg standarda oziroma njegova uporabnost se je tako razširila na vsa področja 
okoljskih informacij in ne le na področje toplogrednih plinov, kot predhodni verziji standarda ISO 14065. V 
času tretje izdaje ISO 14065:2020 pa ta standard še vedno predstavlja normativni dokument nivoja 3 v IAF 
MLA strukturi oziroma standard z zahtevami za usposobljenost preveriteljev. Prehodno obdobje je določeno 
do 1. 1. 2023. Prilagoditev bo izvedena v letu 2022, skupaj z razvojem sheme akreditiranja področja 
ugotavljanja skladnosti validiranja in verificiranja po SIST EN ISO/IEC 17029. 
 
Mednarodna organizacija za civilno letalstvo (ICAO - specializirana agencija v Združenih narodih) je 
pripravila shemo CORSIA, shemo za zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida v mednarodnem letalstvu. 
Gre za vzporedno shemo z EU ETS. V 2022 ni novih informacij. 
To bo imelo vpliv na preveritelja, ki je akreditiran za preverjanje poročil o emisijah toplogrednih plinov za 
področje letalstva. Prav tako pa bo to imelo vpliv na delo SA, saj je pričakovati novo zahtevo za akreditacijo. 
SA bo spremljala spremembe na tem področju.  
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Akreditiranje po eIDAS 
 
Spremljanje sprememb ETSI standardov. 
 
Akreditiranje za namen priglasitve po Uredbi (EU) 305/2011 
 
Pričel se je postopek revizije CPR. V 2023 bo potrebno spremljanje nastanka sprememb in tesno 
sodelovanje s predstavnikom MGRT. Nov osnutek je pripravljen. 
 
 
Uvedba IAF/EA dokumentov 
 
To je stalna naloga, katere prioritete se določijo glede na rok za implementacijo posameznega dokumenta.  
 
Značilnosti področja in izpostavljena tveganja 
 
Na vseh področjih akreditiranja, predvsem pa pri novih shemah, ko gre za še vedno majhno število 
akreditiranih organov na nekem področju (ena, največ dve), ali pa zaradi zagotavljanja neodvisnosti, SA 
angažira zunanje strokovne ocenjevalce ali pridobi slovenske, po večini, strokovnjake. Ker so prisotna 
nacionalna pravila in se ne prevaja vse strankine dokumentacije, je vodilni ocenjevalec veliko bolj udeležen 
v ocenjevanju strokovnega dela in je v ocenjevanje vključeno tudi veliko strokovnjakov, mora biti 
zagotovljeno, da je vodilni ocenjevalec strokovnjaku na voljo ves čas ocenjevanja. Tega časa stranki ne 
moremo zaračunati, čeprav ga naši ocenjevalci porabijo.  
 
Večina ocenjevanj pri certifikacijskih organih, ki so nosilci tudi akreditacij na drugih področjih akreditiranja 
(v večini primerov preskušanje/certificiranje, certificiranje/preverjanje, 
certificiranje/certificiranje/preskušanje), so organizirana in se izvajajo kombinirano. To predstavlja 
precejšen zalogaj za organizatorje in za ocenjevalce. Takšna ocenjevanja so dolga, v večini primerov jih 
zunanji vodilni ocenjevalci ne morejo izvesti. 
 
Skoraj vsaka nova prijava za akreditacijo predstavlja novo področje, za uvedbo katerega je potrebno 
pristopiti projektno. Še zlasti iz nedavno izraženih zanimanj za akreditacijo izhaja, da želijo pridobiti 
akreditacijo za privatne sheme. V takih primerih je dolžna SA tako shemo evalvirati. Evalvacija je 
kompleksen postopek, ki vključuje več ljudi (tudi zunanjih sodelavcev SA), veliko je komuniciranja z lastniki 
shem, ki so v veliko primerih nimajo izkušenj z akreditacijo. 
 
Tudi v letu 2022  je bilo zaznano večje povpraševanje po akreditaciji s strani tujih certifikacijskih organov.  
Težava pri tovrstnih ocenjevanjih je, da je običajno dokumentacija pripravljena v tujem jeziku ali neustrezno 
prevedena v slovenščino, kar pomeni več potrebnega časa za pripravo na ocenjevanje in več usklajevanja 
pomena na samem ocenjevanju.  
 
Veliko akreditiranih certifikacijskih organov izvaja ugotavljanje skladnosti v tujini. Skladno s SA politiko o 
čezmejni akreditaciji in zahtevami EA-2/13, je potrebno v takšna ocenjevanja vključiti lokalni akreditacijski 
organ (LAB). Izkušnje kažejo, da je postopek (predvsem) izpostavitve sodelovanja z LAB, težaven in 
dolgotrajen.  
SA redno (vsako leto) izvaja ocenjevanja za UKAS kot podpogodbenik. 
 
Prav tako pa so, posebej v zadnjih letih, pogoste in obsežne spremembe na že vzpostavljenih področjih. 
Vse navedeno vodi (v primerjavi z drugimi področji akreditiranja) v bistveno višji delež potrebnega vložka 
za vzdrževanje sistema akreditiranja glede na število akreditiranih organov na področju, kar se izraža še 
posebej v obsežnih nalogah vodje področja in v upočasnitvi izvajanja postopkov razvoja ter implementaciji 
sprememb. 
 
To predstavlja veliko tveganje ob do sedaj zagotovljenih virih, da ureditve in spremembe ne področjih, ki 
so pod MLA, ne bodo implementirane pravočasno.  
 
V obdobju zadnjih nekaj let je prepoznan trend, da se izvede le spremembe na že vzpostavljenih shemah 
akreditiranja in, ko so zagotovljeni dodatni viri, na reguliranih shemah, malo pa na razvoju področij, za 
katere akreditacijo zaprosi posamezna stranka.  
 
V zadnjem času opažamo, da, zaradi različnih razlogov, predvsem pa zaradi prenehanja biti aktiven na 
danem področju (starost), tuji ocenjevalci/strokovnjaki, prekinjajo sodelovanje z nami. Ker nimamo za vsako 
področje na voljo dveh ali več ocenjevalcev, se znajdemo v situaciji, ko imamo za neko področje podeljeno 
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akreditacijo, vendar nimamo več ustreznega ocenjevalca (pridobivanje novih ocenjevalcev pa terja določen 
čas). Opisana situacija lahko privede do tveganja, da ne bomo mogli več stranki nuditi akreditacije za 
določena področja.  
 
Usmeritve za delo na področju v letu 2023 

- nadaljevanje sodelovanja na mednarodnih sestankih EA CC, FALB in IAF TC ter relevantnih 
delovnih skupinah (EA CC Env WG, EA CC GHG NG, EA CC Food WG, IAF WG), kot podpisnik 
BLA s FoodPlus za Global G.A.P shemo, pa tudi na njihovih sestankih, ko bo izražena konkretna 
potreba po akreditaciji na tem področju, oziroma sestankih in izobraževanjih lastnikov shem 
(PEFC), 

- pridobitev dodatnih virov za obvladovanje področja, 
- sledenje spremembam novih normativnih dokumentov, prilagoditve zaradi novih normativnih 

dokumentov, 
- dokončanje uvedbe sprememb pri določenih shemah akreditiranja , 
- skrbeti za kakovost dela na področju, za harmoniziran pristop ocenjevalcev, 
- pridobitev čim več strokovnih ocenjevalcev iz Hrvaške in sosednjih držav, 
- izboljšati delo z usposobljenimi ocenjevalci (delo z njimi na novostih, spremembah), tujimi 

strokovnimi ocenjevalci, 
- izboljšati odzivnost na nova povpraševanja, 
- delo na projektih novih shem, če bodo zagotovljeni viri , 
- nadaljevanje dela in sodelovanja z ministrstvi in lastniki shem, 
- uvajanje postopkov akreditiranja za namen priglasitve - nadaljevanje na drugih direktivah/uredbah, 

če bodo podane podlage in zagotovljeni viri, 
- zagotovitev ustreznih zmogljivosti za sistemsko obvladovanje področja. 

 
Plan aktivnosti / ključne naloge za leto 2023 

- vzdrževanje EA MLA za področje certificiranja in preverjanja z uspešno izpeljavo in zaključkom 
EA Peer evalvacije, 

- vzdrževanje usposobljenosti za akreditiranje EMAS preveriteljev, 
- pridobitev virov za obvladovanje razvoja in sprememb na področju, 
- izvajanje postopkov akreditiranja in vodenje področja akreditiranja, 
- sledenje in implementacija (kjer je relevantno) sprememb zahtev za akreditacijo: 

− IAF novi in revidirani dokumenti 

− EA novi in revidirani dokumenti 

− EU DG Clima, dokumenti, ki se jih uporablja pri ocenjevanjih preveriteljev 

− sledenje SLO zakonodaji, kjer se uvaja akreditacija in sodelovanje v postopku priprave te 
dokumentacije (pripombe) 

− sledenje spremembi CPR 

− implementacija spremembe ISO 22003-1, 
- prilagoditev novim zahtevam za akreditacijo certificiranja trajnostnega gospodarjenja z gozdovi 

po PEFC shemi, 
- aktivnosti za namen vzpostavitve akreditiranja certifikacijskih organov po GDPR (če bodo 

zagotovljeni viri in določena shema), 
- aktivnosti za namen vzpostavitve akreditiranja certifikacijskih organov na področju kibernetske 

varnosti (ko bodo zagotovljeni viri in določena shema), 
- aktivnosti za namen vzpostavitve akreditiranja certifikacijskih organov na področju brezpilotnih 

zrakoplovov (ko bodo zagotovljeni viri), 
- nadaljevanje dela na projektu uvajanja akreditacij za namen priglasitve – uvedba postopkov po 

dveh direktivah/uredbah (2-3 sheme), 
- intenzivno sodelovanje z ministrstvi in lastniki shem (akreditacija v predpisih), 
- stalno nadgrajevanje usposobljenih ocenjevalcev, delo s kandidati za ocenjevalce in delo s tujimi 

ocenjevalci, 
- usposobiti novega vodilnega ocenjevalca za CP, CS, 
- intenzivno iskanje novih/nadomestnih strokovnih ocenjevalcev, 
- stalno sodelovanje pri koordinaciji kompleksnih postopkov akreditiranja certifikacijskih organov, 
- sodelovanje na relevantnih mednarodnih sestankih. 

 

 
4.6 Ocenjevalci 
 
Bistvena naloga na področju Ocenjevalci je zagotavljanje čim večjega deleža domačih ocenjevalcev in 
takih, ki so stroškovno enakovredni slovenskim (npr. iz Hrvaške in Srbije), vse to pa ob hkratnem 
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zagotavljanju njihove visoke strokovnosti in neodvisnosti. Delež dražjih tujih ocenjevalcev zmanjšujemo, 
čeprav ponekod teh ocenjevalcev zaradi zagotavljanja neodvisnosti ali zaradi zahtev po specifični 
usposobljenosti ne moremo nadomestiti z domačimi ali stroškovno ugodnejšimi.  
V primeru razvoja novih področij akreditiranja se je izkazalo za najučinkovitejše, če v začetku vključujemo 
tuje strokovne ocenjevalce, dolgoročno pa, kjer je to le mogoče, usposobimo domače. 

Ocenjevanja, ki se izvajajo po zahtevah dveh ali več različnih akreditacijskih standardih (najpogosteje 
kombinacija SIST EN ISO/IEC 17025 in SIST EN ISO/IEC 17020), pred-ocenjevanja ter začetna in ponovna 
ocenjevanja praviloma vodijo ocenjevalci, stalno zaposleni na SA. Zaradi naraščanja obsega kombiniranih 
ali drugače kompleksnih ocenjevanj v bližnji prihodnosti kljub zaposlovanju novih kandidatov za 
ocenjevalce ne pričakujemo, da bi lahko bistveno zmanjšali obseg ocenjevanj za vodilne ocenjevalce, 
zaposlene na SA. 

Načrtujemo, da bo v letu 2023 na novo usposobljenih najmanj 6 strokovnih ocenjevalcev. Intenzivno bomo 
usposabljali kandidate za vodilne ocenjevalce, ki bodo na novo zaposleni na SA. K sodelovanju v postopkih 
akreditiranja bomo pritegnili še več domačih strokovnjakov. Nekatere izmed njih bomo usposobili za 
strokovne ocenjevalce v programih lastnih usposabljanj za ocenjevalce. 
 
V letu 2023 načrtujemo tečaj za ocenjevalce po standardu ISO/IEC 17025:2017, vendar le, če bomo 
pridobili dovolj kandidatov. 

V skladu z Akcijskim planom k Strategiji akreditiranja do leta 2025 bomo letu 2023 še bolj intenzivno 
izboljševali strategije za pridobivanje domačih in tujih ocenjevalcev. Aktivno se bodo izvajale poizvedbe za 
ocenjevalce oziroma za kandidate za ocenjevalce in sicer iz naslednjih razlogov: 

- zamenjava ocenjevalcev, ki:  
a. ocenjujejo neprekinjeno že 4-5 let, 
b. pri katerih zaznavamo težave, ki zmanjšujejo učinkovitost ocenjevanja oz. izkazujejo 

slabše veščine pri ocenjevalskih aktivnostih in jih kljub dodatnim usposabljanjem ni 
mogoče odpraviti, 

c. so stroškovno najbolj obremenjujoči za SA, 
d. se bodo upokojili oziroma prenehali slediti stroki, 

- zaradi potreb po ocenjevalcih/strokovnjakih na novih strokovnih področjih. 

V letu 2023 bomo izboljšali in sistematizirali pridobivanje in obravnavo podatkov o kvalifikacijah 
ocenjevalcev, kar bomo dosegli z razvojem informacijskega sistema i4. Zavedamo se, da z večjim izborom 
ocenjevalcev in temeljitejšim delom z njimi (uvajanje, izobraževanja, usklajevanja, spremljanje njihovega 
dela) bistveno vplivamo na izvedbo ocenjevanj in lajšamo organizacijo postopkov, zato stalno povečujemo 
obseg teh aktivnosti.  

Za stabilizacijo delovanja SA smo uspeli pridobiti ustrezna soglasja za nove zaposlitve, ki jih bomo 
dolgoročno vključevali tudi v vodstvene, oziroma sistemske naloge in delo z ocenjevalci. To je nujno za 
zmanjšanje izpostavljenosti sistema akreditiranja, oziroma tveganj zaradi sprememb pri ključnih kadrih, ki 
so sedaj zelo velika. Nekatere osebe na SA so trenutno praktično nezamenljive, oziroma bi njihova 
zamenjava povzročila ogromne težave. Glede izvajanja kompleksnih ocenjevanj pa smo vse bolj odvisni 
od dveh zunanjih vodilnih ocenjevalcev, ki sta bila v preteklosti zaposlena na SA in ju tudi ne bi mogli 
ustrezno nadomestiti z drugimi zunanjimi. 

Večina tujih ocenjevalcev je stroškovno manj ugodna, so pa najpogosteje s področij, kjer v Sloveniji ni 
mogoče zagotoviti ustreznih znanj ali neodvisnih ocenjevalcev oziroma strokovnjakov. Dodatna ovira pri 
angažiranju domačih ocenjevalcev/strokovnjakov so tudi poskusi njihovega zavračanja s strani strank, ki 
kot razlog praviloma navajajo "potencialno konkurenčnost". 

Sodelovanje s tujimi akreditacijskimi službami na področju izmenjave ocenjevalcev in podatkov o 
ocenjevalcih je še vedno težavno in vendar se učinkovitost teh aktivnosti z bolj osebnim pristopom 
izboljšuje. V prihodnje je treba s takimi akreditacijskimi službami, kjer obstaja večji potencial za sodelovanje 
še naprej navezovati osebne stike, saj izkušnje kažejo, da se na tak način pretok podatkov bistveno 
izboljša. Dobro vzajemno sodelovanje smo že vzpostavili s HAA, na naša povpraševanja se kooperativno 
odzivajo še ATS, DAkkS, UKAS, SWEDAC, ACCREDIA, ENAC ter CAI. 
 
V letu 2023 načrtujemo, da bomo v zahtevanem roku izvedli vse planirane monitoringe ocenjevalcev in 
evalvacijo njihovih zapisov. Rezultati sistematičnega nadzora nad delom ocenjevalcev, druge povratne 
informacije z ocenjevanj ter po-ocenjevalni vprašalniki (z njimi stranke v postopku akreditacije ocenjujejo 
tudi delo posameznih članov ocenjevalne ekipe) kažejo na to, da so ocenjevalci praviloma primerno 
strokovno usposobljeni, z dobrimi ocenjevalskimi veščinami ter nepristranski. Z angažiranjem še več novih 
strokovnjakov iz referenčnih strokovnih institucij želimo obdržati visok nivo kompetentnosti ocenjevalcev. 
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Prizadevamo si za čim boljšo harmonizacijo ocenjevalcev glede pristopov k ocenjevanju, razlage 
akreditacijskih zahtev in uporabe vodil ter interpretacijskih dokumentov. V ta namen po možnosti dvakrat 
letno organiziramo sestanek z ocenjevalci in strokovnjaki oziroma seminarje, na katerih obravnavamo 
tematike, ki so pomembne za pridobivanje novih in ohranjanje že obstoječih znanj v zvezi s samim 
postopkom akreditiranja ter drugih ocenjevalskih znanj. Ocenjevalcem (domačim in tujim) posredujemo 
obvestila in razlage o novih dokumentih (zahtevah, vodilih), spremembah v postopkih, uporabi novih 
obrazcev, dodatnih navodilih za tolmačenje in razumevanje zahtev ipd. V letu 2023 bomo predvidoma 
izvedli dva takšna sestanka.  

Obseg nalog, povezanih z ocenjevalci, se povečuje zaradi naraščanja števila ocenjevalcev in strokovnjakov 
in zaradi dodatnih zahtev za delo z ocenjevalci po novi izdaji standarda SIS EN ISO/IEC 17011:2018, zato 
je potrebna na tem področju kadrovska okrepitev ter ustrezen informacijski sistem, ki dobro podpira delo z 
ocenjevalci. 
 
Planirane aktivnosti v letu 2023 
 

- usposabljanje kandidatov za strokovne in vodilne ocenjevalce z vključevanjem v postopke 
ocenjevanja (v vlogi tihih opazovalcev in pripravnikov): usposabljanja potekajo fazno, uvajanje traja 
pogosto več od enega leta, odvisno od možnosti za vključitev v postopke ocenjevanj v vlogi "so-
ocenjevalca", zaključijo se z registracijo – načrtujemo registracijo vsaj šest strokovnih in dveh 
vodilnih ocenjevalcev, 

- dodatno usposabljanje registriranih vodilnih ocenjevalcev za nova področja akreditacije (zlasti 
zaradi izboljšanja učinkovitosti izvajanja ocenjevanj v primerih, ko ima akreditirani organ 
pridobljene akreditacije za več področij), 

- izboljšanje načinov pridobivanja ocenjevalcev oz. kandidatov za ocenjevalce preko: 

− institutov, univerz, strokovnih združenj in drugih "centrov znanja" v Sloveniji, 

− obstoječih ocenjevalcev, 

− tujih akreditacijskih služb, 
- sprotno ažuriranje podatkov o ocenjevalcih in vnos podatkov v centralni informacijski sistem ter 

registracija ocenjevalcev po terminskih načrtih, 
- načrtovanje in izvajanje nadzora nad delom ocenjevalcev pri izvajanju ocenjevanj ter pregled 

poročil ter posredovanje povratnih informacij ocenjevalcem, 
- sestanki z ocenjevalci: najmanj eden za vse ocenjevalce v sistemu akreditiranja, po potrebi 

sestanki ocenjevalcev na posameznih strokovnih področjih oziroma za specifične teme; sestanki z 
ocenjevalci, kjer se identificira potreba po individualnih dodatnih usposabljanjih, 

- redno sprotno seznanjanje ocenjevalcev z novostmi pri delu SA in sistematično razpošiljanje novic 
za domače in tuje ocenjevalce, 

- okrepitev povezav za dostop do informacij o tujih ocenjevalcih in uvajanje novih tujih ocenjevalcev 
v sistem SA, 

- sprotno spremljanje potreb po novih ocenjevalcih (npr. na novih strokovnih področjih; za področja, 
kjer je potrebna zamenjava ocenjevalca), 

- razvoj in nadgradnja informacijskega sistema i4 (modul ocenjevalci), 
- reorganizacija področja ocenjevalci, 
- kadrovska okrepitev na področju ocenjevalci. 

 
 

4.7 Sistem vodenja kakovosti 
 
Trenutno stanje na področju ter predvidene spremembe in razvoj 
 

Dokumenti sistema vodenja 

Sistemski dokumenti se s sprejemljivo dinamiko usklajujejo z nastalimi spremembami v postopku 
akreditiranja in v drugih procesih, ki postopek akreditiranja podpirajo. Trenutno stanje sistemskih 
dokumentov je zadovoljivo, se pa zaradi stalnih sprememb v zahtevah ali pri izvajanju procesov nakazuje 
potreba po obsežnejših revizijah kar precejšnjega števila teh dokumentov. 
 
Mednarodne zahteve in dokumenti 

Nove izdaje in revizije zakonodajnih aktov in dokumentov mednarodnih organizacij EA, IAF in ILAC 
spremljamo. Vsebinske spremembe bomo v opredeljenih oz. sprejemljivih časovnih okvirih implementirali 
v sistem vodenja. 
 

Sistemske naloge 
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Nadzor nad izvajanjem sistemskih nalog se je v letu 2022 izvajal sistematično, s čimer bomo v letu 2023 
nadaljevali. Zaradi prezasedenosti osebja z drugimi nalogami smo sicer še vedno soočeni z določenimi 
težavami pri izpolnjevanju rokov za izvedbo opredeljenih aktivnosti, vezanih na sistemske naloge, pogosto 
pa je vzrok tudi v tem, da so postavljeni cilji težavni in zato ukrepe večkrat dopolnjujemo. V obvladovanje 
nalog bomo vključili vse osebje. 
 

Notranja presoja 

Notranja presoja za leto 2023 se bo izvedla v drugi polovici leta 2023, kot je praksa, z vključitvijo velikega 
števila notranjih presojevalcev. Poudarek presoje bo opredeljen glede na zaključke in ugotovitve notranje 
presoje za leto 2022, ki je izveden jeseni 2022. 
 
Vodstveni pregled 
Vodstveni pregled za leto 2022 bo izveden v januarju 2023. Izvedba vodstvenega pregleda za leto 2023 
pa je planirana v januarju 2024. 
 
Peer-evalvacija 
Evalvacija je bila izvedena v marcu 2022, razen opazovanje na področju LM, ki je bilo izvedeno septembra 
2022. Po tem pričakujemo odziv članov evalvacijske skupine na izvedene/predlagane ukrepe za ugotovitve 
in prejem končnega poročila. Aktivnosti v povezavi z zaključevanjem postopka evalvacije in odločitvijo bodo 
predvidoma potekale še tudi v prvi polovici leta 2023. 
 

Prizivi, pritožbe, zahtevki, sodelovanje s strankami in ocenjevalci 

V letu 2022 smo zaenkrat obravnavali dve zadevi o neupravičenem sklicevanju na akreditacijo in en priziv, 
ki je bil prepoznan kot neutemeljen. Tudi v letu 2023 bomo prednostno obravnavali vse pritožbe in druge 
informacije o delu akreditiranih organov. Proces obravnave zahtevkov po dostopu do informacij javnega 
značaja bomo v letu 2023 poskušali optimizirati. Stranke in ocenjevalce bomo preko sistema i4 obveščali 
o vseh spremembah ključnih dokumentov ter o ostalih pomembnih spremembah. 
 

Sistem vodenja kakovosti 

Vzdrževanje sistema vodenja kakovosti je bilo v letu 2022 ustrezno, čeprav je zaznati posledice zaradi 
epidemije, ki je privedla do tega, da smo se prioritetno več ukvarjali s postopki akreditiranja, na področju 
sistema kakovosti pa so se izvedle le najnujnejše stvari. Splošna slika učinkovitosti sistema kakovosti je 
trenutno še zadovoljiva, čeprav se v nekaterih segmentih izkazujejo nihanja in večja krhkost sistema. 
Na področju obvladovanja osnovnega procesa kljub naraščajoči kompleksnosti akreditacijskih postopkov 
ni zaslediti pomembnih nepravilnosti, čeprav pa zamude pri izvajanju akreditacijskih postopkov ostajajo in 
se stanje tu ne izboljšuje. Še vedno prepoznavamo nekatera področja, kjer so potrebne izboljšave, in sicer 
področje ocenjevalci in področje prilagajanja spremembam v sistemu vodenja kakovosti. Poleg tega pa bo 
moral sistem vodenja kakovosti v letu 2023 slediti in se prilagajati ter podpirati vse razvojne aktivnosti, tako 
na področju informacijskih tehnologij, kot tudi v podpornih procesih in razvoju novih področij akreditiranja. 
Delovno mesto vodje kakovosti je nezasedeno, primernega kandidata še nismo uspeli zaposliti. Naloge 
vodenja kakovosti tako opravlja oseba na delovnem mestu sekretarja, ki se lahko temo posveča v 
omejenem obsegu. V letu 2023 je nujno izvesti novo zaposlitev, da se bodo naloge na sistemu vodenja 
kakovosti lahko izvajale v večjem obsegu in bolj ažurno. 
 
 
Usmeritve za delo na področju v letu 2023 

- zagotovitev zadostnega časa vseh zaposlenih za vzdrževanje in izboljševanje sistema vodenja, 
- zagotovitev nove osebe za vodenje kakovosti, 
- 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, 
- izvedba notranje presoje z notranjimi presojevalci, 
- izvedba občasnih pregledov evidenc sistema vodenja, 
- nadgradnja in razvoj informacijskega sistema, 
- ustrezna obravnava prejetih pritožb in drugih informacij o delu akreditiranih organov, 
- stalna usklajenost določil dokumentov s potrebami procesov in skrb za njihovo implementacijo, 
- ohranjanje integritete sistema vodenja ob številnih spremembah, ki se bodo uvajale zaradi 

nadgradnje in razvoja informacijskega sistema, reorganizacije ter ostalih sprememb. 
 

Plan aktivnosti / ključne naloge: 
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- angažiranje vseh notranjih presojevalcev pri izvedbi notranje presoje in vključitev novozaposlenih v 
vlogi pripravnikov, 

- izboljšanje nadzora nad izvajanjem periodičnega pregleda dokumentov, 
- določitev prioritet za izvajanje sistemskih nalog in reševanje nalog po vsebinskih sklopih, 
- pravočasna in prednostna obravnava prejetih pritožb in drugih informacij o delu akreditiranih organov 

ter sodelovanje v skupinah za razreševanje obsežnejših problematik, 
- optimizacija procesa obravnave zahtevkov po dostopu do informacij javnega značaja, 
- pridobitev nove zaposlitve in pričetek usposabljanja nove vodje kakovosti, 
- analizirati ustreznost implementacije podpornih procesov v sistemu vodenja (IT, kadrovski procesi, 

računovodstvo, nabava, pošta, arhiviranje, promocija, spletna stran in procesi, ki jih izvajajo zunanje 
službe: pravni procesi, prevajanje, revizije, IT podpora), 

- sodelovanje pri izvedbi vodstvenega pregleda in opredelitvi ukrepov, 
- sodelovanje v delovni skupini za posodobitev informacijskega sistema, 
- prilagoditve procesov in dokumentacije zaradi nadgradnje in razvoja informacijskega sistema, 
- aktivno sodelovanje pri nadgradnji informacijskega sistema (sodelovanje pri analizah, predlogih in 

implementaciji, priprava podatkov za šifrante/baze, izvajanje izobraževanj, verifikacije delovanja 
nadgrajenih funkcionalnosti …), 

- sprotna revizija sistemskih pravil in dokumentov glede na ostale spremembe v procesih, 
- pregledovanje evidenc sistema vodenja (npr. dokumentacija na spletni strani, katalog akreditiranih 

organov na spletni strani, šifranti v i4, dokumenti zunanjega izvora v i4, ) 
- sodelovanje v Sektorskem odboru za medicinske laboratorije (SOMED), 
- sodelovanje v delovni skupini za prilagoditev organizacijske strukture potrebam SA, 
- sodelovanje v delovni skupini za pripravo vodila za ocenjevanje informacijskih sistemov pri 

akreditiranih organih, 
- sodelovanje v delovni skupini za pripravo izhodišč oz. postopka, kako ravnati v primeru zaznanih 

pritiskov v postopkih akreditiranja, 
- izvedba potrebnih aktivnosti, vezanih na peer-evalvacijo. 
 
 

 4.8 Promocija 
 
Primarni pomen promocije akreditacije je pri ključnih ciljnih skupinah dvigniti zavest o pomenu akreditacije 
in predvsem njenem pravem razumevanju. Promocijo akreditacije še vedno usmerjamo na zainteresirane 
skupine, saj se zavedamo, da je vložek pri širitvi promocije na splošno javnost prevelik, glede na rezultate. 
Prav tako pa je potrebno upoštevati omejitve pri virih, ki jih imamo. 
 
Akreditacija združuje dva najpomembnejša interesa dveh zainteresiranih skupin. Na eni strani akreditacija 
zagotavlja zaščito potrošnika - državljanov, na drugi strani pa zagotavlja prost pretok blaga in storitev, ki je 
ključen za gospodarstvo.  
 
Pri komunikaciji bomo uporabljali digitalne medije.  
 
Cilj komunikacijskih kampanij v letu 2023 je komunikacija vloge akreditacije, ki je glede na ciljne skupine 
različna: 

- Vladi RS nuditi podporo pri vzpostavitvi in vzdrževanju konkurenčnosti gospodarstva. 
- Ministrstvom nuditi podporo pri pripravi Zakonov in Uredb. 
- Gospodarstvu omogočati prodor v mednarodni prostor. 
- Splošni javnosti zagotoviti kvalitetno in varno življenje. 

 
Kampanje, ki smo jih začeli pred leti, nameravamo nadaljevati v leto 2023, ker gre za obsežen projekt, ki 
bo poleg izboljšanega komuniciranja v digitalnih medijih (spletna stran), vključeval še naslednje aktivnosti: 

- Priprava člankov o akreditaciji, namenjenih splošni javnosti in gospodarskemu sektorju 
- Izvedba dogodka Dan akreditacije 2023 
- Sodelovanje na izbranih dogodkih drugih institucij, ki delujejo na področju zagotavljanja kakovosti 
- Sodelovanje na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju – MOS. 

 

4.9 Tehnološki razvoj 
 
V prvi polovici leta 2021 je bilo na področju IT infrastrukture izvedeno naslednje: 

- vzdrževanje obstoječega strežniškega sistema, 
- vzdrževanje računalnikov in komponent, 
- vzdrževanje in izvedba nujne nadgradnje informacijskega sistema, 
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- nadgradnja finančno-računovodskega sistema, 
- popis zahtev in nakup novega strežnika, 
- nadgradnja spletne strani na zadnjo verzijo Wordpressa. 

 
V prvi polovici leta 2022 je bilo v povezavi s tehnološkim razvojem in prenovo obstoječega 
informacijskega sistema izvedeno naslednje: 
 

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 

 

V prvi polovici leta 2022 je bilo na področju strojne opreme izvedeno naslednje: 
- servis tiskalnikov 
- vzpostavitev prenosnikov za novo zaposlene 
- dokup diskov za NAS 

 
V letu 2023 bo v povezavi s strojno opremo izvedeno naslednje: 

- prenova strežniške infrastrukture zaradi nabave novega strežnika 
- nakup premičnega interaktivnega zaslona 
- nakup videokonferenčnega sistema 
- nakup računalnikov in monitorjev v skladu z programom zaposlovanja 

 
V letu 2023 bo v povezavi s tehnološkim razvojem in prenovo obstoječega informacijskega sistema 
izvedeno naslednje: 

- revizija osnovne baze obsegov za vsako od področij akreditacije (LP, LM, LK, K, CS, CP, 
CO, P, SI-V)  

- revidiranje povezave registra ocenjevalcev z obsegi akreditacije in pregled navezave 
elementov obsega (postopki, metode …) s kompetentnimi ocenjevalci 

- implementacija sistema za pripravo programa ocenjevanja za celotno ocenjevalno obdobje 
(vnos vseh elementov vseh zahtev za usposobljenost in navezava na obsege akreditacije)  

- prilagoditev sistema za pripravo plana nadzornega ocenjevanja (izbor elementov glede na 
nadzorno obdobje in izbor metod/postopkov iz obsega akreditacije) glede na komentarje iz 
Peer evalvacije 

- prilagoditev sistema za spremljanje realizacije plana/programa ocenjevanja in modifikacija 
programa iz Peer evalvacije. 

 
 

4.10 Kadri – kadrovski načrt 
 
Slovenska akreditacija se je prvič soočila z resno kadrovsko stisko pred 15 leti, ko se je rapidno pričelo 
povečevati število akreditiranih organov na področju kontrole. SA si je zato prizadevala, da bi prišlo do 
uskladitve kadrovskih virov s potrebami po akreditacijah, saj takratno število zaposlenih (11 oseb) ni 
zadostovalo za sprotno obravnavanje novih prijav in širitev. Zaradi krize in posledično slabe situacije tako 
v javnem sektorju, kot v gospodarstvu, je zaposlovanje v naslednjem obdobju (2007 – 2013) bolj ali manj 
stagniralo, oz. ni sledilo niti rasti števila akreditiranih organov, niti rasti sistema. Po letu 2015 so se razmere 
nekoliko izboljšale, zato si je SA prizadevala nadomestiti kadrovski primanjkljaj, saj je bilo stanje kritično. 
Vendar je bilo v kratkem času težko nadomestiti izgubljeni čas, zato se je celotna ekipa počasi širila in 
postopoma pridobivala nove sodelavce. Dodatno težavo je predstavljalo dejstvo, da so se morale vse nove 
zaposlitve financirati iz lastnih sredstev, zato je bilo potrebno povečanje kadrov načrtovati postopoma, 
premišljeno in v skladu s prihodki. 
 
Rast števila akreditiranih organov se je skozi leta nekoliko ustalila, pojavljati pa so se pričela nova področja, 
nove sheme, novosti v zakonodaji ter tudi precejšnje spremembe na področju standardov in drugih 
mednarodnih dokumentov, ki so podlaga za delo SA in delo akreditiranih organov. Obseg dela se je 
bistveno povečal. Na spremenjene razmere je na koncu vplivala tudi epidemija koronavirusa, ki je terjala 
dodatne prilagoditve ter za to potrošila še zadnje rezerve na področju človeških virov. SA se je znašla v 
situaciji, ko so zaposleni pričeli izgorevati pod bremenom obremenitev; nekateri zaposleni so SA v tem 
času tudi zapustili. 
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SA je v letu 2021 in prvi polovici 2022 intenzivno iskala nov kader. Vloženi trud se je obrestoval v letu 2022. 
Od 1.1.2022 nam je uspelo zaposliti 5 javnih uslužbencev (3 nadomestne zaposlitve za nezasedena 
delovna mesta, ki so jih uslužbenci zapustili v letu 2021 in 2 novi zaposlitvi, ki sta bili predvideni v 
kadrovskem načrtu). Dveh načrtovanih zaposlitev (področnih podsekretarjev) nam žal ni uspelo izvesti. 
Stanje na trgu dela je bilo v zadnjih nekaj letih za SA kot delodajalca precej neugodno, saj iščemo 
kakovosten, visoko izobražen kader, z ustreznimi delovnimi izkušnjami, žal pa kandidatom ne moremo 
ponuditi takšnega plačila, kot ga pričakujejo, oz. jim ga lahko nudijo v drugih dejavnostih. 
 
Stroški plač zaposlenih na SA se financirajo iz dveh virov: iz proračuna ter nejavnih sredstev za opravljanje 
javne službe. Nove zaposlitve so se v preteklih letih financirale pretežno iz lastnih sredstev, saj je dovoljeno 
število zaposlenih, financiranih iz proračuna, ostajalo 8. Vendar število zaposlenih, financiranih iz 
proračuna, katerih naloge so pretežno podpora, vzdrževanje in razvoj sistema akreditiranja, ni ustrezalo 
več potrebam dejavnosti in naročnikov. Glede na obseg in naravo nalog je za zagotavljanje nemotenega 
izvajanja dejavnosti potrebno večje število oseb, financiranih iz proračuna.  
 
SA je v skladu s sedmim odstavkom 65. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 
(ZIPRS2223) zaprosila resorno ministrstvo za povečanje števila oseb, ki se lahko financirajo iz proračuna 
iz sedanjih 8 na 11 za leto 2023 in na 13 za leto 2024. Sprememba po virih financiranja ne bo imela vpliva 
na skupni kadrovski načrt (30 zaposlenih). Ministrstvo je predlog odobrilo. 
 
Spremenjena struktura financiranja stroškov dela bo tako omogočila vzpostavitev nove organizacijske 
strukture, kot je bila predvidena v Akcijskem načrtu Dolgoročne strategije akreditiranja. 
  
V skladu z Akcijskim načrtom Strategije akreditiranja 2025 SA pripravlja predlog nove organizacijske 
strukture in pri tem upošteva naslednje ključne vidike: 

- kompleksnost dejavnosti in velikost organizacije, 
- zagotovitev možnosti, da se vodje posameznih področij akreditiranja v zadostni meri ukvarjajo s 

sistemskimi nalogami (razvoj področij akreditiranja, sodelovanje z ministrstvi, OA in sektorski 
odbori),  

- zagotovitev pomoči direktorju pri vodenju organizacije in zagotavljanju nadomeščanja, 
- potrebe po virih na področju vodenja kakovosti, 
- potrebe po virih za delo z ocenjevalci, 
- potrebe po virih za delo na področju promocije in stikov z javnostjo, 
- potrebe po virih za pravna vprašanja, 
- potrebe po virih za izvajanje ocenjevanj. 

 
Predlog nove organizacijske strukture je v pripravi in bo predvidoma dokončan do konca leta 2022. 
 
Za nadaljnji razvoj in izboljšanje sistema akreditiranja bo tudi v prihodnosti potrebno zagotoviti dodatne vire. 
Poleg tega SA v naslednjih letih čaka kar nekaj upokojitev, ki jih bo potrebno nadomestiti z novim kadrom, 
pri čemer bodo sedanji zaposleni dodatno obremenjeni zaradi prenosa znanja na svoje naslednike. 
Uvajanje novo zaposlenih je dolgotrajen proces (najmanj leto dni ali celo več), ki od mentorjev in tudi ostalih 
zaposlenih terja precej časa, truda in energije.  
 
Tabela 3: Kadrovski načrt po virih financiranja 
 

Vir financiranja Dovoljeno število zaposlenih 
na dan 1. januarja tekočega 
leta (2022) 

Dovoljeno število zaposlenih na 
dan 1. januarja naslednjega leta 
(2023) 

1.Državni proračun 8 11 

2. Proračun občin   

3. ZZZS in ZPIZ   

4. Druga javna sredstva za 
opravljanje javne službe (npr. 
takse, pristojbine, koncesnine, 
RTV-prispevek) 

  

5. Sredstva od prodaje blaga in 
storitev na trgu 

  

6. Nejavna sredstva za 
opravljanje javne službe 

22 19 

7. Sredstva prejetih donacij   
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8. Sredstva Evropske unije ali 
drugih mednarodnih virov, 
vključno s sredstvi 
sofinanciranja iz državnega 
proračuna 

  

9.  Sredstva proračuna države 
za zaposlene iz prvega, drugega 
in tretjega odstavka 
25. člena Zakona o zdravniški 
službi (Uradni list RS, st. 72/06 - 
- uradno prečiščeno besedilo, 
15/08 - ZPacP, 58/08, 107/10 - 
ZPPKZ, 40/12- ZUJF,88/16- 
ZdZPZD, 40/17,64/17 -ZZDej- 
K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega 
odstavka 34. člena Zakona o 
zdravstveni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 23/05, uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08-
ZPacP, 23/08, 58/08- ZZdrS-
E,78/08-ZDZdr,40/12-
ZUJF,14/13, 88/16-ZdZPZD, 
64/17,1/19- odl.US, 73/19, 
82/20, 152/20- ZZUOOP, 
203/20- ZIUPOPDVE in 112/21- 
ZNUPZ 

  

10. Sredstva iz sistema javnih 
del 

  

11. Sredstva raziskovalnih 
projektov in programov ter 
sredstva  za projekte  in 
programe, namenjene za 
internacionalizacijo in kakovost 
v izobraževanju in znanosti 

  

Skupno število vseh zaposlenih 
(od 1. do 11. točke) 

30 30 

Skupno število zaposlenih pod 
1., 2., 3. in 4. točko 

8 11 

Skupno število zaposlenih pod 
5., 6. 7., 8., 9., 10. in 11. točko 

22 19 

 
Obrazložitev kadrovskega načrta po virih financiranja: 
 
V skladu s Strategijo akreditiranja do leta 2025, SA v letu 2021 prepoznava potrebo po izvedbi dodatnih 
zaposlitev ter bistveni spremembi strukture financiranja. SA namerava v letu 2023 izvesti tri nove 
zaposlitve, ki se bodo financirale iz proračuna, saj je tudi njihovo delo večinoma vezano na podporo sistemu 
akreditiranja.  
 
Drugi dve zaposlitvi se bosta financirali iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe. Realizacija 
dodatnih zaposlitev, financiranih iz nejavnih sredstev za izvajanje javne službe, je odvisna od realizacije 
prihodkov iz naslova izvajanja javne službe. 
 
Načrtovane zaposlitve, ki se bodo financirale iz proračuna: 
- področni podsekretar (vodja področja kakovosti), zaposlitev načrtovana že v 2021; 
- področni podsekretar, zaposlitev že načrtovana v 2022;  
- organizator akreditacijskih postopkov (operativni pomočnik vodji kakovosti) – nova zaposlitev. 
 
Iz nejavnih sredstev za izvajanje javne službe načrtujemo zaposlitvi: 
- višji svetovalec področja I (vodilni ocenjevalec) – nova zaposlitev; 
- organizator akreditacijskih postopkov – nova zaposlitev. 
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Ustrezna kadrovska zasedba je predpogoj za kompetentno in neodvisno delo nacionalnega 
akreditacijskega organa in je tudi direktna zahteva, ki izhaja iz Uredbe 765/2008 (9 točka, 4. člen). V 
nasprotnem primeru ni pod vprašaj postavljena samo zmožnost izvedbe vseh začrtanih ciljev, temveč 
predvsem mednarodna primerljivost akreditacijskih listin.  
 

 
4.11 Mednarodno sodelovanje  
 

Splošno o mednarodnem sodelovanju 
 
Zakon o akreditaciji zavezuje SA, da sodeluje v evropskih (EA) in mednarodnih združenjih za akreditacijo 
(ILAC, IAF). Sodelovanje v vseh teh forumih je nujno za vzdrževanje mednarodno primerljivega sistema 
akreditiranja v Sloveniji, zaradi njihove ključne vloge pri usmerjanju razvoja akreditacijske dejavnosti in pa 
predvsem zaradi možnosti vzdrževanja sporazumov o medsebojnem priznavanju (MLA/MRA), kar je eden 
ključnih ciljev SA. 
 
Z uveljavitvijo Uredbe 765/2008 je v 4. členu točke štiri podana direktna zahteva, da mora biti nacionalni 
akreditacijski organ član EA in da svojo usposobljenost dokaže preko medsebojnega preverjanja (10. člen).  
 
S članstvom v EA, ILAC in IAF prevzeme tudi obveznosti sodelovanja v delu teh združenj, kot je 
sodelovanje na generalnih skupščinah, glasovanje, podajanje pripomb, sodelovanje in vodenje odborov in 
delovnih skupin in sodelovanje pri izvajanju »peer-evalvacijskih« skupin.  
 
Večji del zasedanj odborov, delovnih skupin in generalnih skupščin poteka 2 krat letno, v spomladanskem 
in jesenskem terminu.  
 
V letu 2023 bo SA izpolnila svoje obveznosti do mednarodnih organizacij in bo pri tem sodelovala v obsegu 
273 človek/dni. V to je vštet neto čas porabljen v tujini, kot tudi čas, porabljen za pot ter minimalno pripravo 
na sodelovanje v skupinah in prevzeto delo, opravljeno doma. 
 
Ker že usposabljamo osebje na področju certificiranja in kontrolnih organov, je potrebno pri mednarodnem 
sodelovanju upoštevati večji obseg sodelovanja iz naslova usposabljanja.  
 
Direktor SA je član MAC MG skupine, kar pomeni 2 dni dodatnega sodelovanja na sestankih v sklopu že 
obstoječega EA MAC sveta, ter najmanj 8 videokonferenčnih sestankov.  
 
 
Tabela 4: Mednarodno sodelovanje 
 

Mednarodno sodelovanje 
 

Prva 
polovica 

2023 

Druga 
polovica 

2023 

Obseg dela 
(dni) 

EA   175 

EA GA, (EA C-level) – generalna skupščina + glasovanje in 
pripombe na dokumente 

4+5 4+5 18 

EA MAC, EA MAC TFG, EA MAC MG 4+4  
6 

4 + 4 

4+4  
6 

4 + 4 

44 

EA HHC – horizontalni harmonizacijski odbor 2+2 
2+2 

2+2 
2+2 

16 
 

Sodelovaje v EA peer-evaluacijskih skupinah  14+14 28 

EA CPC – odbor za komunikacijo in promocijo 2+2 2+2 8 

EA IC – odbor za kontrolne organe 2+2 
2+2 

2+2 
2+2 

8  
8 

EA CC – odbor za certifikacijske organe 2+2 
2+2 

2+2 
2+2 

8 
8 

EA CC FALB – skupina pri komisiji za področje EMAS 1+1 1+1 4 

EA CC Env WG  - delovna skupina v okviru EA CC za 
področje okolja 

1 1 2 

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

1+1  2 
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EA CC Food WG – delovna skupina v okviru EA CC za 
področje prehrane 

1+1  2  

EA LC – odbor za laboratorije 2+2 
2+2 

2+2 
2+2 

8 
8 

EA Health Care 1+1 1+1 4 

PEFC – Accreditation Body Training   2 

EU ETS Compliance Forum Accreditation and Verification 
Training Event 

 1+1 2 

Sodelovanje v FALB evalvaciji  5+4 9 

ILAC in IAF   85 

ILAC 
ILAC GA, ILAC/IAF GA, ILAC AIC, ILAC ARC, ILAC 
Arrangement Council + glasovanje in pripombe na 
dokumente 

24 26 50 

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 

15 20 35 

Druga mednarodna izobraževanja   13 

ENISA (eIDAS, kibernetska varnost)    2 

ISO/IEC 17029   3 

Izobraževanje za področje priglašenih organov    3 

CORSIA   2 

Osvežitvena izobraževanja za evalvatorje   3 

SKUPAJ   273 

 
 

Sodelovanje v EA 
 
SA je polnopravna članica Evropskega združenja za akreditacijo EA. V letu 2003 je postala podpisnica MLA 
sporazuma za področje preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev ter v letu 2006 tudi podpisnica MLA 
za kontrolne organe in certifikacijske organe za QMS, EMS in proizvode. S pridobitvijo MLA za 
certifikacijske organe za osebje v letu 2010 je SA postala podpisnik MLA na vseh tedanjih osnovnih 
področjih akreditiranja, v letu 2014 pa je podpis MLA razširila še na novo področje preveriteljev poročil o 
emisijah toplogrednih plinov in leta 2019 na področje medicinskih laboratorijev. V letu 2020 je SA uspešno 
izvedla prehod na nove zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17011:2018, kar je bilo uradno potrjeno 26. 
maja 2020, s strani odbora EA MAC. Aktivno sodelovanje pri delu EA pa je eden od pogojev za vzdrževanje 
podpisa sporazuma o medsebojnem priznavanju akreditacij in rezultatov akreditiranih dejavnosti. Z 
uveljavitvijo Uredbe 765/2008 o akreditaciji in nadzoru trga je članstvo in sodelovanje v EA direktna 
zahteva, poleg tega je aktivno sodelovanje v EA nujno tudi zaradi sprotnega usklajevanja prakse glede 
akreditiranja, saj se na ravni EA pripravlja večina ključnih dokumentov (vodila, interpretacije,...) glede 
politike akreditiranja v Evropi. Tudi v naslednjih letih bo nujno, da SA vzdržuje polnopravno članstvo v EA. 
 
SA se bo v letu 2023 v okviru EA udeležila generalne skupščine (EA GA), odbora za MLA (EA MAC), 
odbora za laboratorije (EA LC), odbora za kontrolne organe (EA IC), odbora za certifikacijske organe (EA 
CC), odbora za promocijo in publikacijo (EA CPC), odbora za okoljske zadeve (FALB) in odbora za 
harmonizacijo akreditacijskih aktivnosti (EA HHC). Ti odbori se odvijajo 2 krat letno in na njih se sprejemajo 
ključne odločitve in usmeritve s področja akreditiranja. Prav tako pa SA načrtuje udeležbo v nekaterih 
določenih delovnih skupinah, predvsem na področjih, ki so trenutno aktualna zaradi uvajanja novih področij 
ali zaradi specifične problematike, kot so delovna skupina za medicinske laboratorije, toplogredne pline, 
prehrano. SA planira udeležbo na določenih sestankih, seminarjih oziroma izobraževanjih, kot so: Trust 
service forumu (ENISA – eIDAS, kibernetska varnost), CORSIA (International Civil Aviation Organization 
(ICAO)) v povezavi s toplogrednimi plini, priglašeni organi in novega standarda SIST EN ISO/IEC 17029. 
 
SA planira, da bodo v letu 2023 evalvatorji s strani SA dvakrat sodelovali kot člani evalvacijskih skupin pri 
evalvaciji drugih akreditacijskih organov in enkrat bo evalvatorka sodelovala v okviru FALB. 
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S sprejetjem Uredbe o akreditaciji se krepi vloga EA, v kateri sodelujejo predstavniki nacionalnih 
akreditacijskih organov. Od posameznih akreditacijskih organov se zahteva vse večji obseg sodelovanja 
pri delu in vodenju odborov in delovnih skupin. SA v tem programu načrtuje le najnujnejše aktivnosti, čeprav 
bi bilo obsežnejše sodelovanje zelo zaželeno in koristno. 
 
EA pravila določajo, da so generalna skupščina, MAC, odbori, delovne skupine v državah polnopravnih 
članicah EA. Sestanki delovnih skupin z manj kot 15 člani običajno potekajo videokonferenčno. 
 

 
Sodelovanje v ILAC in IAF 
 
SA je polnopravna članica ILAC in IAF. Konec leta 2003 je bila SA potrjena kot podpisnica MRA (sporazum 
o medsebojnem priznavanju akreditacijskih listin) za področje preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev 
in leta 2012 za področje kontrolnih organov v okviru ILAC. Konec leta 2006 pa je bila SA potrjena kot 
podpisnica MLA (sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacijskih listin ) za področje certifikacijskih 
organov (sistemi vodenja in proizvodi). Leta 2016 je SA podpisala z IAF MLA sporazum na področju 
certificiranja osebja. Leta 2019 je razširila sporazum še na področje medicinskih laboratorijev. 
 
SA se bo v jeseni leta 2023 udeležila generalne skupščine ILAC/IAF in tehničnih odborov, ki potekajo v 
okviru dogodka. Prav tako se bo SA udeležila spomladanskega zasedanja ILAC/IAF. Sodelovanje na 
srečanjih ILAC in IAF je za SA zelo pomembno, saj se ključna vprašanja o razvoju akreditiranja iz Evrope 
selijo na mednarodno sceno. 
 
Do leta 2024 se načrtuje združitev ILAC in IAF v enotno organizacijsko združenje, kar bo olajšalo 
sodelovanje SA.  
 

Sodelovanje pri delu mednarodnih standardizacijskih organov 
 
SA se v letu 2023 ne bo fizično vključevala v delo mednarodnih standardizacijskih skupin; bo pa spremljala 
delo na področju relevantnih standardov preko sodelovanja v združenjih akreditacijskih organov, 
nacionalnega standardizacijskega organa, spleta in na druge načine.  
 

4.12 Mednarodni projekti, izobraževanje in organiziranje seminarjev 
 
Prihodki iz naslova sodelovanja v mednarodnih projektih, izobraževanjih in organizacije seminarjev, 
povezanih z akreditacijo, predstavljajo majhen delež v celotnih prihodkih. So pa te aktivnosti predvsem 
pomembne z vidika Slovenije kot države, ki je vpeta v mednarodne gospodarske tokove, prav tako pa je to 
pomembno za povečanje poznavanja uporabnikov akreditacije. Izobraževanje in informiranje si SA 
prizadeva usmeriti posebej tudi v povečanje znanja zaposlenih na ustreznih ministrstvih, ki akreditacijo 
vključujejo v zakonodajo oziroma v postopke nadzora. Navedene aktivnosti so pomembne za promocijo 
SA in akreditacijo, kakor tudi za ustrezno informiranost vseh zainteresiranih. 
 
Največji delež izobraževalnih aktivnosti SA je povezan z izobraževanjem domačih strokovnih ocenjevalcev, 
del izobraževanj pa je namenjen tudi izobraževanju za dvig znanja v organih za ugotavljanje skladnosti. Pri 
slednjem se SA drži načela prostega pristopa vseh, seveda pod enakimi pogoji. Vsak dodatno usposobljen 
domači strokovni ocenjevalec bistveno prispeva k zniževanju odhodkov, saj so stroški, ki jih ima SA z njimi, 
precej nižji od stroškov, povezanih s tujimi strokovnimi ocenjevalci (potni stroški, stroški nastanitve).  
 
SA se zaradi drugih prioritet predvidoma tudi v letu 2023 ne bo vključevala v mednarodne projekte, saj je 
prioriteta izvajanje postopkov akreditiranja v Sloveniji. 
 

4.13 Zahteve po akreditaciji, ki izvirajo iz Evropske zakonodaje  
 
Zahteve po akreditaciji se vedno bolj vgrajujejo že v evropsko zakonodajo. Pri pregledu te zakonodaje lahko 
ugotovimo, da SA že sedaj pokriva veliko področij, vendar bodo glede na obstoječo in novo zakonodajo, ki 
prihaja, potrebe in zahteve po akreditacijah še naraščale.  
 
V mnogih zakonodajah je akreditacija obvezna, kot je primer Uredba (EU) 2018/848 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov. V drugih primerih je akreditacija prostovoljna, kot je primer Uredbe (EU) 
2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Tu 
se lahko država odloči in imenuje nacionalni akreditacijski organ, kot tistega, ki je zadolžen za akreditacijo 
OUS na tem področju. 
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V zakonodaji je akreditacija posredno vezana na več področjih (npr. na razpisu se lahko kot dokazilo 
zahteva akreditirana poročila, akreditirani certifikati,…), kar pomeni, da bodo morda zaprosili za akreditacijo 
certifikacijski organi, vendar le, če bo trg ali pa regulator to zahteval.  
 
V nadaljevanju sledi pregled na nekaterih področjih zakonodaje, kjer je že ali se bo v prihodnosti pojavila 
potreba po akreditaciji. 
 
Splošno 
 
V Direktivi 2009/81/ES o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki 
jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti je omenjeno, da država članica lahko pripravi 
prostovoljno shemo.  
 
Za priglasitve po direktivah/uredbah, ki se nanašajo na novi pristop je že oziroma bo zahtevana akreditacija: 
 
Uredba (EU) 2016/424 o žičniških napravah – država članica lahko predpiše akreditacijo za OUS 
 
Uredba (EU) 2019/1009 o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu – 
država članica lahko predpiše akreditacijo za OUS 
 
Direktiva (EU) 2016/797 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji 
 
Delegirana uredba (EU) 2019/945 o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov 
brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav – Država članica lahko predpiše akreditacijo za OUS 
 
Izvedbena Uredba (EU) 402/2013 o skupni varnostni metodi za ovrednotenje in oceno tveganja. 
 
Hrana in krma 
 
Uredba (EU) 2018/848 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov  
 
Uredba (EU) 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil  
 
Uredba (EU) 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb 
aromatiziranih vinskih proizvodov  
 
Uredba (ES) 2003/2003 o gnojilih  
 
Uredba (EU) 2019/787 o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih 
pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil, zaščiti geografskih označbo žganih pijač, uporabi etanola 
in destilatov kmetijskega porekla v alkoholnih pijačah - akreditacija zahtevana 
 
Uredba (EU) 2017/644 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za nadzor vsebnosti dioksinov, 
dioksinom podobnih PCB in dioksinom nepodobnih PCB v nekaterih živilih 
 
Uredba 152/2009 o določitvi metod vzorčenja in analitskih metod za uradni nadzor krme 
 
Uredba (ES) št. 566/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 pri 
trženju mesa, pridobljenega iz goveda, starega največ 12 mesecev 
 
Uredba (ES) št. 491/2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve 
kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode - akreditacija zahtevana. 
 
Uredba (EU) 2017/625 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba 
zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali…  
 
Podnebje/okolje 
 
Direktiva (EU) 2018/410 o spremembi Direktive 2003/87/ES za krepitev stroškovno učinkovitega 
zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb ter Sklepa (EU) 2015/1814 
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Izvedbena Uredba (EU) 2018/2067 o preverjanju podatkov in o akreditaciji preveriteljev v skladu z Direktivo 
2003/87/ES  
 
Delegirana Uredba (EU) 2019/1603 o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v 
zvezi z ukrepi Mednarodne organizacije civilnega letalstva za spremljanje in preverjanje emisij iz letalstva 
ter poročanje o njih za namene izvajanja globalnega tržnega ukrepa 
 
Uredba (EU) 2015/757 o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prevoza, poročanju o njih 
in njihovem preverjanju  
 
Uredba (ES) 1221/2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje 
in presojo (EMAS) 
 
Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti 
 
Uredba (EU) 333/2011 o merilih za določitev, kdaj določene vrste odpadnih kovin prenehajo biti odpadek  
 
Uredba (EU) 715/2013 o merilih za določitev, kdaj odpadni baker preneha biti odpadek  
 
Uredba (EU) 1179/2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek  
 
Direktiva (EU) 2015/1480 o spremembi nekaterih prilog k direktivama 2004/107/ES in 2008/50/ES  
ter določitvi pravil glede referenčnih metod, potrjevanja podatkov in umestitve mest vzorčenja za 
ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka 
 
Direktiva 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo 
 
Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti – država članica naj bi vzpostavila shemo 
 
Uredba (EU) št. 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih – zahtevana akreditacija 
 
Uredba (EU) 2016/631 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne 
energije na omrežje – zahtevana akreditacija 
 
Vozila 
 
Uredba (EU) 2018/858 o odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, 
sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila 
 
Uredba (EU) 168/2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov 
 
Uredba (EU) 167/2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil 
 
Direktiva  2014/45/EU  o  rednih  tehničnih  pregledih  motornih  vozil  in  njihovih  priklopnih  vozil  
 
Transport 
 
Uredba (EU) 2020/1056 o elektronskih informacijah o prevozu blaga   
 
Forenzika 

 
Sklep 2009/905/PNZ o akreditaciji izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti 
 
Internetna/IT varnost 
 
Uredba (EU) 2019/881 o Agenciji Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA) in o certificiranju 
informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti 
 
Uredba (EU) 910/2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na 
notranjem trgu  
 
Varstvo podatkov 
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Uredba (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov  
 
Kar nekaj evropske zakonodaje je v pripravi oz. v reviziji, ki bo imela vpliv na akreditacijo: 

- Predlog direktive o spremembi Direktive 2013/34/EU, Direktive 2004/109/ES, Direktive 2006/43/ES 
in Uredbe (EU) št. 537/2014 v zvezi s poročanjem podjetij o trajnosti. 

- Predlog uredbe o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo trajnostnih 
izdelkov in razveljavitvi Direktive 2009/125/ES. 

- Revizija Uredbe o gradbenih proizvodih (EU št. 305/2011) 
- Uredba o horizontalnih zahtevah glede kibernetske varnosti za digitalne izdelke in pomožne storitve 

– Cyber Resilience Act 
- Energetska učinkovitost – zahteve za okoljsko primerno zasnovo in energijsko označevanje za 

hidravlične centralne grelnike prostorov in kombinirane grelnike (pregled) 
- Izvedbena uredba Komisije o pravilih za preverjanje trajnostnih meril in meril za prihranek emisij 

toplogrednih plinov ter nizkih meril tveganja posredne spremembe rabe zemljišč 
- Morebitna uredba o zahtevah za okoljsko primerno zasnovo za fotovoltaične module, pretvornike 

in sisteme 
- Uredbo o zahtevah za okoljsko primerno zasnovo fotovoltaičnih modulov, pretvornikov in sistemov 
- Revizija sistem EU za trgovanje z emisijami (ETS), vključno s pomorstvom, letalstvom in CORSIA, 

ter predlog za ETS kot lastni vir 
- Delegirana uredba ES o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 s postopkovnimi zahtevami za priznanje 

nadzornih organov in nadzornih organov, ki so pristojni za izvajanje nadzora izvajalcev in skupin 
izvajalcev, certificiranih ekoloških in ekoloških proizvodov v tretjih državah, ter s pravili o njihov 
nadzor ter kontrole in druga dejanja, ki jih morajo izvajati ti nadzorni organi in nadzorni organi 

- Predlog uredbe o baterijah in odpadnih baterijah 
- Revizija Direktive o strojih 2006/42/ES 
- Direktive o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU 
- Ocena „Novega zakonodajnega okvira za izdelke“ (Odločba št. 768/2008/ES o skupnem okviru za 

trženje izdelkov ter določbe o akreditaciji in oznaki CE Uredbe (ES) št. 765/2008). 
 
 

4.14 Sodelovanje z institucijami v RS  
 
Z Zakonom o akreditaciji (Ur. list RS, št. 59/99) je SA zavezana, da v okviru svoje dejavnosti sodeluje z 
državno upravo na področju akreditacije za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti. Z Zakonom o 
tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Ur. list RS, št. 17/11), je SA aktivno vključena 
v postopek ugotavljanja usposobljenosti organov za ugotavljanje skladnosti za delo na reguliranem 
področju, v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je pristojno za trg. V letu 
2023 se še naprej načrtuje  intenzivno sodelovanje z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pri 
nadgraditvi postopka akreditiranja, kot podlage za priglasitev. 
 
Ker bo v prihodnosti pomen sodelovanja s pripravljavci zakonodaje in z državnimi organi še naraščal, ostaja  
krepitev sistematičnega sodelovanja ena od prioritetnih nalog tudi še za leto 2023. Cilj je, da se uredi stalno 
sodelovanje z vsemi področji, ki se povezujejo z akreditacijo in ne le v posameznih primerih. 
 
SA predvideva v letu 2023 tesno sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za obrambo, Ministrstvom za 
infrastrukturo, Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport ter Ministrstvom za pravosodje. SA bo 
vsepovsod tam, kjer bo možno, sodelovala že pri pripravi predpisov, ki se sklicujejo na akreditacijo in so v 
pristojnosti posameznih ministrstev. SA si bo tudi v letu 2023 prizadevala izvesti čim več postopkov 
akreditacij na področjih, kjer bodo izražene potrebe, da se zagotovi podlaga za implementacijo posameznih 
predpisov. 
 
V letu 2023 se predvideva sodelovanje z Ministrstvom za okolje in prostor predvsem pri akreditiranju 
preveriteljev poročil o emisijah toplogrednih plinov in izvajalcev obratovalnega monitoringa in drugih 
okoljskih monitoringov ter EMAS preveriteljev. V letu 2023 se predvideva sodelovanje z Ministrstvom za 
okolje in prostor in ARSO v zvezi s pogoji za izvajanje različnih okoljskih monitoringov. Tu je predvsem 
pomembno sodelovanje na področju akreditiranih laboratorijev za področje meritev hrupa. V kolikor bo 
prišlo do vzpostavljanja akreditacije v povezavi z GDPR, bo ključno sodelovanje z Ministrstvom za 
pravosodje. V zvezi z akreditiranjem certifikacijskih organov za brezpilotne zrakoplove je vzpostavljeno 

http://www.mkgp.gov.si/
http://www.gov.si/mpz
http://www.gov.si/mz
http://www.gov.si/mddsz
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sodelovanje z Ministrstvom za infrastrukturo, z MJU pa v povezavi z vzpostavitvijo sheme akreditiranja na 
področju kibernetske varnosti. 
 
Področje akreditiranja certifikacijskih organov po SIST EN ISO 13485 zahteva stalno sodelovanje z JAZMP. 
V letu 2020 smo se dogovorili za rednejše sodelovanje in izmenjavo informacij. 
 
Zaradi priprave sprememb zahtev za akreditacijo za certificiranje po Slovenski PEFC shemi bo tudi v 2023 
zahtevalo še bolj intenzivno delo in usklajevanje z Zavodom za certifikacijo gozdov. 
 
Pomembno je tudi zagotoviti dobro sodelovanje z Ministrstvom za zdravje na področju akreditiranja 
medicinskih laboratorijev. 
 
Poleg tega bo SA sodelovala tudi z drugimi institucijami s področja tehnično kakovostne infrastrukture.  
 
SA je vključena v Posvetovalni odbor evropskega projekta LIVE B.R.A.V.E.R, kjer se izvajajo aktivnosti 
možnosti izboljšav in oprostitve zakonodajnih odločb za EMAS v Sloveniji. Eden od pričakovanih rezultatov 
je tudi odločitev RS o EMAS registracij organizacij iz tretjih držav, kar bi prineslo tudi potrebo po še 
tesnejšem sodelovanju z Ministrstvom za okolje in po razširitvi akreditacije za tretje države. Pozitivne 
posledice omenjenega projekta se že kažejo – v merila za zeleno javno naročanje je vnesen kriterij 
pridobitve EMAS registracije.  
 
SA je vključena tudi v Projekt Life Slovenija (MOP) in je članica NZS za CPR ter Posvetovalnega organa 
za gradbene proizvode pri MGRT. 
 
Z Uradom za meroslovje bo SA sodelovala pri usklajevanju področij delovanja, izmenjavi informacij 
skupnega interesa, širitev baze strokovnih ocenjevalcev v sistemu akreditiranja in drugih vprašanjih, ki so 
pomembna za nemoteno delovanje obeh inštitucij. Prav tako bo nadaljevala z usmeritvami sodelovanja pri 
postopkih akreditiranja (SA) in postopkih za imenovanje pravnih oseb (UM), v smislu čim večje 
racionalizacije postopkov. 
 
SA je članica Slovenskega inštituta za standardizacijo (SIST) in bo aktivno sodelovala pri delu tehničnih 
odborov s področja dela SA, predvsem v SIST/TC UGA (ugotavljanje skladnosti),  SIST/TC VZK (vodenje 
in zagotavljanje kakovosti), SIST/TC UZO (upravljanje z okoljem), SIST/TC KŽP (kmetijski pridelki in živila) 
ter v skupnih projektih promocije standardov s področja dela SA.  
 
SA si bo prizadevala, da vzpostavi stalno sodelovanje na vseh področjih iz dejavnosti državnih organov, ki 
zadevajo akreditacijo. 
 
 

4.15 Usmeritve, naloge in aktivnosti, ki izhajajo iz ciljev 2023 
 
1. cilj  
Vzdrževanje že podeljenih akreditacij v skladu z mednarodnimi pravili   

• Spremlja se trajanje poocenjevalnih aktivnosti in izvajajo se ukrepi za izvedbo poocenjevalnih 
aktivnosti v čim krajšem času. 

• Povezovanje postopkov pri isti organizaciji (koordinirano planiranje ocenjevanj za različna 
področja, po možnosti z istim vodilnim ocenjevalcem, oziroma uporaba podatkov/poročil iz ostalih 
ocenjevanj iste organizacije pri pripravi na posamezno ocenjevanje). 

• Optimizacija postopkov ocenjevanj in spremljanje rešitev na področju informacijske podpore, zaradi 
specifike podatkov na posameznem področju (obsegi akreditacije). Izboljševanje informacijske 
podpore, ki je del skupne usmeritve in nudi podporo akreditacijskim postopkom. 

• Ukrepi za zagotovitev korektnega obvladovanja postopkov akreditiranja: stalno usposabljanje 
organizatorjev in motiviranje za samoiniciativno delo. Izboljševanje pravil in zagotovitev 
usklajenega dela in interpretacij. Sodelovanje vodij področij pri koordinaciji postopkov. 

• Zagotovitev učinkovitega medsebojnega obveščanja in posvetovanja v zadevah, ki zadevajo več 
članov osebja, tako da se do strank nastopa kompetentno in korektno. 
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• Sledenje in implementacija sprememb zahtev za akreditacijo. 
 

 
2. cilj  
Vzdrževanje MLA/MRA (sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacijskih listin) statusa  

• Skrbeti za ohranitev kakovosti dela in integritete SA. 

• Spremljanje osnovne stroke, povezane z akreditiranjem (EA odbori in delovne skupine, ILAC 
odbori, IAF odbori), meroslovjem (Euramet, domače dogajanje na področju meroslovja), sistemi 
ugotavljanja skladnosti. 

• Usposabljanje namestnikov vodij področij (izmenjava in prenos znanja, izkušenj, praks iz tujine). 

• Sodelovanje v mednarodnem okolju v skladu s točko 4.11. 

• Izvedba nalog, ki izhajajo is sistema vodenja: 
o realizacija potrebnih sprememb v dokumentih glede na spremembe pogojev dela oziroma 

potrebe po izboljšavah  
o zagotovitev sprotne uporabe sistema za obvladovanje nalog in ažuriranja podatkov o 

stanju posamezne naloge ter izvajanja nadzora nad potekom izvedbe nalog. 
 
 
3. cilj  
Vzpostavitev delovanja na novih področjih 

 

Vzpostavitev delovanja v skladu s sprejetim in potrjenim projektom za posamezno novo področje 
akreditiranja (D02/05): 

• Priprava analize/projekcije razvoja področij akreditiranja, vključno z oceno potreb po dodatnih 
finančnih in kadrovskih virih, vsakoletna revizija razvojnih prioritet  

• Zaključitev prilagoditev standardu SIST EN ISO/IEC 17029 

• Nadaljevanje vzpostavljanja postopkov akreditiranja za namen priglasitve na osnovi akcijskega 
plana, dogovorjenega s pristojnim ministrstvom 

• Uvajanja postopkov akreditiranja na novih področjih v kolikor bodo zagotovljene ustrezne smernice 
in viri 

• Zagotoviti, da se dolgoročno pridobi več izkušenih notranjih ocenjevalcev, s širšim pregledom in 
sposobnostjo sodelovanja pri vodstvenih in sistemskih nalogah, ter podobno tudi za koordinatorje. 

 
 
4. cilj  
Pridobivanje novih ocenjevalcev in izboljševanje dela vseh ocenjevalcev 
 

• Pridobivanje novih ocenjevalcev oz. kandidatov za ocenjevalce preko: 
o inštitutov, univerz, strokovnih združenj in drugih "centrov znanja" v Sloveniji 
o obstoječih ocenjevalcev 
o tujih akreditacijskih služb, tujih metroloških inštitutov in drugih priznanih strokovnih 

organizacij. 

• Usposabljanje kandidatov za strokovne in vodilne ocenjevalce z vključevanjem v postopke 
ocenjevanja (v vlogi tihih opazovalcev in pripravnikov). 

• Dodatno usposabljanje registriranih vodilnih ocenjevalcev za nova področja akreditacije, zlasti 
zaradi izboljšanja učinkovitosti izvajanja ocenjevanj v primerih, ko ima akreditirani organ 
pridobljene akreditacije za več področij. 

• Sprotno ažuriranje podatkov o ocenjevalcih in vnos podatkov v centralni informacijski sistem. 
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• Načrtovanje in izvajanje nadzora nad delom ocenjevalcev pri izvajanju ocenjevanj ter pregled 
poročil. 

• Sestanki z ocenjevalci: najmanj eden letno za vse ocenjevalce v sistemu akreditiranja, po potrebi 
sestanki ocenjevalcev na posameznih strokovnih področjih oziroma za specifične teme; sestanki z 
ocenjevalci, kjer se identificira potreba po individualnih dodatnih usposabljanjih. 

• Redno sprotno seznanjanje ocenjevalcev z novostmi pri delu SA in sistematično razpošiljanje novic 
za domače in tuje ocenjevalce. 

• Uvajanje novih tujih ocenjevalcev v sistem SA. 

• Sprotno spremljanje potreb po novih ocenjevalcih (npr. na novih strokovnih področjih, za področja, 
kjer je potrebna zamenjava ocenjevalca). 

• Nagraditev informacijskega sistema i4 za področje ocenjevalcev. 

• Reorganizacija področja in kadrovska okrepitev na področju dela z ocenjevalci. 
 
5. cilj  
Izvedba planiranih aktivnosti promocije za leto 2023 
 
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 2023. 

• Sodelovanje na izbranih dogodkih drugih institucij, ki delujejo na področju zagotavljanja kakovosti 
in meroslovja. 

• Promocijsko oglaševanje na izbranih izobraževalnih institucijah za pridobitev novih človeških 
virov za potrebe delovanja SA. 

 
6. cilj  
Izvedba planiranih aktivnosti tehnološkega razvoja za leto 2023 
 
Izvedba aktivnosti, ki bodo omogočale tehnološki razvoj SA, ki je ključnega pomena za učinkovitejše 
poslovanje SA (glej točko 4.9). 
 
7. cilj  
Vzpostaviti sistematično sodelovanje z ministrstvi, ki uporabljajo akreditacijo 
 

• Priprava načrta za zagotovitev: boljše prepoznavnosti in razumevanja akreditacije pri državnih 
organih; pravočasnega pridobivanja informacij o potrebah po akreditaciji; vključitve SA ob uvajanju 
ali spremembi uporabe akreditacije v predpisih; kontinuitete stikov. 
 

• Vzpostaviti 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. 

 

• Uredi se stalno sodelovanje z vsemi področji, ki se povezujejo z akreditacijo in ne le v posameznih 
primerih. 

 
 
8. cilj  
Gospodarno upravljanje z viri in zagotovitev stabilnega finančnega poslovanja, kjer se odhodki 
pokrivajo s prihodki 
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• V letu 2023 bo SA nadaljevala s pregledom sistema finančnega vodenja. V kolikor bo potrebno, bo 
postopke in navodila, povezana s sistemom finančnega vodenja, nadgradila. 

 

• Nadaljevalo se bo z aktivnostmi za zmanjšanje stroškov v zvezi z izvajanjem akreditacijskih 
postopkov, to je z nadomeščanjem dragih tujih strokovnih ocenjevalcev z ustrezno kompetentnimi, 
vendar cenejšimi domačimi ali cenejšimi tujimi ocenjevalci. 
 

9. cilj 
Kadrovski viri 

Izvedba planiranih zaposlitev v skladu s točko 4.10. 
 
 

4.16 Kritični elementi za izvedbo programa 
 
SA izvaja storitve akreditiranja vselej po naročilu strank (laboratorijev, kontrolnih organov, certifikacijskih 
organov in preveriteljev). Za približno 90 % naročnikov akreditacije je obveznost ocene usposobljenosti 
zakonsko predpisana in je pogoj za opravljanje dejavnosti na reguliranem področju. Po Zakonu o 
akreditaciji mora izvesti storitev akreditacije na vzpostavljenih področjih akreditiranja za vsakega naročnika, 
ki akreditacijo potrebuje. Vsaka naročena akreditacija in njeno vzdrževanje pomenita dodaten obseg nalog, 
ki se od ustanovitve zavoda povečuje zaradi zahtev zakonodaje in novih področij akreditiranja.  
 
SA je vse od ustanovitve delovala na kadrovskem področju skrajno gospodarno. Nove zaposlitve so se 
izvajale, ko je bil obstoječi kader že močno preobremenjen z delovnimi obveznostmi in dodatna 
obremenitev ni bila več mogoča z vidika omejitev delovne zakonodaje. Zaposlitve so se v zadnjem obdobju 
pretežno financirale iz obstoječih postopkov. V zadnjem obdobju so se potrebe po akreditacijskih storitvah 
pojavljale na področjih, kjer je potem pridobilo akreditacijo zelo omejeno število OUS (eIDAS, medicinski 
laboratoriji, toplogredni plini, PEFC, …).  
 
Ker SA deluje na razmeroma majhnem prostoru, kjer pa se zahteve po akreditacijah pojavljajo na mnogih 
področjih, velikokrat samo z enim ali nekaj akreditiranimi organi, je zelo pomembno, da SA razpolaga z 
ustreznimi viri, tudi kadrovskimi, da lahko uresniči pričakovanja zainteresiranih strani in vzpostavi ter potem 
vzdržuje sistem akreditiranja na takšnem področju.  
 
Program dela bo možno v celoti izvesti samo ob predpostavki, da bodo izpolnjeni naslednji ključni elementi, 
ki so v celoti podani v programu in sicer: 

− realiziran vir financiranja s strani proračuna v višini 890.675 EUR za materialne stroške, plače 
in investicije ter 60.000 za vzpostavitev akreditiranja na področju brezpilotnih letalnikov 

− realizacija kadrovskega programa 

− vzpostavitev potrebnega sodelovanja z državnimi organi. 
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5  FINANČNI NAČRT 2023 

 
5.1 Splošna pojasnila 
 
SA izvaja dejavnost akreditacije in z njo povezane dejavnosti na način in pod pogoji, ki veljajo za javno 
službo. Tržne dejavnosti SA ne izvaja. SA pridobiva sredstva za delo iz državnega proračuna in s plačili za 
storitve.  
 
SA pridobiva prihodke predvsem iz izvajanja naslednjih storitev za naročnike:  

- iz postopkov akreditiranja (v skladu z dokumentom S03 in S10), 
- iz povrnitve priznanih stroškov pri sodelovanju v Evropskem združenju za akreditacijo, 
- iz izobraževalnih in promocijskih aktivnosti, v skladu s pravili akreditiranja. 

 
SA zagotavlja analitično ločeno računovodsko evidenco prihodkov in stroškov:   

- iz opravljanja storitev SA, 
- iz proračuna RS. 

 
Program dela za leto 2023 predvideva, da bo SA iz proračuna Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo prejela sredstva za osnovno dejavnost v višini 890.675 EUR (plače, materialni stroški in 
investicije). Ministrstvo za infrastrukturo nam bo za namen vzpostavitve postopka akreditacije po začetku 
veljavnosti Uredbe o izvajanju delegirane uredbe (EU) o sistemih brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav 
rezerviralo 60.000 EUR. SA planira z izvajanjem akreditacijskih postopkov in spremljajočih dejavnosti 
ustvariti  1.441.004 EUR prilivov, da bi pokrili celotne planirane odlive, kar bi pomenilo, da bi morali ceno 
ocenjevalnega dne dvigniti na 786 EUR. Ceno ocenjevalnega dne bi poskušali zadržati v letu 2023 na 736 
EUR, razliko do potrebne višine prilivov za pokritje vseh pričakovanih odlivov pa bomo črpali iz presežka 
prihodkov preteklih let, vendar največ do višine 70.000 EUR. Tako bi SA še imela kritična likvidnostna 
sredstva za normalno poslovanje. Presežek prihodkov nad odhodki v letih 2021 in 2020 namreč lahko po 
sklepu MGRT črpamo tudi za tekoče poslovanje. Celotni prihodki po denarnem toku bodo torej znašali  
2.391.679 EUR in so enaki celotnim načrtovanim odhodkom. 
 
SA bo sklenila z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pogodbo o financiranju, na osnovi katere 
bo prejemala finančna sredstva za financiranje sistema akreditiranja. Prihodki iz naslova opravljanja storitev 
SA se zaračunavajo na neprofitni osnovi v skladu s Pravilnikom o oblikovanju cen storitev Slovenske 
akreditacije, ki jih prispevajo organi za ugotavljanje skladnosti. Ocena prihodkov iz postopkov akreditiranja 
je oblikovana ob upoštevanju ocene potrebnega števila ocenjevalnih dni in trenutno veljavne višine 
ocenjevalnega dne po ceniku SA. Cena posameznega akreditacijskega postopka lahko vključuje: 
predhodni obisk, začetno ocenjevanje, nadzor, širitev in ponovni nadzor. 
 
V skladu s programom dela ter 3. členom Zakona o akreditaciji je v nadaljevanju podan finančni načrt za 
leto 2023 s planirano: bilanco prihodkov in odhodkov, bilanco prilivov in odlivov, dinamiko porabe 
proračunskih sredstev po posameznih mesecih, izkazom prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
načelu denarnega toka, izkazom prihodkov in odhodkov na podlagi vira financiranja, izkazom prihodkov in 
odhodkov po vrstah dejavnosti, izkazom prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ter izkazom stanja 
gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 
 
Napovedane rezultate bo možno doseči le ob maksimalnem angažiranju vseh vpletenih v sistem 
akreditiranja. 
 

5.2 Prihodki 
 

Javnofinančni prihodki iz proračuna  
 
V skladu z Zakonom o akreditaciji se SA financira iz proračuna za vzdrževanje sistema akreditiranja, za 
sodelovanje v evropskih in mednarodnih organizacijah za akreditacijo in predstavljanje interesov Republike 
Slovenije v njih in za svetovanje državni upravi na področju akreditacije. Prav tako se iz proračuna 
financirajo prostori SA, večji del vzdrževanja informacijskega sistema in del plač zaposlenih, ki delajo na 
sistemu akreditiranja in niso neposredno vključeni v izvajanje akreditacijskih postopkov. 
 
Predvideni proračun za leto 2023 namenja SA za financiranje njene dejavnosti namenska sredstva v višini 
650.990 EUR za plače, 224.685 EUR za materialne stroške in 15.000 EUR za investicije. Stroški, povezani 
z vzdrževanjem sistema akreditiranja, se iz leta v leto povečujejo, in sicer zaradi širitve dejavnosti na nova 
področja akreditiranja in zaradi novih obveznosti, ki jih SA prejema od mednarodnih organizacij za 
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akreditacijo ter stroškov, povezanih z vzdrževanjem MLA in MRA sporazumov, zaradi česar se povečuje 
tudi potreba po višjih proračunskih prihodkih. Resorno ministrstvo za leto 2023 ohranja enako višino 
sredstev kot v letu 2022, kljub temu, da so se plačni razredi zaposlenim dvignili za 4,5 % z mesecem 
oktobrom 2022, vsem javnim uslužbencem pa se bo dvignila plača še za 1 plačni razred z mesecem aprilom 
2023. Upamo, da bo s strani MGRT v letu 2023 narejena korekcija za omenjene, s strani vlade določene 
višje stroške dela. 
 

Javnofinančni prihodki iz drugih virov 
 
SA v skladu s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija, za izvajanje postopkov 
akreditiranja naročnikom zaračunava opravljene storitve v skladu s cenikom, ki ga je potrdila Vlada RS in 
sprejel Svet SA in je v veljavi od 22. 5. 2014. Cena ocenjevalnega dne od 14. 3. 2018 znaša 736 EUR. 
Cena po tem ceniku se oblikuje na podlagi cene ocenjevalnega dne, ki znaša  736 EUR za vodilnega 
ocenjevalca in enako tudi za strokovnega ocenjevalca, ne glede na to ali prihaja iz Slovenije ali tujine.  
 
V letu 2021 se, zaradi aktualnih zdravstvenih razmer doma in po svetu, določene aktivnosti niso izvajale v 
takem obsegu. kot so bile predvidene, zato je Svet SA sprejel sklep o začasnem znižanju cene 
ocenjevalnega dne enega ocenjevalca iz 736 EUR najprej na 720 EUR in v letu 2022 na začasno ceno 700 
EUR. V letu 2023 se zaradi dviga stroškov dela in visoke inflacije cena vrača na 736 EUR, čeprav bi po 
naših ocenah morala biti nekje okrog 786 EUR, da bi pokrili vse pričakovane odhodke. Primanjkljaj 
prihodkov bomo v letu 2023, zaradi nižje cene ocenjevalnega dne, kot bi bila potrebna, pokrivali iz presežka 
prihodkov preteklih let. 
 
V letu 2023 SA predvideva izvedbo med 1.750 in 1.850 ocenjevalnih dni in pričakuje iz naslova izvajanja 
akreditacij ustvariti prihodek v višini 1.361.00475.000 EUR, cca 7056.000 EUR pa bi pokrili iz presežka 
prihodkov preteklih let. Skupno vrednost obeh postavk ocenjujemo na 1.431.004 EUR. Pandemija virusa 
Covid-19 v letu 2023 ne bi smela bistveno vplivati na višino prihodkov, oziroma na število izvedenih 
ocenjevanj, na željo stranke, oziroma kot prilagoditev danim razmeram, pa je možen tudi postopek 
ocenjevanja na daljavo. 
 
V letu 2023 bomo slovenskim ocenjevalcem zvišali plačila za opravljene storitve v postopku izvajanja 
akreditacij za 5 %. Za vsak dan opravljenega dela tako pripadajo ocenjevalcu, glede na njegovo vlogo v 
ocenjevalni komisiji, naslednji zneski: za vodilnega ocenjevalca znaša plačilo 372 EUR, za strokovnega 
ocenjevalca 355 EUR ter za strokovnjaka 338 EUR. Navedeni zneski so pri fizičnih osebah v bruto znesku, 
pri pravnih osebah pa gre za znesek brez DDV. 
 
Tabela 5: Cena storitev SA, ki bodo veljale v letu 2023 
 

Zap. št. Vrsta storitve Cena v 
EUR 

1 Prijava 480 

2 Razširitev obsega akreditacije 260 

3 Vzdrževanje akreditacije laboratorija ali kontrolnega organa 260 

4 Vzdrževanje akreditacije certifikacijskega organa 490 

5 Predhodni obisk 710 

6 Ocenjevalni dan enega ocenjevalca 736 

 
 

5.3 Odhodki 
 

Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki delodajalca za socialno varnost 
 
Stroški, povezani s plačami, predstavljajo skoraj polovico tekočih odlivov SA. Delno se krijejo iz 
proračunskih sredstev, delno iz javnofinančnih prihodkov iz drugih virov. Glede na predvideno rast števila 
zaposlenih v letu 2023 (skladno s kadrovskim načrtom), glede na predvideno reorganizacijo delovnih mest 
in pa zaradi dviga plačnih razredov vsem javnim uslužbencem za 4,5 % z mesecem oktobrom 2022 in še 
za 1 plačni razred z mesecem aprilom 2023, se bodo stroški plač ter prispevkov v letu 2023, v primerjavi s 
predvideno realizacijo leta 2022, zvišali za približno 27 %. Na povečanje bo vplivala zaposlitev dveh 
področnih podsekretarjev, dveh organizatorjev akreditacijskih postopkov in višjega svetovalca I. Zaradi 
reorganizacije delovnih mest, predvidevamo, da se bodo zvišali tudi izhodiščni plačni razredi nekaterih že 
zaposlenih delavcev. Višina sredstev za plače vključuje tudi napredovanja zaposlenih leta 2022, ki se 
finančno odražajo v letu 2023, izplačilo jubilejnih nagrad, redne delovne uspešnosti, uspešnosti iz naslova 
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povečanega obsega dela ter morebitnega nadurnega dela. V letu 2023 bo višji tudi regres za prehrano med 
delom, regres za letni dopust in nekatere dnevnice za službeno potovanje v državi. Zaradi visokih cen 
goriva pa pričakujemo tudi višje povračilo kilometrine delavcem za stroške prevoza na delo in iz dela, in 
višjo kilometrino za uporabo lastnega avtomobila za službene namene.  
 
V letu 2023 bo MGRT financiralo 11 zaposlenih iz proračuna, namesto dosedanjih 8, pri čemer pa se 
skupen odobren znesek za plače in materialne stroške ne spreminja. 
 
Na višino oziroma obseg sredstev za plače ter prispevke lahko od zunanjih dejavnikov vpliva pandemija 
virusa Covid-19 z morebitnim večjim deležem dela od doma, oziroma več bolniškega staleža in pa visoka 
inflacija, kateri se prilagajajo tudi stroški dela. Realizacija vseh zaposlitev je odvisna tudi od ustreznosti 
kadra, ki se bo prijavljalo na razpisana delovna mesta, kar se je izkazalo kot ključen dejavnik že v preteklih 
letih. 

 

Izdatki za blago in storitve 

 
Celotni izdatki za blago in storitve bodo v letu 2023 ostali na približno enaki ravni kot v letu 2022. 
Financiranje materialnih stroškov iz proračuna se bo v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 znižalo iz 
402.685 EUR na 224.685 EUR. Iz prilivov izvajanja javne službe se bodo financirali predvsem drugi 
operativni odhodki, ki zajemajo plačila za opravljeno delo ocenjevalcem, članom delovnih skupin in komisij 
ter drugim strokovnjakom, ki niso zaposleni v SA, pa za SA opravijo delo v zvezi z izvajanjem postopkov 
akreditiranja ter z vzdrževanjem in razvojem sistema akreditiranja. 
 
Pisarniški in splošni material in storitve 
 
V to skupino sodijo predvsem tekoči stroški pisarniškega materiala, čistil in čiščenja prostorov ter varovanja, 
strokovna literatura, stroški povezani s prevajanjem, svetovalne storitve, stroški revizije (notranje in 
zunanje), stroški zunanjega računovodstva, promocija ter reprezentanca in drugi operativni stroški. V 
skladu z načelom dobrega gospodarja ter skrbnega načrtovanja, skušamo vsako leto zniževati posamezno 
skupino stroškov, kjer je to mogoče. Kot vsako leto SA načrtuje tudi v letu 2023 organizacijo Dneva 
akreditacije.  
 
Posebni material in storitve 
 
V ta sklop uvrščamo stroške zdravniških pregledov, zaščitne opreme in materiala ter drobnega inventarja. 
V stroških za leto 2023 so načrtovani obdobni zdravniški pregledi zaposlenih ter obvezni zdravniški pregledi 
novo zaposlenih. Nakup drobnega inventarja je predviden v manjšem obsegu. Ker zaznavamo, da so zaradi 
narave dela zaposleni izpostavljeni stalnemu stresu, bomo v skladu s sprejetim Pravilnikom o promociji 
zdravja na delovnem mestu P15, izvajali sprejete aktivnosti, med katere sodi tudi spodbujanje zdravega 
življenjskega sloga (npr. izvedba poučnih in rekreacijskih izletov, izvedba različnih delavnic o prehrani, 
zdravju, gibanju ...). 
 
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
 
Stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunale, odvoz smeti, telefona in prenosa podatkov ter 
poštne storitve so stroški, ki sodijo v to skupino. Za leto 2023 načrtujemo 5,6 % povišanje obratovalnih 
stroškov v primerjavi z letom 2022, so pa napovedi na tem področju v teh trenutkih precej nehvaležne 
zaradi nestabilnih razmer na trgu predvsem pri električni energiji in zemeljskem plinu.  
 
Prevozni stroški in storitve 
 
V tej skupini so načrtovani stroški povezani z vsakoletnim odvozom in uničenjem poslovne dokumentacije. 
 
Izdatki za službena potovanja 
 
Največji delež teh stroškov predstavlja strošek kilometrine in dnevnic, letalskih kart ter nočitev v zvezi z 
ocenjevanji naših vodilnih in strokovnih ocenjevalcev ter strokovnjakov in pa stroški v zvezi z udeležbo 
naših zaposlenih pri mednarodnem sodelovanju v okviru EA, ILAC in IAF. 
V letu 2023 načrtujemo večje število neposredne udeležbe v sklopu mednarodnega sodelovanja, ker ne 
pričakujemo več odpovedi, oziroma on-line dogodkov zaradi virusa Covid-19, tako kot v preteklih letih. 
Posledično pričakujemo tudi višje stroške letalskih kart in nočitev kot v preteklosti. Zaradi visokih cen goriva 
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bo višja od lanskega povprečja tudi kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v službene namene. Iz 
navedenih razlogov se ocenjeni izdatki za službena potovanja zvišujejo iz pričakovanih 40.520 EUR v letu 
2022 na 71.200 EUR v letu 2023.  
 
Tekoče vzdrževanje 
 
Pod tekoče vzdrževanje je mišljeno tako vzdrževanje prostorov kot opreme. Največji delež predstavlja 
vzdrževanje programske opreme (informacijski sistem i4 in sistem za podporo računovodskemu in 
kadrovskemu področju), računalnikov ter prostorov SA. Za nemoteno delovanje sistema SA je ključno 
redno vzdrževanje in ustrezna podpora. 
 
Najemnine in zakupnine 
 
V letu 2023 bo predvideni strošek najemnin na približno enaki ravni kot predhodno leto. Sem spada najem 
poslovnih prostorov, ki predstavlja večino ocenjenega zneska, med stroške najema pa sodi tudi 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in hramba elektronskih računov. 
 
Drugi operativni odhodki 
 
Ta vrsta stroškov predstavlja največji delež znotraj  izdatkov za blago in storitve. Mednje sodijo članarine  
mednarodnih organizacij (EA, ILAC, IAF), stroški konferenc, sejnine članom sveta, pravne storitve, stroški 
evalvacije, ipd.. Pretežni del drugih operativnih stroškov pa so stroški akreditacije – domačih in tujih 
ocenjevalcev in strokovnjakov. Obseg teh stroškov je odvisen od števila ocenjevanj ter pravne oblike 
strokovnjakov. V letu 2023 bomo, tako kot v preteklem letu, skušali zmanjševati te stroške na način, da tuje 
in dražje ocenjevalce nadomeščamo z domačimi (kjer je to mogoče) in še več aktivnosti namenimo v iskanje 
domačih strokovnjakov. Ocenjujemo, da bodo tovrstni stroški na približno enaki ravni kot v letu 2022. 
 
SA se zaveda, da je zniževanje stroškov tekočega poslovanja možno doseči le ob racionalnem najemanju 
zunanjih storitev, kjer SA upošteva Zakon o javnem naročanju in interni akt Pravilnik o oddaji evidenčnih 
naročil P02. V letu 2023 se načrtuje, tako kot v preteklosti, zagotavljanje določenih podpornih služb z 
zunanjimi izvajalci, saj akt o sistemizaciji ne predvideva teh služb znotraj SA ali pa zaradi fluktuacije kadra, 
posamezna področja dela niso zasedena. 

 
Investicijski odlivi 
 
V letu 2023 SA planira redne investicije v višini 30.000 EUR. 
MGRT nam bo financiralo 15.000 EUR za nakup premičnega interaktivnega zaslona, namenjenega 
predvsem za izvajanje tečajev in sestankov za ocenjevalce. Del teh sredstev pa bo namenjen za pohištvo 
in za računalnike za novo zaposlene delavce.  
Iz že namensko razporejenih presežkova prihodkov preteklih let načrtujemo nakup pohištva in računalnikov 
v skupni višini 15.000 EUR. 
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5.4 Finančni načrt 2023 za osnovno dejanost (cliji 1 -9) – tabele  
 
Tabela 6: Bilanca prihodkov in odhodkov izražena v EUR (cilji 1 – 9)  
 
 
BILANCA 
PRIHODKO
V IN 
ODHODKOV   JAVNA SLUŽBA JAVNA SLUŽBA JAVNA SLUŽBA 

konto naziv OCENA REALIZACIJE PLAN indeks  2023/2022 

    

proračun 
MGRT drugi viri skupaj 

Proračun 
MZI 

proračun 
MGRT drugi viri skupaj 

proračun drugi viri skupaj 

    2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023       

            
I. SKUPAJ PRIHODKI 873.675 1.310.267 2.183.942 60.000 875.675 1.441.004 2.376.679 100,23 109,98 108,83 

76 PRIHODKI OD POSLOVANJA 873.675 1.308.867 2.182.542 60.000 875.675 1.438.004 2.373.679 100,23 109,87 108,76 

760 Prihodki od prodaje blaga in storitev 873.675 1.308.867 2.182.542 60.000 875.675 1.438.004 2.373.679 100,23 109,87 108,76 

7600 Prihodki iz državnega proračuna 873.675 0 873.675 60.000 875.675 0 935.675 100,23 0,00 107,10 

7600 Prihodki od akred.postopkov 0 1.307.800 1.307.800 0 0 1.361.004 1.361.004 0,00 104,07 104,07 

7600 Prihodki od izobraževanja 0 0 0 0 0 2.000 2.000 0,00 0,00 0,00 

7600 Povračila stroškov iz mednarod.sodelov. 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0,00 0,00 0,00 

7600 Prihodki od bonusov iz preteklih let 0 1.067 1.067 0 0 1.000 1.000 0,00 93,72 93,72 

7600 

Poraba presežka prihodkov iz prejšnjih let, 
namenjenega pokritju odhodkov obračunskega 
obdobja 0 0 0 0 0 70.000 70.000 0,00 0,00 0,00 

7600 Prihodki od odprave razmejitev 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

76 FINANČNI PRIHODKI 0 400 400 0 0 1.000 1.000 0,00 0,00 0,00 

762 Finančni prihodki 0 400 400 0 0 1.000 1.000 0,00 0,00 0,00 

7621 Pozitivne tečajne razlike 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

7620 Prihodki od obresti  0 400 400 0 0 1.000 1.000 0,00 0,00 0,00 

76 DRUGI PRIHODKI 0 500 500 0 0 1.000 1.000 0,00 200,00 200,00 

763 Izredni prihodki 0 500 500 0 0 1.000 1.000 0,00 200,00 200,00 



 

Program dela in finančni načrt SA 2023  57/72 

7639 Drugi izredni prihodki 0 500 500 0 0 1.000 1.000 0,00 200,00 200,00 

76 PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI 0 500 500 0 0 1.000 1.000 0,00 200,00 200,00 

764 Prevrednotovalni prihodki 0 500 500 0 0 1.000 1.000 0,00 200,00 200,00 

7641 Prihodki od prodaje opreme 0 500 500 0 0 1.000 1.000 0,00 200,00 200,00 

7642 Prevredn.prih.preteklih let 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

7649 Drugi prevrednotov.posl.prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

II. SKUPAJ ODHODKI 851.243 1.283.750 2.134.993 60.000 875.675 1.441.004 2.376.679 102,87 112,25 111,32 

460 Stroški materiala 28.000 800 28.800 0 17.600 14.500 32.100 62,86 1.812,50 111,46 

4600 Stroški materiala 25.750 0 25.750 0 17.600 10.700 28.300 68,35 0,00 109,90 

4604 Stroški drobnega inventarja 2.250 800 3.050 0   3.800 3.800 0,00 475,00 124,59 

461 Stroški storitev 326.853 721.700 1.048.553 19.550 187.785 834.255 1.041.590 57,45 115,60 99,34 

4611 Stroški pošte, telefona, gsm, interneta 14.550 0 14.550 0 7.500 7.700 15.200 51,55 0,00 104,47 

4612 Tekoče vzdrževanje 64.650 0 64.650 0 53.640 11.000 64.640 82,97 0,00 99,98 

4613 Najemnine 85.800 0 85.800 0 86.745 455 87.200 101,10 0,00 101,63 

4614 Stroški službenih potovanj 12.220 28.200 40.420 9.550 11.950 49.700 71.200 97,79 176,24 176,15 

4615 Bančne provizje, zavarovanja 5.300 100 5.400 0 5.450 500 5.950 102,83 500,00 110,19 

4616 Intelektualne storitve, izobraževanje 113.933 33.400 147.333 10.000 14.200 68.400 92.600 12,46 204,79 62,85 

4617 Reklama, reprezentanca 7.500 13.000 20.500 0 0 20.500 20.500 0,00 157,69 100,00 

4618 Stroški fizičnih oseb, ki ne opravljajo dej. (ostalo) 0 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 0,00 100,00 100,00 

4618 Stroški izvajanja akred.postop.-domače fizične osebe 0 90.000 90.000 0 0 95.000 95.000 0,00 105,56 105,56 

4618 Stroški izvajanja akred.postop.-tuje fizične osebe 0 240.000 240.000 0 0 240.000 240.000 0,00 100,00 100,00 

4619 
Stroški izvajanja akred.postop.-domače pravne 
osebe 0 200.000 200.000 0 0 210.000 210.000 0,00 105,00 105,00 

4619 Stroški izvajanja akred.postop.-tuje pravne osebe 0 90.000 90.000 0 0 90.000 90.000 0,00 100,00 100,00 

4619 Drugi stroški storitev 22.900 17.000 39.900 0 8.300 31.000 39.300 36,24 182,35 98,50 

462 Amortizacija 0 3.500 3.500 0 0 3.500 3.500 0,00 100,00 100,00 

4620 Amortizacija neopredm.sredstev 0 900 900 0 0 900 900 0,00 100,00 100,00 

4621 Amortizacija opreme, DI 0 2.600 2.600 0 0 2.600 2.600 0,00 100,00 100,00 

464 Stroški bruto plač 470.990 557.750 1.028.740 40.450 650.990 579.149 1.270.589 138,22 103,84 123,51 

4640 Bruto plače 391.390 440.640 832.030 33.000 524.900 435.900 993.800 134,11 98,92 119,44 

4641 Regres 9.000 18.000 27.000 1.150 12.408 17.744 31.302 137,87 98,58 115,93 

4642 Povračilo stroškov dela 12.500 29.200 41.700 1.000 30.252 54.312 85.564 242,02 186,00 205,19 

4646 Dajatve na plače 57.500 69.400 126.900 5.300 82.860 70.193 158.353 144,10 101,14 124,79 

4649 Drugi stroški zaposlenih 600 510 1.110 0 570 1.000 1.570 95,00 196,08 141,44 

465 Drugi stroški 25.400 0 25.400 0 19.300 9.600 28.900 75,98 0,00 113,78 

4650 Članarina 17.500 0 17.500 0 17.500 0 17.500 100,00 0,00 100,00 

4650 Nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča 1.800 0 1.800 0 1.800 0 1.800 100,00 0,00 100,00 

4650 Sodne takse 100 0 100 0 0 100 100 0,00 0,00 100,00 

4650 Prispevek za invalide pod kvoto 6.000 0 6.000 0 0 9.500 9.500 0,00 0,00 158,33 

467 Finančni odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
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4670 Stroški obresti 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

4671 Tečajne razlike 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

468 Izredni odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

4689 Drugi izredni odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

469 Prevrednotovalni poslovni odhodki 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

4691 Prevrednotov.odhodki iz naslova terjatev 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

4692 Prevrednotov.odhodki od izločitve opreme 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

III. 
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) 
pred obdavčitvijo 

22.432 26.517 48.949 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
Tabela 7: Bilanca prilivov in odlivov izražena v EUR (cilji 1 – 9)  
 
 
 
 

BILANCA PRILIVOV IN ODLIVOV JAVNA SLUŽBA JAVNA SLUŽBA JAVNA SLUŽBA 

konto NAZIV 

OCENA REALIZACIJE PLAN indeks  2023/2022 

proračun MZI 
proračun 

MGRT drugi viri skupaj 
proračun 

MZI 
proračun 

MGRT drugi viri skupaj proračun drugi viri skupaj 

2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 
  

           

I. SKUPAJ PRILIVI 0 890.675 1.281.474 2.172.149 60.000 890.675 1.441.004 2.391.679 100,00 112,45 110,11 

  PRILIVI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 0 890.675 1.000 891.675 60.000 890.675 1.000 951.675 100,00 100,00 106,73 

  Prihodki iz sredstev javnih financ 0 890.675 0 890.675 60.000 890.675 0 950.675 100,00 0,00 106,74 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 0 890.675 0 890.675 60.000 890.675   950.675 100,00 0,00 106,74 

720 Prodaja osnovnih sredstev 0 0 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 0,00 100,00 100,00 

7200 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 0 1.000 1.000 0 0 1.000 1.000 0,00 100,00 100,00 

  NEDAVČNI PRILIVI 0 0 1.280.474 1.280.474 0 0 1.440.004 1.440.004 0,00 112,46 112,46 

  Drugi prihodki za izvajanje javne službe 0 0 1.280.474 1.280.474 0 0 1.440.004 1.440.004 0,00 112,46 112,46 

7102 Prihodki od obresti 0 0 300 300 0 0 1.000 1.000 0,00 0,00 0,00 

7141 Prilivi od prodaje akred.post. 0 0 1.278.607 1.278.607 0 0 1.431.004 1.431.004 0,00 111,92 111,92 

7141 Prilivi od izobraževanja 0 0 500 500 0 0 2.000 2.000 0,00 0,00 0,00 

7141 
Prilivi iz naslova mednarodnega 
sodelovanja 0 0 0 0 0 0 4.000 4.000 0,00 0,00 0,00 

7141 Drugi prilivi 0 0 1.067 1.067 0 0 2.000 2.000 0,00 187,44 187,44 

II. SKUPAJ ODLIVI 0 876.130 1.299.321 2.175.451 60.000 890.675 1.441.004 2.391.679 101,66 110,90 109,94 

40 TEKOČI ODLIVI 0 859.130 1.251.621 2.110.751 60.000 875.675 1.426.004 2.361.679 101,93 113,93 111,89 
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400 Plače in drugi izdatki 0 408.959 456.423 865.382 35.150 563.060 501.856 1.100.066 137,68 109,95 127,12 

4000 Plače in dodatki 0 358.509 398.900 757.409 33.000 499.830 409.800 942.630 139,42 102,73 124,45 

4001 Regres za letni dopust 0 9.200 19.800 29.000 1.150 12.408 17.744 31.302 134,87 89,62 107,94 

4002 Povračila in nadomestila 0 12.500 27.500 40.000 1.000 30.252 54.312 85.564 242,02 197,50 213,91 

4003 Sredstva za delovno uspešnost 0 20.300 6.200 26.500 0 15.000 14.500 29.500 73,89 233,87 111,32 

4004 Sredstva za nadurno delo 0 8.450 3.720 12.170 0 5.000 4.500 9.500 59,17 120,97 78,06 

4009 Drugi izdatki zaposlenim 0 0 303 303 0 570 1.000 1.570 0,00 330,03 518,15 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 0 62.031 76.998 139.029 5.300 87.930 77.293 170.523 141,75 100,38 122,65 

4010 Prispevek za PIZ 0 32.740 39.118 71.858 2.900 44.410 38.592 85.902 135,64 98,66 119,54 

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 24.900 30.740 55.640 2.400 37.600 30.850 70.850 151,00 100,36 127,34 

4012 Prispevek za zaposlovanje 0 215 260 475 0 320 281 601 148,84 108,08 126,53 

4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 360 420 780 0 530 470 1.000 147,22 111,90 128,21 

4015 Premije KDPZ 0 3.816 6.460 10.276 0 5.070 7.100 12.170 132,86 109,91 118,43 

402 Izdatki za blago in storitve 0 388.140 718.200 1.106.340 19.550 224.685 846.855 1.091.090 57,89 117,91 98,62 

4020 Pisarniški in splošni material ter storitve 0 157.975 43.800 201.775 0 27.300 107.690 134.990 17,28 245,87 66,90 

4021 Posebni material in storitve 0 4.335 800 5.135 0 1.450 2.500 3.950 33,45 312,50 76,92 

4022 
Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije 0 26.480 500 26.980 0 19.300 9.200 28.500 72,89 1.840,00 105,63 

4023 Prevozni stroški in storitve 0 0 0 0 0 0 400 400 0,00 0,00 0,00 

4024 Izdatki za službena potovanja 0 12.220 28.300 40.520 9.550 11.950 49.700 71.200 97,79 175,62 175,72 

4025 Tekoče vzdrževanje 0 58.720 500 59.220 0 53.640 11.000 64.640 91,35 2.200,00 109,15 

4026 Najemnine in zakupnine 0 82.600 0 82.600 0 86.745 500 87.245 105,02 0,00 105,62 

4029 Drugi operativni odhodki 0 45.810 644.300 690.110 10.000 24.300 665.865 700.165 53,05 103,35 101,46 

42 INVESTICIJSKI ODLIVI 0 17.000 47.700 64.700 0 15.000 15.000 30.000 88,24 31,45 46,37 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0 17.000 47.700 64.700 0 15.000 15.000 30.000 88,24 31,45 46,37 

4202 Nakup opreme 0 17.000 47.700 64.700 0 15.000 15.000 30.000 88,24 31,45 46,37 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

III. 
PRESEŽEK PRILIVOV NAD ODLIVI (I. - 
II.) 0 14.545 -17.847 -3.302 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
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Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov (cilji 1 – 9)  
 
 

FINANČNI NAČRT 2023 

 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV 

  
   

 
  Postavka Ocena realizacije 2022 Plan 2023 
 

   
  PRIHODKI OD POSLOVANJA 2.182.542 2.303.679 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 2.182.542 2.303.679 

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 
PROIZVODOV IN NEDOKONČ.PROIZVOD. 0 0 

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 0 0 

762 FINANČNI PRIHODKI 400 1.000 

763 DRUGI PRIHODKI 500 1.000 

  PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 500 1.000 

764 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 500 1.000 

764 Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 0 0 

  CELOTNI PRIHODKI 2.183.942 2.306.679 

  STROŠKI BLAGA MATERIAL IN STORITEV 1.077.353 1.073.690 

466 Nabavna vrednost prodanega blaga 0 0 

460 Stroški materiala 28.800 32.100 

461 Stroški storitev 1.048.553 1.041.590 

  STROŠKI DELA 1.028.740 1.270.589 

464 Plače in nadomestila plač 832.030 993.800 

464 Prispevki za socialno varnost delodajalcev 126.900 158.353 

464 Drugi stroški dela 69.810 118.436 

462 AMORTIZACIJA  3.500 3.500 

463 REZERVACIJE 0 0 

465 DRUGI STROŠKI 25.400 28.900 

467 FINANČNI ODHODKI 0 0 

468 DRUGI ODHODKI 0 0 

  PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 0 

469 Odhodki od prodaje osnovnih sredstev 0 0 

469 Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 0 0 

  CELOTNI ODHODKI 2.134.993 2.376.679 

  PRESEŽEK PRIHODKOV 48.949 -70.000 

  PRESEŽEK ODHODKOV 0 70.000 

del 
80 Davek od dohodka pravnih oseb 9.300 0 

  Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka                                             
(888-890) 39.649 -70.000 

  Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka                           
(889+890) oz (890-888) 0 70.000 

  Presežek prihodkov iz  prejšnjih let, namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja   70.000 

  Število mesecev poslovanja 12 12  
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Tabela 9: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (cilji 1 – 9) 
 

FINANČNI NAČRT 2023 

 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI  
    

 
  

Postavka 

Plan prihodkov in 
odhodkov za 

izvajanje javne 
službe 2023 

Plan prihodkov in 
odhodkov od 

prodaje blaga in 
storitev na trgu 

2023 

Skupaj plan 2022 

 
    

  PRIHODKI OD POSLOVANJA 2.303.679 0 2.303.679 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 
STORITEV 2.303.679 0 2.303.679 

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 
PROIZVODOV IN NEDOKONČ.PROIZVOD. 0 0 0 

  

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 
IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 0 0 0 

761 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 0 0 0 

762 FINANČNI PRIHODKI 1.000 0 1.000 

763 DRUGI PRIHODKI 1.000 0 1.000 

  PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 1.000 0 1.000 

764 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.000 0 1.000 

764 Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 0 0 0 

  CELOTNI PRIHODKI 2.306.679 0 2.306.679 

  
STROŠKI BLAGA MATERIAL IN STORITEV 1.073.690 0 1.073.690 

466 Nabavna vrednost prodanega blaga 0 0 0 

460 Stroški materiala 32.100 0 32.100 

461 Stroški storitev 1.041.590 0 1.041.590 

  STROŠKI DELA 1.270.589 0 1.270.589 

464 Plače in nadomestila plač 993.800 0 993.800 

464 Prispevki za socialno varnost delodajalcev 158.353 0 158.353 

464 Drugi stroški dela 118.436 0 118.436 

462 AMORTIZACIJA  3.500 0 3.500 

463 REZERVACIJE 0 0 0 

465 DRUGI STROŠKI 28.900 0 28.900 

467 FINANČNI ODHODKI 0 0 0 

468 DRUGI ODHODKI 0 0 0 

  PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 0 0 

469 Odhodki od prodaje osnovnih sredstev 0 0 0 

469 Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 0 0 0 

  CELOTNI ODHODKI 2.376.679 0 2.376.679 

  PRESEŽEK PRIHODKOV -70.000 0 -70.000 

  PRESEŽEK ODHODKOV 70.000 0 70.000 

del 
80 Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 0 

  Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka                                             
(888-890) -70.000 0 -70.000 

  Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka                           
(889+890) oz (890-888) 70.000 0 70.000 

  
Presežek prihodkov iz  prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 

70.000   70.000 

  Število mesecev poslovanja 12 12 12 
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Tabela 10: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (cilji 1 – 
9)  
 

FINANČNI NAČRT 2023 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 
DENARNEGA TOKA  

          

    Postavka 
Ocena 

realizacije 
2022 

  Plan 2023 

 
 

 
  

  I SKUPAJ PRIHODKI 2.172.149 2.391.679 

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 2.172.149 2.391.679 

  A. Prihodki iz sredstev javnih financ 890.675 950.675 

  
a. 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
890.675 950.675 

7400 
  

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 
873.675 935.675 

7400   Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 17.000 15.000 

  b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 0 0 

7401 
  

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 
0 0 

7401   Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 0 0 

  
c. 

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0 0 

7402 
  

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 0 0 

7402 
  

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 0 0 

  d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 0 0 

7403   Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 0 0 

7403   Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 0 0 

7404   Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 0 0 

7404   Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 0 0 

740 
e. 

Prejeta sredstva iz proračuna iz naslova tujih donacij 0 0 

741 
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 

unije 
0 0 

  
B. 

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 1.281.474 1.441.004 

del 
7102 

  
Prejete obresti 

300 1.000 

7100 
  

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 
0 0 

7103 
  

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 0 0 

7141   Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 1.280.174 1.439.004 

72   Kapitalski prihodki 1.000 1.000 

730   Prejete donacije iz domačih virov 0 0 

731   Prejete donacije iz tujine 0 0 

732   Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 0 0 

782   Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov 0 0 

783   Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada 0 0 
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784 
  Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov 

EU 0 0 

786   Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 0 0 

787   Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav 0 0 

  
2. 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
0 0 

7130 
  

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 
0 0 

del 
7102 

  
Prejete obresti 

0 0 

  II. DRUGI ODHODKI 2.175.451 2.391.679 

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 2.175.451 2.391.679 

  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 865.382 1.100.066 

4000   Plače in dodatki 757.409 942.630 

4001   Regres za letni dopust 29.000 31.302 

4002   Povračila in nadomestila 40.000 85.564 

4003   Sredstva za delovno uspešnost 26.500 29.500 

4004   Sredstva za nadurno delo 12.170 9.500 

4005   Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 

4009   Drugi izdatki zaposlenim 303 1.570 

  B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 139.029 170.523 

4010   Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 71.858 85.902 

4011   Prispevki za zdravstveno zavarovanje 55.640 70.850 

4012   Prispevki za zaposlovanje 475 601 

4013   Prispevki za starševsko varstvo 780 1.000 

4015 
  

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 10.276 12.170 

  
C. 

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 1.106.340 1.091.090 

4020   Pisarniški in splošni material in storitve 201.775 134.990 

4021   Posebni material in storitve 5.135 3.950 

4022   Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 26.980 28.500 

4023   Prevozni stroški in storitve 0 400 

4024   Izdatki za službena potovanja 40.520 71.200 

4025   Tekoče vzdrževanje 59.220 64.640 

4026   Poslovne najemnine in zakupnine 82.600 87.245 

4027   Kazni in odškodnine 0 0 

4028   Davek na izplačane plače 0 0 

4029   Drugi operativni stroški 690.110 700.165 

403 D. Plačila domačih obresti 0 0 

404 E. Plačila tujih obresti 0 0 

410 F. Subvencije 0 0 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0 0 

412 
H.  

Transferi neprofitnih organizacijam in ustanovam 0 0 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 0 0 

  J. Investicijski odhodki 64.700 30.000 

4200   Nakup zgradb in prostorov 0 0 

4201   Nakup prevoznih sredstev 0 0 

4202   Nakup opreme 64.700 30.000 

4203   Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 

4204   Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija 0 0 

4205   Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 

4206   Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 

4207   Nakup nematerialnega premoženja 0 0 

4208 
  Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski 

inženiring 
0 0 

4209   Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0 
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2. 

ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 0 0 

400 
A. 

Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 0 0 

401 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu 
0 0 

402 
C. 

Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 0 0 

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI -3.302 0 

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 3.302 0 
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Tabela 11: Izkaz stanja gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (cilji 1 – 9)  
 

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV za leto 2023 

            
 
 
 
 

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

700 593.075 245.300 30.000 0 0 0 17.500 360.275 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 75 0 0 0 0 0 0 75 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 355.300 120.900   0 0 0 2.500 231.900 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 706 218.300 105.000 30.000 0 0 0 15.000 128.300 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 19.400 19.400   0 0 0 0 0 0 0 

II.  Neopredmetena 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 
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III. Neopredmetena 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 

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 
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Tabela 12: Dinamika porabe proračunskih sredstev – redna dejavnost  
 
 
 

PREGLED PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV PO MESECIH za leto 2023 - MGRT 

                              

KONTO NAZIV PRORAČUN JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 

    2023                         

II. SKUPAJ ODLIVI 890.675 67.020 68.016 67.839 67.396 75.222 85.608 71.073 73.775 73.975 89.879 77.418 73.454 

40 TEKOČI ODLIVI 875.675 67.020 68.016 67.839 67.396 75.222 85.608 71.073 73.775 73.975 74.879 77.418 73.454 

400 Plače in drugi izdatki 563.060 42.400 43.400 43.070 42.500 49.720 59.128 45.220 47.720 46.290 47.120 50.020 46.472 

4000 Plače in dodatki 499.830 38.800 38.800 38.800 38.800 43.220 43.220 43.220 42.620 42.690 43.220 43.220 43.220 

4001 Regres za letni dopust 12.408 0 0 0 0 0 12.408 0 0 0 0 0 0 

4002 Povračila in nadomestila 30.252 2.500 2.500 2.800 2.800 3.000 2.800 1.600 1.600 2.800 2.700 2.700 2.452 

4003 Sredstva za delovno uspešnost 15.000 500 1.800 400 400 3.500 300 400 3.500 200 200 3.500 300 

4004 Sredstva za nadurno delo 5.000 600 300 500 500 0 400 0 0 600 1.000 600 500 

4009 Drugi izdatki zaposlenim 570 0 0 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 87.930 6.647 6.643 6.645 6.571 6.707 7.615 7.618 7.695 7.685 7.749 8.098 8.257 

4010 Prispevek za PIZ 44.410 3.301 3.295 3.298 3.225 3.360 3.860 3.860 3.916 3.915 3.960 4.150 4.270 

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 37.600 2.860 2.860 2.860 2.860 2.860 3.260 3.260 3.280 3.270 3.290 3.450 3.490 

4012 Prispevek za zaposlovanje 320 25 25 25 25 25 27 27 29 28 29 28 27 

4013 Prispevek za starševsko varstvo 530 39 41 40 39 40 46 48 47 49 47 47 47 

4015 Premije KDPZ 5.070 422 422 422 422 422 422 423 423 423 423 423 423 

402 Izdatki za blago in storitve 224.685 17.973 17.973 18.124 18.325 18.795 18.865 18.235 18.360 20.000 20.010 19.300 18.725 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 27.300 2.100 2.100 2.220 2.350 2.320 2.380 2.150 2.275 2.315 2.525 2.315 2.250 

4021 Posebni material in storitve 1.450 120 120 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

4022 
Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije 19.300 1.600 1.600 1.630 1.600 1.600 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 1.610 

4023 Prevozni stroški in storitve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4024 Izdatki za službena potovanja 11.950 500 500 500 600 1.100 1.100 500 500 2.100 2.000 1.500 1.050 

4025 Tekoče vzdrževanje 53.640 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.600 4.600 4.600 4.500 4.500 4.440 

4026 Najemnine in zakupnine 86.745 7.228 7.228 7.228 7.229 7.229 7.229 7.229 7.229 7.229 7.229 7.229 7.229 

4029 Drugi operativni odhodki 24.300 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 2.025 

42 INVESTICIJSKI ODLIVI 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 

4202 Nakup opreme 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 0 

  PLAČE 650.990 49.047 50.043 49.715 49.071 56.427 66.743 52.838 55.415 53.975 54.869 58.118 54.729 
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  MATERIALNI STROŠKI 224.685 17.973 17.973 18.124 18.325 18.795 18.865 18.235 18.360 20.000 20.010 19.300 18.725 

  SKUPAJ BREZ INVESTICIJ 875.675 67.020 68.016 67.839 67.396 75.222 85.608 71.073 73.775 73.975 74.879 77.418 73.454 

  SKUPAJ Z INVESTICIJAMI 890.675 67.020 68.016 67.839 67.396 75.222 85.608 71.073 73.775 73.975 89.879 77.418 73.454 
 
 
 

Tabela 13: Dinamika porabe proračunskih sredstev – projekt MZI 
 
 

PREGLED PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV PO MESECIH za leto 2023 - MZI 

PREGLED PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV PO MESECIH za leto 2023 - MZI 

                              

KONTO NAZIV PRORAČUN JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 

    2023                         

II. SKUPAJ ODLIVI 60.000 4.901 4.901 4.902 4.903 4.908 6.054 4.904 4.904 4.905 4.905 4.905 4.905 

40 TEKOČI ODLIVI 60.000 4.901 4.901 4.902 4.903 4.908 6.054 4.904 4.904 4.905 4.905 4.905 4.905 

400 Plače in drugi izdatki 35.150 2.832 2.832 2.832 2.833 2.837 3.983 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 2.833 

4000 Plače in dodatki 33.000 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 

4001 Regres za letni dopust 1.150 0 0 0 0 0 1.150 0 0 0 0 0 0 

4002 Povračila in nadomestila 1.000 82 82 82 83 87 83 83 83 83 83 83 83 

4003 Sredstva za delovno uspešnost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4004 Sredstva za nadurno delo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4009 Drugi izdatki zaposlenim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 5.300 441 441 441 441 442 442 442 442 442 442 442 442 

4010 Prispevek za PIZ 2.900 241 241 241 241 242 242 242 242 242 242 242 242 

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

4012 Prispevek za zaposlovanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4013 Prispevek za starševsko varstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4015 Premije KDPZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

402 Izdatki za blago in storitve 19.550 1.628 1.628 1.629 1.629 1.629 1.629 1.629 1.629 1.630 1.630 1.630 1.630 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4021 Posebni material in storitve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4022 
Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4023 Prevozni stroški in storitve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4024 Izdatki za službena potovanja 9.550 795 795 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 

4025 Tekoče vzdrževanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4026 Najemnine in zakupnine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4029 Drugi operativni odhodki 10.000 833 833 833 833 833 833 833 833 834 834 834 834 

42 INVESTICIJSKI ODLIVI   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  PLAČE 40.450 3.273 3.273 3.273 3.274 3.279 4.425 3.275 3.275 3.275 3.275 3.275 3.275 

  MATERIALNI STROŠKI 19.550 1.628 1.628 1.629 1.629 1.629 1.629 1.629 1.629 1.630 1.630 1.630 1.630 

  SKUPAJ BREZ INVESTICIJ 60.000 4.901 4.901 4.902 4.903 4.908 6.054 4.904 4.904 4.905 4.905 4.905 4.905 

  SKUPAJ Z INVESTICIJAMI 60.000 4.901 4.901 4.902 4.903 4.908 6.054 4.904 4.904 4.905 4.905 4.905 4.905 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 

 
CO – certifikacijski organ 
CP – certificiranje proizvodov 
CS – certificiranje sistemov vodenja 
CPR - Uredba (EU) št. 305/2011 (Uredba o gradbenih proizvodih) 
EA – Evropsko združenje za akreditacijo 
EA CC – Odbora 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 
EA 2/02 – Politika in postopki za medsebojni sporazum o priznavanju akreditacij v okviru EA 
EK – Evropska Komisija 
EMAS – sistem okoljskega ravnanja in presojanja (angl. Eco Management and Audit Scheme) 
ENISA – Evropska agencija za kibernetsko varnost (European Union Agency for Cybersecurity 
eIDAS - Uredbe 910/2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na 
notranjem trgu 
GA – generalna skupščina 
GHG ali TGP – toplogredni plini 
IAF – Mednarodno združenje za akreditacijo certifikacijskih organov 
ILAC – Mednarodno združenje za akreditacijo laboratorijev 
ILC – medlaboratorijske primerjave 
ISO CASCO – odbor pri ISO, ki se ukvarja z zadevami povezanimi z ugotavljanjem skladnosti 
i4 – informacijski sistem, ki ga uporablja SA 
KO – kontrolni organ 
LK – kalibracijski laboratorij 
LP – preskuševalni laboratoriji 
MLA/MRA – medsebojni sporazum o priznavanju akreditacij 
NMi – nacionalna meroslovna inštitucija 
OA – Odbor za akreditacijo 
OUS – organi za ugotavljanje skladnosti 
PEFC - Programme for Endorsement of Forest Certification 
SIST – Slovenski inštitut za standardizacijo 
TFG – delovna skupina v okviru MAC, zadolžena za pripravo poročila o evalvacijskem poročilu 
VOC – vodilni ocenjevalec 
WG – delovna skupina 
WTO – Svetovna trgovinska organizacija 
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Priloga 1 

 

Izražene potrebe oz. predvidevanja, katera področja akreditiranja bo potrebno v 
prihodnosti še razviti 
 

Novo področje akreditiranja Nivo Zahteva 
zakonodaje (Z)/  

Prostovoljno 
področje (P) 

Ocena ,kdaj bi bilo 
možno področje 

akreditiranja 
vzpostaviti 

Komentar 

Zaključek prilagoditve standardu SIST EN ISO/IEC 
17029:2019 Ugotavljanje skladnosti – Splošna načela in 
zahteve za organe, ki izvajajo validacijo in verifikacijo 

2 Z 2023 Vključeno v 
Program dela 

2023 

Zaključek implementacije nove izdaje standarda ISO 
14065  v kombinaciji z ISO/IEC 17029 

3 Z 2023 Vključeno v 
Program dela 

2023 

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. 

4 Z V dogovoru z MGRT 
ob upoštevanju 
kadrovskih virov  

 

Vključeno v 
Program dela 

2023 

Vzpostavitev postopkov akreditacije na področju 
sistemov brezpilotnih zrakoplovov in operatorjih 
sistemov brezpilotnih zrakoplovov iz tretjih držav 
 

4 Z 2023 Vključeno v 
Program dela 

2023 

Vzpostavitev postopkov akreditiranja po GDPR. 
 

4 Z 2024 Vključeno v 
Program dela 

2023 

Uvajanje spremembe standarda nivoja 2 za področje 
akreditiranja certifikacijskih organov za certificiranje 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi po Slovenski PEFC 
shemi (sprememba iz ISO/IEC 17065 na SIST EN 
ISO/IEC 17021-1) 

2 Z 2023 Vključeno v 
Program dela 

2023 

Akreditacija certifikacijskih organov za certificiranje 
sistemov vodenja 
V letu 2022 je izšel standard ISO 22003-1:2022, ki 
vsebuje dodatne zahteve za certifikacijske organe za 
sisteme vodenja, ko certificirajo sisteme varnosti živil po 
ISO 22000.  

4 Z 2023 Vključeno v 
Program dela 

2023 

Kontrola: otroška igrišča, otroška igrala in zunanja fitnes 
oprema 

5 P 2023 Vključeno v 
Program dela 

2023 

Vzpostavitev postopkov akreditiranja po Uredbi 2019/881 
o kibernetski varnosti 

4 Z 2024/25 Vključeno v 
Program dela 

2023 

Vzpostavitev sheme akreditiranja za certificiranje 
sistemov kakovosti na področju zdravstvenih storitev po 
SIST EN 15224:2017 

4 P 2023 Vključeno v 
Program dela 

2023 

Vzpostavitev akreditiranja za certificiranje sistemov 
upravljanja s premoženjem po SIST ISO 55001:2014 

4 P 2024 Vključeno v 
Program dela 

2023 

POCT 5 P 2023 POCT je vključen 
v revizijo 

standarda 15189 

Interoperabilnost železniškega prometa Direktiva (EU) 
2016/797 

4 P  Zakonodajalec ni 
izkazal interesa za 

akreditacijo; 
posledično OUS  

ne izkazujejo 
interesa za 
akreditacijo. 

Referenčni materiali RM 
SIST EN ISO 17034:2017 Splošne zahteve za 
usposobljenost proizvajalcev referenčnih materialov  

2 P  Ena stranka je 
podala vlogo 

 
 

Preskušanje strokovne usposobljenosti PTP 
SIST EN ISO/IEC 17043:2010 Splošne zahteve za 
preskušanje strokovne usposobljenosti  

2 P  Ena stranka je 
podala vlogo 

 

Biobančništvo 
SIST EN ISO 20387:2020 Splošne zahteve za 
biobančništvo  

2 P  Še ni jasno 
izkazanega 

interesa za to 
področje 

Vzpostavitev akreditacije certifikacijskega organa za 
certificiranja po ISO/IEC 27001  

5 P 2024 Interes enega 
OUS 

Vzpostavitev akreditacije za preverjanje po ISO 14064-1 
(zahteve za količinsko določanje ter poročanje o emisijah 

4 P   interes dveh OUS 
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in odstranjevanju toplogrednih plinov (GHG) na ravni 
organizacije)  

Vzpostavitev akreditacije za preverjanje po ISO 14067 
(ogljični odtis izdelka) 

4 P   interes dveh OUS 

Akreditacija EMAS preveriteljev po ISO/IEC 17029 2 Z 2025  

Akreditacija po Uredbi (EU) 2020/1056 o elektronskih 
informacijah o prevozu blaga (eFTI) 

5 Z   

Trajnostno poročanje 
Proposal for a Directive amending Directive 2013/34/EU, 
Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and 
Regulation (EU) No 537/2014, as regards corporate 
sustainability reporting. 

4 Z   

Umetna inteligenca 
Proposed Regulation laying down harmonised rules on 
Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act, AIA)) 

4 Z   

Akreditacija po uredbi  (ES) št. 561/2006 glede določitve 
standardov, v katerih so podrobno opredeljeni raven 
storitve in varnosti varnih in varovanih parkirišč, ter 
postopkov za njihovo certificiranje 

5 Z   

Akreditacija po Uredbi (EU) 2019/1009 o določitvi pravil o 
omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu, 
spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 
1107/2009 

5 Z   

Akreditacija za certificiranje po SIST EN 505018 - 
nadzornih in sprejemnih centrov za alarme 
 

5 P   

Tehnični pregledi vozil 5 Z  Trenutni podatki 
nakazujejo na to, 
da se  
zakonodajalec ne 
bo odločil za 
akreditacijo 

Kontrola delovnega okolja 5 Z  Ni informacij, da bi 
se zakonodajalec 
odločil za 
akreditacijo. 

Medicinski laboratoriji SIST EN ISO/ISO 15189 2 Z  Ni informacij, da bi 
se zakonodajalec 
odločil za obvezno 
akreditacijo.  

Baterije 
Proposal for a Regulation concerning batteries and waste 
batteries 

5 Z   

Akreditacija na področju certificiranje sistemov vodenja 
po NATO standardih  
 

5 P  Nima več visoke 
prioritete pri OUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


