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POSLOVNO POROČILO  
Poročilo o izvajanju programa dela 
Slovenske akreditacije za leto 2022 

 
 
1 POVZETEK 
 
Slovenska akreditacija (SA) je v letu 2022 nadaljevala z graditvijo in vzdrževanjem strokovnega, 
neodvisnega in nepristranskega sistema akreditiranja, ki je mednarodno primerljiv in služi slovenskim 
potrebam. 
 
SA je nacionalna akreditacijska institucija, ki vzpostavlja in vzdržuje sistem akreditiranja v Sloveniji na 
mednarodno primerljiv način v skladu z Uredbo (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 razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 339/93 (v nadaljevanju Uredba 765/2008), zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 
17011:2018 – Conformity assessment - Requirements for accreditation bodies accrediting conformity 
assessment bodies (v nadaljevanja SIST EN ISO/IEC 17011) in s tem omogoča transparentnost in 
verodostojnost delovanja akreditiranih organov za ugotavljanje skladnosti, kot so kalibracijski, 
preskuševalni laboratoriji, medicinski laboratoriji, certifikacijski in kontrolni organi, EMAS preveritelji in 
preveritelji poročil o emisijah toplogrednih plinov.  
 
Akreditacija je potrditev usposobljenosti v povezavi z ugotavljanjem skladnosti. Akreditacija se izvaja kot 
javna storitev na neprofiten način in je namenjena zaščiti potrošnikov, podpori slovenskemu 
gospodarstvu, da lahko trži proizvode in storitve brez dodatnih ovir in regulatorjem, da lahko izvajajo 
zakonodajo. Je eden ključnih stebrov tehnično kakovostne infrastrukture vsake države. Vzpostavitev 
mednarodno primerljivega sistema akreditiranja je v skladu z Uredbo 765/2008 zaveza vsake članice 
Evropske unije, saj je na ta način omogočeno pravilno delovanje skupnega notranjega trga.  
 
SA je v letu 2022 sledila trem ključnim usmeritvam: 

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

začrtanimi usmeritvami ob zagotovitvi ustreznih virov. 
 
Zaznati je trend, da se zahteve za akreditacijo vedno pogosteje predpisujejo že na nivoju evropske 
zakonodaje. SA s tem dobiva nove naloge, kar pa ni vedno pravočasno usklajeno z ustreznimi viri 
(finančnimi in kadrovskimi). Vedno več se pojavlja različnih področij akreditiranja, vendar pa je število 
akreditiranih organov na večini področij zelo omejeno. To pomeni veliko porabo virov, saj vsako tako 
področje akreditiranja zahteva tudi ustrezno vzdrževanje kompetentnosti osebja na SA. 
 
Leto 2022 je bilo za SA polno izzivov. V prvem delu leta so ocenjevanja še potekala na daljavo. Z 
izboljšanjem stanja, glede korone so se ocenjevanja ponovno izvajala v fizični obliki. Vse mednarodne 
aktivnosti pa so še prvo polovico leta potekale na daljavo.  
 
SA je v času epidemije pokazala, da se zna hitro prilagoditi novi situaciji. To ji omogoča visoko 
usposobljen kader, ki poleg poglobljenega znanja o akreditaciji premore, tudi inovativnost in fleksibilnost. 
SA je tudi v teh, spremenjenih časih, upravičila svoje poslanstvo in nadaljevala z graditvijo sistema 
akreditiranja, kjer imajo lahko vse zainteresirane strani zaupanje v sistem akreditiranja in v rezultate 
akreditiranih organov. 
 
SA je bila v letu 2022 pod nadzorom Evropskega združenja za akreditacijo - EA v okviru peer evalvacije. 
Ta se je začela v marcu 2023 in potem nadaljevala v septembru z opazovanjem ocenejvanj. Končno 
evalvacijsko poročilo je poslano na EA, končno odločitev se pričakuje v začetku leta 2023.  
 
SA je bila v letu 2022 izpostavljena tudi finančnim kontrolam (notranja revizija zunanja revizija).  
 
SA je v letu 2022 v okviru javne službe izvajanja akreditacijskih postopkov izvedla 1.848 ocenjevalnih dni 
in je vzdrževala 247 akreditacij: 94 na področju preskuševalnih laboratorijev, 3 na področju medicinskih 
laboratorijev, 32 na področju kalibracijskih laboratorijev, 92 na področju kontrolnih organov, 28 na 
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področju certifikacijskih organov in preveriteljev, 1 na področju EMAS preveriteljev ter s tem omogočila 
transparentnost in verodostojnost delovanja akreditiranih organov za ugotavljanje skladnosti. Nadzorni 
obiski so bili v pretežni meri izvedeni znotraj predpisanih rokov. V letu 2022 je bilo izvedenih 7 preklicev 
akreditacij (vsi na željo stranke) in 3 začasni odvzemi s strani SA. 
 
SA je v letu 2022 vzdrževala sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacij za vsa področja 
akreditiranja, kjer se izvajajo aktivnosti akreditiranja v Sloveniji.  
 
Mednarodno sodelovanje je bilo izvedeno v planiranem obsegu. Prvo polovico leta so aktivnosti potekale 
na daljavo. Prednost tega načina je bila možnost, da je pri nekaterih zadevah lahko sodelovalo več oseb; 
predvsem ko je šlo za izobraževalne aktivnosti. Teh je bilo kar nekaj, tudi takih za katere je bila odločitev 
sprejeta tekom leta. Napovedano letno srečanje obeh mednarodnih akreditacijskih združenj ILAC in IAF 
v Montrealu ni bilo izpeljano v prvotni obliki (zaradi korone in težav z organizacijo) in je bilo namesto tega 
v manjšem obsegu izvedeno na daljavo. 
 
SA namenja veliko pozornosti sprotnemu obravnavanju strank, vendar izboljšanja na tem področju ne 
zaznavamo. Ključen vzrok je še vedno pomanjkanje kadra. Še vedno beležimo zamude, ki največkrat 
nastajajo v fazi po-akreditacijskih aktivnosti. 
 
Po sprejetju Dolgoročne strategije je bil v letu 2020 sprejet Akcijski plan izvedbe strategije, ki je bil v 
začetku leta 2021 revidiran. Zaenkrat se naloge iz strategije odvijajo v skladu s planom. 
 
  
Konec leta 2022 je bil izdan nov standard za medicinske laboratorije. Dogovor o poteku prehoda je sprejet 
in se bo v letu 2023 začel izvajati. Prav tako se v mednarodnem prostoru sprejema veliko dokumentov 
na področju certificiranja, ki jih SA uvaja v sistem. 
 
SA veliko pozornosti namenja ocenjevalcem, ki so eno ključnih področij za ustrezno izvajanje 
akreditacijskih postopkov. Povratne informacije akreditiranih organov kažejo na relativno visoke ocene, 
povezane z ocenjevalci. Povratne informacije akreditiranih organov kažejo na potrebo po hitrejšem 
zaključevanju akreditacijskih postopkov, implementaciji korektivnih ukrepov in konsistentnosti 
interpretacij zahtev. 
 
Na področju kadrov je bil v letu 2022 narejen ključen korak, saj je SA pridobila več novih sodelavcev.   
Konec leta je bilo stalno zaposlenih 25 oseb. Trije kandidati se še usposabljajo za vodilne ocenjevalce. 
Pridobiti novo zaposlene na trgu dela je vedno težje, saj se kaže resno pomanjkanje ustreznih in 
kompetentnih ljudi. To še posebno velja za kader, kjer se zahtevajo specifična znanja, izkušnje in 
posebne osebnostne lastnosti, ob istočasnih omejitvah, ki so značilne za javni sektor. 
 
Promocijske aktivnosti je SA izvajala tudi v letu 2022 v zelo omejenem obsegu, glede na druge prioritete. 
SA je uresničila osnovne cilje in izvedla organizacijo Dneva akreditacije. 
 
Leto 2022 je nakazalo, da SA vstopa v obdobje, kjer bodo želje in potrebe po večjih razvojnih aktivnostih. 
V letu 2022 so se določene razvojne aktivnosti že začele. Prilagoditev standardu SIST EN ISO/IEC 17029 
je skoraj v celoti izvedena.   
V povezavi s vzpostavljanjem postopkov akreditiranja za namen priglasitve je bilo razvito področje 
certificiranja za namen priglasitev po Direktivi 2014/33/EU za dvigala in varnostne komponente za dvigala 
(Modul G). 
V povezavi z akreditiranje certificiranja ekološke predelave in pridelave živil je EU v letu 2018 izdala 
Uredbo (EU) 848/2018. Izvedena so ocenjevanja pri vseh štirih certifikacijskih organih in podelile 
akreditacije po novih zahtevah. 
V letu 2021 je izšel standard ISO 50003:2021, ki vsebuje dodatne zahteve za certifikacijske organe za 
sisteme vodenja, ki certificirajo sistem upravljanja z energijo po ISO 50001. V povezavi z akreditacijo 
certifikacijskih organov za certificiranje sistemov vodenja so že bila izvedena ocenjevanja. 
 
SA preko mehanizmov notranjih kontrol (notranja presoja, vodstveni pregled, spremljanje nalog) 
ugotavlja, da se še vedno premalo časa lahko namenja sistemskim nalogam. V letu 2022 se je zopet 
pokazala šibkost, oz. nezmožnost večjemu posvečanju vzdrževanja in izboljševanja sistema vodenja 
kakovosti, zaradi prioritet v povezavi s postopki akreditiranja in kadrovsko podhranjenostjo.  
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Poglaviten cilj, ki izhaja iz programa dela in se nanaša neposredno na finančni del, je gospodarno 
upravljanje s finančnimi viri in zagotovitev stabilnega finančnega poslovanje, kjer se odhodki pokrivajo s 
prihodki. Zastavljene cilje je SA v precejšnji meri dosegla, saj je poslovanje stabilno in poslovni rezultat 
pozitiven. SA je v letu 2022 iz sredstev javnih financ (proračun) prejela 869.184 EUR za tekoče 
poslovanje in še 17.000 EUR za investicije. Prihodkov iz izvajanja javne službe je bilo 1.398.741 EUR. 
Skupen presežek prihodkov nad odhodki je znašal 13.116 EUR. 
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2 PREDSTAVITEV SLOVENSKE AKREDITACIJE 
 
2.1 Osnovni podatki 
 
Slovenska akreditacija (SA) je nacionalna akreditacijska institucija. Njena osnovna dejavnost je 
akreditacija organov za ugotavljanje skladnosti (OUS). SA vzpostavlja in vzdržuje strokovni, nepristranski 
in neodvisni sistem akreditiranja v Sloveniji na mednarodno primerljiv način v skladu z Uredbo (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 razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (v nadaljevanju: Uredba 
765/2008) in v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17011:2018 Ugotavljanje skladnosti - Zahteve za 
akreditacijske organe, ki akreditirajo organe za ugotavljanje skladnosti (v nadaljevanju: SIST EN ISO/IEC 
17011) 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, 
51/16  in 90/21) za izvajanje nalog nacionalne akreditacijske službe. SA je pravno organizirana kot javni 
zavod.  
 
SA je polnopravna članica EA ter članica dveh mednarodnih organizacij za akreditacijo ILAC in IAF, v 
katerih zastopa in predstavlja interese Slovenije. Z EA je SA podpisala sporazum o medsebojnem 
priznavanju akreditacijskih listin (MLA) za področje kalibracijskih in preskuševalnih laboratorijev, 
kontrolnih organov, certifikacijskih organov za sisteme vodenja, proizvode in osebje, preveriteljev poročil 
o emisijah toplogrednih plinov. Podoben sporazum (MRA) je SA podpisala za področje kalibracijskih in 
preskuševalnih laboratorijev ter kontrolnih organov tudi z ILAC. Prav tako je podoben sporazum (MLA) 
podpisala za vsa področja certifikacijskih organov z IAF. SA je bila tudi preverjena in potrjena s strani 
Komisije (ES) za področje EMAS (Eco-management and Audit Scheme) (podrobneje na: http://www.slo-
akreditacija.si/mednarodni-pomen/podpisnistvo/). 
 
SA opravlja dejavnost kot pravna oseba javnega prava na podlagi Zakona o akreditaciji v interesu 
ustanovitelja, to je v javnem interesu. SA ima v skladu z zakonom izključno pravico do akreditiranja 
organov za ugotavljanje skladnosti in do sodelovanja v evropskih in mednarodnih akreditacijskih 
organizacijah. 
 
Organiziranost SA in njeno delovanje zagotavljata neodvisnost, nepristranost in kompetentnost 
akreditacijske službe. Prav tako pa organizacija SA omogoča vsem stranem, zainteresiranim za 
delovanje sistema akreditiranja v RS, da sodelujejo pri upravljanju. SA s svojim delovanjem zagotavlja, 
da uporabniki zaupajo v storitve akreditiranih organov.  
 
Status javnega zavoda omogoča SA potrebno neodvisnost in nepristransko delovanje. SA nima 
skupnega lastništva z drugimi organi, z nekaterimi osebami javnega prava ima skupnega ustanovitelja, 
kar pa ne vpliva na neodvisnost SA. Pri pogodbenih odnosih se SA izogiba povezav s takšnimi organi, ki 
bi s svojim položajem ali z izvajanjem svojih aktivnosti lahko ogrozili izpolnjevanje načel neodvisnosti in 
nepristranosti pri delu SA. 
 
Akreditiranje je strokovni postopek, s katerim nacionalna akreditacijska služba s podelitvijo akreditacijske 
listine formalno potrdi usposobljenost na področju ugotavljanja skladnosti. Akreditiranje se izvede vedno 
na zahtevo stranke. SA vodi akreditacijske postopke na osnovi pogodbe, ki ureja medsebojne obveznosti 
in pravice med SA in stranko v postopku. SA deluje na podlagi mednarodnih standardov in izvaja svojo 
dejavnost na nediskriminatoren način in s prostim pristopom vseh, ki zadostijo zahtevam za akreditacijo, 
pri čemer SA upošteva načelo enakega obravnavanja vseh strank. Če stranka v postopku izpolni vse 
zahteve, se ji podeli akreditacijsko listino. 
 
Organi SA so: svet, direktor in odbor za akreditacijo. Slovensko akreditacijo vodi direktor, ki organizira in 
vodi strokovno delo in poslovanje v skladu z letnim programom dela. Svet SA je organ upravljanja, ki ga 
sestavljajo predstavniki vseh zainteresiranih strani v Sloveniji, kot so organi za ugotavljanje skladnosti, 
ministrstva, gospodarstvo, proizvajalci in izvajalci storitev, potrošniki in nevladna organizacija s področja 

http://www.slo-akreditacija.si/mednarodni-pomen/podpisnistvo/
http://www.slo-akreditacija.si/mednarodni-pomen/podpisnistvo/
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okolja. Odbor za akreditacijo usmerja tehnično delo SA. V okviru OA delujejo štiri sektorski odbori: SOM, 
SOK, SOKO in SOMED. 
 
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. 
 

 
 

Slika 1: Vloga Slovenske akreditacije 
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Slika 2: Organigram SA in mednarodna vpetost 
 
 
Tabela 1: Člani Sveta SA v letu 2022 
 

Člani Sveta SA Imenovani s strani 

mag. Irena Možek Grgurevič 
(predsednica Sveta SA) 

Vlada RS na predlog Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 

dr. Marjeta Recek Vlada RS na predlog Ministrstva za zdravje 

Jošt Rotar Vlada RS na predlog na predlog Ministrstva za okolje 

dr. Robert Jerončič 
(namestnik predsednice Sveta SA) 

Vlada RS na predlog Ministrstva za infrastrukturo 

Dragan Petrović Vlada RS na predlog na predlog Ministrstva za javno upravo 

Matjaž Guček Vlada RS na predlog Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin) 

dr. Tatjana Zagorc GZS, predstavnica gospodarstva oz. proizvajalcev in izvajalcev storitev 

Marko Lotrič GZS, predstavnik organov za ugotavljanje skladnosti 

Lorna Flajšman GZS, predstavnik organov za ugotavljanje skladnosti 

Gregor Schoss GZS, predstavnik organov za ugotavljanje skladnosti 

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

Boštjan Okorn Zveza potrošnikov Slovenije, predstavnik potrošnikov 

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



9 
 

mag. Karmen Ribič Predstavnica zaposlenih SA 

Marko Verbovšek Predstavnik zaposlenih SA 
 
 
 

 
 

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

Člani OA 
 

Predstavniki 

mag. Anja Mozetič Lackovič 
(predsednica OA) 

Predstavnica državnih organov 

                                       Vlasta Grašek Predstavnica državnih organov 
dr. Miha Hiti Predstavnik kalibracijskih laboratorijev 

dr. Jožica Dolenc Predstavnica preskuševalnih laboratorijev 
mag. Matej Grum Predstavnik kalibracijskih laboratorijev 

Marko Vončina Predstavnik kontrolnih organov 
dr. Marjan Suban Predstavnik certifikacijskih organov 

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

Mitja Virant Predstavnik industrije 
dr. Katja Otrin Debevc  Predstavnica področja akreditiranja preskuševalnih laboratorijev - SA 

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

Marko Verbovšek  
(namestnik predsednice) 

Predstavnik področja akreditiranja kontrolnih organov - SA 

dr. Barbara Mali Področni sekretar - SA 
dr. Boštjan Godec  Član OA po funkciji - direktor SA 

 
 
Pravne podlage za izvajanje dejavnosti SA: 

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

ugotavljanje skladnosti (SIST EN ISO/IEC 17011) 
- 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 (izdaja 4) 
- Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Ur. list. RS, št. 17/11). 

 

Odbor za akreditacijo 
Predsednica 

 mag. Anja Mozetič 
Lackovič 

SOM 
Sektorski odbor za 

meroslovje 
 

Vodja: dr. Jure 
Zupančič 

 

SOK 
Sektorski odbor 

za kemijo 
 

Vodja: dr. Katja 
Otrin Debevc  

 

SOKO 
Sektorski odbor za 
kontrolne organe 

 
Vodja: Marko 

Verbovšek 
 

SOMED 
Sektorski odbor 
za medicinske 

laboratorije 
 

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

➢ izvajanje akreditiranja organov za ugotavljanje skladnosti (laboratorijev, certifikacijskih in 
kontrolnih organov ter preveriteljev in okoljskih preveriteljev (EMAS (Uredba (ES) št. 
1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o prostovoljnem 
sodelovanju organizacij v sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo) 

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

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

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

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

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

− kalibracijskih laboratorijev (SIST EN ISO/IEC 17025) 
− preskuševalnih laboratorijev (SIST EN ISO/IEC 17025, SIST EN ISO/IEC 15189) 
− kontrolnih organov (SIST EN ISO/IEC 17020) 
− certifikacijskih organov: 

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

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

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

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

 
SA se vključuje v delo akreditacijskih združenj EA, ILAC, in IAF. 
 
Prav tako sodeluje z drugimi institucijami in državno upravo na področju akreditiranja na takšen način, 
da ni ogrožena njena neodvisnost. SA je pozorna na morebitne poskuse vplivanja na neodvisnost in 
nepristranost. 
 
2.6 Dolgoročni strateški cilji 
 
Strateški cilji SA so v tesni povezavi z vlogo nacionalnega akreditacijskega organa pri razvoju 
ugotavljanja skladnosti v Sloveniji. Sistem akreditiranja, kot ključni element tehnične infrastrukture, bo 
sledil strateškim razvojnim usmeritvam Slovenije. 
 
Na podlagi tega so opredeljeni tri osnovni strateški cilji SA za obdobje do leta 2025: 
 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

− SA se zavzema za uravnotežen razvoj tehnične kakovostne infrastrukture v Sloveniji in  
sodeluje z meroslovjem in standardizacijo. 
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3 REALIZACIJA CILJEV ZA LETO 2022 
 
Strateški cilji za leto 2022 so bili povezani z izvedbo vseh aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem že podeljenih 
akreditacij in obravnavanjem novih prijav in širitev. Pomemben cilj je tudi vzdrževanje mednarodne 
primerljivosti – MLA/MRA sporazumi. Drugi zastavljeni cilji so se nanašali na razvoj novih področij 
akreditiranja, na pridobivanje in usposabljanje strokovnih in vodilnih ocenjevalcev, na promocijo ter na 
tehnološki razvoj. 
 

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

Vsi nadzorni obiski se izvedejo v rednih nadzornih rokih. 

Terminski plan: Leto 2022 

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 i4 

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

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 

2022 

Dosežena 
letna vrednost 

2022 
1 % nadzornih obiskov izvedenih v 18 mesecih  100 % 100 % 
2 Trajanje akreditacijskega cikla največ 5 let - % sprejetih 

odločitev ponovnih ocenjevanj v 5 letih 
100 % 98,5 % 

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

70 % 73% 

Število ocenjevalnih dni 
 

1.650 in 
1.700 

1.848 (2.018) 

Izvedeno in zaračunano strankam je bilo 1.848 ocenjevalnih dni. Vodilni ocenjevalci so izvedli še 
dodatno precej več ocenjevalnih dni (spremljanje dela strokovnjaka, vodenje in koordinacija velikih 
skupin, monitoring ocenjevalcev). Po najavah je bilo teh dni, ki jih strankam ni bilo zaračunano še še 
170.  Poleg tega je še precej več dni izvedeno na račun priprav na ocenjevanja in spremljanja velikih 
ekip ter spremljanja določenih ocenjevalcev.  
Število vzdrževanj akreditacij 250-260 247 
Na dan 31. 12. 2022 je bilo 247 akreditiranih organov 
 
Število novo podeljenih akreditacij 5-10 8 
Odvzemi / preklici akreditacij: 3 / 7 

 
 

 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 2022 

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

Merjenje: Informacijski sistem 

Vir financiranja: Javnofinančni prihodki iz drugih virov 
 

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

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 

2022 

Dosežena 
letna vrednost 

2022 
3 Realizacija novih prijav na že vzpostavljenih 

področjih – od prijave do podpisa pogodbe (2 
meseca) 

75 % 67 % 

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

95 % 100 % 

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

95 % 100 % 

 
 
 

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

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

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

Terminski plan: Leto 2022 

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

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

Vir financiranja: Javnofinančni prihodki iz proračuna in drugih virov 
 
REALIZACIJA 
Cilj 2: Vzdrževanje MLA/MRA statusa (sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacijskih 
listin) – kazalniki 
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Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 

2022 

Dosežena 
letna 

vrednost 
2022 

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

DA DA 

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

DA DA 

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

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 

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

DA DA 

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

DA DA 

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

DA DA 

9 Vzdrževanje usposobljenosti akreditiranja EMAS 
preveriteljev  

DA DA 

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

DA DA 

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

DA DA 

12 Nadaljevanje prilagoditve sistema vodenja na nove 
zahteve nove uredbe o ekološki pridelavi in predelavi 
(Uredba (EU) 2018/848) in njenih dopolnitvah 

DA DA 

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

DA DA 

14 Realizacija mednarodnega sodelovanja glede na plan 95 % 94 % 
15 Realizacija sodelovanja v evalvacijah EA 1 1 
16 Realizacija sodelovanja v evalvacijah FALB 1 -* 
17 Organizacija FALB sestanka v Sloveniji 1 1 
18 Prilagoditev organizacijske strukture SA nastalim 

potrebam in uvedba sprememb (vir: akcijski plan strategije) 
DA V fazi 

sprejemanja 
* SA ni bila pozvana k sodelovanju v FALB evalvaciji 

 
 

 3. cilj 
Cilj: Vzpostavitev delovanja na novih področjih 
Opis cilja: NIVO 2) Priprave na prilagoditev 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 dejanskimi zmožnostmi. 
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Terminski plan: Določen s posameznim planom razvoja. 
Plan razvoja se pripravi v skladu z dokumentom D02-05 Razvoj novih 
področij akreditiranja, kjer se ovrednoti potrebna finančna sredstva, 
kadrovske vire in pripravi terminski plan, ki je osnova za spremljanje 
vzpostavljanja novega področja. 

Odgovorna oseba: Področni podsekretarji (vodje področij) 

Merjenje: Poročilo o realizaciji plana razvoja 

Vir financiranja: Javno finančni prihodki iz proračuna in drugih virov 

  
REALIZACIJA 
Cilj 3:  Vzpostavitev delovanja na novih področjih – kazalniki 
 
 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 

2022 

Dosežena letna 
vrednost 2022 

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 

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

DA DA 
Delno dosežen. 

Pripravljeni so že 
nekateri obrazci, 

dokument postopek 
ocenjevanja je v 

zaključni fazi.  
3 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 

DA 
Razvito je bilo področje 
certificiranja za namen 
priglasitev po Direktivi 
2014/33/EU za dvigala 

in varnostne 
komponente za dvigala 

(Modul G). 
4 Začetek uvajanja postopkov akreditiranja po 

GDPR. 
Pogoj: zagotovljene smernice in zagotovljeni viri 

DA - 
Še niso bili 

vzpostavljeni pogoji. 
ZVOP-2 je bil sprejet 

decembra 2022 
5 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 - 
Še niso bili 

vzpostavljeni pogoji. 

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

DA DA 
Organiziranih in 

izvedenih nekaj srečanj 
z resornim 

ministrstvom (MJU) 
 

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

DA DA 
Vzpostavljena 
komunikacija z 

resornim ministrstvom 
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Pogoj: smernice zakonodajalca in zagotovljeni 
viri 

(MI), izvedenih več 
sestankov, dogovor o 

prerazporeditvi 
sredstev za 

vzpostavitev sheme, 
vnos v Plan dela za 

2023. 
8 Akreditiranje certificiranja ekološke predelave in 

pridelave živil 
EU je v letu 2018 izdala Uredbo (EU) 848/2018.  

DA DA 
Izvedla so se 

ocenjevanja pri vseh 
štirih certifikacijskih 
organih in podelile 

akreditacije po novih 
zahtevah 

9 Izvedba prilagoditve akreditiranja certificiranja 
postopkov preverjanja poročil o emisijah 
toplogrednih plinov 

DA Delno dosežen. 
Pripravljeni so že 

nekateri obrazci, ki so 
vezani tudi na ISO/IEC 

17029. Dokument 
postopek ocenjevanja 

je v zaključni fazi. 
10 Akreditacija certifikacijskih organov za 

certificiranje sistemov vodenja 
V letu 2021 je izšel standard ISO 50003:2021, ki 
vsebuje dodatne zahteve za certifikacijske 
organe za sisteme vodenja, ko certificirajo sistem 
upravljanja z energijo po ISO 50001.  
 

DA DA 
 Ocenjevanje izvedeno, 

vendar še ne 
zaključeno. 

11 Akreditacija za certificiranje sistemov kakovosti 
na področju zdravstvenih storitev po SIST EN 
15224:2017 

DA Delno dosežen. 
Postopki prilagojeni, 
išče se ocenjevalca. 

 
 

 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), 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 zagotoviti 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 2022 

Odgovorna oseba: Oseba, odgovorna za ocenjevalce  

Merjenje: Poročilo o realizaciji in informacijski sistem 

Vir financiranja: Javnofinančni prihodki iz proračuna in drugih virov 
 

 
REALIZACIJA 
Cilj 4:  Pridobivanje novih ocenjevalcev in delo na izboljšanju dela vseh ocenjevalcev 
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Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 

2022 

Dosežena letna 
vrednost 

2022 
1 Število sestankov z ocenjevalci 2 7 
2 Število vodilnih ocenjevalcev SA 14 10 
3 Števila dousposobitev notranjih vodilnih 

ocenjevalcev za nova področja (nivo 3) 
0 

 
2 

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

28 (14+14) 20 

5 % angažiranja slovenskih ocenjevalcev v 
celotnem deležu ocenjevanj (*skupaj s tujimi 
cenejšimi) 

72,0 
 84,0* 

 

84,0 
89,0 

6 Ažuriranost registracij ocenjevalcev pred 
potekom  

100 % NE* 

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

8  13 

8 Usposabljanje novih strokovnih ocenjevalcev 6 13 
9 Tečaj za strokovne ocenjevalce 1 1 

* v spreminjanju sistema registracij 
 

 5. cilj 

Cilj: Izvedba planiranih aktivnosti promocije za leto 2022 

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 2022 
- sodelovanje na izbranih dogodkih drugih institucij, ki 

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

Odgovorna oseba: Oseba zadolžena za promocijo 

Merjenje: Poročilo o realizaciji 

Vir financiranja: Javnofinančni prihodki iz proračuna in drugih virov 

 

REALIZACIJA 
Cilj 5:  Izvedba planiranih aktivnosti promocije za leto 2022 – kazalniki 
 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 

2022 

Dosežena 
letna vrednost 

2022 
1 Dan akreditacije 2022 1 1 
2 Število objav v tiskanih medijih (Delo P&D – 

priloga Kakovost ipd.) 
2 2 

3 Informativno izobraževalni seminar za 
ministrstva, inšpektorat in gospodarstvo 

1 1 

4 Predstavitev akreditacije na različnih 
dogodkih (MOS 2022, ipd.) 

2 2 

5 Svetovni dan akreditacije, junij 2022 - prevod 
promocijskih materialov in objava na spletni 
strani SA 

1 1 

6 Seminar za ministrstva 1 0 
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 6. cilj 

Cilj: Izvedba planiranih aktivnosti tehnološkega razvoja za leto 2022 

Opis cilja: V 2021 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 

Vir financiranja: Javnofinančni prihodki iz proračuna in drugih virov 
 
 

REALIZACIJA 
Cilj 6:  Izvedba planiranih aktivnosti tehnološkega razvoja za leto 2022 
 

     
Kazalnik Opis kazalnika 

Ciljna letna 
vrednost 

2022 

Realizirana 
vrednost v 

2022 

1 Nadgradnja informacijskega sistema i4 in 
vzdrževanje  

DA DA 

2 Izvedba Faze 8 projekta IT DA Delno 

3 Zamenjava strežnika - DA 

4 Zamenjava mobilnih aparatov DA 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 2022 

Odgovorna oseba: Področni podsekretarji (vodje področij)  

Merjenje: Poročilo o realizaciji 

Vir financiranja: Javnofinančni prihodki iz proračuna 

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

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna vrednost 
2022 

Dosežena letna 
vrednost 2022 



20 
 

1 Zagotoviti kontaktne osebe na 
ministrstvih, ki sodelujejo s SA  

Na vsakem 
vzpostavljenem 

področju zagotoviti 
kontaktno osebo 

V večji meri 
vzpostavljeno* 

* Na tistem reguliranem področju, kjer je zahteva po akreditaciji.  
 

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

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

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

Terminski plan: Leto 2022 

Odgovorna oseba: Direktor 

Merjenje: Letno računovodsko poročilo 

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

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 2022 

Dosežena 
letna vrednost 

2022 
1 Prihodki / odhodki (Bilanca prihodkov in 

odhodkov – računovodsko poročilo 
≥ 1 DA 

 
 

 9. cilj 
Cilj: Zagotavljanje zadostnih kadrovskih virov 
Opis cilja: SA namerava v letu 2022 zaposliti vodja kakovosti, računovodjo, vodilna 

ocenjevalca in organizatorja akreditacijskih postopkov. Nekatere od teh 
zaposlitev so nadomestne. Skupno število delovnih mest, ki se bodo 
financirala iz proračuna, ostaja v enaki višini kot v letu 2020. Realizacija vseh 
dodatnih zaposlitev, financiranih iz nejavnih sredstev za izvajanje javne 
službe, je odvisna od realizacije prihodkov iz naslova izvajanja javne službe. 

Terminski plan: Leto 2022 

Odgovorna oseba: Direktor  

Merjenje: Letno poročilo 

Vir financiranja: Javnofinančni prihodki iz proračuna in drugih virov 
 

REALIZACIJA 
Cilj 9: Zagotavljanje zadostnih kadrovskih virov  
 
 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 

2022 

Dosežena 
letna 
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vrednost 
2022 

1 Računovodja VII/2 (I)  DA DA 
2 Področni podsekretar (vodja področja 

kakovosti) 
DA NE 

3 Področni podsekretar  DA NE 
4 Višji svetovalec področja I (vodilni 

ocenjevalec)  
DA DA 

5 Višji svetovalec področja I (vodilni 
ocenjevalec)  

DA DA 

6 Organizator akreditacijskih postopkov 
(operativni pomočnik vodji kakovosti)  

DA DA 
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4 STANJE PO POSAMEZNIH PODROČJIH 
 
4.1 Izvajanje akreditacijskih postopkov 
 
4.1.1 Stanje akreditacijskih postopkov 
 
Tabela 3: Število akreditacijskih postopkov v posameznem statusu in na posameznem področju  

    akreditiranja na dan 31. 12. 2022 
 

Št. akreditacijskih 
postopkov v 
posameznem 
statusu 

Skupaj LP LM LK K CP CO CS P SI-V 

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

Predprijava 21 10 3 1 0 4 3 0 0 0 

Prijava 4 1 0 2 0 1 0 0 0 0 

Pogodba 13 3 2 3 1 2 2 0 0 0 

Veljavno 247 94 3 32 92 15 3 5 2 1 

Nove akreditacije v 
2022 

8 5 0 1 0 0 0 2 0 0 

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

Začasni odvzemi 
akreditacije 

3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Preklici akreditacije v 
2022 

7 1 0 0 6 0 0 0 0 0 

 
Nadaljuje se rahel porast števila akreditiranih organov. Predvsem se obseg dela širi iz naslova širitev pri 
akreditiranih organih. V letu 2022 so bili izvedeni trije začasni odvzemi in 7 preklicev (1 na LP in 6 na K, 
vsi na željo stranke). Ena akreditacija na področju LK je bila v delnem začasnem odvzemu, zaradi 
zapletenih postopkov menjave opreme na specifičnem fizikalnem področju. En začasni odvzem s strani 
SA je bil izveden na področju LM in še en na področju K. Nekaj strank je v predprijavni fazi (21), nekaj v 
prijavni fazi (4), s 13 strankami je že podpisana pogodba. 
 
8 akreditacij je bilo podeljenih v letu 2022 in sicer 5 na področju LP, 1 na področju LK, in 2 na področju 
CS.  
 
Področje z največ akreditiranimi organi je tako postalo preskušanje, takoj za njo kontrola. 
 
4.1.2  Obseg dela 
 
V letu 2022 je bilo izvedenih 2.018 ocenjevalnih dni, od tega je bilo 1.848 ocenjevalnih dni zaračunanih 
strankam. Razlika med izvedenimi in zaračunanimi ocenjevalnimi dnevi izhaja predvsem iz dela s 
strokovnjaki in nadzora nad delom ocenjevalcev, ter vodenja in koordiniranja velikih ekip.  
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Slika 4: Pregled podeljenih akreditacij po področjih  

 
 

4.1.3 Organizacija dela 
 
V času epidemije COVID-19 je bilo potrebno prilagoditi notranji proces dela. Zaradi izkušenj sta bila 
sistem dela na daljavo, kakor tudi izvajanje ocenjevanj na daljavo že utečena. 
 
V prvi polovici leta 2022 so ocenjevanja deloma še potekala na daljavo, v drugi polovici pa so pretežno 
potekala v fizični obliki. 
 
Analiza je pokazala, da so organizatorji, vodilni ocenjevalci, ter vodje področij, ki so bili vključeni v 
ocenjevanja na daljavo, za te aktivnosti v povprečju porabili med 20 % in 30 % dodatnega časa.  
 
Delo organizatorjev je dobro, povečuje se izkušenost in samoiniciativnost, s povečanjem udeležbe v 
sistemskih nalogah pa tudi razumevanje in upoštevanje konceptov zagotavljanja kakovosti. Pri 
zagotavljanju redne izvedbe nalog vodij področij in vodilnih ocenjevalcev se pogosto pojavljajo ozka grla. 
 
Število ocenjevalnih dni je sicer dober približek spremljanju obremenjenosti organizatorjev akreditacijskih 
postopkov, vendar tudi nekoliko variira, zaradi različno dolgih ocenjevalnih ciklov.  
 
Tabela 4: Porazdelitev dela med organizatorji glede na število ocenjevalnih dni 
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Organizator 1 264,7 217,9 482,6 26,1 

Organizator  2 169,9 145,1 315 17,0 
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     * Šele prevzel samostojno organizacijo postopkov 
     ** Izvaja organizacijo v manjši meri, saj so njegove poglavitne naloge vodenje področja IT 
 
Ugotavljamo, da so naloge organizacije akreditacijskih postopkov dokaj enakomerno razporejene, saj 
imajo nekateri organizatorji še druge, dodatne naloge. 
 
Ob odhodu osebe, odgovorne za ocenjevalce, je naloge prevzela njena pomočnica in je sedaj zadolžena 
za vodenje tega področja. Kot dodatno pomoč na področju dela z ocenjevalci smo zagotovili še sodelavca 
na delovnem mestu višji svetovalec področja I, ki naloge izvaja v polovičnem času svojega dela. 
 
Glede števila izvedenih ocenjevalnih dni, zaračunanih strankam, ugotavljamo, da so notranji vodilni 
ocenjevalci, napram zunanjim vodilnim ocenjevalcem opravili 79 % ocenjevalnih dni.  
 
Izkušnje z ocenjevanji na daljavo, ki jih je SA izvajala v letih 2020, 2021 in 2022 prinašajo priložnosti, ki 
jih je možno izkoristiti v določenih primerih. 
 
4.1.4 Delovanje podpornih procesov 
 
Podporni procesi, kot na primer računovodska dejavnost, pravne storitve, nabava materiala, 
sprejem/oddaja pošte, vzdrževanje računalniške in programske opreme, varovanje prostorov, varstvo pri 
delu in mnogi drugi podporni procesi, so pomembni za normalno izvajanje osnovne dejavnosti SA in za 
zakonito ter učinkovito delo. Ugotavljamo, da ti procesi ustrezno delujejo, da pa so določeni procesi 
nekoliko pomanjkljivo popisani. 
 
4.1.5 Trajanje akreditacijskih postopkov 
 
Trajanje akreditacijskih postopkov 
 
Skladno s sklepom sveta SA o rokih za izvedbo korektivnih ukrepov v primeru širitve obsega pri rednem 
ali ponovnem ocenjevanju, je bil na SA določen interni rok 2 meseca za pregled izvedbe KU in sprejem 
odločitve. Pri tem je bilo določeno, da imajo vodilni (VOC) in strokovni (SO) ocenjevalci časa 1 mesec za 
pregled poročila o izvedenih korektivnih ukrepih, oceno njihove ustreznosti in poročanje o tem na SA. 
Preostali mesec je predviden za druge administrativne aktivnosti na SA, vključno z morebitnim 
prevajanjem in odločanjem. Z roki so seznanjeni ocenjevalci (domači in tuji), omenjeni enomesečni rok 
je vključen tudi v pogodbe z ocenjevalci za izvedbo ocenjevanja. V i4 se pri stranki upošteva rok 2 
mesecev za poročanje o izvedbi KU. V mnogih primerih beležimo zamude na strani strank, glede roka za 
poročanje o korektivnih ukrepih. Zamude na strani ocenjevalcev se zmanjšujejo, k čemur so pripomogle 
ustrezne pogodbe in pa predvsem aktivnosti, ki jih izvajajo organizatorji. Večji del zamud na strani SA še 
vedno nastaja v fazi odločanja na strani vodij področij, zaradi obilice drugih nalog. V letu 2022 se zadeve 
niso bistveno izboljšale. 
 
4.1.6 Povratne informacije odjemalcev storitev akreditiranja 
 
Povratne informacije odjemalcev storitev akreditiranja 
 
V letu 2022 je SA nadaljevala s prakso anketiranja strank in sicer s splošno anketo ob koncu leta 
("vprašalnik o zadovoljstvu z delom SA") in z anketo po ocenjevanju (»poocenjevalni vprašalnik«). 
 
A) Poocenjevalni vprašalnik 

Organizator  3 166,7 147 313,7 16,9 

Organizator  4 149,6 130,7 280,3 15,2 

Organizator  5 102,5 87,5 190 10,3 

Organizator  6* 66,6 61,6 128,2 7,0 

Organizator  7** 71,2 52 123,2 6,7 

VOC v fazi usposabljanja 4,5 4,5 9 0,5 

VOC v fazi usposabljanja 3 2,5 5,5 0,3 

  998,7 848,8 1847,5 100,00 
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Za zbiranje povratnih informacij ocenjevalcev uporabljamo od sredine 2022 po-ocenjevalni vprašalnik, ki 
ga stranke preko vmesnika izpolnijo neposredno v informacijskem sistemu i4. V letu 2022 so stranke 
prejele 249 po-ocenjevalnih vprašalnikov, izpolnjenih smo prejeli 72 (28,9%) vprašalnikov, kar je 
malenkostno več kot leto poprej. Vsebina vprašalnika se nanaša na organizacijo ocenjevanj in 
usposobljenost ocenjevalcev. 
 
Vprašanja glede organizacije ocenjevanj so: 
  
1. Pravočasnost in uporabnost informacij v zvezi s postopkom akreditiranja in izvedbo ocenjevanja, ki so  
    bile posredovane s strani SA pred ocenjevanjem (4,43) 
2. Odnos zaposlenih SA do predstavnikov ocenjevanca (4,81) 
3. Planiranje ocenjevanja ter določitev datuma/termina ocenjevanja (4,32) 
4. Trajanje in obseg ocenjevanja (4,18) 
5. Upoštevanje urnika (4,58) 
6. Primernost vodenja ocenjevalne komisije in usklajenost njenega dela (4,75) 
7. Poročanje članov ocenjevalne komisije o ugotovitvah/opažanjih med ocenjevanjem in na zaključnem  
    sestanku (4,69) 
8. Seznanitev z nadaljnjimi koraki oz. postopki, ki sledijo ocenjevanju (4,68) 
 
 

 
Slika 5: Rezultati poocenjevalnega vprašalnika – organizacija ocenjevanj 

 
Ocene, glede organizacije ocenjevanj, so se v primerjavi z lanskimi malenskostno poslabšale, največ v 
zvezi s pravočasnostjo informacij, ki jih dobi stranka, planiranjem, trajanjem in obsegom ocenjevanj ter 
upoštevanjem urnika ocenjevanj, kar so vse elementi organizacije ocenjevanj. V bližnji preteklosti, v času 
ukrepov za zajezitev širjenja okužb s COVID-19, so se dejansko mnoge aktivnosti odvijale v zadnjem 
trenutku, zaradi razlogov na strani SA, kot tudi strank, posledica tega je bil slabši prenos informacij, kar 
so začutile tudi stranke. Iz ocen je sklepati, da se je način organizacije ocenjevanj zrahljal, da smo vsaj 
deloma še obdržali isti pristop do strank, kot med epidemijo COVID-19, čeprav ponovno ocenjujemo na 
lokacijah strank. 
 
Izboljšale pa so se ocene za »mehke karakteristike« organizacije ocenjevanj, kot so »odnos zaposlenih 
SA do predstavnikov ocenjevanca«, »primernost vodenja ocenjevalne ekipe in usklajenost njenega dela« 
in »poročanje članov ocenjevalne komisije o ugotovitvah/opažanjih med ocenjevanjem in na zaključnem 
sestanku«, čemur smo zaradi spremenjenega načina izvedbe ocenjevanj dejansko med epidemijo 
COVID-19 posvetili veliko pozornost, ta način dela se je obnesel in ga stranke zaznajo oz. cenijo še 
danes. 
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Ocene, glede usposobljenosti ocenjevalcev, so primerljive ocenam iz preteklih let. Malenkostno 
poslabšanje beležimo v zvezi s trajanjem in obsegom ocenjevanj. Zaradi izvajanj ocenjevanj na daljavo 
so morale tudi stranke za pripravo in izvedbo ocenjevanja vložiti več časa in truda, pogosto pa so se, 
zaradi boljšega obvladovanja ocenjevanja, odvijala daljši čas, kot bi se, če bi bilo ocenjevanje izvedeno 
na lokaciji stranke. Malenkost slabša ocena je bila tudi pri vprašanju »planiranje ocenjevanja ter določitev 
datuma/termina ocenjevanja«. Tekom planiranja ocenjevanj so se dejansko mnoge aktivnosti odvijale v 
zadnjem trenutku, zaradi razlogov na strani SA, kot tudi strank, posledica tega je bil slabši prenos 
informacij, kar so začutile tudi stranke.  
 
Najbolje so bili v 2022 ocenjeni vidiki »seznanitev z nadaljnjimi koraki oz. postopki, ki sledijo 
ocenjevanju«, »odnos zaposlenih SA do predstavnikov ocenjevanca« in »poročanje članov ocenjevalne 
komisije o ugotovitvah/opažanjih med ocenjevanjem in na zaključnem sestanku«, čemur smo zaradi 
spremenjenega način izvedbe ocenjevanj dejansko posvečali veliko pozornost. 
 
Vprašanja glede usposobljenosti ocenjevalcev so:  
 
1. Strokovnost (4,79) 
2. Ocenjevalske veščine (4,71) 
3. Nepristranskost (4,83) 
4. Komuniciranje, odnos do ocenjevanca (4,83) 
5. Podajanje ugotovitev (razumljivost, korektnost) (4,78) 
 
 

 
Slika 6: Rezultati poocenjevalnega vprašalnika - usposobljenost ocenjevalcev 

 
Ocene so v primerjavi z lanskimi precej primerljive. Najnižja je tokrat ocena za »ocenjevalske veščine«, 
najvišja pa za »komuniciranje, odnos do ocenjevanca« in za »nepristranost. Oceni za »komuniciranje in 
odnos do ocenjevanca« ter za »podajanje ugotovitev (razumljivost, korektnost)« sta se glede na lansko 
leto nekoliko zvišali. 
 
Akreditirani organi so sicer na splošno še vedno zadovoljni z ocenjevalci. Večinoma so ocenjevalci 
ocenjeni s 4 ali 5, z oceno 3 so bili ocenjeni zelo redko. Oceni 1 in 2 sta se pojavili zelo izjemoma.  
Najbolje je bila ponovno ocenjena nepristranost in strokovnost ocenjevalcev.  
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B) Letni vprašalnik o zadovoljstvu je bil naslovljen na vse stranke v postopku akreditiranja. Na anketo 
o zadovoljstvu z delom SA se je odzvalo 100 organov (od 242), kar je 41 % o.z 6 % manj kot v letu 2021. 
Izkazalo se je, da je najbolj primeren termin za anketo konec septembra/začetek oktobra.   
 
Zastavljena vprašanja so bila enaka kot v preteklih letih, tako da je mogoče spremljati tudi spremembe 
posameznih ocen. Za vsako od vsebin so imeli anketiranci možnost označiti stopnjo vplivnosti na njihovo 
zadovoljstvo.  
 
Možne ocene so bile 1 (slabo / popolnoma nezadovoljivo / ni res ) do 5 (odlično / zelo zadovoljni / se 
popolnoma strinjamo). Za vsako od vsebin so imeli anketiranci možnost označiti tudi stopnjo vplivnosti 
na njihovo zadovoljstvo. Poleg tega je bilo mogoče podati tudi dodatne komentarje k ocenam. 
 
 
Anketna vprašanja 
 

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

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

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

5 Odnos osebja je posloven in ustreza vlogi SA. 

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

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

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

9 Postopki akreditiranja se izvajajo nepristransko. 

10 Vaše zadovoljstvo s potekom (pred)ocenjevanja. 

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

12 Ocenjevalci so neodvisni in usposobljeni. 

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

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

15 Odnos ocenjevalcev med ocenjevalnim obiskom je korekten. 

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

17 SA obravnava korektivne ukrepe v primernem času. 

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

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

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

21 Dan akreditacije (letno srečanje vseh zainteresiranih za akreditacijo) je dobrodošel in potreben. 
22 Splošna ocena zadovoljstva oziroma izpolnitve pričakovanj. 
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Slika 7: Odgovori akreditiranih organov za leto 2022 – delež posameznih ocen za vsako vprašanje 
 
 
Zelo dobro so bila ocenjena naslednja področja (od najboljšega proti slabšemu): 
 
15  Odnos ocenjevalcev med ocenjevalnim obiskom je korekten. 
5    Odnos osebja je posloven in ustreza vlogi SA. 
12  Ocenjevalci so neodvisni in usposobljeni. 
13  V ocenjevalne komisije so vključeni strokovni ocenjevalci z ustreznimi strokovnimi znanji. 
3    SA zagotavlja zaupnost podatkov, pridobljenih v postopkih akreditiranja. 
4    Komunikacija v postopku akreditiranja 
11  Zadovoljstvo z drugimi storitvami, ki jih je SA v zadnjem letu opravila za vašo organizacijo. 
1    Pomembne informacije o akreditaciji so lahko dostopne. 
9    Postopki akreditiranja se izvajajo nepristransko. 
 
Ugotavljamo, da so zagotavljanje neodvisnosti, zaupnosti, nepristranosti in strokovnosti ter profesionalen 
odnos zaposlenih najmočnejše točke SA. Prav tako večina ocenjuje, da so v ocenjevalne komisije 
vključeni neodvisni ocenjevalci in strokovni ocenjevalci z ustreznimi strokovnimi znanji. Vrstni red je 
malenkostno spremenjen v primerjavi s preteklimi leti.  
 
Slabše so bila ocenjena naslednja področja (od najslabšega proti boljšemu): 
 
18  Cene storitev v postopkih akreditiranja  
17  SA obravnava korektivne ukrepe v primernem času. 
14  Interpretacija zahtev za akreditacijo je konsistentna. 
16  Trajanje ocenjevalnega obiska 
19  Promoviranje akreditacije  
 
Letni vprašalniki kažejo, da je razporeditev ocen je precej podobna prejšnjim letom.  
 
Področja, na katerih je potrebno iskati primerne ukrepe za izboljšavo, so: 

- obravnavanje korektivnih ukrepov v primernem času 
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- konsistentna interpretacija zahtev – harmonizacija ocenjevalcev. 

Poseben izziv so kompleksnejša, zlasti kombinirana ocenjevanja in obvladovanje velikih obsegov 
akreditacije, pri katerih sami zaznavamo, da se pojavlja največ težav.  
 
 

 
Slika 8: Rezultati odgovorov, pridobljeni z letnim vprašalnikom, v primerjavi z letoma 2020 in 2021 

 
 
 
4.2 Akreditiranje kalibracijskih laboratorijev 
 
4.2.1 Izvajanje akreditacijskih postopkov (potrebe, spremljanje, obseg dela) 
 
Na področju kalibracijskih laboratorijev je veljavnih 32 akreditacij. V letu 2022 je bila podeljena ena nova 
akreditacija kalibracijskega laboratorija (elektriške veličine). Ena akreditacija je bila v delnem začasnem 
odvzemu, zaradi zapletenih postopkov menjave opreme na specifičnem fizikalnem področju. Proces pri 
začetnih ocenjevanjih je bil upočasnjen, zaradi posledic korona krize v predhodnem obdobju.  
Izpeljana so bila vsa prijavljena ocenjevanja za širitve obsegov, ki so jih laboratoriji prijavili ob rednih 
nadzorih, kljub nekaterim nepravočasnim prijavam. 
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Slika 9: Število akreditiranih kalibracijskih laboratorijev za posamezno fizikalno veličino 
 
 
4.2.2 Izpolnjevanje rokov (izvedba ocenjevanj, poocenjevalnih aktivnosti, nove prijave, širitve) 
 
Ocenjevanja za nadzor akreditacij so bila izvedena znotraj dovoljenih rokov. Beležimo rahlo izboljšanje 
glede zamujanja strank s korektivnimi ukrepi. Pregled korektivnih ukrepov s strani nekaterih ocenjevalcev 
je drugi vir ustvarjanja zamud. Veliko je tudi zamud pri sprejemanju odločitev in sicer v koraku 
pregledovanja dokumentacije pred odločitvijo direktorja s strani vodje področja. Razlog je stalno 
povečevanje obremenitev, zadolžitev in nalog vodje področja kakor tudi njegovega namestnika.   
Širitve so bile izvedene navkljub nekaterim nepravočasnim prijavam. 
 
4.2.3 Zanimanje za akreditacijo 
 
Zanimanje za akreditacijo je na ravni dolgoletnega povprečja (en informacijski sestanek, kar je na ravni 
dolgoletnega povprečja na področju kalibracijskih laboratorijev). Na tem področju ni pričakovati veliko 
novih prijav – en do dva laboratorija letno. Področje je stabilno. Do realizacije namer, torej do prijave za 
akreditacijo, pride z velikim zamikom, najmanj eno do dveh ali celo več let. Število informativnih sestankov 
tako ni prav relevantna ocena za napoved morebitnih novih akreditacij na področju LK. To priča o tem, 
da se za vstop v postopek odločijo po zelo dolgem in tehtnem premisleku. Namreč, redki so primeri, ko 
bi se začetna ocenjevanja ponovila, kar pomeni, da se laboratoriji relativno dobro pripravijo na 
akreditacijo. 
 
4.2.4 Posebnosti pri akreditiranih organih in okoliščine, ki predstavljajo tveganje 
 
Analiza posebnosti in okoliščin, ki predstavljajo tveganja na področju kalibracijskih laboratorijev, se v 
preteklem letu ni spremenila. Spodaj navedene točke ostajajo aktualne, prav tako tudi predlagana 
prizadevanja in načela (ukrepi) za nižanje/odpravljanje prepoznanih tveganj. Tveganja zaradi 
potencialnih neenakosti rezultatov ocenjevanj zaradi dela na daljavo so se (trenutno) bolj ali manj sama 
iznihala. Veščine ocenjevanja na daljavo ostajajo bolj kot priložnost, ki jo je možno koristno uporabiti v 
različnih situacijah. Vsekakor velja še naprej ohranjati tehnične zmogljivosti kot tudi vzpodbujati te 
veščine pri ocenjevalcih.  
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TVEGANJA 
 
A) Obvladovanje postopkov ocenjevanj kalibracijskih laboratorijev poteka v veliki meri znotraj 
kombiniranih ocenjevanj. 

 
Iz tega opažanja izhajata naslednji tveganji: 

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

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

 
Izogibanje/odprava tveganj: prizadevanja za omejevanje kombiniranih ocenjevanj. 

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

 
Iz tega opažanja izhajata naslednji okoliščini, ki predstavljata tveganje: 

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

b. Zelo oteženo prepoznavanje ustreznega obsega in področja delovanja, ki se formalno 
deklarira kot delo »na terenu« (ustrezno obvladovanje nadzornih obiskov). 
 

Kot končna posledica obeh prepoznanih tveganj potencialna neenakost med akreditiranimi 
laboratoriji (med takimi, ki delajo le v RS, ter med slovenskimi na delu v tujini in tujimi v državi, 
kjer delujejo), ter posledično nižanje ugleda SA. 

 
Izogibanje/odprava tveganj: prizadevanja za omejevanje ocenjevanj v tujini. 

 
C) Nenehna ekspanzija na vse večje število področij prinaša potencialne možnosti nižanja kvalitete 
laboratorija na določenih področjih. 

 
Iz tega opažanja izhaja naslednje tveganje: 

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

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

 
D) Izvajanje ocenjevanj na daljavo v času pandemije. Različne stopnje veščin ocenjevalcev in tudi 
ocenjevanih laboratorijev, kot tudi razpoložljivost tehničnih sredstev in informatizacija sistema vodenja 
nasploh.   

 
Iz tega opažanja izhaja naslednje tveganje: 

a. Neenaki nivoji izvedenih ocenjevanj na daljavo. Neustrezen nadzor, spregledane 
pomanjkljivosti. 

 
Izogibanje/odprava tveganj: usposabljanje ocenjevalcev, izmenjava mnenj, razvijanje podpore za 
ocenjevanja na daljavo. 

 
4.2.5 Informacije v povezavi z ministrstvi (namere, stališča, …) 
 
Na področju akreditiranja kalibracijskih laboratorijev nismo zaznali informacij s strani ministrstev, ki bi 
zahtevale ali naznanjale večje spremembe. Meroslovni sistem je osnovan in zgrajen z zakonsko zahtevo 
po akreditaciji vseh laboratorijev, ki so nosilci nacionalnih etalonov. Zahteve po akreditaciji so prav tako 
podane za pooblaščene organe (imenovana pravna oseba), ki delujejo na področju meroslovja. Pravila 
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SA glede sprejemljive meroslovne sledljivosti prispevajo k solidnemu in stabilnemu sistemu tudi 
preostalih (industrijskih, komercialnih) akreditiranih kalibracijskih laboratorijev.  
 
4.2.6 Razvoj področja - vpeljevanje akreditacijskih postopkov na nova tehnična področja 
 
Na področju LK ni bilo razvojnih projektov. 
 
4.2.7 Viri in delovanje sistema za področje (kalibracijski laboratoriji) 
 
Akreditacija kalibracijskih laboratorijev predstavlja manjši del dejavnosti na SA, vendar je področje s 
stališča meroslovnega temeljnega znanja, ki je podlaga vsem drugim področjem akreditiranja, zelo 
pomembno. 
 
Osebje SA, ki deluje na področju kalibracijskih laboratorijev, se v zadnjem letu ni spremenilo. Neposredno 
vpleteni so vodja področja in namestnik, organizatorji ter občasno en do dva notranja vodilna ocenjevalca. 
Vodja področja LK nima operativnega namestnika. Sedanji namestnik je vsebinsko zelo dobra izbira, 
vendar sam izjemno obremenjen s področjem kontrolnih organov. Namestnik VP kalibracije je hkrati sam 
tudi v vlogi namestnika vodje področja certificiranja, kar operativno zahteva čedalje večji delež časa. VP 
LK precej obremenjen tudi z obsežnimi ocenjevanji.  
 
Stanje glede ocenjevalcev za področje LK je stabilno. Na razpolago imamo skupaj 8 vodilnih ocenjevalcev 
za 32 kalibracijskih laboratorijev. Trenutno aktivnih 25 strokovnih ocenjevalcev z različnih področij in še 
cca. 10 strokovnjakov. Poleg tega jih je v statusu mirovanja (zaradi rotacij ekip) še nekaj dodatnih, izven 
naštete kvote. V povprečju je situacija stabilna, če izvzamemo občasne turbulence v zvezi z menjavami 
in rotacijami posameznih ocenjevalcev, ki so del normalnega delovanja sistema. 
 
4.2.8 Sodelovanje z drugimi institucijami in mednarodnimi organizacijami 
 
V Sloveniji je sodelovanje z Uradom za meroslovje (UM) vzpostavljeno in je dobro. SA se redno udeležuje 
srečanja imenovanih pravnih oseb (IPO) in Dneva meroslovja, ki ga organizira UM.  
 
Članstvo SA v EA je tako kot doslej omogočalo enakovredno sodelovanje na sestankih, kjer se oblikuje 
politika in pridobivajo koristne informacije za delovanje celotnega sistema, kot tudi za ocenjevanje trendov 
na posameznih področjih. Dva predstavnika SA sta se udeležila spomladanskega in jesenskega sestanka 
odbora za laboratorije LC (Laboratory Committee).  
 
4.2.9 Stanje dokumentov mednarodnih organizacij 
 
ILAC je v 2022 sprejel naslednje dokumente, ki so (vsaj delno) povezani s področjem:  
 

- ILAC G24:2022 Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring equipment 
(sprejet je bil v decembru 2022). Dokument pomeni zeleno luč za ukvarjane z revizijo OA12 
Obvladovanje opreme. (v programu SOM in OA za leto 2023). 
 

EA v 2022 ni sprejel dokumentov, ki bi bili neposredno ali vsaj delno povezani s področjem LK. 
 
4.2.10 Stanje sistemskih dokumentov 
 
Posodobljen OA02 Sprejemljiva meroslovna sledljivost merilnih rezultatov, veljavnost 6.10.2022. 
Prenova sledi strukturi ILAC P10 ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results, 
ažuriranje sklicev, referenc.  Ni vplivov oz. zahtev po spremembah pri vsebini podeljenih akreditacij. 
 
Posodobljen OA05 Sodelovanje v medlaboratorijskih primerjavah, veljavnost 14.4.2022. Ni vplivov oz. 
zahtev po spremembah pri vsebini podeljenih akreditacij. 
 
 
4.3 Akreditiranje preskuševalnih laboratorijev 
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4.3.1 Izvajanje akreditacijskih postopkov (potrebe, spremljanje, obseg dela), zanimanje za 
akreditacijo 

 
Skupno število akreditacij na področju preskušanja je 94. V letu 2022 je bilo podeljenih 5 novih  
akreditacij, 1 pa je bila preklicana na zahtevo laboratorija. V teku so 4-je postopki pridobivanja 
akreditacije, dva v fazi poocenjevalnih aktivnosti. V 2022 so bile prejete 3 nove prijave, za eno od teh še 
ni podpisana pogodba o akreditiranju. Izvedenih je bilo 6 informativnih sestankov.  
 
Pri medicinskih laboratorijih ni sprememb števila in so tako veljavne 3 akreditacije. Pri enem od teh je del 
obsega začasno odvzet. 
 
Število širitev obsega se v zadnjih dveh letih zopet povečuje, potem ko je v obdobju epidemije nekoliko 
upadlo. V glavnem so se širitve nanašale na že vzpostavljena področja, realizirali pa smo tudi prijavo za 
preskušanje zaščitnih mask, za katero smo daljši čas iskali ustreznega ocenjevalca. 
 
Obravnavali smo tudi spremembo reference pri opredelitvi računske metode na področju hrupa, kjer je 
bila  zaradi spremembe v predpisih potrebna hitra prilagoditev v prilogah k akreditacijskim listinam in s 
tem povezane številne izredne aktivnosti v postopkih. 
 
Več je bilo tudi obravnave drugih sprememb pri laboratorijih, pri enem laboratoriju sta bila kot posledica  
spremembe izvedena tudi dva izredna nadzora. 
 
Obseg izvedenih ocenjevanj za vzdrževanje akreditacij je za cca. 100 dni večji, za širitve pa približno 
enak kot v letu 2021 in je nekoliko večji od načrtovanega.  
 
4.3.2 Izpolnjevanje rokov (izvedba ocenjevanj, poocenjevalnih aktivnosti, nove prijave, širitve) 
 
Za področje so značilni številni organi s širokimi obsegi dejavnosti na različnih področjih preskušanja, več 
pa jih ima akreditacije še na drugih področjih akreditiranja, kar narekuje kombiniranje ocenjevanj iz 
več postopkov akreditiranja. Ti postopki so za obvladovanje zahtevni ter zelo časovno potratni, za kar je 
potrebna izkušenost vsega udeleženega osebja SA in ocenjevalcev, ter njihovo dobro medsebojno 
sodelovanje. Zaradi številnih, medsebojno prepletenih aktivnosti, je trajanje takšnega postopka nujno 
daljše kot v primeru enostavnih ocenjevanj.  
 
Ocenjevanja so potekala po večini v rokih, časovni zamiki pri veliki večini postopkov niso imeli bistvenega 
vpliva na ustreznost nadzora nad delom laboratorija. V začetku leta so nekatera ocenjevanja potekala 
deloma še na daljavo, v nadaljevanju pa so bila skoraj v celoti izvajana pri laboratorijih. Kljub temu so 
okužbe še vedno povzročale povečano število zapletov pri organizaciji. Vedno več ocenjevanj poteka v 
več terminih, kar otežuje organizacijo. Temu ne botrujejo zgolj zdravstveni razlogi, pač pa tudi težave z 
dostopnostjo ocenjevalcev ter pri nekaterih dejavnostih prilagajanje možnostim opazovanja.  
 
Kot v preteklih letih so večje zamude nastajale v fazi poocenjevalnih aktivnosti. Pri večini postopkov smo 
prekoračili zastavljene ciljne roke. Manjši del zamud je nastal pri poročanju ocenjevalcev, večji pa še 
vedno ob pregledu dokumentacije za odločitev. Razlogi za to ter tudi možni ukrepi ostajajo enaki, saj se 
stanje glede zasedenost vodje področja ter namestnice z drugimi nalogami ni spremenilo. Nekoliko so se 
spremenili glavni razlogi za zasedenost: v letu 2022 so dodatne obremenitve izvirale iz sodelovanja pri 
peer evalvaciji in ukrepov iz peer evalvacije, še zlasti uvedbe planov za cel akreditacijski cikel. Veliko 
dela in pozornosti je bilo tudi v 2022 namenjenega usposabljanju novih ocenjevalcev, zlasti novih vodilnih 
ocenjevalcev, zaposlenih na SA, ter tudi drugim aktivnostim v zvezi ocenjevalci.  
 
4.3.3 Posebnosti pri akreditiranih organih in okoliščine, ki predstavljajo tveganje 
 
Značilnost področja so številni organi z raznolikimi dejavnostmi, nekateri tudi z zelo obsežnimi, zato so 
ocenjevalne ekipe pogosto sestavljene iz številnih ocenjevalcev. Večkrat so ocenjevanja kombinirana z 
ocenjevanji za druga področja akreditiranja. Pri takšnih ocenjevanjih je vložek, ki je potreben s strani vseh 
udeleženih (organizatorja, vodilnega ocenjevalca, vodje področja) za ustrezno organizacijo, izvedbo in 
zaključevanje, velik. Zgoraj omenjeno drobljenje ocenjevanj v več terminov stanje še zapleta. Številni so 
različni nepredvidljivi dogodki, ki zahtevajo dodatno obravnavo. Potrebno delo pogosto ni ustrezno 
ovrednoteno v času, ki je opredeljen v najavi. Zaradi vseh medsebojno prepletenih aktivnosti je trajanje 
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postopka nujno daljše kot v primeru enostavnih ocenjevanj. Zato bi bila smiselna diferenciacija 
zastavljenih rokov za obravnavo različno obsežnih ocenjevanj.  
 
Zahtevnost dela vseh vpletenih povečuje tudi vse večji delež obsegov fleksibilnega tipa pri 
preskuševalnih, in pri medicinskih laboratorijih.  
 
Bistvena značilnost leta 2022 je še vedno negotovo stanje zaradi epidemije COVID-19. Spričo novih 
zaposlitev se je nadaljevalo usposabljanje številnih kandidatov za ocenjevalce (zlasti vodilne), kar je 
vplivalo na številčnost ekip in zahtevnost organizacije ter komuniciranja.  
 
Zaznali smo več sprememb pri akreditiranih organih, največkrat glede ključnega osebja, ki v nekaterih 
primerih niso bile ustrezno in pravočasno javljene. Pri enem od laboratorijev je bila zaradi neustrezno 
obvladovane spremembe sprejeta tudi odločitev o delnem začasnem odvzemu.  
 
Tudi v 2022 smo se veliko 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. Ker se pričakuje spremembo zakonodaje 
na področju kazalcev hrupa v okolju (Odločba Ustavnega sodišča, številka U-I-441/18-23) smo pozvali 
MOP, da nas aktivno vključi v spremembo zakonodaje v tistih delih, ki vključuje zahteve po akreditaciji, 
da bomo lahko ustrezno prilagodili naše postopke. 
 
Nedvoumno razmejevanje akreditirane in neakreditirane dejavnosti pri poročanju in v komunikacijah z 
naročniki in ostalimi uporabniki je problematično tudi na več drugih področjih, kjer se preskušanje izvaja 
v sklopu drugih dejavnosti OUS, predvsem na reguliranem področju oziroma pri izvajanju dejavnosti, ki 
jih urejajo drugi normativni dokumenti z vsebinami, ki presegajo preskušanje. 
 
Interpretacija zahtev glede vzorčenja in izjav o skladnosti, se na mednarodnem nivoju obravnava zelo 
počasi. Izkušnje iz mednarodnih sestankov in izobraževanj v 2022 nakazujejo velike razlike v 
razumevanju. Še zlasti problematično pa je, da so s problematiko še zelo slabo seznanjeni regulatorji.  
 
4.3.4 Delovanje delovnih teles in projektnih skupin 
 
V decembru se je sestal SOMED, ki je obravnaval  spremembe in načrtovane aktivnosti v zvezi z novo 
izdajo ISO 15189, kakor tudi vplive uvajanja nove IVD regulative.  
 
Vse leto je delovala projektna skupina za reorganizacijo. Uspešnost reorganizacije pri zagotovitvi 
dodatnih kadrovskih virov za vodenje področja je izjemnega pomena tudi za področje preskušanja, če 
želimo izboljšati zdajšnje delo, zlasti zamude v postopkih ter obvladovati vse prihodnje spremembe ter 
prihajajoča področja dejavnosti. 
 
4.3.5 Razvoj področja - vpeljevanje akreditacijskih postopkov na nova tehnična področja 
 
Na področju preskušanja ne poteka noben razvojni projekt. Uvedba akreditiranja POCT dejavnosti je 
predvidena sočasno z uvajanjem nove izdaje SIST ISO 15189:2023, saj so zahteve za POCT uvrščene 
v ta standard in ne bo šlo več za posebno shemo. 
 
Izvedeno je bilo ocenjevanje za preskušanje mask. 
 
Bistveno spremembo za področje preskušanja predstavlja uvedba planiranja za cikel. Plani so sicer 
preliminarno pripravljeni, vendar v večini primerov niso ustrezni ter jih bo potrebno pred ocenjevanji sproti 
revidirati in popravljati. Ker bo pri tem ključno tudi dobro sodelovanje strokovnih ocenjevalcev, smo temi 
namenili posebno pozornost ob zadnjem sestanku z ocenjevalci.  
 
Uvajanje nove izdaje SIST EN ISO/IEC 17025 je zaključeno kar zadeva postopke akreditiranja in 
podeljene akreditacije. Z izjemo dokumenta ILAC P9 Policy for Participation in Proficiency Testing 
Activities, ki obravnava sodelovanje v medlaboratorijskih primerjavah, je zaključena tudi revizija 
mednarodnih vodil s področja preskušanja, ter tudi večine OA dokumentov.  
 
Nova izdaja SIST ISO 15189 je veljavna od januarja 2023. V letu 2023 se bodo začele aktivnosti za 
uvedbo, s podrobnejšim pregledom sprememb, izobraževanji in prilagoditvami sistema SA, z ocenjevanji 
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po novi izdaji pa bi začeli predvidoma v letu 2024. Izvedba teh aktivnosti je nujna in jo bo potrebno 
zagotoviti prednostno. V primeru interesa bo v tem sklopu uvedeno tudi akreditiranje POCT dejavnosti. 
 
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. 
 
V zvezi z interesom za akreditacijo biobanke, ki je bil izražen v letu 2021, ni bilo novih komunikacij. 
Udeležili pa smo se EA izobraževanja s tega področja, ki se izkazuje kot zelo zahtevno za uvedbo. Če bi 
to v prihodnjih letih načrtovali, bo potrebno računati na zagotovitev zadostnih virov. 
 
Eden od akreditiranih laboratorijev še vedno izkazuje interes za pridobitev akreditacije po ISO/IEC 17043 
ter ISO/IEC 17034, kar sta zelo zahtevni področji, ki se popolnoma razlikujeta od preskušanja. 
 
Potrebno je preveriti morebiten vpliv IVD regulative ali morebitnih drugih zahtev na povečanje potreb po 
akreditiranju medicinskih laboratorijev. Zaradi njihove številčnosti bi kakršnakoli sprememba na tem 
področju zahtevala znatne dodatne zmogljivosti.  
 
4.3.6 Pregled dogajanja na področju v ožjem (SLO) in širšem okolju (EU, svet) 
 
Revidirali smo vodilo OA05, katerega vsebina je celovito spremenjena, vendar pa ne spreminja bistveno 
politik oziroma interpretacij zahtev ter OA02, z le manjšo spremembo. Pričakovana revizija ILAC P9 bo 
morda zahtevala ponovno revizijo OA05 v letu 2023. Izšla pa je nova izdaja ILAC G24 Guidelines for the 
determination of recalibration intervals of measuring equipment, vodilo glede opredeljevanja kalibracijskih 
intervalov in bi z njim povezana revizija OA12 Obvladovanje opreme lahko potekla v prvi polovici 2023. 
 
4.3.7 Informacije v povezavi z državnimi organi in drugimi institucijami v RS (namere, stališča, 

sodelovanje) 
 
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. Na podlagi informacije o 
pričakovani spremembi predpisov s področja, smo ponovno pozvali MOP, da nas vključi v pripravo 
morebitnih sprememb, vendar nismo prejeli povratne informacije. Nenadna odločitev MOP glede 
ustrezne podlage za podelitev pooblastil in kasnejše spremembe Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa 
v okolju, je spomladi povzročila potrebo po zelo hitri uvedbi sprememb pri navajanju obsega akreditirane 
dejavnosti. Zaradi tega so bile nujne številne izredne aktivnosti v postopkih akreditranja, še največ časa 
pa je bilo porabljeno za usklajevanja z MOP glede načina navedbe te dejavnosti v obsegih akreditacije. 
 
Tudi z večino drugih državnih organov nimamo vzpostavljenega učinkovitega in rednega sodelovanja. S 
strani članov SOMED je bila ponovno izpostavljena nujnost vzpostavitve sodelovanja z Ministrstvom za 
zdravje, po možnosti z vključitvijo njihovega predstavnika v SOMED. Prav tako pa bi bilo treba vzpostaviti 
kontakt s pristojnim organom, glede uvajanja IVD regulative in morebitnih vplivov na potrebe po 
akreditiranju medicinskih laboratorijev. 
 
4.3.8 Viri in delovanje sistema za področje (razpoložljivost, usposobljenost, izobraževanja in 

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

 
Pomanjkanje časa za naloge vodenja področja še vedno onemogoča uvajanje novih dejavnosti, ovira 
izboljševanje in povzroča zamude v postopkih akreditiranja. Namestnica vodje področja je še naprej  
zasedena z ocenjevalskim delom, in ne more zagotavljati znatnejše pomoči pri opravljanju rednih, 
oziroma sistemskih ali razvojnih nalog na področju. Intenzivnejše aktivnosti na področju ocenjevalcev so 
se odrazile tudi v povečanem obsegu dela, ki ga mora v te aktivnosti vložiti vodja področja.  

Dva nova notranja vodilna ocenjevalca sta v letu 2022 že prevzela znaten delež ocenjevanj, v teku pa je 
uvajanje še treh novih notranjih vodilnih ocenjevalk. Še naprej primanjkuje zlasti vodilnih ocenjevalcev za 
kompleksnejša in kombinirana ocenjevanja, zato je nujno nadaljnje usposabljanje novozaposlenih za 
obvladovanje kompleksnejših in kombiniranih ocenjevanj. Pri posameznih zunanjih vodilnih ocenjevalcih, 
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ki so doslej opravili velik delež ocenjevanj, tudi nekaterih kompleksnejših, je bilo/bo potrebno število 
ocenjevanj zmanjševati. 

Pri vodenju področja se občuti tudi težave z obvladovanjem nekaterih drugih procesov, ki so prav tako v 
veliki meri povezane s kadrovskimi viri. Predvsem je to nadgradnja informacijskega sistema, medtem ko 
je na področju dela z ocenjevalci čutiti izboljšanje, predvsem glede iskanja novih ocenjevalcev in 
pridobivanja podatkov ocenjevalcev.  

Kljub temu ostajajo nekatere nujne potrebe po dodatnih strokovnih ocenjevalcih, predvsem za 
nadomeščanje ocenjevalcev zaradi dolgotrajnega ocenjevanja istega laboratorija, zaradi slabih izkušenj 
z njihovim delom, ali pa zaradi odpovedi sodelovanja z njihove strani. Izveden je bil tečaj za ocenjevalce, 
ki pa ga, zaradi poznega začetka iskanja kandidatov za deficitarna strokovna področja, nismo optimalno 
izkoristili tudi za pridobitev novih kandidatov za strokovne ocenjevalce.  

Izvedenih je bilo več sestankov ocenjevalcev, posamezni v fizični obliki, večina pa na daljavo. Zadnji so 
dobrodošli predvsem, ker omogočijo tudi sodelovanje nekaterih tujih ocenjevalcev. Koristno bi bilo te 
aktivnosti še povečati. Pojavljajo se pobude strokovnih ocenjevalcev po specifičnih usklajevanjih na 
posameznih področjih. V nekaj primerih so bili organizirani ad-hoc sestanki za obravnavo posamezne 
problematike (npr. spremembe na področju vzorčenja tal). Te možnosti bi morali izkoriščati v večji meri 
in bolj sistematično, težava pa nastane pri razpoložljivosti osebja SA, saj je potrebna priprava vsebin s 
strani vodje področja, namestnice oziroma drugih oseb, ki so prezasedene z drugimi nalogami. 

V letu 2022 bo potrebnih več aktivnosti, povezanih z uvajanjem nove izdaje standarda SIST ISO 15189. 
 
Organizatorji večinoma uspešno obvladujejo postopke akreditiranja, kar je bilo tudi v 2022 zahtevno 
zaradi spreminjajočih se epidemioloških pogojev, kakor tudi zaradi številnih usposabljanj novih 
ocenjevalcev. S stališča skrajševanja zamud v postopkih odločanja, bi bila koristna povečana pozornost 
organizatorjev na popolnost dokumentacije in razrešitev odprtih vprašanj, preden se dokumentacijo preda 
v postopek odločanja. Izkušeni organizatorji s svojim poznavanjem procesa pomagajo tudi pri drugih 
nalogah, npr. pri delu z ocenjevalci, sistemskih nalogah in pri izboljševanju in harmonizaciji akreditiranja 
preskuševalnih laboratorijev. Njihovo pomoč bi lahko še bolje izkoristili predvsem za izboljšanje dela 
ocenjevalcev, tako da bi organizatorji sproti spremljali in opozarjali ocenjevalce na upoštevanje pravil 
(zlasti glede posameznih vidikov poročanja). 
 
Realizacija reorganizacije, ki je v pripravi, bo z prerazporeditvijo nekaterih nalog in zagotovitvijo dodatnih 
kadrovskih virov za vodenje in za nekatere podporne procese (npr. usposabljanje in delo z ocenjevalci) 
lahko vsaj srednjeročno izboljšala delovanje SA, tako glede izpolnjevanja rokov pri rednem delu, kot 
glede razvoja in izboljševanja sistema akreditiranja.  
 
4.3.9 Sodelovanje z drugimi institucijami in mednarodnimi organizacijami 
 
Sodelovali smo na sestankih EA LC in delovne skupine Health Care, ter tudi na jesenskem sestanku 
ILAC AIC. Pogrešamo predvsem aktivnosti za harmonizacijo pristopov glede negotovosti vzorčenja in 
glede pravil za odločanje v povezavi s podajanjem izjav o skladnosti. Udeležili smo se tudi delavnice EA 
LC v zvezi z vzorčenjem. Iz razprav je bilo razvidno, da je razumevanje problematike zelo različno in v 
nekaterih primerih zelo šibko in zato verjetno ni pričakovati skorajšnjih rešitev. 
Kljub temu, da v kratkem ni načrtovano uvajanje te sheme akreditranja, smo se udeležili tudi EA 
izobraževanja na temo biobank. 
 
4.3.10 Stanje sistemskih dokumentov SA 
 
Revidiran je bil dokument D05-11 Klasifikacija področij dejavnosti akreditiranjaih organov. Pripravljene 
so tudi spremembe navodil za ocenjevanje v D05-02 Ocenjevanje, kjer pa še nismo v celoti dorekli 
sprememb v zvezi z obravnavo predlogov ukrepov in pregleda njihove izvedbe. V zvezi s tem sta bila 
konec leta organizirana sestanka ocenjevalcev. 
 
V sklopu uvajanja nove izdaje standarda za medicinske laboratorije bo potrebno v naslednjem letu 
ustrezno ažururati vse povezane sistemske dokumente. 
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4.3.11 Splošen zaključek o izpolnjevanju ciljev in politik na področju preskuševalnih 
laboratorijev  

Kljub vsem omenjenim težavam in pomanjkljivostim lahko delo v letu 2022 ocenimo kot uspešno, saj smo 
obvladali spreminjajoče se pogoje dela in pri obvladovanju postopkov ni prišlo do zaznavnega 
poslabšanja ali opuščanja potrebnih aktivnosti. Tudi rezultati peer-evalvacije potrjujejo, da je področje 
primerno obvladovano. 

Kadrovska situacija se še ni izboljšala, kakor tudi ne informacijska podpora, zato ni bilo mogoče 
pričakovati znatnega izboljšanja, npr. zmanjšanja zamud v postopkih.  

Zaradi opisanega stanja ni mogoča izvedba obsežnejših razvojnih nalog ali uvajanje večjih sistemskih 
sprememb. Nujna pa bo uvedba akreditiranja po novi izdaji standarda za medicinske laboratorije.  

 
4.4 Akreditiranje kontrolnih organov 

 

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

 

Zadnjih nekaj let se število akreditiranih kontrolnih organov le malo spreminja: število novo podeljenih 
akreditacij je nekoliko manjše od števila. preklicanih akreditacij. V letu 2022 je bilo upad do sedaj največji 
– leto smo zaključili z 92 kontrolnimi organi, kar je 6 manj kot preteklo leto. V vseh primerih je šlo za 
preklic akreditacije na željo stranke.  Dva organa z dejavnostjo sicer nadaljujeta, akreditacijo bosta 
skušala znova pridobiti v okviru druge pravne osebe (prijavo sta že vložila). 

 

 
Slika 10: Podeljene in preklicane akreditacije po letih 

 
Zanimanje za pridobitev akreditacije na področju kontrole ni veliko, tudi v bližnji prihodnosti ni pričakovati 
povečanega povpraševanja. Kljub vsemu smo v 2022 izvedli 3 informativne sestanke, pet strank je vložilo 
prijavo za pridobitev akreditacije, vse prijave so rezultirale v podpisu pogodbe. 
 
Obseg izvedenih ocenjevalnih dni je bil v letu 2022 nekoliko večji, kot leto pred tem (+4 %). Povečanje 
gre na račun vzdrževanja obsegov. V zadnjih letih je opazen trend upadanja števila oc. dni, namenjenih 
širitvam obsegov. Tako je bilo tudi l. 2022, za širitve obsegov bilo porabljenih le 30 oc. dni. 
 
4.4.2 Realizacija ciljev iz programa dela  
 
Cilj vzdrževanja MLA na področju kontrolnih organov je izpolnjen. Potreb po vzpostavitvi delovanja na 
novih področjih ni bilo. 
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4.4.3 Izpolnjevanje rokov (izvedba ocenjevanj, poocenjevalnih aktivnosti, nove prijave, 

širitve), posebnosti pri akreditiranih organih in okoliščine, ki predstavljajo tveganje 
 
V letu 2022 smo se uspešno držali rokov, ki so povezani z izvedbo ocenjevanj. 
5 letni rok za izvedbo ponovnih ocenjevanj smo sicer prekoračili trikrat, a je šlo v vseh primerih le za 
nekajdnevne prekoračitve. 18 mesečni rok za izvedbo ocenjevanja ni bil prekoračen. 
 

 

 
Slika 11: Izvedeno število ocenjevalnih dni 

 
Glede spoštovanja rokov za po-ocenjevalne aktivnosti se stanje ni spremenilo. Kontrolni organi sicer 
poročajo z nekaj manjšo zamudo, a je še vedno večina postopkov v po-ocenjevalni fazi zamujenih tako 
pri akreditiranih organih (prekoračen 2 mesečni rok za poročanje), kot tudi pri SA (prekoračen rok za 
pregled KU, odločanje). 
 
 

 
 

Slika 12: Prekoračitve rokov za izvedbo ocenejvanj 
 
Kljub vsemu postopki akreditiranja na področju kontrole ne trajajo predolgo: od zadnjega dneva 
ocenjevanja do odločitve v povprečju pretečejo 4 meseci, od prejema korektivnih ukrepov do odločitve 
pa 3. 
 
4.4.4 Posebnosti pri akreditiranih organih in okoliščine, ki predstavljajo tveganje 
 
SA je do konca leta 2022 skupaj podelila akreditacijo 145 kontrolnim organom, trenutno veljavnih je 92 
akreditacij. Delež preklicanih akreditacij je relativno velik, 37 %. V nekaj manj kot polovici primerov se je 
po preklicu akreditacije z akreditirano dejavnostjo sicer nadaljevalo v okviru druge pravne osebe. 
 
Zastopanost kontrolnih organov po strokovnih področjih se v zadnjih letih ne spreminja bistveno. V l. 2022 
je bilo 5 od 6 preklicanih akr. s področja tahografov. 
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Slika 13: Število kontrolnih organov po področjih 

 
Strokovno področje z največ akreditiranimi kontrolnimi organi (35) ostajajo merilni inštrumenti, sledijo 
oprema pod tlakom (24), tahografi (20) in skladnost vozil (18).  
 
Največjo težavo - tveganje na področju kontrole trenutno predstavlja dejstvo, da vodja področja namenja 
približno polovico časa izvajanju ocenjevanj, pri čemer ostane za vodenje področja in razvojne naloge 
premalo časa. 
 
Kontrolni organi so večinoma manjše organizacijske enote, ki delujejo na enem strokovnem področju in 
eni lokaciji. 
 
Kontrolni organi delujejo praviloma na reguliranih področjih, kjer je akreditacija pogoj za izvajanje 
dejavnosti. Posledično bi nepredvidena vzpostavitev (npr. tehnični pregledi vozil) ali ukinitev zahteve po 
akreditaciji v zakonodaji, posebej, če bi šlo za večje področje, pomenila tveganje za stabilno delovanje 
SA. Trenutno sicer nimamo informacij o takšnih namerah regulatorjev. 
 
4.4.5 Razvoj področja - vpeljevanje akreditacijskih postopkov na nova tehnična področja oz. 

vpeljevanje sprememb 
 
Na področju akreditiranja kontrolnih organov ni odprtih razvojnih projektov. Razvoju področja namenjamo 
relativno malo časa, saj je področje kontrole zelo stabilno – povpraševanja po akreditiranju novih 
tehničnih področij so zelo redka, prav tako spremembe v normativnih dokumentih.  
 
Za akreditiranje kontrolnih organov s področja meroslovja in tahografov smo še naprej pososdabljali 
vodila – usmeritve za ocenjevanja, ki so tudi javno objavljena (https://www.slo-
akreditacija.si/ocenjevalci/podrocja-ocenjevanja/kontrola/).  
Vodila so usklajena z odgovornimi predstavniki obeh državnih organov (UM, MI). Na istem mestu so 
dostopne tudi usmeritve za podajanje obsegov kontrolnih organov. 
 
V l. 2022 smo prejeli prijavo za akreditiranje na novem tehničnem področju – kontroli igral in zunanje 
fitnes opreme. Začetno ocenjevanje bomo izvedli v začetku l. 2023. 
 

https://www.slo-akreditacija.si/ocenjevalci/podrocja-ocenjevanja/kontrola/
https://www.slo-akreditacija.si/ocenjevalci/podrocja-ocenjevanja/kontrola/
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4.4.6 Viri in delovanje sistema (področje kontrolnih organov) 
 
a) Vodilni ocenjevalci 
V l. 2022 je bilo zaključeno usposabljanje enega notranjega vodilnega ocenjevalca in obnovitveno 
usposabljanje zunanjega vodilnega ocenjevalca. Oba že uspešno opravljata vlogo vodilnega 
ocenjevalca. Za vodilnega ocenjevalca kontrolnih organov se trenutno usposablja še en zunanji kandidat.  
 
b) Strokovni ocenjevalci 
Na področjih opreme pod tlakom, skladnosti vozil, vodomerov/plinomerov/merilnikov pretoka smo 
nadaljevali z usposabljanjem kandidatov za strokovne ocenjevalce. Na področju skladnosti vozil in 
vodomerov/plinomerov/merilnikov pretoka je usposabljanje že končano.  
 
Na področjih premične tlačne opreme, skladišč nevarnih tekočin, ADR/RID, tesnosti vodovodov in 
plinovodov ter kontrole opreme pod tlakom z akustično emisijo potrebe še naprej ostajajo nenaslovljene 
(predvsem zamenjava določenih ocenjevalcev). 
 
c) Osebje SA 
Vsi zaposleni na SA, ki so vključeni v akreditiranje kontrolnih organov, med seboj odlično sodelujejo.  
V povezavi s koordinacijo postopkov akreditiranja na področju kontrole ne prihaja do sistemskih težav, 
operativne rešujemo sproti.  
 
4.4.7 Pregled dogajanja na področju v ožjem (SLO) in širšem okolju (EU, svet) 
 
Stanje zakonodaje in mednarodnih standardov 
V letu 2022 se je spremenil Pravilnik o tahografskih delavnicah. Spremembe so majhne, na akr. dejavnost 
praktično ne vplivajo.  
 
Stanje dokumentov mednarodnih organizacij (npr. EA, IAF, ILAC) 
V l. 2022 ni bilo sprememb v povezavi z mednarodnimi dokumenti, ki se uporabljajo pri akreditiranju 
kontrolnih organov (SIST EN ISO 17020:2012, ILAC P15:05/2020 Application of ISO/IEC 17020:2012 for 
the Accreditation of Inspection Bodies, ILAC G27:07/2019 Guidance on measurements performed as part 
of an inspection process, ILAC G28:07/2018 Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for 
Inspection Bodies, EA 2/17:2020M EA document on Accreditation for Notification Purposes).  
 
Delovanje delovnih teles in projektnih skupin 
Strokovni odbor za kontrolne organe v letu 2022 ni zasedal. 
 
Informacije v povezavi z državnimi organi in drugimi institucijami v RS (namere, stališča,  
sodelovanje) 
Trenutno ne razpolagamo z informacijami državnih organov, ki bi lahko bistveno vplivale na delovanje 
SA. 
Glede uvedbe akreditacije na področju tehničnih pregledov vozil ni novosti, akreditacija najverjetneje v 
bližnji prihodnosti ne bo predpisana, kot način za preverjanje usposobljenosti organizacij. 
 
Sicer ocenjujemo, da na področju kontrole zelo dobro sodelujemo z državnimi organi. Stalno sodelujemo 
z največjimi regulatorji področij delovanja kontrolnih organov: Uradom za meroslovje (merilni inštrumenti), 
Ministrstvom za infrastrukturo (tahografi, skladnost vozil, ADR) in Ministrstvom za gospodarski razvoj, 
turizem in šport (oprema pod tlakom, premična tlačna oprema, dvigala, Ex).  
 
Informacije v povezavi z mednarodnimi organizacijami (namere, stališča, sodelovanje) 
 
Redno se udeležujemo sestankov EA IC in ILAC IC. Sklepe obeh združenj sproti vključujemo v delo.  
 
4.4.8 Splošen zaključek o izpolnjevanju ciljev in politik na področju preskuševalnih 

laboratorijev  
 
Ocenjujemo, da so bile politike in cilji SA na področju akreditiranja kontrolnih organov izpolnjeni v letu 
2022. Delež ocenjevanj notranjih VOC se je povečal, pridobili smo precej novih strokovnih ocenjevalcev.  
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Zamude pri obravnavi postopkov v po-ocenjevalni fazi ostajajo. 
 
 
4.5 Akreditiranje certifikacijskih organov  
 
4.5.1 Izvajanje akreditacijskih postopkov (potrebe, spremljanje, obseg dela) 
 
Na dan 31. 12. 2021 je bilo veljavnih 26 akreditacijskih listin na področju certifikacijskih organov in 
preveriteljev, in sicer so bili nosilci akreditacijskih listin:  
- 15 certifikacijskih organov s področja certificiranja proizvodov/procesov/storitev (SIST EN ISO/IEC 

17065:2012), 
- 3 organi s področja certificiranja osebja (SIST EN ISO/IEC 17024:2012), število je konstantno, 

akreditirani so isti certifikacijski organi,  
- 5 certifikacijski organ za sisteme vodenja (SIST EN ISO/IEC 17021-1:2015), dve novo podeljeni 

akreditacijski lisitni, 
- 2 preveritelja poročil o emisijah toplogrednih plinov (SIST EN ISO 14065:2016 in Uredba 2067/2018) 

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

 
 
4.5.2 Realizacija ciljev iz programa dela 
 
Cilj 1(a) – dosežen. Vsa nadzorna ocenjevanja v 2022 so bila izvedena, vsa v roku 18 mesecev od 
predhodnega ocenjevanja, in vsa ponovna ocenjevanj v štirih oz. petih letih. 
Cilj 1(b) - Cilj 1(b) – delno dosežen. Še vedno je delež nepravočasno prijavljenih širitev velik (23%). 
Cilj 2 (6-8, 10) – cilj je dosežen, vzdrževanje MLA po EA Peer evalvaciji potrjeno. 
Cilj 2(9) – dosežen, FALB Peer evalvacija planirana v 2023. 
Cilj 2(11) – dosežen. Večina aktivnosti izvedena, zaključne aktivnosti planirane za januar 2023, 
ocenjevanja planirana za april 2023, zaključek in podelitev akreditacije planiran za jesen 2023. 
Cilj 2(12) – dosežen, Izvedene so bile prilagoditve na novo izdajo EA-3/13M.  
Cilj 2(13) – dosežen. Sistem vodenja in postopki se, kolikor je mogoče, sproti prilagajajo 
novim/spremenjenim IAF, EA dokumentom. Velikokrat prilagoditve niso izvedene v roku, ki je določen v 
posameznem dokumentu, vedno pa so prilagojene do časa, ko se morajo uporabiti. Razlog so viri. 
Cilj 2(17) – dosežem. V času od 15. – 16. 11. 2022 je bil uspešno izveden sestanek FALB in EA CC WG 
Env. Sestanek je bil sicer organiziran v živo, vendar je bil na koncu izveden kot »hibriden«, veliko 
udeležencev je sodelovalo na sestanku na daljavo. Udeleženci so bili zadovoljni. 
Cilj 3(2) – delno dosežen. Pripravljeni so že nekateri obrazci, dokument postopek ocenjevanja je v 
zaključni fazi. Zaradi opredelitve novega ugotavljanja skladnosti so potrebne revizije večjega števila SA 
dokumentacije, ki se ga bo izvedlo postopoma. 
Cilj 3(3) – dosežen. Razvito je bilo področje certificiranja za namen priglasitev po Direktivi 2014/33/EU 
za dvigala in varnostne komponente za dvigala (Modul G). 
Cilj 3(4) – še niso bili vzpostavljeni pogoji. 
Cilj 3(5) – pogoj še ni vzpostavljen. 
Cilj 3(6) – dosežen. Organiziranih in izvedenih nekaj srečanj z resornim ministrstvom (MJU). 
Cilj 4(7) – dosežen. Vzpostavljena komunikacija z resornim ministrstvom (MI), izvedenih več sestankov, 
dogovor o prerazporeditvi sredstev za vzpostavitev sheme, vnos v Plan dela za 2023. 
Cilj 3(8) – dosežen. Izvedla so se ocenjevanja pri vseh štirih certifikacijskih organih in podelile akreditacije 
po novih zahtevah. 
Cilj 3(9) - delno dosežen, ne še dokončan. Pripravljeni so že nekateri obrazci, ki so vezani tudi na ISO/IEC 
17029, dokument postopek ocenjevanja je v zaključni fazi.  
Cilj 3(10) – izveden. Ocenjevanje izvedeno, vendar še ne zaključeno. 
Cilj 3(11) – delno dosežen. Postopki prilagojeni, išče se ocenjevalca. 
 
4.5.3 Izpolnjevanje rokov (izvedba ocenjevanj, poocenjevalnih aktivnosti, nove prijave, 

širitve), posebnosti pri akreditiranih organih in okoliščine, ki predstavljajo tveganje 
 
Večina ocenjevanj pri OUS s področja certificiranja in preverjanja je bila izvedena, kot je bilo planirano 
ali pa z nekritičnim zamikom. Pri enem CP je prišlo do večjega zamika, kjer se je izvedla analiza, kako bi 
ta zamik vplival na vzdrževanje akreditacije oziroma ali je ta zamik dopusten. 
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Skoraj vse širitve so bile upoštevane in obravnavane na rednih nadzorih, ena je bila obravnavana kot 
izredna širitev in ocenjevanje izvedeno med nadzornima ocenjevanjema. 
Ponovna ocenjevanja se izvajajo in odločitev sprejema v predvidenem roku. 
 
Na področju akreditiranja certifikacijskih organov predstavlja tveganje za nepravočasno izvajanje 
ocenjevanj nepravočasna pridobitev novih strokovnih ocenjevalcev, tako za nova področja, kot tudi, zlasti 
v zadnjem času zelo relevantno, za področja, za katera že nudimo akreditacijo in ki smo jih že ocenjevali. 
Opažamo trend umikanja nekaterih strokovnih ocenjevalcev z ocenjevanj, kar je že nekajkrat privedlo do 
tega, da nismo mogli izvesti opazovanja na nekem področju, kjer smo prej imeli ocenjevalca, ki je 
prenehal ocenjevati za SA. 
 
4.5.4 Posebnosti pri akreditiranih organih in okoliščine, ki predstavljajo tveganje 
 
Kar nekaj akreditiranih certifikacijskih organov izvaja certificiranje v tujini, pri čemer, upoštevajoč EA 
pravila, opazovanje oddamo podpogodbeniku, tj. akreditacijski službi v državi, kjer se izvajajo presoje. Z 
večino AB sodelujemo uspešno, če le lahko, delo tudi prevzamejo. Do sedaj smo uspešno sodelovali z 
ACCREDIA, HAA, ATS, neuspešno pa z BAS, ki ne omogoča plačila po naših pravilih. 
V 2022 za UKAS nismo izvajali ocenjevanj. 
 
V 2022 je bil izražen interes po akreditaciji, tako s strani tujih certifikacijskih organih, kot tudi s strani 
slovenskih pravnih oseb. Tujci se zanimajo v večini za že akreditirana področja, domači pa večinoma za 
nove sheme, programe, kjer so potrebne razvojne aktivnosti. Pri vsakem področju, kjer je bil zaznan 
interes, je bil izražen s strani le enega OUS. 
 
Veliko težavo predstavljajo zamude v postopkih, predvsem v fazi pregleda dokumentacije. VP in 
namestnik, zaradi drugih prioritet (ocenjevanja, vključenost v razvoj,…), zamujata pri pregledu 
dokumentacije za odločitev.  
 
Akreditirani certifikacijski organi ponujajo svoje storitve tako v Sloveniji, kot tudi v tujini. SA pred vsakim 
nadzorom pridobi informacijo o izvajanju ključnih aktivnosti v tujini in izdajanju certifikatov v tujini. 
Pridobljene informacije SA uporabi pri planiranju posameznega nadzora. Ko gre za opazovanje v tujini, 
za izvedbo opazovanja SA zaprosi lokalno akreditacijsko službo. Večinoma je sodelovanje hitro in 
uspešno, včasih je pri LAB problem dovolj hitre odzivnosti in razpoložljivosti. V takem primeru izvede 
opazovanje SA, kar pomeni nepredvideno dodatno organizacijo ocenjevanja in večja poraba notranjih 
virov. 
 
Veliko akreditiranih certifikacijskih organov in preveriteljev je nosilcev dveh ali več akreditacij. Pri takšnih 
akreditiranih organih se običajno in na željo stranke, izvajajo kombinirana ocenjevanja, ocenjevanja po 
več standardih. Ocenjevanja so za vodilnega ocenjevalca težavnejša, tako z vidika organizacije, še zlasti, 
ko je vključenih več strokovnih ocenjevalcev/strokovnjakov, kot tudi z vidika obvladovanja velike skupine 
ocenjevalcev in ocenjevanja po več standardih.  
 
Pri takih ocenjevanjih mora vodilni ocenjevalec imeti dovolj časa, da oceni svoj del, obenem pa biti na 
razpolago tudi strokovnjakom in, pri zaključevanju, strokovnim ocenjevalcem, kar pomeni prisotnost 
vodilnega ocenjevanja pri stranki v obsegu, ki je večji od planiranega oziroma zaračunanega časa. 
Dodatna težava je tudi v tem, da je za vsako delno aktivnost v postopku ocenjevanja potrebno izvesti 
enake aktivnosti, kot za »enodelno« ocenjevanje. Pri takih ocenjevanjih je tveganje na strani 
neobvladovanja celotnega ocenjevanja, potencialnega časovnega zamika, oziroma podaljšanja trajanja 
ocenjevanja in s tem povezanega nezadovoljstva stranke. Tu se izrazi tveganje za napake pri planiranju 
ocenjevanja. Takšno tveganje zmanjšamo z vključitvijo vodilnega ocenjevalca, ki je kompetenten za 
relevantne standarde in izkušen za izvajanje kombiniranih ocenjevanj. V večini primerov je to notranji 
ocenjevalec. Taka ocenjevanja tudi niso enostavna, rutinska, oziroma taka, da bi jih organizator lahko 
relativno samostojno izvajal in zato zahtevajo večji angažma vodje področja. 
 
Nadzorna ali ponovna ocenjevanja certifikacijskih organov potekajo v daljšem časovnem obdobju, ker 
ocenjevanju na sedežu certifikacijskega organa sledi še opazovanje presoje. V takih primerih je nadzor 
zaključen in sprejeta odločitev o nadzoru šele po več mesecih od ocenjevanja na sedežu in se prikazuje 
kot zamuda, čeprav se vse delne aktivnosti izvedejo pravočasno. 
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V ocenjevanja certifikacijskih organov so večinoma vključeni strokovnjaki iz tujih držav. Poleg zgoraj 
omenjenih težav za vodilnega ocenjevalca v takih primerih, je tudi priprava na ocenjevanje vodilnega 
ocenjevalca in njegova vloga med ocenjevanjem, nekoliko drugačna: ker strokovnjaku, pa tudi 
strokovnemu ocenjevalcu (ko je tujec) ne prevajamo vse strankine dokumentacije, je priprava vodilnega 
ocenjevalca bolj obsežna, tudi med ocenjevanjem mora vodilni ocenjevalec nuditi večjo podporo 
strokovnemu ocenjevalcu/strokovnjaku.  
 
Nekaj akreditiranih/kandidatov za akreditacijo je tudi takih certifikacijskih organov, ki so formalno 
ustanovljeni v Sloveniji, delajo pa v tujini. Taki certifikacijski organi imajo celotno dokumentacijo v 
angleškem jeziku, tudi komunikacija z njimi je izključno v angleškem jeziku. Dejstvo je, da je v takih 
primerih za pripravo na ocenjevanje potrebnega več časa. Običajno je v takih primerih v slovenskem 
certifikacijskem organu zaposlena le ena oseba oziroma omejeno število osebja in je zato nemogoče 
izvesti ocenjevanje na način, da ocenjevalci delajo vzporedno. To pomeni, da je VOC na ocenjevanju 
tudi v času, ko ne more ocenjevati, česar se ne zaračuna stranki. 
 
4.5.5 Razvoj področja - vpeljevanje akreditacijskih postopkov na nova tehnična področja 
 
Na področju certifikacijskih organov in preveriteljev je potreba po več razvojnih projektih.  
 
PEFC MS (Nivo 3) – ZCG je pripravil shemo, ki je sedaj »Balkan Forest certification scheme«, ki je bila 
potrjena na  Mednarodnem PEFC. Po potrditvi je bil izveden sestanek s predstavnikom lastnika sheme, 
ZCG. Po pregledu sheme je bilo ugotovljeno, da je še nekaj stvari odprtih, ki niso v skladju z zahtevami  
SIST EN ISO/IEC 17021-1, kar je bilo tudi izpostavljeno na sestanku z lastnikom sheme. Poleg tega je 
bila izpostavljena tudi potreba po določitvi prehodnega obdobja.  
 
NB in akreditacija za priglasitev (Nivo 4) – V 2022 sta bila pripravljena osnutka Smernic za NAWI in 
MID, na katera je SA dala pripombe. Do konca leta še ni bil izdan noben nov dokument (smernice). 
 
Brezpilotni zrakoplovi iz tretjih držav (Nivo 4) – nadaljevale so se začetne aktivnosti za razvoj sheme 
akreditiranja certifikacijskih organov po uredbi (EU) 2019/945. V 2022 je bila revidirana Uredba o izvajanju 
delegirane uredbe (EU) o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova 
iz tretjih držav, kjer so določene zahteve (standard za modul) za OUS.  Z MI smo imeli smo več komunikacij. 
Razvoj tega področja je bil vnešen v Plan dela za 2023. Uredba se začne uporabljati v letu 2023.  
 
Kibernetska varnost – akreditacija po Uredbi (EU) št. 2019/881 – pobudnik sestanka za seznanitev je 
bila SA. Nosilec uredbe je MJU, Uprava za informacijsko varnost. Izveden je bil dodaten sestanek za 
seznanitev o stanju v SLO in potrebah ter oceno nujnosti razvoja področja. Do konca leta shema še ni 
bila izdelana s strani ENISE. 
 
4.5.6 Vpeljava sprememb, novih dejavnosti/področij 
 
V letu 2022 je bil planiran razvoj novega področja ugotavljanja skladnosti, tj. preverjanja in validiranja 
(nivo 2). Področje je zelo široko, gre za validiranje in/ali preverjanje trditev. Pod to področje, tudi z izdajo 
nove verzije standarda ISO 14065:2020, prehaja področje preverjanja poročil o emisijah toplogrednih 
plinov (nivo4). 
 
To pomeni, da je bilo potrebno razviti shemo akreditiranja validiranja in preverjanja po SIST EN ISO/IEC 
17029 za validiranje in/ali preverjanje kateregakoli programa in hkrati razviti področje preverjanja poročil 
o emisijah toplogrednih plinov v okviru standarda SIST EN ISO/IEC 17029. 
 
Razvoj glavega področja in enega izmed podpodročij še ni čisto zaključen. V večini je bil izveden razvoj 
postopkov akreditiranja organov za preverjanje/validiranje po SIST EN ISO/IEC 17029. Pripravljeni so bili 
novi obrazci, osnutek postopka ocenjevanja, izvedeno izobraževanje s strani EA in izobraževanje 
relevantnega notranjega osebja. Istočasno, ker se standarda uporabljata skupaj, se obrazci za V&V 
področje, dopolnjujejo še z zahtevami podpodročja (nove izdaje SIST EN ISO 14065). 
Predvideno je še dokončanje postopka ocenjevanja, in še izobraževanje za novo izdajo SIST EN ISO 
14065 ter ISO 14064-3. 
 
Z novo izdajo EA-2/17M je bilo določeno prehodno obdobje za uporabo primernega standarda za 
akreditacijo za namen priglasitve za dvigala in varnostne komponente za dvigala. To je pomenilo, da 
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bosta morala dva akreditirana kontrolna organa za Modul G pridobiti akreditacijo po ISO/IEC 17065. 
Smernice za določitev in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti na podlagi zakona o tehničnih 
zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ztzpus-1) in pravilnika o varnosti dvigal (direktiva 
2014/33/EU) so bile izdane 2021, za Modul G je predviden standard SIST EN ISO/IEC 17065. Razvoj je 
potekal v drugi polovici 2022, revidirali so se vsi relevantni dokumenti in obrazci (nivo 4). Začetni 
ocenjevanji sta planirani v mesecu januarju 2023. 
 
Poleg zgornjega so bili pripravljeni postopki, dokumenti, obrazci za novo področje certificiranja sistemov 
vodenja - akreditacija za certificiranje sistemov kakovosti na področju zdravstvenih storitev po SIST EN 
15224:2017 (Nivo 5). Ocenjevalca se še ni pridobilo. 
 
4.5.7 Pričakovane spremembe in potrebe ter ovrednotenje njihovega vpliva na delovanje SA 

(poraba časa, predvideni večji stroški, potreba po spremembi v programu dela) 
 
Konec leta 2022 je izšel ZVOP-2, kjer naj bi bile podane podlage za shemo. Začetek razvoja sheme 
akreditiranja za certificiranje po GDPR je planiran v 2023. Potreben bo dodaten čas (predvidena večja 
poraba časa VP, tudi VK in VOC-e) in finančna sredstva.  
 
Poleg tega je pričakovano, da bodo v 2023 podane končne podlage za razvoj na področjih: 
- Kibernetska varnost - potreben dodaten čas (predvidena večja poraba časa VP, tudi VK in VOC-e) in 
finančna sredstva,  
- vzpostavitev postopkov akreditiranja za namen priglasitve za nekatere uredbe / direktive - večja poraba 
časa VP, tudi VK. 
 
Izkazana je bila potreba po vzpostavitvi akreditiranja za certificiranje sistemov: 

- upravljanja s premoženjem po SIST ISO 55001:2014,  
- (CB) za certifikacijskega organa za certificiranja po ISO/IEC 27001 (CB),  
- po akreditaciji po Uredbi (EU) 2020/1056 o elektronskih informacijah o prevozu blaga (eFTI) (MI), 
- akreditaciji 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 (MI),  

- akreditaciji 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 (MKGP),  

- vzpostavitvi akreditacije za preverjanje po ISO 14064-1 (zahteve za količinsko določanje ter 
poročanje o emisijah in odstranjevanju toplogrednih plinov (GHG) na ravni organizacije) (P) in  

- akreditacije za preverjanje po ISO 14067 (ogljični odtis izdelka) (P). 
 
Za vse to bodo potrebni (predvsem) človeški viri. 
 
4.5.8 Viri in delovanje sistema za področje 
 
Razpoložljivost, usposobljenost, izobraževanja in potrebe, povezane s kadri (osebje SA, 
ocenjevalci) 
 
Začetna, kompleksna, dolga ocenjevanja ali ocenjevanja s številčno ocenjevalno ekipo izvajajo notranji 
ocenjevalci. Ker pa je večina zadolženih še za druga področja delovanja SA, niso vedno, kadar je potreba, 
na razpolago. Zato je bil že v 2019 predlagan ukrep, da se čim prej usposobi notranje osebe za VOC na 
področju CP in tudi za CS. Ukrep je še vedno v izvajanju, zato, ker so predvideni ocenjevalci zasedeni z 
izvajanjem ocenjevanj na drugih področjih in tudi zaradi manjšega števila strank pri certifikacijskih organih 
in je zato manj možnosti za opazovanja in izvajanja ocenjevanj pod nadzorom. 
 
Zamude so predvsem v fazi pregleda dokumentacije. VP in namestnik, zaradi drugih prioritet 
(ocenjevanja, razvoj,…), zamujata pri pregledu dokumentacije za odločitev.  
Ob tako ambicioznem programu dela za naslednje obdobje in potrebah po razvoju na nove sheme 
certificiranja in preverjanja/validiranja, bi bilo v razvoj potrebno vključiti več usposobljenih notranjih 
ocenjevalcev in ne le VP in namestnika. Skrajna opcija je tudi ta, da se vključi tudi zunanje usposobljene 
ocenjevalce. 
 
Na področju strokovnih ocenjevalcev pa je težava v tem, da se nekateri umikajo z ocenjevanj in ne 
najdemo dovolj hitro novih. 
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4.5.9 Splošen zaključek in predlogi nalog/ukrepov 
 
Splošen zaključek o izpolnjevanju ciljev in politik na področju  
 
Področje akreditiranja certifikacijskih organov in preveriteljev je kompleksno, vključuje več akreditacijskih 
standardov in je podvrženo nenehnim novostim v zahtevah, novim shemam, novim področjem, pravilom, 
v vedno več zakonodajnih dokumentih se pojavljajo zahteve po akreditaciji, nastajajo novi IAF, EA, EU. 
 
Pojavlja se vedno daljši zastoj pri pregledovanju dokumentacije pred odločitvijo.  
 
V zadnjem obdobju se soočamo s situacijo, ko se nismo sposobni dovolj hitro odzvati na zunanje potrebe 
in interese. Večino časa se porabi zaradi prilagoditev na že obstoječih področjih, aktivnosti so omejene 
na najbolj nujna področja (zahteve zakonodajalca) in praktično težko zagotovimo čas za potrebe 
posameznih strank. To se kaže na projektih, ki so že vrsto let odprti in pričeti, se jih pa odlaga zaradi 
drugih prioritet. 
 
Za zagotovitev izpolnjevanja želja zainteresiranih strani (predvsem posameznih strank) po hitrejšem 
odzivu na nove sheme je potrebno pospešiti usposabljanje sodelavcev za CP (CS). Le osebje, ki dovolj 
dobro pozna standard, bo lahko v večjo pomoč VP. Dokler tega ni, vse naloge za razvoj in prilagoditev 
novostim, so v pristojnosti vodje področja in je zato razvoj celotnega področja upočasnjen. 
 
Zakonodajalec (EU, SLO) v vedno več zakonodajnih dokumentov vključuje instrument akreditacije. To 
pomeni, da prihaja vedno več shem, sheme so večinoma nove in zahtevajo določene korake v razvoju.  
 
 
4.6 Ocenjevalci 
 
4.6.1 Celovit pregled delovanja na področju ocenjevalcev v letu 2022 
 
 

Stanje na področju ocenjevalci na dan 31. 12. 2022 Podatki 
za 2021 

Podatki 
za 2022 

Število ocenjevalcev v posameznem statusu/fazi v i4 
Registrirani 137 160 
Kandidati 31 33 
Za preverjanje – začasno neaktivni 27 46 

Število strokovnjakov v posameznem statusu/fazi v i4 
Registrirani 68 60 
Kandidati 2 7 
Za preverjanje – začasno neaktivni 32 52 

Razpoložljivost ocenjevalcev, strokovnjakov 
Število novih / vseh registriranih vodilnih ocenjevalcev 2 20 1 18 
- SA (cilj 4) 2 10 0 10 
- SLO (cilj 4) 0 10 0 8 
- tuji 0 0 0 0 
Število novih / vseh registriranih strokovnih ocenjevalcev (cilj 4) 7 117 18 142 
- SA 0 4 0 3 
- SLO 3 37 7 45 
- tuji 4 76 11 94 
Število novih / vseh registriranih strokovnjakov 4 68 16 60 
- SA 0 1 0 1 
- SLO 2 23 5 20 
- tuji 2 44 11 39 
Število ažuriranih registracij pred potekom / število vseh potrebnih ažuriranj  
(cilj 4) 42/82 0/37 
Število zamenjanih ocenjevalcev (več kot en cikel, neustreznost ali cena) (cilj 4) 13 18 

Nadzori nad ocenjevalci 
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Število planiranih / izvedenih monitoringov 47 39 30 26 
Število planiranih / izvedenih pregledov poročil ocenjevalcev 56 53 54 48 

Usposabljanje in informiranje ocenjevalcev 
Število izvedenih tečajev (cilj 4) 0 1 
Število izvedenih sestankov oz. izobraževanj (cilj 4) 7 5 

Obseg dela ocenjevalcev in strokovnjakov (deleži so v %) 
Število vseh izvedenih ocenjevalnih dni (vključno s pripravo in po-ocenjevalnimi aktivnostmi) 1.731 1.848 
Delež ocenjevalnih dni slovenskih ocenjevalcev (cilj 4) 71,87 72,33 
Delež ocenjevalnih dni slovenskih ocenjevalcev, skupaj s tujimi cenejšimi (cilj 4) 89,04 91,96 

Povratne informacije strank 
Število izpolnjenih po-ocenjevalnih vprašalnikov 57 72 

 
4.6.2 Realizacija ciljev iz programa dela (komentar o (ne)izpolnitvi ciljnih letnih vrednosti za kazalnike pri 

cilju 4) in stanje ukrepov iz akcijskega načrta strategije SA, ki so v zvezi s področjem 
 
Cilj 4/1 glede števila sestankov z ocenjevalci smo v 2022 (2) presegli. Poleg sestanka z vsemi ocenjevalci 
smo izvedli še več sestankov s posameznimi skupinami ocenjevalcev. 
 
Cilj 4/2 glede števila vodilnih ocenjevalcev, zaposlenih na SA (12), zaradi objektivnih razlogov še ni 
izpolnjen. V letu 2021 sta prekinila delovno razmerje z SA registrirani vodilni ocenjevalec in kandidatka 
za vodilno ocenjevalko. V letu 2022 pospešeno usposabljamo notranje in več zunanjih kandidatov za 
ocenjevalce.  
 
Cilj 4/3: V načrtu smo imeli razširitev registracije 2 vodilnih ocenjevalcev, zaposlenih na SA na dodatna 
področja akreditiranja, česar nam še ni uspelo uresničiti. Smo pa pričeli z usposabljanjem 3 že 
registriranih vodilnih ocenjevalcev za področja kontrole in certificiranja proizvodov. Vodilni ocenjevalec, 
ki bil v lanskem letu v postopku usposabljanja na področju kontrole, je bil registriran v začetku leta 2023. 
 
Cilj 4/4: Cilja glede števila slovenskih vodilnih ocenjevalcev (SA + zunanji: 28) nismo dosegli, tudi zaradi 
okoliščin, opisanih pri 4/2. Še vedno so v teku usposabljanja za več zunanjih vodilnih ocenjevalcev.  
Presežena pa je bila ciljna vrednost deleža ocenjevalnih dni slovenskih ocenjevalcev, skupaj s tujimi, 
cenejšimi, (84 / 91,96). Delež, ki je precej boljši od pričakovanega, lahko z veliko verjetnostjo pripišemo 
specifikam načrtovanja ocenjevanj v okoliščinah epidemije COVID-19 (izbiranje ocenjevalcev, kjer je 
jezikovna bariera čim manjša), s čimer smo nadaljevali tudi v letu 2022. 
 
Cilj 4/5: Razlogi za počasnejše napredovanje na tem področju so večplastni in povezani s kadrovskimi 
primanjkljaji oziroma obsegom nalog vodij področij, ki jih ne uspemo zmanjšati ali drugače razporediti. 
Zaostankov še ni bilo mogoče v celoti nadoknaditi, zato ta cilj ni bil dosežen.  
 
Cilj 4/6: Uspelo nam je zamenjati 18 ocenjevalcev, zato je ta cilj izpolnjen. 
 
Cilj 4/7 in 4/8: V 2022 smo izvedli tečaj za usposabljanje novih ocenjevalcev. Trenutno je iz tega nabora 
in iz nabora kandidatov za ocenjevalce iz tečaja, izvedenega v letu 2020, v postopku usposabljanja veliko 
kandidatov za strokovne in vodilne ocenjevalce. Cilja sta izpolnjena. 
 
V akcijskem načrtu strategije SA v 2022 še ni bilo predvidenih nalog, saj je potrebno prioritetno odpraviti 
zaostanke, ki se pojavljajo pri izvajanju nekaterih aktivnosti na področju.  
 
Pridobivanje novih ocenjevalcev in strokovnjakov 
 
V letu 2022 smo več kot 200 krat kontaktirali različne domače ali tuje inštitucije, akreditacijske službe, 
ocenjevalce ali potencialne nove ocenjevalce in strokovnjake, 35 smo jih registrirali, nekaj pa jih je še v 
postopku registracije.  
 
Pri iskanju novih ocenjevalcev/strokovnjakov se najpogosteje obračamo bodisi neposredno na tuje 
akreditacijske službe ali pa za pomoč zaprosimo že registrirane ocenjevalce. Pogosto se tudi neposredno 
obrnemo na domače in tuje inštitucije ter združenja, kjer presodimo, da bi lahko našli primerne 
strokovnjake.  
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V preteklem letu smo povpraševali po novih ocenjevalcih širom po Evropi, še vedno pa si prizadevamo 
dobiti dobre ocenjevalce iz HAA ali ATS, predvsem zaradi jezika in cene, ki je enaka, kot za domače 
ocenjevalce. V sklopu začetnih dogovorov o pogojih sodelovanja, kompetencah in razpoložljivosti 
opravimo tudi pogajanja o honorarjih tujih ocenjevalcev, ki so v izhodišču pogosto nastavljena občutno 
višje od domačih (tudi več kot 100 %). S pogajanji smo skoraj v vseh primerih dosegli znižanje izhodiščnih 
cen, ki pa so še vedno višje od tarife za domače ocenjevalce. 
 
Kadar pričnemo sodelovati z ocenjevalci, ki so že registrirani pri matični akreditacijski službi, se na 
nekaterih, strokovno bolj zahtevnih pod-področjih akreditiranja po potrebi odločimo tudi za to, da 
kandidata za ocenjevalca najprej registriramo kot strokovnjaka, nato pa dela pod nadzorom že 
registriranega strokovnega ocenjevalca. S tem preverimo: 

-  kako ocenjevalec razume in upošteva naša pravila izvedbe ocenjevanja, 
-  zagotovimo pa tudi, da se med ocenjevalcema harmonizirajo strokovni vidiki ocenjevanja. 

 
Pred prvim ocenjevanjem tuje ocenjevalce seznanimo s postopkom akreditacije in načinom izvajanja 
ocenjevanj pri strankah ter njihovimi zadolžitvami oziroma obveznostmi, kot tudi z našimi pravili za 
poročanje z ocenjevanj. Poskrbimo, da lahko pravočasno vzpostavijo kontakt z vodilnim ocenjevalcem, 
če bodo v vlogi strokovnega ocenjevalca ali z ocenjevalcem, s katerim bodo sodelovali med 
ocenjevanjem, če so strokovnjaki. Vsaj na njihovem prvem ocenjevanju poskrbimo, da ima vsak nov 
ocenjevalec člana ocenjevalne ekipe, ki ga uvaja v naše postopke in spremlja njegovo delo, da bi si 
ustvaril mnenje o njegovih kompetencah, kar zapiše v svojem poročilu. 
 
Poleg iskanja ocenjevalcev za nova strokovna področja, se kaže veliko potreb za menjave ocenjevalcev, 
ki izvajajo ocenjevanja že več let zapored. Trenutno iščemo bolj ali manj uspešno in v okviru 
razpoložljivega časa nove ocenjevalce / strokovnjake na približno 50 področjih, pri čemer pomagajo tudi 
organizatorji postopkov akreditiranja.  
 
Zaradi velikega pomena zadostnega števila ocenjevalcev na posameznih področjih akreditiranja smo v 
akcijskem načrtu v zvezi s tem predvideli dve aktivnosti, s katerima se bomo pričeli aktivno ukvarjati v 
letu 2023, in sicer: 

- Izboljšanje načinov pridobivanja kandidatov za ocenjevalce, ki jih usposobi SA in 
- Izboljšanje strategije za pridobivanje tujih ocenjevalcev in okrepitev načinov za dostop do 

informacij o tujih ocenjevalcih. 
 
Ne glede na to, da ti dve aktivnosti v 2022 še nista bili aktualni, smo že uspeli vzpostaviti učinkovito 
izmenjavo ocenjevalcev in podatkov o njihovi usposobljenosti s hrvaško akreditacijsko službo. 
 
Planiranje in spremljanje usposabljanj 
SA usposablja predvsem domače kandidate za vodilne in strokovne ocenjevalce, vsekakor pa na svoje 
tečaje za ocenjevalce povabimo tudi kandidate za ocenjevalce iz Hrvaške, kadar dovolj dobro razumejo 
slovenski jezik. Kandidate, ki opravijo tečaj za ocenjevalce, povabimo v primeru, da se izkaže, da imajo 
primerno predznanje in osebnostne lastnosti na praktični del usposabljanja, ki zajema opazovanja 
izvedbe ocenjevanj drugih izkušenih ocenjevalcev ter ocenjevanja pod nadzorom že registriranih 
ocenjevalcev. Kandidati dobijo z ozirom na svojo pripravljenost različne naloge že v fazi opazovanja, da 
se čim bolje pripravijo na ocenjevanje pod nadzorom. Na podlagi vsaj enega pozitivnega mnenja 
ocenjevalca, pri katerem kandidat dela pod nadzorom, je možna njegova registracija in s tem pričetek 
samostojnih ocenjevanj.  
 
V letu 2022 smo usposabljali notranjih 5 sodelavcev za vodilne ocenjevalce na področju preskušanja, 
kontrole in certificiranja. Eden izmed njih je že pridobil registracijo na področju kontrole. Dodatno k temu 
usposabljamo še 8 zunanjih kandidatov za vodilne ocenjevalce.  
 
Stalno se trudimo iskati možnosti za razširitev obsega registracije tudi drugih na SA zaposlenih 
ocenjevalcih (za nove kategorije oz. na nova področja akreditiranja). V tem smislu smo v letu 2022 pričeli 
usposabljati naše novo zaposlene sodelavce za področje certificiranja proizvodov.  
 
Dobro in hitro usposobljeni domači ocenjevalci so nujno potrebna podlaga za kvalitetno izvedena 
ocenjevanja, zato smo v sklopu akcijskega načrta strategije SA opredelili v zvezi s tem naslednjo 
aktivnost: 

- Povečanje števila usposobljenih domačih strokovnih ocenjevalcev, 
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s katero se bomo sistematično ukvarjali v 2024.  
Ne glede na to smo v 2022 ponovno izvedli tečaj za strokovne in vodilne ocenjevalce. Kandidati so se v 
letu 2022 intenzivno praktično usposabljali, nekateri izmed njih so se že tudi dokaj približali registraciji. 
 
Registracije ocenjevalcev in ostali zapisi o ocenjevalcih 
V sistemu i4 je registriranih 220 ocenjevalcev oziroma strokovnjakov, od tega je bilo na novo registriranih 
35 ocenjevalcev, kar je zaradi intenziviranja iskanja novih ocenjevalcev več kot v 2021. Je pa treba ob 
tem poudariti, da imamo visoke kriterije glede njihove usposobljenosti in neodvisnosti. Posledično smo 
registrirali majhen delež ocenjevalcev, s katerimi smo vzpostavili kontakt.  
Za kandidate in ocenjevalce smo sproti pridobivali vse podatke potrebne za registracijo (kontakti, 
usposobljenost, zapisi in certifikati…) oziroma njeno podaljšanje.  
 
Pri pregledu veljavnosti registracij načeloma pregledamo tudi ažurnost podatkov o ocenjevalcih. V letu 
2022 nismo uspeli pravočasno podaljševati registracij. Več kot nujno je revidirati proces registriranja 
ocenjevalcev, in poiskati poenostavitve oziroma priložnosti za povečanje učinkovitosti in pravočasnosti 
tega procesa. V zvezi s tem vidikom je v i4 že odprta posebna naloga. Aktivnosti so bile že začete in v 
določenem obsegu realizirane s podporo Infraxa, vendar trenutno aktivnosti stojijo zaradi prezasedenosti 
vodje področja Ocenjevalci s kompleksnimi ocenjevanji (nadomeščanje drugega vodilnega ocenjevalca, 
pomanjkanje drugih internih vodilnih ocenjevalcev za specifična področja akreditiranja). 
 
Nadzori nad ocenjevalci (monitoring in pregled zapisov) 
Trenutno opazujemo le delo ocenjevalcev, saj sme po naših postopkih za izvedbo ocenjevanj strokovnjak 
delati samostojno le v omejenem obsegu, o čemer se natančno uskladi z ocenjevalcem, s katerim 
sodeluje.  
 
V primeru ocenjevalcev, ki jih dobimo iz tujine in so že registrirani pri svoji matični akreditacijski službi, 
praviloma že pri prvem ocenjevanju v Sloveniji zagotovimo izkušenega ocenjevalca, ki spremlja znaten 
del njegovega ocenjevanja, da lahko v realni situaciji ovrednoti vsaj določen del njegovih ocenjevalskih 
kompetenc ter, da mu hkrati pomaga čim hitreje in čim bolje vključiti se v naš sistem akreditiranja. 
Rezultati teh nadzorov so bili večinoma ugodni, v nekaterih primerih pa smo ocenjevalcem dali dodatna 
navodila oziroma pojasnila. 
 
Sicer v skladu s pravili opazujemo delo ocenjevalca pri stranki vsaj vsaka 3 leta, s tem da pazimo, da bi 
v 3 letnem obdobju pridobili povratno informacijo o njegovem delu za vsa področja, na katerih je le-ta 
registriran. Razen opazovanja dela ocenjevalca pri stranki tako spremljamo še povratne informacije naših 
strank glede zadovoljstva z ocenjevalci ter evalviramo njihova poročila z ocenjevanj.  
 
V okviru opazovanja dela ocenjevalcev je bilo v letu 2022 planiranih 30 »monitoringov« (opazovanj dela 
ocenjevalca pri stranki). 6 monitoringov izmed teh je še v teku ali pa ocenjevalci, ki so bili planirani za 
monitoring, v letu 2022 niso z nami sodelovali. Prav tako kot v preteklih letih, smo pridobili kar nekaj 
poročil o spremljanju dela ocenjevalcev tudi od HAA. Poročila so v vseh primerih izkazovala ustrezno 
delo ocenjevalcev, vendar smo zaradi tega, da bi ugotovili, kako se ti ocenjevalci znajdejo v sistemu 
akreditiranja SA, vseeno organizirali monitoring, če je bil zanje planiran v 2022. 
 
Pri izvedbi opazovanj ocenjevanj pri stranki so pretežno sodelovali ocenjevalci, ki so zaposleni na SA ter 
izkušeni pogodbeni vodilni in strokovni ocenjevalci.  
 
V 2022 je bilo potrebno izvesti ali dokončati pregled 54 kompletov poročil ocenjevalcev o izvedbi 
ocenjevanj. Le posamična poročila o evalvaciji zapisov ocenjevalcev so še v zaključni fazi obdelave. Pri 
planiranju smo na tem področju upoštevali tudi pobude vodij področij, ki so pri pregledovanju zadev za 
odločitev v zapisih posameznih ocenjevalcev opazili pomanjkljivosti. 
 
Pri pregledovanju poročil ocenjevalcev so sodelovali zaposleni na SA in pogodbeni ocenjevalci, saj smo 
le tako lahko zagotovili pravočasno realizacijo in zadostno poznavanje področja akreditiranja, kjer je bil 
potreben pregled poročil ocenjevalca. 
 
Pri pregledovanju zapisov ocenjevalcev si za v prihodnje želimo, da bi v večji meri sodelovali organizatorji. 
Pri tem se zavedamo, da lahko organizatorji prepoznajo le nekatere splošne pomanjkljivosti v zapisih, saj 
niso strokovno usposobljeni ocenjevalci. Pregled zapisov s strani organizatorjev je lahko tako le 
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vzporeden mehanizem izboljšanja poročil ocenjevalcev, ki ne bo mogel nadomestiti evalvacije poročil, 
narejene s strani (za konkretno področje) registriranega ocenjevalca. 
 
V letu 2022 smo nadaljevali planiranje spremljanja dela ocenjevalcev preko informacijskega sistema i4, 
s čimer smo omogočili dinamično planiranje oziroma sprotno prilagajanje planov glede na realizacijo in 
povratne informacije o delu ocenjevalcev. V i4 so že sedaj dostopna poročila o spremljanju dela 
ocenjevalcev s pripadajočo oziroma posledično komunikacijo z ocenjevalci, v prihodnje pa bodo na voljo 
tudi kratki povzetki ugotovitev iz monitoringov in evalvacije zapisov, za katere želimo, da bi koristili pri 
planiranju ocenjevanj, služili pa bi tudi vodilnim ocenjevalcem, ki bi s pomočjo teh informacij lažje vodili 
svoje ocenjevalne ekipe.  
 
Skrb za organizacijo opazovanj dela ocenjevalcev pri strankah nam je že uspelo dokaj solidno porazdeliti  
med pooblaščeno osebje SA, v zvezi s tem je bil tudi nadgrajen i4. Nadalje želimo s pomočjo i4 prenesti 
bistvene opombe o delu ocenjevalca na postopek ocenjevanja, kjer bodo lažje dostopni za VP, ki določajo 
ocenjevalne ekipe in za organizatorje, ki komunicirajo z ocenjevalci.  
 
Ugotavljamo, da je delo naših ocenjevalcev na visokem nivoju, saj so bili le redko potrebni bolj poglobljeni 
ukrepi oziroma pojasnila. Večinoma smo dali ocenjevalcem le dodatne obrazložitve naših postopkov in 
napotke za nadaljnje delo. V nekaj primerih smo se odločili za sprotno pregledovanje poročil o 
ocenjevanju in usklajevanje glede ustrezne vsebine, kar se je izkazalo za zelo uspešno ter ocenjevalcem 
prijazno. 
 
Kar nekaj ocenjevalcev je namreč pohvalilo naše povratne informacije in trud, vložen v medsebojno 
usklajevanje glede vsebine ocenjevanj in poročil, se pa najdejo tudi takšni posamezniki, ki menijo, da je 
naš pristop preveč kritičen do njihovih poročil. 
 
Eden izmed pomembnih vidikov spremljanja dela ocenjevalcev je tudi ugotavljanje potreb po 
harmonizaciji ocenjevalcev, zato smo v okviru akcijskega načrta uresničevanja strategije SA opredelili 
naslednjo aktivnost: 

- Okrepiti harmonizacijo dela ocenjevalcev in nadzor nad vzdrževanjem usposobljenosti aktivnih 
ocenjevalcev. 

Naloga bo postala prednostna v 2024, kljub temu pa smo že uspeli povečati aktivnosti monitoringa 
ocenjevalcev in evalvacije njihovih poročil z ocenjevanj ter število sestankov z ocenjevalci.  
 
Organizacija sestankov in tečajev za ocenjevalce 
V letu 2022, ki je še bilo zaznamovano z epidemijo COVID-19, so bili nekateri sestanki z ocenjevalci še 
izvedeni na daljavo. Tekom leta smo imeli tudi nekaj krajših sestankov z različnimi manjšimi skupinami 
ocenjevalcev, v mesecu decembru pa sestanek z vsemi ocenjevalci.  
 
V preteklem letu smo ponovno vložili veliko dela v čim bolj učinkovito praktično usposabljanje kandidatov 
iz tečaja za ocenjevalce, ki je bil izveden v 2020 in v 2022. Pri tem iščemo čim več in čim boljše možnosti 
za opazovanja in delo pod nadzorom kandidatov, kar je skupaj z opazovalci za namen monitoringov in 
uvajanjem novih tujih ocenjevalcev precej obremenjevalo postopke akreditiranja (koordinacija, število 
članov ocenjevalnih ekip). 
 
Obveščanje/informiranje ocenjevalcev 
Preko i4 in na spletni strani SA stalno obveščamo ocenjevalce o pomembnih spremembah naših 
dokumentov in postopkov ocenjevanj, s čimer zagotavljamo, da so na tekočem z aktualnimi pristopi k 
izvedbi ocenjevanj. 
 
Z novostmi, ki so zadevale manjše skupine ocenjevalcev, so jih vodje področij seznanjali tudi po 
elektronski pošti.  
 
Določen del leta in za določene stranke so ocenjevanja še tekla na daljavo, pri čemer smo skrbeli, da so 
v uvajalni fazi taka ocenjevanja vodili notranji vodilni ocenjevalci, ki so s člani ocenjevalne ekipe tesno 
sodelovali in jih vodili pri pripravi ocenjevanja na daljavo, s čimer smo zagotovili čim večjo učinkovitost in 
ustreznost spremenjenega pristopa k izvedbi ocenjevanj.  
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Posebnosti pri ocenjevalcih in okoliščine, ki predstavljajo tveganje 
Posebnost tega področja je, da je iskanje ocenjevalcev dolgotrajen proces, ki ni odvisen samo od osebe, 
odgovorne za ocenjevalce, ampak še od veliko drugih dejavnikov (odzivnost akreditacijske službe, 
odzivnost ocenjevalca, razpoložljivost vodje področja, itd.). Največje tveganje seveda predstavlja dejstvo, 
da ne moremo pridobiti ocenjevalca v času, ko ga moramo angažirati za ocenjevanje; naslednje pa je, 
da sicer pridobimo ocenjevalca, vendar se kasneje na ocenjevanju izkaže, da ali nima zadostnega 
strokovnega znanja, ali pa osebnostne lastnosti niso primerne za ocenjevalca. 

4.6.3 Razvoj področja 
 
Vpeljava sprememb, novih dejavnosti/področij 
Ena izmed temeljnih in zelo perečih trenutnih nalog na področju ocenjevalci je nadoknaditi kadrovski 
primanjkljaj in doseči stabilnost osebja, ki dela z ocenjevalci. Vodjo področja je potrebno sprostiti večine 
ocenjevalskih nalog. Le tako bo mogoče učinkovito delo, nadgrajevanje usposobljenosti sodelavcev za 
delo z ocenjevalci, odpravljanje zaostankov, izvajanje sistemskih nalog, odpravljanje potencialnih 
neskladnosti, pregledovanje in po potrebi prenavljanje delovnih postopkov in uvajanje izboljšav. Pripraviti 
se bo treba tudi na pričetek aktivnosti iz akcijskega načrta uresničevanja dolgoročne strategije SA. 
 
Stanje dokumentov mednarodnih organizacij (npr. EA, IAF, ILAC) 
Za področje so relevantni naslednji mednarodni dokumenti: 

- ILAC G3:08/2020: Guidelines for Training Courses for Assessors Used by Accreditation Bodies 
- IAF MD 20:2016: Generic Competence for AB Assessors: Application to ISO/IEC 17011 

 
Informacije v povezavi z mednarodnimi organizacijami (namere, stališča, sodelovanje) 
Specifično sodelovanje z mednarodnimi organizacijami ni prevideno. Predvidena pa je poglobitev 
sodelovanja z drugimi akreditacijskimi službami, da bi dosegli večji obseg izmenjave ocenjevalcev 
oziroma informacij o izvedbah monitoringov. Dodatno k temu si želimo pridobiti informacije o pristopih 
drugih akreditacijskih služb k obvladovanju ocenjevalcev, kar bi nam lahko pomagalo k optimizaciji lastnih 
postopkov dela.  
 
V letu 2019 smo podpisali pismi o nameri s srbskim in bosansko-hercegovskim akreditacijskim organom 
glede sodelovanja in medsebojne pomoči. Zaradi epidemiološke situacije in njenih posledic je bilo treba 
usmeriti naše moči na druga področja delovanja.  
 
Viri in delovanje sistema za področje 
Razpoložljivost, usposobljenost, izobraževanja in potrebe, povezane s kadri (osebje SA, 

ocenjevalci) 
Operativni pomočnik na področju Ocenjevalci se je zaradi pretežnega angažiranja v vlogi vodilnega 
ocenjevalca in usposabljanja na področju ocenjevanj certifikacijskih organov lahko osredotočil predvsem 
na koordiniranje praktičnega usposabljanja kandidatov za ocenjevalce, kar je delal pod nadzorom vodij 
področij in na organizacijo sestankov z ocenjevalci. Kot operativna pomoč na področju ocenjevalci smo 
zato uvajali izkušeno organizatorko postopkov akreditiranja, ki pomaga na področju iskanja novih 
ocenjevalcev, podaljševanja registracij ocenjevalcev in organiziranja spremljanja dela ocenjevalcev. 
 
V sodelovanju z zgoraj omenjeno sodelavko bomo glede na trenutno stanje razmislili tudi o tem, pri 
katerih aktivnostih bi lahko pomagali drugi zaposleni SA (spremembe sedanjih postopkov dela), kot tudi 
o novih zaposlitvah (oziroma pomoči novo zaposlenih sodelavcev na področju dela z ocenjevalci). Le na 
tak način bo možno sčasoma zmanjšati zaostanke in zagotoviti pravočasno izvedbo stalnih in razvojnih 
nalog, kot tudi stalno izpolnjevanje mednarodnih zahtev za obvladovanje področja ocenjevalci. 
 
Na področju ocenjevalci je potrebno stalno sodelovati z različnimi in praktično z vsemi sodelavci, zato se 
stalno soočamo z zastoji pri izvajanju svojih aktivnosti tudi zaradi prezasedenosti teh sodelavcev. 
Težavno je najti notranje osebje za spremljanje dela drugih ocenjevalcev ter za pripravo strokovnih vsebin 
sestankov z ocenjevalci. Zastoji se porajajo tudi pri potrjevanju ustreznosti kompetenc kandidatov za 
ocenjevalce, ki prihajajo iz tujine. Iz tega izhaja spoznanje, da so zaostanki pri izvajanju aktivnosti na 
področju ocenjevalci pomembno povezani s pomanjkanjem časa drugih sodelavcev, katerih sodelovanje 
je nujno potrebno za ustrezno obvladovanje raznih vidikov izvajanja dejavnosti in skrbi za ocenjevalce.  
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V našem sistemu imamo sicer registriranih 220 vodilnih in strokovnih ocenjevalcev ter strokovnjakov. 
Nekateri od njih so zelo zasedeni, zato njihova razpoložljivost ni vedno v skladu z našimi plani. V večini 
primerov pa s tem nimamo težav. 
 
Stanje sistemskih dokumentov SA 
Revidiran je bil dokument Ocenjevalci D03-04. V prihodnjem obdobju bo potrebno revidirati tudi nekatere 
obrazce.  
 
4.6.4 Splošen zaključek o izpolnjevanju ciljev in politik na področju (v primeru neizpolnjevanja 

opredeliti ključne naloge) 
Cilji glede ocenjevalcev so izpolnjeni, kolikor je v danih okoliščinah le mogoče. Pri iskanju ocenjevalcev 
v tujini je glavna težava odzivnost oseb v akreditacijskih službah, na katere se v zvezi s tem obrnemo. V 
Sloveniji bi bilo potrebno več časa posvetiti inštitutom, univerzam in drugim poslovnim subjektom, ki bi 
lahko bili vir novih ocenjevalcev. Pri tem pa se moramo zavedati, da se bomo pri potencialnih kandidatih 
iz univerz soočili s pomanjkanjem znanja teh oseb o zahtevah za akreditacijo, pri inštitutih in drugih 
poslovnih subjektih pa s povečanim obsegom ugovorov na sestavo ocenjevalne ekipe zaradi 
potencialnega konflikta interesov. 
 
V bližnji prihodnosti bo poleg stalnih nalog potrebno znaten del delovnega časa posvetiti razvojnim 
nalogam.  
 
4.7 Sistem vodenja kakovosti 
 
4.7.1 Celovit pregled delovanja na področju sistema vodenja kakovosti v letu 2022 
 

Stanje sistema vodenja na dan 31. 12. 2022 Podatki 
za 2021 

Podatki 
za 2022 

Stanje dokumentacije 
Število veljavnih S dokumentov 14 14 
Število veljavnih OA dokumentov 12 12 
Število veljavnih D dokumentov 33 33 
Število veljavnih OB dokumentov 114 117 
Število veljavnih P dokumentov 12 12 
Število veljavnih dokumentov zunanjega izvora 532 438 

Spremembe dokumentov 
Število spremenjenih/novo izdanih S dokumentov 12 / 0 4 / 0 
Število spremenjenih/novo izdanih OA dokumentov 4 / 0 4 / 0 
Število spremenjenih/novo izdanih D dokumentov 16 / 1 12 / 0 
Število spremenjenih/novo izdanih OB dokumentov 24 / 6 18 / 4 
Število spremenjenih/novo izdanih P dokumentov 5 / 0 3 / 0 
Število spremenjenih/na novo vključenih dokumentov zunanjega izvora 18 - & 

Obseg dela pri notranji presoji 
Število vključenih presojevalcev v izvedbo 11* 17 
Število vključenih opazovalcev/kandidatov 3 4 
Število porabljenih ur presojevalcev za izvedbo 318 400 
Število dni opazovanj ocenjevanj za namen notranje presoje 6,5 0 
Število izvedenih vertikalnih presoj postopkov 9 22 

Razpoložljivost presojevalcev 
Število novih/vseh notranjih presojevalcev brez omejitev 0 / 10 3% / 15 
Število novih/vseh notranjih presojevalcev z omejitvijo 1 / 6 1% / 7 
Število novih/vseh zunanjih presojevalcev brez omejitev 1 / 2 0 / 2 

Stanje sistemskih nalog                                                                                                (na 31.12.2021)    (na 31.12.2022) 
Število vseh nalog 106 116 
Število NSKL 46 49 
Število PPU 25 28 
Število MI 35 38 
Število nalog v mirovanju - 1 

Nove/zaprte sistemske naloge 
Število vseh novo-odprtih/zaprtih nalog 24 / 24 42 / 23 
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Število novo-odprtih/zaprtih NSKL 11 / 3 20 / 12 
Število novo-odprtih/zaprtih PPU 6 / 10 9 / 5 
Število novo-odprtih/zaprtih MI 7 / 11 13 / 7 

Trajanje obravnave sistemskih nalog                                                                            (na 31.12.2021)    (na 31.12.2022) 
Število nalog s trajanjem obravnave več kot 1 leto 82 78 
Število NSKL s trajanjem obravnave več kot 1 leto 35 32 
Število PPU s trajanjem obravnave več kot 1 leto 19 21 
Število MI s trajanjem obravnave več kot 1 leto 28 25 

Pritožbe, prizivi 
Število vseh 'pritožb' 9 2 

Število pritožb na delo akreditiranega organa 0 0 
Število pritožb na delo SA 1 0 
Število informacij o neupravičenem sklicevanju na akreditacijo 3 2 
Število informacij o neupravičeni uporabi logotipa SA 2 0 
Drugi izrazi nezadovoljstva (npr. informacije o delu akreditiranih organov) 3 0 

Število prizivov 0 1 
 
Notranje presoje 
 
Notranja presoja za leto 2022 je terminsko potekala v večjem delu v enotnem terminu, tj. od 17. 10. – 17. 
11. 2022, presoja nekaterih elementov pa je bila zaradi zasedenosti presojevalcev z drugimi nalogami 
zaključena do sredine decembra. Vsebinsko je bila presoja izvedena v skladu s planom notranje presoje. 

Notranja presoja za leto 2022 je bila osredotočena na presojo postopka akreditiranja, izvedeno preko 22 
vertikalnih presoj, in presojo procesa odločanja. Poleg tega je plan presoje tudi vključeval številne 
konkretne usmeritve in poudarke za izvedbo. 

V presojo je bilo vključenih 17 presojevalcev in 4 pripravniki. Skupno je bilo za pripravo in izvedbo 
porabljeno približno 400 ur, kar je sicer več kot leto prej (318 ur), kar pa je bilo pričakovano, saj je bilo v 
presojo vključenih 7 dodatnih zaposlenih. V to kvoto ni štet čas, porabljen s strani vodje področja 
kakovosti za pripravo plana presoje, usposabljanje kandidatov, pregled ugotovitev, pisanje poročila in 
podobno. 

Dne 15. 12. 2022 je bil izveden usklajevalni sestanek s presojevalci, na katerem so bili pregledani vsi 
predlogi za nove sistemske naloge. Za vsak predlog je bilo skupno odločeno, katere naloge se bo 
obravnavalo kot nove sistemske naloge, pri katerih se izvede le korekcije in katere ugotovitve se nanašajo 
na že obstoječe sistemske naloge in se jih tako obravnava v okviru že obstoječih nalog. 

Opredeljenih je bilo 17 novih opažanj, od tega 7 neskladnosti, 5 preventivnih ukrepov in 5 možnosti za 
izboljšavo, kar je primerljivo glede na predhodno presojo, ko je bilo podanih skupno 22 ugotovitev. 

Poročanje na vodstvenem pregledu služi hkrati tudi seznanitvi vseh zaposlenih z vsebino ugotovitev 
notranje presoje, zato jih v nadaljevanju vsebinsko povzemam. 
 
Zunanje evalvacije 
 
V letu 2022 je potekala peer-evalvacija, in sicer od 14. do 18. marca 2022 na daljavo za vsa področja 
akreditiranja, razen za CO, ki je bilo izvedeno od 22. do 24. marca 2022 na daljavo. Dodatno je bilo 6. in 
7. septembra 2022 izvedeno fizično opazovanje ocenjevanja za področje LM. Ugotovljeno je bilo 7 
neskladnosti in podanih 9 komentarjev. Evalvacijska skupina je zahtevala dopolnitve ukrepov za 6 od 7 
neskladnosti. Vse neskladnosti so bile po tem krogu dopolnitev zaprte. Končno verzijo evalvacijskega 
poročila smo prejeli 22. decembra 2022. V letu 2022 smo predvsem vodje področij porabili precej časa 
za ustrezno izvedbo vseh ukrepov in poročanje. 
 
Junija 2023 bo predvidoma izvedena FALB evalvacija (na področju okoljskih preveriteljev). 
 
Prizivi 
V začetku leta 2022 je bil vložen en priziv, ki je bil s strani Sveta SA zavrnjen. Pri tem smo prvič izvedli 
postopek skladno s pravili, ki so bila na novo opredeljena konec leta 2016. Izkazalo se je, da so 
postopki/pravila v splošnem ustrezno opredeljeni, zaznali pa smo nekaj možnosti za izboljšave, ki se 
bodo upoštevale ob revizijah dokumentov. 



53 
 

 
Pritožbe 
V letu 2022 smo odprli 2 zadevi pod pritožbami. Pri obeh zadevah je šlo za informacije o neupravičenem 
sklicevanju na akreditacijo. 
Obseg vloženega dela v obravnavo pritožb in/ali drugih informacij je bil v letu 2022 bistveno manjši kot v 
preteklih treh letih. 
 
4.7.2 Varovanje nepristranskosti ter stanje registra tveganj in ukrepov v povezavi s tveganji in 

priložnostmi 
V letu 2021 je bil pripravljen enoten oziroma združen register tveganj SA z upoštevanjem vsebin v 
splošnem registru tveganj, registru finančnih tveganj (iz januarja 2021) in načrtu integritete. Trenutno je 
v uporabi 4. verzija registra. 
V registru tveganj je bilo na dan 31. 12. 2022 opredeljenih skupno 39 tveganj, kar jih je 7 več kot v letu 
2021. 
Priložnosti se beležijo v informacijski sistem i4 kot možnosti za izboljšavo na enak način kot druge vrste 
ugotovitev (tj. neskladnosti in preventivni ukrepi). 
 
Register tveganj vsebuje ločeno tveganja, ki se navezujejo na varovanje nepristranskosti (trenutno jih je 
5), in splošna tveganja v povezavi z dejavnostjo SA (trenutno jih je 33). Tveganja za nepristranskost so 
bila prepoznana iz različnih virov (upoštevajoč lastništvo, upravljanje, vodenje, osebje, finance, pogodbe, 
zunanja izvajanja in izobraževanja), k identifikaciji teh tveganj pa so bili spodbujeni tudi člani Sveta SA. 
Podobno so bila tudi tveganja v povezavi z dejavnostjo SA prepoznana na različnih področjih in tako 
izvirajo npr. iz strukture, virov, procesov in sistema vodenja. 
Štiri tveganja imajo opredeljeno nizko stopnjo tveganja, zato uvedba dodatnih ukrepov ni potrebna. 20 
tveganj ima opredeljeno srednjo stopnjo, 14 pa visoko stopnjo tveganja. Za vse te je predvidena uvedba 
dodatnih ukrepov, katerih izvedba oziroma nadzor nad izvajanjem sta zagotovljena preko sistemskih 
nalog v i4. Večina ukrepov je še v izvajanju, zato posledično večina tveganj še ni ustrezno obvladovana 
oziroma ni z izvedbo dodatnih ukrepov zagotovljena njihova odprava oziroma vsaj njihovo zmanjšanje. 
Postopek za obvladovanje tveganj D02-07 je potrebno revidirati, da bo razviden način obravnave 
opredeljenih ukrepov oziroma vzpostavljena povezava z informacijskim sistemom in beleženjem ter 
obvladovanjem teh ukrepov v modulu sistemskih nalog. 
Register tveganj bo ponovno posodobljen (izdana nova rezija) po zaključku tega vodstvenega pregleda 
(za leto 2022). 
 
Ker je SA javni zavod, moramo v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije voditi register 
tveganj, ki izhaja iz načrta integritete. Do leta 2021 smo vodili ta register kot samostojni element sistema 
vodenja, v letu 2021, pa so bila tveganja iz načrta integritete prenesena v register tveganj SA, vsa nova 
prepoznana tveganja v splošnem registru tveganj SA, ki se navezujejo na področje nepristranskosti, pa 
so bila vnesena tudi v register tveganj iz načrta integritete, ki se ga vodi na spletni strani Komisije za 
preprečevanje korupcije. Register tveganj iz načrta integritete ažuriramo dvakrat letno, in sicer ob pripravi 
poročila za vodstveni pregled in ob pripravi poročila za KPK, ki ga mora skrbnik načrta integritete oddati 
vsako leto do 5. junija. Iz trenutnega stanja načrta integritete sledi, da vodimo na seznamu 5 tveganj, ki 
so še v obravnavi. Status teh nalog je razviden iz spodnje tabele. Za vsa opredeljena tveganja se ukrepi 
vodijo v informacijskem sistemu i4, kar je razvidno iz oznak nalog pri posameznem opisu tveganja. 
Pogosto je potrebno roke za izvedbo ukrepov podaljševati. Pri nekaterih tveganjih so bili nujni ukrepi že 
izvedeni in smo s tem že zmanjšali stopnjo tveganja, za izvedbo pa ostajajo še nekateri dodatno 
opredeljeni ukrepi. 

 
4.7.3 Stanje, trendi in obvladovanje potencialnih in dejanskih neskladnosti ter predlogov za 

izboljšave (priložnosti) 
 
Na področju sistemskih nalog se je v letu 2022 izvajal nadzor nad njihovim izvajanjem sistematično v 
okviru kolegijev. V prvi polovici leta je bilo izvedenih 6 nadzorov oziroma pregledov stanja sistemskih 
nalog, kasneje pa nekaj pregledov (tudi individualnih) s fokusom na nalogah iz zadnje evalvacije. Sledimo 
cilju, da se vsakemu zaposlenemu opredeli po ena naloga, ki jo prioritetno obravnava. Zadolženi poleg 
tega tudi vsak teden dobivajo individualne opomnike o nalogah z bližajočimi se roki za izvedbo in o 
nalogah, kjer so roki že pretekli. 
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V 2022 smo učinkovito zaključili obravnavo 23 sistemskih nalog, na novo pa opredelili 42 novih nalog. 
Glavnina novih nalog izvira iz notranje presoje za leto 2021 (22) in peer-evalvacije (16). Naloge notranje 
presoje za leto 2022 v i4 še niso bile vnesene. 

Na koncu leta 2022 je bilo med 115 aktivnimi opažanji 49 neskladnosti, 28 preventivnih ukrepov in 38 
možnosti za izboljšavo, 1 naloga pa je v mirovanju. Gre za nekoliko večje število odprtih nalog, kot ob 
koncu leta 2021, vendar ni bistvenih razlik. Nekolikšno povečanje je bilo pričakovati že zaradi dejstva, da 
je bila v 2022 izvedena peer-evalvacija. 

Za naloge, ki so bile odprte od leta 2019 naprej, se ob izvedbi analize opredeli nalogi tudi prioriteta glede 
na oceno tveganj, povezanih z nalogo. Trenutno je tako 17 nalog z opredeljeno visoko prioriteto 
obravnave, 20 s srednjo prioriteto in 14 z nizko prioriteto obravnave. Za naloge, odprte pred letom 2019, 
prioriteta še ni bila naknadno opredeljena, čeprav je bilo to predvideno. 

Tudi za leto 2023 ostaja cilj, da je nujno potrebno zagotoviti bolj prioritetno obvladovanje nalog s strani 
zadolženih in izboljšati pravočasnost izvajanja sistemskih nalog. Nadzor nad izvajanjem nalog naj se še 
naprej redno izvaja v okviru kolegijev. Potrebno bi se bilo osredotočiti zlasti na izvedbo ukrepov za 
neskladnosti in za naloge z opredeljeno visoko prioriteto za izvedbo. Še vedno je potrebno nameniti 
pozornost čim enakomernejši razporeditvi nalog med zaposlenimi. Hkrati je potrebno vodji področja 
kakovosti zagotoviti dovolj časa za delo na področju kakovosti in jo razbremeniti ostalih nalog. 
 
4.7.4 Stanje tekočih projektov 
 
V letu 2022 smo na področju sistema vodenja izvajali naslednje aktivnosti: 

- revidirani so bili številni sistemski dokumenti (skupno 41), med njimi so bili nekateri deležni 
obsežnih sprememb in izboljšav, nekateri pa so bili revidirani več kot enkrat; 

- v oktobru izvedli notranjo presojo za leto 2022, ki je bila zaključena do konca decembra; 
- izvedli vodstveni pregled; 
- izvajali številne aktivnosti v zvezi z evalvacijo; 
- revidirali dokumentacijo s področja varovanja osebnih podatkov; 
- izvajali sestanke delovne skupine za reorganizacijo SA. 

 
Vpeljava sprememb, novih dejavnosti/področij 
V letu 2022 ni bilo vpeljanih pomembnih sprememb v sistem vodenja. 

Za v prihodnje projekt nadgradnje in prenove informacijskega sistema predvideva precej sprememb na 
področju obvladovanja sistema vodenja, predvsem na področju sistemskih nalog in dokumentacije. V 
povezavi z nadgradnjo osnovnega procesa, pa je prav tako pričakovati spremembo številnih pristopov, 
ki bodo zahtevali najmanj revizijo obstoječih postopkov. 
 
Stanje sistemskih dokumentov SA 
Trenutno stanje sistemskih dokumentov je v splošnem zadovoljivo, čeprav bi bile pri nekaterih 
dokumentih potrebne obsežne revizije. V letu 2022 je bila večina dokumentov zunanjega izvora 
pregledana in urejena, dokončna preureditev pa še ni bila izvedena. Sistemski dokumenti se zadovoljivo 
in s sprejemljivo dinamiko usklajujejo z nastalimi spremembami v postopku akreditiranja in v drugih 
procesih. 

Nekateri sistemski dokumenti s področja sistema vodenja (npr. D02-01, D02-02, D02-07, D07-01, D07-
01d1) ter pravilniki, ki bi bili potrebni revizije, v 2022 niso bili revidirani, saj je za to zmanjkalo časa. 
Prednostno se namreč izvaja revizije dokumentov za potrebe izvajanja postopka akreditiranja. Če bi 
revizije nekaterih področnih dokumentov pregledovali namestniki, bi bile vsebine pregledane bolj 
strokovno, vodji kakovosti pa bi ostalo več časa za revizije drugih, bolj sistemskih dokumentov. 
 
Pričakovane spremembe in potrebe ter ovrednotenje njihovega vpliva na delovanje SA (poraba  
časa, predvideni večji stroški, potreba po spremembi v programu dela) 
Na sistem vodenja kakovosti bodo v splošnem vplivale vse spremembe, ki jih uvajajo mednarodna 
združenja za akreditacijo, kot tudi spremembe slovenske in EU zakonodaje, ki se nanašajo na 
akreditiranje, ter spremembe v povpraševanju po akreditaciji, ki so lahko povezane s prej omenjenimi 
spremembami zakonodaje ali pa s spremembami drugih pogojev v okolju, na primer: 

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

- razvoj novih področij akreditiranja; 
- prilagajanje spremembam na posameznih področjih akreditiranja; 
- naraščanje števila prosilcev za akreditacijo na posameznih področjih akreditiranja in širitve 

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

V letu 2023 bodo na delovanje sistema kakovosti ključno vplivali naslednji dejavniki: 
- organizacijske in druge aktivnosti zaradi izvajanja FALB evalvacije; 
- nadgradnja in razvoj sistema zaradi vzpostavitve novih (pod)področij akreditiranja in 

implementacije sprememb na že vzpostavljenih (pod)področjih (npr. ISO 17029, ISO 15189, 
GDPR, kibernetska varnost, PEFC …) in zaradi potrebnih prilagoditev spremembam v 
dokumentih EA, IAF, ILAC); 

- prenova informacijskega sistema SA, ki bo po pričakovanjih že vplivala na spremembe v 
nekaterih postopkih in procesih; 

- sprememba organizacijske strukture SA – reorganizacija delovnih mest. 
 
4.7.5 Splošen zaključek o izpolnjevanju ciljev in politik na področju sistema vodenja kakovosti 

V letu 2022 je bil sistem obvladovan podobno dobro kot v letu 2021. S takim načinom in obsegom vodenja 
bi bilo potrebno nadaljevati, da bi se učinek v praksi poznal in bi se stanje stabiliziralo. Izvedlo se je še 
vedno lahko le nekatere najnujnejše aktivnosti in prilagoditve sistemske dokumentacije, sistemske naloge 
pa se kljub večjemu vložku energije in časa še vedno niso ustrezno izvajale. Nova področja šibkosti 
sistema niso bila zaznana, se pa tudi niso bistveno izboljšala področja, ki so bila prepoznana kot slabše 
obvladovana že v preteklih letih (obvladovanje področja ocenjevalci, obvladovanje sistemskih nalog, 
zamude na postopkih, nepravočasna revizija dokumentov in podobno). Še vedno ni mogoče ustrezno 
strateško nadgrajevati in razvijati sistema vodenja, da bi zagotovili stabilnost sistema akreditiranja, 
njegovo učinkovitejše vzdrževanje ter uvajanje sprememb. Ker se v sistem vodenja trenutno še vedno 
vlaga le minimalne vire, se v marsikaterem pogledu zato namesto celovitih rešitev sprejme in izvede le 
začasne, ki jih je potrebno posledično večkrat dopolnjevati in spreminjati. 

Ker sistem še ni dosegel stabilnega stanja, vse različne spremembe (spremenjene zahteve za delovanje 
SA, spremenjene zahteve za delovanje OUS, kadrovske menjave, razvoj, IT projekt in podobno) 
prispevajo k slabšemu obvladovanju sistema vodenja in povečujejo možnost za nastanek kritične 
situacije. V letu 2023 bi bilo potrebno pristopiti k celoviti ureditvi problematičnih področij ter ustrezno 
izvesti že vse identificirane pomanjkljivosti sistema (tj. izvesti ukrepe za že vse identificirane 
pomanjkljivosti s področja zagotavljanja kakovosti). Nujno potrebno bi bilo sistemu vodenja s strani vodje 
področja kakovosti posvetiti vsaj enako časa kot v letih 2021 in 2022. Zagotoviti bi morali tudi pogoje, da 
se bodo naloge na področju sistema vodenja izvajale z višjo prioriteto, in zagotoviti še večje angažiranje 
na tem področju s strani vsega ostalega osebja SA. 

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 različnih 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, 
− zagotovitev zadostnega časa tistim zaposlenim, ki bodo sodelovali pri izvedbi FALB evalvacije in 

pri poevalvacijskih aktivnostih. 

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 oz. 
razvojne naloge, 

- pregledovanje evidenc sistema vodenja (npr. dokumentacija na spletni strani, katalog 
akreditiranih organov na spletni strani, šifranti v i4, dokumenti zunanjega izvora v i4, roki v 
akreditacijskem postopku …), 

- 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 FALB evalvacijo. 

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

Stanje na področju informacijskega sistema na dan 31. 12. 2022 Podatki za 
2021 Podatki za 2022 

Informacijski sistem i4 
Število oddanih/izvedenih zahtevkov za odpravo napak 5/5 7/7 
Število oddanih/izvedenih zahtevkov za nadgradnjo oz. spremembe 92/92 179/179 
Število trenutno odprtih sistemskih nalog, vezanih na i4 3 2+2* 
Število odprtih/zaprtih sistemskih nalog, vezanih na i4, v letu / / 
Število novih verzij sistema i4 2 2 
Število novo-uvedenih funkcionalnosti 2 3 
Število ur nedelovanja sistema i4 0 0 

Spletno mesto SA 
Število oddanih/izvedenih zahtevkov za odpravo napak 4/4 0/0 
Število oddanih/izvedenih zahtevkov za nadgradnjo oz. spremembe  0  0**+1 
Število trenutno odprtih sistemskih nalog, vezanih na spletno mesto SA 1 5 
Število odprtih/zaprtih sistemskih nalog, vezanih na spletno mesto SA, v 
letu 0 5*** 

Število novo-uvedenih funkcionalnosti 0 0 
Registracija delovnega časa – moduli Špica   
      Število oddanih/izvedenih zahtevkov za odpravo napak 13/13 20/20 
      Število oddanih/izvedenih zahtevkov za nadgradnjo oz. spremembe 1/0 3/3**** 
Programska in strojna oprema 

Število nadgradenj/nakupov strojne opreme 86/86 6*****+45****** 
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Število nadgradenj/nakupov programske opreme 2/2 7******* 
* Gre za naloge s področja rokov (akreditacijski cikel in roki v postopku) 
** Wordpress se sedaj posodablja avtomatsko, umaknili smo iz spleta linke do spletnih strani strank 
*** tehnična naloga je samo naloga 800-revizijska sled-ostale so iz tehničnega vidika že rešene (ostajajo 
pa odprte zaradi sprememb v dokumentih ali pa v vsebinskem pregledu informacij na spletni strani) 
**** sem je uvrščena tudi celotna nadgradnjo na najnovejšo verzijo Špice 
***** 2x trdi disk, 3x monitor, 1x strežnik (komplet z diski) 
****** drobni material  
******* licence za potrebe delovanja novega strežnika  
 
V  prvi polovici leta 2022 smo imeli na SA več nepredvidenih težav s strežniško infrastrukturo. 
Strokovnjaki so ocenili, da je edina (varna) rešitev situacije takojšnja investicija v novo strežniško 
infrastrukturo. V skladu s Programom dela 2022, za leto 2022 ni bilo predvidenih investicij v strežniško 
strukturo. Redne investicije so bile planirane v višini 17.000 EUR iz proračuna ter v višini 6.500 EUR iz 
lastnih sredstev in so bile planirane za zamenjavo telefonov in nakup pisarniške opreme. Že pred časom 
smo se zavedali, da bo v prihodnosti potreben večji vložek v strežniško infrastrukturo, vendar je bilo takrat 
ocenjeno, da to ne bo potrebno pred letom 2023. V letu 2021 smo na fizičnem strežniku lxc-1 zamenjali 
virtualizacijsko platformo in sicer iz KVM v VMWare 7.0 in s tem izboljšali delovanje. Pri vodstvenem 
pregledu januarja 2021 je bilo ugotovljeno, da sta bil oba strežnika samostojna, zato je bila predlagana 
vzpostavitev strežniške gruče, pri čemer se pridobi večja razpoložljivost okolja in se v primeru izpada 
strežnika celotno okolje prenese na drugega.  
 
Glede na rast organizacije je bilo priporočilo, da se kupi Windows 2019 Standard licenca za virtualne 
strežnike. Ker je celotna infrastruktura tekla na virtualnem strežniku SA-APP, kjer je nameščen IIS (spletni 
strežnik za Špico, i4), MSSQL (SOAP, Špica), UniFi kontroler, se je predlagala segmentacija storitev na 
več strežnikov. Zato bilo potrebno kupiti dodatne Windows Server licence. Na vodstvenem pregledu 2022 
smo sprejeli odločitev, da bomo to (kot nujno investicijo), upoštevali v programu dela za leto 2023. Potem 
pa se je v maju in juniju 2022 zgodilo več nepredvidenih situacij, ki so kazali na to, da je situacija bistveno 
bolj kritična, kot je bilo prvotno ocenjeno. Diskovna polja starejšega strežnika (eden izmed dveh) so se 
odzivali nepričakovano, kar je povzročalo nezanesljivost ter izpade sistema in s tem povezane težave pri 
vsakodnevnem delovanju opreme, ki jo uporabljajo zaposleni (nedostopnost sistema za potrebe dela). 
Za nadaljnjo preprečitev takšnih incidentov, ki so posledica dotrajanosti strojne opreme, je bilo potrebno 
nujno vzpostaviti visoko razpoložljivo okolje. Tveganje, s katerim smo bili soočeni, je bilo preveliko, da bi 
lahko odlašali dalj časa. Junija smo se zato (s primerjavo ponudb) odločili za nakup novega strežnika.  
 
V gruči imamo sedaj dva fizična strežnika z imenom sa-esx02.sa.slo-akreditacija.si ter sa-  esx03.sa.slo-
akreditacija.si. Strežniki so identične konfiguracije in sicer model HP DL360 G10; proizvajalca HP z 
nameščeno programsko opremo za virtualizacijsko okolje VMware, kar predstavlja visoko-razpoložljivo 
virtualizacijsko  okolje. V okolju obstaja tudi starejši strežnik HP DL380G10, proizvajalca HPE na katerem 
je nameščena programska oprema za virtualizacijsko okolje VMware in se v sistemu prestavlja kot 
samostojni strežnik. Vsi strežniški sistemi so dodani v nadzorno ploščo VMware vCenter, kar predstavlja 
lažje upravljanje ter nadzor nad strežniki. Na vse strežnike je nameščena programska oprema vSphere 
8 Essentials Plus. 
 
Samostojni strežnik SA-ESX01 se uporablja za izdelavo varnostnih kopij visoko-razpoložljivega okolja. 
Na njem teče virtualni strežnik za izdelavo varnostnih kopij okolja SA. 
 
Upravljanje s strežniki 
Strežniki se upravljajo preko namenske programske opreme proizvajalca VMware in sicer vCenter Server 
8 Essentials.  
 
Omrežne nastavitve 
Vse omrežne nastavitve strežnikov so identične, razlikujejo se samo po management IP naslovu, ki je 
zapisan v tabeli »Splošne nastavitve.« 
Vsi strežniki na lokaciji Slovenska akreditacija, prostori strežniške sobe imajo 4 omrežne priklope. Zaradi 
omejitve prostora na omrežnem stikalu sta priklopljena le dva omrežna priklopa na strežnik. Na vse 
omrežne kartice je pripeljan označen (IEEE 802.1Q VLAN) promet. Seznam omenjenih VLAN omrežij se 
nahaja v tabeli »Seznam VLANov«. 
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Vsa virtualna omrežja so zaključena na požarni pregradi Sophos, znotraj VLANov je omejen dostop preko 
varnostnih pravilnikov.  
 
Omrežje SA – Gostje je izolirano in ima omogočen samo dostop do interneta preko osnovnih potrebnih 
portov za prosti internet. 
 
Požarna pregrada Sophos se upravlja preko spletnega vmesnika https://fw.slo-akreditacija.si:4444  
Na omrežnih stikalih je nastavljena primerna konfiguracija za segmentacijo omrežja.  
 
Omrežja, ki so potrebna za delovanje podjetja uporabljajo DHCP strežnik na naslovu aktivnega imenika 
SA-DC.sa.slo-akreditacija.si (10.152.3.22) z replikacijskim načinom v primeru izpada primarnega 
strežnika na strežnika SA-DC02.sa.slo-akreditacija.si (10.152.2.22).  
 
Diskovno polje 
Strežnika esx02.sa.slo-akreditacija ter esx03.sa.slo-akreditacija.si so povezani na diskovno polje HP 
MSA  2060 FC. Strežniki so med seboj povezani z FC adapterji. 
 
Nadzorna plošča za upravljanje z diskovnim poljem je dostopa preko management naslovov (SA-DS01-
MSA-A.sa.slo-akreditacija.si oziroma SA-DS01-MSA-B.sa.slo-akreditacija.si). 
 
Diskovno polje HP MSA 2060 FC gradi 8 hitrih SSD diskov proizvajalca SEAGATE v velikosti 1.9TB na 
posamezen disk. Volumen je postavljen v varnostnem načinu RAID 5, njegova končna velikost je 11.4 
TB. Strežnik SA-ESX01.sa.slo-akreditacija.si uporablja lokalno diskovno polje v skupni velikosti 1.29 TB. 
 
Julij in avgust 2021 je bil tako namenjen migraciji iz starih računalnikov na nove delovne postaje. Migracija 
je potekala v treh etapah in je bila zaključena v začetku septembra, ko smo opravili še ponastavitev starih 
računalnikov z namenom odkupa le-teh, ki smo ga izvedli v oktobru in novembru. Vsak zaposleni sedaj 
poseduje prenosni računalnik s polnilno postajo in dva monitorja z diagonalo 27 inčev.  
 
Varnostne kopije podatkov 
Za izdelavo varnostnih kopij virtualnih strežnikov se uporablja virtualni strežnik sa-veeam.sa.slo-
akreditacija.si, za izdelavo varnostnih kopij skrbi Veeam Essentials programska oprema, brezplačna 
različica lahko krije do 10 virtualnih strežnikov. 
 
Varnostne kopije se izvajajo avtomatsko vsak dan ob 22:00 uri. Virtualni strežniki so porazdeljeni v 
posamezne sistemske naloge in se izvajajo v 15 minutnih intervalih. V kolikor se varnostne kopije ne 
izvedejo v celoti sistem avtomatsko obvesti skrbnika strežniškega sistema.  
 
Podatki iz varnostnih kopij se hranijo do 30 dni. Podatki se hranijo na NAS Synology v skupni velikosti 
5.4 TB.  
 
Struktura omrežja: 

 

https://fw.slo-akreditacija.si:4444/
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V letu 2022 smo na modulu za registracijo in beleženje delovnega časa (Špica) vložili 20 zahtevkov za 
odpravo anomalij in prilagoditev, ki so bile ugotovljene tekom uporabe sistema. V novembru je bila ob 
letni reviziji programske opreme opravljena tudi nadgradnja na najnovejšo različico programske opreme. 
V sklopu tega pregleda smo uspeli razviti še a) možnost vnosa različnih kategorij dela v Task manager 
(kar je prej povzročalo težave) in b) prikaz prisotnosti/odsotnosti skupaj s kategorijami (kar je bila 
nedokončana razvojna naloga iz leta 2021). 
 
Konec leta 2022 smo modul Potni nalogi nadgradili še z novo verzijo za uporabo novega REK obrazca. 
Tekom leta je bil za pregledovanje registriranih ur usposobljen tudi novi računovodja. 
  
V računovodskem programu Vasco je bilo izvedeno E-arhiviranje računov za vsa leta uporabe, vključno 
z letom 2021 (E-arhiviranje računov za leto 2022 bo izvedeno po končanem finančnem poročilu)-
sistemska naloga 681. Organizatorji ne izvajajo več potrjevanja računov in stroškov ocenjevalcev. 
 
Na oblaku SA so bile narejene samo varnostne nadgradnje. Število uporabnikov napram letu 2021 se je 
povečalo za 30, tako da je sedaj registriranih 305 uporabnikov. 
 
Spletno mesto se posodablja avtomatsko. V letu 2022 nismo imeli zahtevka za odpravo napak. Iz 
seznama akreditiranih organov smo umaknili spletna mesta organov, ker OUS-i niso sporočali sprememb 
spletnih mest. 
 
 

 
 
Po statistiki sodeč, se je v letu 2022 na naši spletni strani »ustavilo« manj obiskovalcev kot lani (lani 
18490).V tej luči bi bilo v srednje ročni plan sprememb na področju IT-ja dodati tudi prenovo spletne strani 
(letos teče sedmo leto od prenove).  
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Informacijski sistem i4: 
 
V letu 2022 je bilo izvedenih 179 izboljšav v samem i4, kar je 2x več kot v prej rekordnem letu 2022. Podroben opis 
dnevnika sprememb je na voljo pri vodji področja IT. Največji napredek je bil na naslednjih strukturah in vejah 
podatkov: 

• Zavihek obiski ocenjevalcev, bosanski/srbski ocenjevalci (adreme), sosledje statusov vlog ocenjevalca, vnos 
strokovnih področij. 

• Monitoring - dodajanje/preklic - povezava z dogodkom, priprava verzije. 
• Manjše dopolnitve na reportih, dodajanje klasifikacije brez vrednosti iz šifranta. 
• Reprogramirana največja velikost datoteke za pripenjanje Out of memory pri odpiranju dokumenta. 
• Pregled za plan nadzora za namen peer evalvacije 
• Preklic vlog in ocenjevalca, posledično dogodkov monitoringa (vsi statusi). 
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• Nastavitve profila za pregled dogodkov (ocenjevalci) 
• Spletna anketa 
• Avtomatsko pošiljanje anket 
• Implementacija žetonov poocenjevalnih vprašalnikov 
• Šifranti klasifikacij dejavnosti 
• Sprememba periodike monitoringov 
• Samodejno zaključevanje anket 
• Podaljševanje žetonov poocenjevalnih vprašalnikov 
• Predelava preverjanja monitoringov na postopku (tudi v višjih statusih). 
• Reporti pogodb/aneksov - zavezanec DDV, polje, prevod 
• Pregledi anket pod ocenjevalci 
• Statistike iz anket 
• Obveščanja o anketah v primeru slabega rezultata 
• Urejanje vprašalnikov, pravice. 
• Programiranje samodejnih dogodkov ob slabih ocenah poocenjevalnih vprašalnikov 
• priprava/urejanje podatkov za uvoz starih vprašalnikov 
• Dodatna potrditev ekipe (checkbox) 
• Plani nadzora, predvideni datumi, računanje 
• Letni pregledi - čas prejema KU do odločitve (z/brez dopolnitev) – za preračunavanje zamud 
• Sprememba forme postavk obsegov – redefiniranje načina vnosa 
• Spremembe cenika/šifrant cen, 
• Statistika poocenjevalnih vprašalnikov – grafi 
• Nova klasifikacija za zavajanje/nezavajanje dokumentov 
• Priprava vmesnika za spletni portal 

  
Na Slovenski akreditaciji se zavedamo pomena varstva podatkov, s katerimi kot organizacija upravljamo. 
Kot odgovorna organizacija, ki upravlja z velikim številom osebnih in poslovnih podatkov moramo 
poskrbeti in zagotoviti varnost le-teh. Skladno s temi zahtevami smo želeli dovolj zgodaj zagotoviti varnost 
svojih podatkov in s tem zmanjšati poslovna tveganja. V času informacijske družbe je postala varnost 
informacijskih sistemov ključnega pomena za poslovanje podjetji in organizacij. Bolj kot postajajo sistemi 
kompleksni, večja je možnost pomanjkljivosti na področju varnosti in težje jih je odkriti. Varnost celotnega 
informacijskega sistema je le toliko zanesljiva, kot je zanesljiv njen najšibkejši člen. Tako lahko en 
spodrsljaj okrni varnost celotnega informacijskega sistema, zato smo se na Slovenski akreditaciji v 
novembru odločili za varnostni pregled IT sistema. 
 
Na podlagi prejetih ponudb, smo z najugodnejšim ponudnikom na podlagi izvedenega sestanka, dne 15. 
11. 2022, opredelili obseg varnostnega pregleda. Obsežni varnostni pregled je zajel zunanji varnosti 
pregled z opcijo pregleda spletne strani in spletne aplikacije, notranji varnosti pregled in ASAP (Astec 
Security Awareness Program) s socialnim inženiringom, ki je namenjen preverjanju/testiranju in 
izobraževanju uporabnikov. Na podlagi varnostnega pregleda bo izdelano poročilo, ki bo vodstvu podjetja 
predstavilo trenutno stranje informacijske varnosti na področjih, ki bodo predmet pregleda, in priporočila 
za postopanje na področju informacijske varnosti v prihodnosti na podlagi pridobljenih informacij. Skladno 
z izvedenim sestankom ter izpolnjenim vprašalnikom, je zajemala ponudba naslednje sklope varnostnega 
pregleda:  
 
• Zunanji varnostni pregled 

o OSINT o 1x zunanji IP naslov 84.255.230.78  
o Pregled HTTP strežnika  

• Varnostni pregled spletnih aplikacij  
o Pregled spletne strani https://slo-akreditacija.si (Brez pregleda podporne infrastrukture)  
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o Pregled spletne aplikacije Nextcloud.slo-akreditacija.net (pregled podporne infrastrukture)  
- kot gost 
- kot uporabnik  

o Pregled spletne aplikacije i4.slo-akreditacija.si (pregled podporne infrastrukture)  
- kot gost  
- kot uporabnik  

• Notranji varnostni pregled  
o Pregled strukture notranjega omrežja  
o Pregled strežnikov 6x  
o Pregled mrežnih naprav 6x  
o Pregled živih naprav 31x (računalniki, tiskalniki, NAS)  
o Pregled 3x VLAN + 3x podomrežja  
o Pregled WIFI omrežja 2x 

 
Poseben sklop tega pregleda pa je bil načrt vzpostavitve postopkov in politik varovanja informacij najprej 
preko analize obstoječega stanja varovanja informacij. 
PRO.Astec je v sklopu analize izvedel naslednje aktivnosti:  

• Pregled obstoječe dokumentacije naročnika  
• Izvedba intervjujev z lastniki procesov in pregled na lokaciji naročnika  
• Izvedba analize  
• Priprava poročila analize razkoraka  
• Predstavitev poročila naročniku  
• Poročilo analize obstoječega stanja varovanja informacij  
• Predlog vzpostavitve postopkov in politik varovanja informacij 

 
Faza 8 – nadgradnja podpornih procesov akreditacijskemu procesu 
  
Faza 8 predstavlja razvoj in nadgradnjo procesov, ki služijo kot podpora osnovnemu akreditacijskemu 
procesu, vključujoč finančno-računovodski modul (potni nalogi, izdaja faktur), poštno knjigo za nadzor 
nad vhodno/izhodno pošto, vzpostavitev sistema za izdelavo akreditacijskih znakov, vzpostavitev foruma 
za ocenjevalce/stranke in modul za nadzor nad poslovanjem z vidika virov, izvajanja nalog, tveganja in  
izpolnjevanja ciljev/kazalnikov. 
 
 
4.9 Promocija 
 

Stanje na področju promocije na dan 31. 12. 202 Podatki za 
2021 

Podatki za 
2022 

Promocija 
Število objavljenih novic na spletnem mestu SA 18+2 

dogodka 
9+1 

dogodek 
Število izdanih brošur in drugega promocijskega gradiva o 0 
Število objavljenih prispevkov v medijih (cilj 5) 2 2 
Število izvedenih dogodkov SA (Dan akreditacije) (cilj 5) 0 1 
Število predstavitev akreditacije na različnih dogodkih (cilj 5) 1 2 
Število informativno izobraževalnih seminarjev za ministrstva, 
inšpektorat in gospodarstvo (cilj 5) 

0 1 

Povratne informacije strank 
Število poslanih / izpolnjenih vprašalnikov letne ankete o zadovoljstvu 
strank 

219/104 
(47 %) 

242/100 
41% 

 
Področje promocije sodi v podporno dejavnost SA. Z omejenimi razpoložljivimi viri zagotavljamo nivo 
promocije in obveščanja, ki nudi zadovoljivo podporo temeljnim dejavnostim SA. Promocijske aktivnosti 
so potekale večinoma po pripravljenem letnem planu. 
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V letu 2022 je bilo na spletni strani SA objavljenih 9 novic +1 dogodek: 
 

- Laboratorij za metrologijo in kakovost, Univerze v Ljubljani, na Fakulteti za elektrotehniko, 
organizira medlaboratorijsko primerjavo – vabilo k sodelovanju (09.12.2022) 

- Sklep EA glede uporabe EA-2/17:2020 (09.12.2022) 
- Generalna skupščina ILAC (21.11.2022) 
- Izšla sta nova dokumenta s področja ekološke pridelave (23.08.2022) 
- Nova izdaja standarda ISO 22003-1:2022 in nov standard ISO 22003-2:2022 (23.06.2022) 
- Slovenska akreditacija na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti – MOS 2022 (20.09.2022) 
- Generalna skupščina EA 18.-19. maj 2022 (25.05.2022) 
- Slovenske akreditacije išče sodelavca za delovno mesto VIŠJEGA SVETOVALCA PODROČJA 

I. (ocenjevalca) (25.01.2022) 
- Evalvacija na daljavo – pogled iz vidika evalvatorja (10.01.2022) 
- Prehodno obdobje za uveljavitev standarda ISO 50003:2021 (10.01.2022) 

 
Dogodek 

- Svetovni dan akreditacije, 9. junij 2022 (09.06.2022) 
 
Sodelovanje z mediji 
Objavljena sta bila dva prispevka: 
časnik Finance: naslov prispevka Akreditacija se širi v povsem nove vode (junij 20221) 
časnik Glas gospodarstva: naslov Pri akreditacijah prihajajo v ospredje nove tehnologije (november 2022) 
V obeh prispevkih je bil poudarek na novih tehnologijah in predvsem novih področjih, ki jih bo akreditacija 
morala razviti.  Podano je bilo nekaj osnovnih informacij o akreditaciji, predvsem pa je bil poudarek na 
našem poslanstvu in pomenu akreditacije za gospodarstvo. V junijskem prispevku se je vsebina 
navezovala še na svetovni dan akreditacije, ki je bil v znamenju ekologije in trajnostnega razvoja.  
Novembrski prispevek se je posvečal novim tehnologijam in kaj to pomeni za akreditacijo. 
 
Organizacija dogodkov SA (Dan akreditacije) 
Dan akreditacije je bil izveden v juniju 2022. Povratne informacije so pokazale, da si obiskovalci dogodka 
želijo obdržati ta termin, zato je bila sprejeta odločitev, da bodo naslednji dnevi akreditacije v juniju. 
 
 
4.10 Kadrovske zadeve 
 
4.10.1 Stanje na področju kadrov 
 
Za opravljanje nalog nacionalne akreditacijske službe je bilo konec leta 2022 25 stalno zaposlenih: 
direktor, 1 področni sekretar, 5 področnih podsekretarjev, 9 višjih svetovalcev področja I, 6 
organizatorjev, višji svetovalec področja II, računovodja VII/2 (I) ter tajnica direktorja V(I). 
 
Uredba 765/2008 o akreditaciji in nadzoru trga v točki 8 četrtega člena zahteva, da mora nacionalni 
akreditacijski organ razpolagati z ustreznimi viri, tudi kadrovskimi.  
 
SA je pri svojem delu na področju kadrov upoštevala: 

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

 
 

Stanje na področju kadrov na dan 31. 12. 2022 Podatki za 
2021 

Podatki za 
2022 

Stanje zaposlitev 
Število zaposlenih oseb na dan 20 25 
Število nezasedenih delovnih mest (glede na sistemizacijo) 10 5 
Število novih zaposlitev (cilj 9) 1 5 
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Število prerazporejenih oseb 0 0 
 

Skupno trajanje (v dnevih) vseh bolniških odsotnosti zaposlenih 156 187 
Skupno trajanje (v dnevih) daljših (>1 mesec) bolniških odsotnosti zaposlenih 28 0 
Skupno trajanje (v dnevih) porodniških odsotnosti 0 30 

 
Število pripravljenih/izvedenih programov uvajanja in usposabljanja 4/1 5/v teku 
Število novo izdanih pooblastil 9 6 

 
Število vseh planiranih individualnih izobraževanj 42 35 
Število izvedenih/neizvedenih planiranih individualnih izobraževanj 25/17 21/14 
Število dodatno opredeljenih individualnih izobraževanj 14 46 
Število vseh izvedenih (planiranih in dodatnih) individualnih izobraževanj 39 67 
Število vseh izvedenih izobraževanj v mednarodnem okolju  24 20 

 
Število vseh planiranih skupinskih izobraževanj 4 10 
Število izvedenih/neizvedenih planiranih skupinskih izobraževanj 1/3 4/6 
Število dodatno opredeljenih skupinskih izobraževanj 9 4 
Število vseh izvedenih (planiranih in dodatnih) skupinskih izobraževanj 10 8 

 
Načrtovani stroški izobraževanj 15.220 18.020 
Dejanski stroški izobraževanj 6.902 15.038 
Načrtovani stroški za mednarodno sodelovanje 3.880 26.800 
Dejanski stroški za mednarodno sodelovanje 3.540 13.838 

 
Število ocenjenih izobraževanj z učinkovito 30 52 
Število ocenjenih izobraževanj z delno učinkovito 8 7 
Število ocenjenih izobraževanj z neučinkovito 0 1 
Izobraževanja z zapisi, brez ocene 0 2/4 

 
Število prijavljenih pritiskov 0 0 
Število prejetih daril z vrednostjo nad 20 € 0 2 
Število vrnjenih daril z vrednostjo nad 20 € 0 2 
Število daril z vrednostjo nad 20 € v lasti SA 0 0 

 
 
4.10.2 Izpolnjevanje ciljev 
SA je v letu 2022 načrtovala 6 novih zaposlitev. V drugi polovici leta 2021 je bilo objavljenih več razpisov 
za prosta delovna mesta, ki so se sprostila zaradi odhoda zaposlenih iz SA (računovodja, višji svetovalec 
področja I.). Dvema izbranima kandidatkama za delovno mesto višjega svetovalca področja I. je bila 
ponujena pogodba o zaposlitvi; ena kandidatka je ponudbo zavrnila tik pred podpisom, druga kandidatka 
pa jo je sprejela in se na SA zaposlila 1. 1. 2023.  
 
V začetku leta 2022 so bili objavljeni razpisi za tri prosta delovna mesta: računovodje VII/2 (I) ter dveh 
višjih svetovalcev področja I. (vodilnih ocenjevalcev). Vsi trije razpisi so bili uspešni, zaposlitve so bile 
realizirane 1. 5. 2022 (za vsa tri delovna mesta). 
 
Stanje na trgu delovne sile v letu 2022, kot tudi predhodno leto, za SA ni bilo preveč ugodno. Na razpise 
se je prijavljajo precej manj kandidatov kot v preteklih letih, veliko prijavljenih kandidatov ni izpolnjevalo 
pogojev za zasedbo delovnega mesta, bodisi zaradi pomanjkanja ustreznih delovnih izkušenj, bodisi 
zaradi neustrezne izobrazbe oz. pomanjkanja drugih kompetenc, ki so zahtevane za zasedbo delovnega 
mesta. Težava še vedno ostajajo plače, ki so nižje, kakor v gospodarstvu. 
 
SA je v avgustu 2022 na resorno ministrstvo naslovila vlogo po 7. odstavku 65. člena ZIPRS2223 za 
povečanje števila zaposlenih, ki se financirajo iz proračuna, iz sedanjih 8 na 11 oseb (za leto 2023) in 13 
oseb (za leto 2024). Ministrstvo za gospodarstvo je vlogo odobrilo. Na podlagi soglasja je bila izvedena 
prerazporeditev sredstev za materialne stroške na sredstva za plače.  
 



65 
 

Na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 
2023, ki so ga sprejeli Vlada RS ter reprezentativni sindikati, je bil oktobra 2022 spremenjen tudi Zakon 
o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). Skladno z ukrepi iz dogovora se je v ZSPJS spremenila plačna 
lestvica, ki se je uskladila z dogovorjeno višino. Uskladitev se je izvedla v višini 4,5 odstotka, za javne 
uslužbence in funkcionarje, z izplačilom oktobrske plače. Dogovor določa tudi višje nadomestilo za malico 
in poračun regresa za letni dopust.  
 
Stanje ukrepov iz akcijskega načrta strategije SA 
Akcijski načrt strategije SA je na področju kadrov predvidel nalogo »Organizacijska struktura- prilagoditev 
organizacijske strukture potrebam« (točka 1.1) ter podnalogo »Vzpostavitev učinkovitega vodenja razvoja 
z ustrezno organizacijsko strukturo« (točka 3.1.1), ki je sicer vezana na prilagoditev organizacijske 
strukture. 
 
Delovna skupina se je v letu 2022 sestala šestkrat: 30.3.2022, 5.5.2022, 10.5.2022, 30.5.2022. 9.9.2022 
in 8.12.2022. 
 
Prvi osnutek nove organizacijske strukture je bil zaposlenim predstavljen na kolegiju dne 20. 6. 2022. 
Zaposleni so bili pozvani, da pošljejo svoje komentarje (prejetih je bilo nekaj predlogov, ki jih je delovna 
skupina prediskutirala in jih upoštevala pri pripravi nove verzije, kjer je bilo to mogoče oz. smiselno). 
Predvideno je, da se bo delovna skupina v začetku leta 2023 še enkrat sestala z namenom dokončanja 
predloga, če bo časovno možno pa se bodo izvedli individualni sestanki z zaposlenimi.  
 
4.10.3 Zaposlovanje 
 
SA se že več let sooča s kadrovsko stisko, na katero so vplivali različni dejavniki – omejevanje 
zaposlovanja, rast sistema akreditiranja, uvedba novih področij/shem, odpovedi delovnega razmerja, 
upokojitve…. Epidemija COVID-19 je stanje še poslabšala, saj je se zaradi oddaljenega načina dela 
obseg dela zaposlenih na SA povečal in potrošil še zadnje resurse; epidemija je v veliki meri vplivala tudi 
na stanje na trgu dela, ki se je drastično spremenilo - veliko povpraševanje po kadrih in nove oblike dela 
so vodile v najnižjo stopnjo brezposelnosti po letu 1990 (podatki za maj 2022).  
 
SA že nekaj let intenzivno išče nove sodelavce. Leto 2022 je bilo sicer med uspešnejšimi, saj se je na 
SA zaposlilo 5 novih uslužbencev. V letu 2022 ni bilo odpovedi ali upokojitev.  
 
Stanje na področju kadrov se je nekoliko izboljšalo, vendar potrebe po dodatnih okrepitvah ostajajo, zato 
se bo intenziven proces zaposlovanja nadaljeval tudi v naslednjem letu oz. naslednjih letih (povečan 
obseg dela, upokojitve, …). 
 
4.10.4 Usposabljanje osebja in realizacija plana izobraževanja in usposabljanja 
 
Proces uvajanja novo zaposlenih na SA zahteva tudi veliko časa in energije mentorjev, ki morajo poleg 
svojega tekočega dela posvetiti čas uvajanju novo zaposlenih.  
 
Za novo zaposlene se ob nastopu zaposlitve pripravi program usposabljanja. Tako so bili v letu 2022 
pripravljeni programi usposabljanja za: 

- višjega svetovalca področja I., dne 22. 12. 2021 
- organizatorja akreditacijski postopkov, dne 3. 1. 2023 
- računovodjo VII/2(I), dne 20. 4. 2022 
- višjega svetovalca področja I., dne 31. 5. 2022 
- višjega svetovalca področja I., dne 20. 4. 2022. 

 
Vsi navedeni programi usposabljanja so še v teku. Zaposlena na delovnem mestu višji svetovalec 
področja I., ki se je zaposlila 1. 1. 2023, je v letu 2022 že pridobila pooblastilo za koordiniranje 
enostavnejših postopkov na področjih LP, LK in K. Usposabljanje za organizatorja akreditacijskih 
postopkov je bilo izvedeno za področja LP, LK in K, za druga področja pa se usposabljanje nadaljuje. 
Računovodja, ki se je od prihoda na SA v maju 2022, usposabljal za samostojno delo, je uspešno prevzel 
večino nalog, poleg tega pa je že sodeloval pri izvedbi notranje in zunanje revizije. 
 
Vseh 5 novih sodelavcev je v letu 2022 uspešno zaključilo 4 mesečno poskusno dobo. 
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V teku so še trije programi usposabljanja: za dva višja svetovalca področja I (ki sta se na SA zaposlila 
konec 2020) ter sodelavca, ki se usposablja za delo na področju ocenjevalcev. 
 
Zaradi pomanjkanja vodilnih ocenjevalcev na področju certificiranja so se v letu 2021 trije vodilni 
ocenjevalci (notranji) in ena zunanja vodilna ocenjevalka pričeli usposabljati za izvajanje ocenjevanj na 
tem področju. V skladu s tem so se že udeležili več seminarjev s tega področja, ki so bila v letu 2021 
zaradi epidemije izvedena oddaljeno. V teku je izvajanje opazovanj. 
 
4.10.5 Preverjanje učinkovitosti in splošna ocena učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja 
Pri individualnih usposabljanjih zaposleni po izvedenem usposabljanju na obrazcu sam oceni ali je bilo 
usposabljanje učinkovito ali ne. Večina izvedenih usposabljanj je bila v letu 2022 (glede na namen 
usposabljanja) učinkovita (52 poročil), delno učinkovitih (7 poročil), eno usposabljanje ni bilo učinkovito 
oz. učinkovitosti ni mogoče oceniti. Pri treh usposabljanjih učinkovitosti še ni bilo mogoče oceniti takoj po 
usposabljanju, ampak se bo preverjala skozi tekoče delo. 
 
Pri internih izobraževanjih je šlo večinoma za seznanitev s spremembami oz. novostmi, kar se bo izkazalo 
skozi tekoče delo. 
 
Prerazporeditve nalog 
 
V letu 2022 ni bilo izvedenih prerazporeditev zaposlenih. 
 
Nova pooblastila 
 
V letu 2022 je bilo izdanih 6 pooblastil: dve pooblastili za nadomeščanje, tri pooblastila za izvajanje 
notranjih presoj in eno pooblastilo za izvajanje dodatnih nalog, ki niso v opisu del in nalog delovnega 
mesta. 
 
Pri pooblastilih, ki sta bili izdani nadomeščanje, se bodo naloge opravljale občasno, oz. ob odsotnosti 
nosilca naloge. 
 
Trije zaposleni so pridobili status notranjega presojevalca, zato so bila izdana pooblastila. 
 
Po uveljavitvi novih pravil za čezmejno sodelovanje, ki jih določa standard SIST EN ISO/IEC 17011:2018, 
se je pojavila nova naloga osebe za delo na tem področju, zato je bilo izdano eno pooblastilo za izvajanje 
teh nalog. 
 
4.10.6 Ugotavljanje usposobljenosti oz. kompetenc za delovna mesta 
 
Standard ISO/IEC 17011:2018 določa, da mora biti osebje, ki izvaja naloge v akreditacijskem postopku, 
za izvajanje svojih nalog ustrezno usposobljeno in mora imeti potrebne kompetence oz. veščine, ki jih je 
potrebno periodično preverjati. Zato je SA v letu 2019 pripravila obrazec z naborom kompetenc (povzetih 
iz priloge A standarda ISO/IEC 17011:2018 ter nekaterih kompetenc, povzetih iz priloge dokumentu IAF 
MD 20, Splošne kompetence za ocenjevalce akreditacijskih služb).  
 
Obrazec za ugotavljanje kompetenc OB03-29 je bil v letu 2021 enkrat dopolnjen, v teku je še dopolnitev 
tega obrazca. 
 
Prvo ocenjevanje kompetenc zaposlenih se je izvedlo v letu 2020, drugo pa v začetku leta 2022 (obrazci 
za tri zaposlene še niso dokončani). 
 
Do naslednjega ocenjevanja, predvidenega 2025, je potrebno razmisliti o načinu ocenjevanja kompetenc 
(v povezavi z novo organizacijsko strukturo). 
 
4.10.7 Nadomeščanje nalog nezasedenih delovnih mest 
 
Naloge področnega podsekretarja, vodje področja kakovosti, že dalj časa izvaja oseba na delovnem 
mestu področni sekretar, tudi v letu 2022. V letu 2022 je na tem področju sodelovala oz. nudila 
administrativno pomoč ena od organizatork, vendar bo v letu 2023 kljub temu potrebno intenzivno iskati 
osebo za zasedbo tega delovnega mesta.  
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Tabela 5:  Delovna mesta SA 
 

Zapor. 
št.delov. 
mesta 

Šifra 
delovnega 
mesta 

Ime delovnega mesta 

Tarifni 
razred 

Plačni 
razred 
brez 
napredo
vanj 

Plačni 
razred z 
napredovanji 
(maks) 

Št. delovnih 
mest za 
zasedbo 
 
 

Št. 
zasedenih 
delovnih 
mest ob 
koncu leta 

1 B017390 direktor VII/2 54 54 1 1 

2 I017080 področni sekretar VII/2 45 55 1 1 
3 I017054 področni podsekretar  VII/2 42 52 1 1 
4 I017054 področni podsekretar VII/2 42 52 1 1 
5 I017054 področni podsekretar VII/2 42 52 1 1 
6 I017054 področni podsekretar  VII/2 42 52 1 1 
7 I017054 področni podsekretar  VII/2 42 52 1 0 

8 I017054 področni podsekretar  VII/2 42 52 1 1 

9 J017091 računovodja VII/2 (I) VII/2 40 50 1 1 

10 I017159 višji svetovalec področja I VII/2 39 49 1 1 

11 I017159 višji svetovalec področja I VII/2 39 49 1 1 

12 I017159 višji svetovalec področja I VII/2 39 49 1 1 

13 I017159 višji svetovalec področja I VII/2 39 49 1 1 

14 I017159 višji svetovalec področja I VII/2 39 49 1 1 

15 I017159 višji svetovalec področja I VII/2 39 49 1 1 

16 I017160 višji svetovalec področja II VII/2 37 47 1 1 

17 I017052 organizator akreditacijskih 
postopkov VII/2 35 45 1 1 

18 I017052 organizator akreditacijskih 
postopkov VII/2 35 45 1 1 

19 I017052 organizator akreditacijskih 
postopkov VII/2 35 45 1 1 

20 I017052 organizator akreditacijskih 
postopkov VII/2 35 45 1 1 

21 I017052 organizator akreditacijskih 
postopkov VII/2 35 45 1 1 

22 I017052 organizator akreditacijskih 
postopkov VII/2 35 45 1 1 

23 J025016 tajnica direktorja V(I) V 21 31 1 1 

24 I017054 področni podsekretar  VII/2 42 52 1 0 

25 I017054 področni podsekretar  VII/2 42 52 1 1 

26 I017159 višji svetovalec področja I VII/2 39 49 1 1 

27 I017159 višji svetovalec področja I VII/2 39 49 1 1 

28 I017159 višji svetovalec področja I VII/2 39 49 1 0 

29 I017052 organizator akreditacijskih 
postopkov VII/2 35 45 1 0 

30 I017052 organizator akreditacijskih 
postopkov VII/2 35 45 1 0 

 
 
4.10.8 Analiza nepristranskosti osebja SA in ukrepi v zvezi z izboljševanjem nepristranskosti  
Člani Sveta so bili na 59. redni seji, dne 23. 10. 2020, seznanjeni s Postopkom obvladovanja tveganj 
(D02-07 – Postopek obvladovanja tveganj) ter naprošeni, da v opredeljenem roku pošljejo morebitna 
prepoznana tveganja za nepristransko delovanje SA. S strani članov Sveta ni bilo prejetih predlogov, dr. 
Mali pa je člane pozvala, da lahko informacijo o morebitnem zaznanem tveganju za nepristransko 
delovanje SA posredujejo kadarkoli. V skladu s Postopkom obvladovanja tveganj bo SA člane Sveta 
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vsako leto (ob obravnavi letnega poročila) seznanila s prepoznanimi tveganji za nepristranskost in se o 
njih po potrebi posvetovala. 
 
Člani so se strinjali, da se v bodoče pri prepoznanih tveganjih, ki bodo predstavljene Svetu SA, doda 
oceno tveganj in možne posledice. Predsednica je predlagala, da bi v bodoče ob predstavitvi tveganj za 
nepristranskost enkrat letno poročali širše o drugih prepoznanih tveganjih, ki so aktualne v tistem času. 
 
Vsi zaposleni so bili pozvani, da se izrečejo o morebitnih poslovnih in drugih povezav z akreditiranimi 
OUS (zase in svoje družinske člane). Izdelan je bil dokument Analiza povezanih oseb. Dokument je nastal 
kot ukrep v zvezi z nalogo NAL-0713 in je dopolnitev analize povezanih oseb za pogodbene partnerje, ki 
se je pripravljanja za vodstveni pregled. Vsebina analize, ki se bo pripravljala za obravnavo na naslednjih 
vodstvenih pregledih, bo odslej razširjena še na sistematičen pregled povezav za zaposlene SA, 
ocenjevalce, člane Sveta SA, člane prizivne komisije in člane OA. Dokument se posodablja enkrat letno.  
 
Prejemanje daril: v letu 2022 sta bili prejeti dve darili z vrednostjo 100 € (vrednostni bon). Obe darili sta 
bili vrnjeni pošiljatelju. 
 
4.10.9 Pričakovane spremembe in potrebe ter ovrednotenje njihovega vpliva na delovanje SA  
 
Zaradi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 
2023, ki so ga sprejeli Vlada RS ter reprezentativni sindikati ter spremembe Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju (ZSPJS), so se stroški dela povišali že za zadnje tri mesece 2022, še bolj pa se bodo 
povišali v letu 2023. Na dvig plač bo tudi vplivala nova organizacijska struktura. Višji stroški dela so 
ustrezno prevideni v Programu dela in finančnem načrtu za SA za leto 2023. 
 
Na podlagi vloge je bilo z resornim ministrstvom dogovorjeno višje število oseb, ki se financirajo iz 
proračuna (11 za leto 2023 in 13 za leto 2024).    
 
4.10.10 Stanje tekočih projektov  
 
Reorganizacija SA: v skladu z usmeritvami Dolgoročne strategije SA 2025 ter Akcijskega načrta je 
delovna skupina s svojim delom pričela v letu 2020 in v nadaljevala v letu 2021 in 2022. V prvi polovici 
2021 sestankov ni bilo (zaradi bolezni in prezasedenosti z ocenjevanji). Delovna skupina se je v letu 2022 
sestala šestkrat.  
 
Prvi osnutek nove organizacijske strukture je bil zaposlenim predstavljen na kolegiju dne 20. 6. 2022. 
Zaposleni so bili pozvani, da pošljejo svoje komentarje. Predvideno je, da se bo delovna skupina še 
enkrat sestala z namenom dokončanja predloga, ki bo predvidoma obravnavan na seji sveta v februarju 
2023. 
 
Glede na predviden rok, ki je postavljen v Akcijskem planu, je projekt v stanju enoletne zamude 
(predstavitev na seji sveta je bila v Akcijskem planu predvidena za februar 2022). Izvedba projekta 
zamuja zaradi epidemije COVID-19 (delo od doma, prezasedenost osebja zaradi izvajanja oddaljenih 
ocenjevanj, bolezni članov delovne skupine). 
 
Ker se je delo v času med epidemijo dokaj uspešno odvijalo od doma, je bila s strani zaposlenih podana 
pobuda, da bi se občasno delo od doma izvajalo tudi v »normalnih« okoliščinah. Zato je bilo potrebno 
izvesti kar nekaj korakov. Najprej je bil dopolnjen P16 Pravilnik o delu na domu, ki določa pravila za 
občasno delo od doma (1x tedensko) in je bil izdan 27.9.2021. Ker obstoječe pogodbe o zaposlitvi niso 
predvidevale dela od doma, je bilo potrebno pripraviti nov osnutek pogodbe s spremenjenim krajem 
izvajanja dela. Vsi zaposleni so podpisali nove pogodbe konec septembra 2021. Zaradi določb Zakona 
o varstvu pri delu so morali zaposleni izpolniti kontrolni vprašalnik za oceno delovnega mesta za delo od 
doma ter poslikati domače delovno mesto.  
 
V avgustu 2022 je bil Pravilnik o delu od doma, P16, ponovno dopolnjen. Novi Pravilnik uvaja delo od 
doma 2x tedensko.  
 
O izvajanju dela na domu se redno poroča Inšpektoratu za delo. 
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V novembru 2022 je bila izvedena notranja presoja na področju plač in obračuna drugih stroškov dela 
(malica, delovna doba, dodatki za izobrazbo,….). Pregledani so bili dokumenti za meseca september in 
oktober 2022. Poročilo notranje revizije je bilo pozitivno oz. ni bilo ugotovljenih nepravilnosti ali odstopanj. 
 
4.10.11 Razpoložljivost, usposobljenost, izobraževanja in potrebe, povezane s kadri (osebje SA, 

ocenjevalci) 
 
Razpoložljivost osebja za normalno izvajanje nalog je zelo majhna. Zaradi odhoda treh zaposlenih v letu 
2021 je bila razpoložljivost v letu 2022 še nižja. K obremenitvi osebja je prispevala tudi peer evalvacija 
(priprava na evalvacijo in priprava dokumentacije, sodelovanje pri peer evalvaciji, priprava in izvedba 
predlogov za korektivne ukrepe, zaključno poročilo).  
 
Stanje na področju akreditiranja certifikacijskih organov je že nekaj let kritično. Zato se je v letu 2021 
pričelo z usposabljanjem treh notranjih vodilnih ocenjevalcev za to področje, v letu 2022 pa se je 
usposabljanju pridružila zunanja vodilna ocenjevalka (usposabljanje je v teku). 
 
Izobraževanja obstoječega in novega osebja se redno izvajajo, ob upoštevanju razpoložljivega časa vseh 
vpletenih, ki ga sicer kritično primanjkuje. 
 
4.10.12 Stanje sistemskih dokumentov SA 
 

1.   S09 Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v SA, izdaja 13, 3.3.2020 
2. D03-01 Stalno osebje SA, izdaja 11, 7. 6. 2022 
3. D03-01d1 Opis del in nalog (v reviziji) 
4. D03-01d2 Register pooblastil in imenovanj (se ažurira glede na tekoče potrebe) 
5. P09 Pravilnik o službenih potovanjih (v reviziji) 
6.    P13 Pravilnik o delu študentov na SA (brez sprememb) 
7.    P03 Pravilnik o razporeditvi in evidenci delovnega časa, izdaja 7, 1.10.2021 
8.    P16 Pravilnik o delu na domu, izdaja 3, 3.8.2022 
 
Obrazci: 
       - OB03-18 Poročilo o zunanjem usposabljanju/izobraževanju 
       - OB03-14 Poročilo o internem usposabljanju/izobraževanju 
       - OB03-21 Poročilo o mednarodnem sodelovanju 
       - OB03-27 Program usposabljanja 
       - OB03-28 Analiza možnosti povečanja obsega dela 
       - OB03-26 Pooblastilo za izvajanje nalog 
       - OB03-29 Kompetence zaposlenih (v reviziji) 

 
4.10.13 Splošen zaključek o izpolnjevanju ciljev in politik na področju  
 
Glede na zaostrene razmere na trgu dela lahko ocenimo, da smo bili v letu 2022 pri zaposlovanju uspešni. 
Ker pa je proces usposabljanja novo zaposlenih, predvsem vodilnih ocenjevalcev, bo potrebno še nekaj 
časa, prede bodo lahko novo zaposleni usposobljeni v celoti za samostojno izvajanje vseh nalog. 
 
Kritično ostaja področje certificiranja, kjer je v teku usposabljanje štirih oseb za to področje. Zaradi 
majhnosti števila akreditiranih organov na tem področju, je usposabljanje počasnejše in omejeno. 
 
Problematika namestništva vodje kalibracijskih laboratorijev, ki je prisotna že nekaj časa, bo v letu 2023 
zahtevala dodatne aktivnosti oz. odločitev glede ustrezne rešitve tega problema. 
 
4.11 Mednarodno sodelovanje 
 

Stanje na področju sodelovanja na dan 31. 12. 2022 Podatki za 
2020 

Podatki za 
2021 

Mednarodno sodelovanje 
Planirano / izvedeno število dni mednarodnega sodelovanja (cilj 2) 241/248 244/229 
Udeležba (v dnevih) v mednarodnih aktivnostih  248 229 
Udeležba (v dnevih) v mednarodnih aktivnostih, vezanih na EA 158 167 
Udeležba (v dnevih) v mednarodnih aktivnostih, vezanih na ILAC 27 38 
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Udeležba (v dnevih) v mednarodnih aktivnostih, vezanih na IAF 21 24 
Število opravljenih glasovanj, diskusij, vprašalnikov EA, ILAC, IAF 152 90 
Število izvedenih mednarodnih dogodkov (GA, CPC, LC…) (cilj 5) 0 1 
Število sodelovanj v evalvacijah (cilj 2) 3 1 

 
 
4.11.1 Splošno o mednarodnem sodelovanju 
 
Zakon o akreditaciji obvezuje SA, da sodeluje v evropskih (EA) in mednarodnih združenjih za akreditacijo 
(ILAC, IAF) in v njih predstavlja interese Republike Slovenije. Sodelovanje v vseh teh združenjih je 
pomembno zaradi njihove ključne vloge pri usmerjanju razvoja akreditacijske dejavnosti in pa predvsem 
zaradi možnosti vzdrževanja sporazumov o medsebojnem priznavanju (MLA), kar je eden od ključnih 
ciljev SA. V okviru EA je bilo sprejeto pravilo, da mora vsak akreditacijski organ, ki je podpisnik MLA 
sporazuma, v postopkih medsebojnega strokovnega preverjanja nuditi ustrezno število evalvacijskih dni, 
glede na velikost akreditacijskega organa in število MLA področij. SA je zaenkrat vse te obveze izpolnila. 
 
SA se je v letu 2022 aktivno vključila v mednarodno sodelovanje z udeležbo skupno v trajanju 229 dni 
(skupaj s pripravo) od tega je namenila 167 dni za EA in 62 dni za ILAC/IAF. Izvedeno oz. porabljeno je 
bilo nekoliko manj dni od planiranih (planirano 244 čl/dni, izvedeno 229 čl/dni).  
 
Določenih predvidenih oz. planiranih izobraževanj ni bilo, zato se teh nismo mogli udeležiti. 
 
V okviru EA je SA sodelovala v vseh ključnih odborih in delovnih skupinah, ki so bili v tem letu aktivni. 
SA je sodelovala tudi na obeh odborih (pomlad, jesen) za medicinske laboratorije.  
 
V ILAC in IAF je SA sodelovala v omejenem obsegu s štirimi osebami (NVT, BG, MV, KOD), na 
spomladanskem in jesenskem srečanju in sicer na ILAC in IAF GA, ter IAF TC, ILAC IC, ILAC AIC, ILAC 
ARC. 
 
Predstavniki SA aktivno sodelujejo v delu vseh ključnih odborov EA, IAF, ILAC in FALB ter aktivnostih, ki 
so  obveznost iz naslova članstva v teh organizacijah (sodelovanje v sistemu medsebojnih preverjanj, t.i. 
'peer evaluacijah'). Sodelovanje v delovnih skupinah je večinoma omejeno na področja, ki so za SA 
najbolj aktualna. Razen redkih izjem je udeležba na sestankih mednarodnih organizacij del načrtovane 
in dolgoročne usmeritve. 
  
Mednarodno sodelovanje, ki poleg izpolnjevanja obveznosti do organizacij, katerih član je SA, pomeni 
tudi priložnost za pridobivanje novih znanj. SA je bila v letu 2022 enkrat pozvana za sodelovanje v eni 
evalvacijski skupini.  
 
Direktor je sodeloval v EA MAC MG skupini, ki je imela 9 sestankov. Zadolžen je za spremljanje evalvacij 
naslednjih akreditacijskih organov: NAH, AA, NA, RvA, HAA, LATAK. 
 
SA v prihodnosti nadaljuje sodelovanje v vseh ključnih EA skupinah in odborih.  
 
SA mora v letu 2023 izvesti 23 evalvatorskih dni. TL se prizna 11 dni za začetno evalvacijo oz. ponovno 
evalvacijo. TM pa se prizna 9 dni za sodelovanje pri začetni evalvaciji oz. ponovni evalvaciji. 
 
Predstavniki SA aktivno sodelujejo v delu vseh ključnih odborov EA, IAF, ILAC in FALB, ter aktivnostih, 
ki so  obveznost iz naslova članstva v teh organizacijah (sodelovanje v sistemu medsebojnih preverjanj, 
t.i. 'peer evaluacijah'). Sodelovanje v delovnih skupinah je večinoma omejeno na področja, ki so za SA 
najbolj aktualna. Razen redkih izjem je udeležba na sestankih mednarodnih organizacij del načrtovane 
in dolgoročne usmeritve. 
 
4.11.2 Sodelovanje v mednarodnih aktivnostih (EA, ILAC, IAF)  
 

Mednarodno sodelovanje 
 

Izvedeno Izved
eno - 
dni 

Plan / 
Izvedeno  

EA   167 
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EA GA – generalna skupščina + 
glasovanje in pripombe na dokumente 

BG 18. – 19. 5. 2022, web 
BG 23. – 24.11.2022 

2+2 
2+2 

16 / 16 

EA MAC 
 
EA MAC MG 
 
 
 
 
 
 
 
 
EA MAC TFG 

BG 6. – 7. 4. 2022, web 
BG 4. - 5. 10. 2022 
BG 7. 11.  2022, web 
BG 7. 9. 2022, web 
BG 14. 6. 2022, web 
BG 12. 5.  2022, web 
BG 3. 5. 2022 
BG 5. 4. 2022, web 
BG 23. 3. 2022, web 
BG 9. 3. 2022, web 
BG 19.1. 2022, web 
NAH, RvA, LATAK 

2+2 
2+2 
1+2 
1+2 
1+2 
1+2 
1+2 
1+2 
1+2 
1+2 
1+2 

8 

40 / 43 

EA HHC – horizontalni harmonizacijski 
odbor 

BM, KOD 1. – 2. 3. 2022, 
web 
BM 13. – 14. 9. 2022 

4+4 
2+2 

8 / 12 

Sodelovaje v EA peer-evaluacijskih 
skupinah 

MR 8. – 13. 5. 2022, 
TUNAC 

12  
 
 

9 / 12 

EA CPC – odbor za komunikacijo in 
promocijo 

DR 22. – 23. 3. 2022, web 
DR 13. – 14. 9. 2022 
 

2+2 
2+2 

8 / 8 

EA IC – odbor za kontrolne organe MV, GJ 22. 3. 2022, web 
MV 29. – 30. 9. 2022 

1+1 
2+2 

8/ 8 

EA CC – odbor za certifikacijske organe NVT, AKB 27. – 28. 9. 
2022 

 2+2 
 

8 / 4 

EA CC Env WG  - delovna skupina v 
okviru EA CC za področje okolja + 
FALB – skupina pri komisiji za področje 
EMAS 

NVT 15. - 16. 11. 2022 2+2 6/ 4 

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

NVT, JZ 17. 5. 2022, web 2+2 2 / 4 

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

NVT 9. 6. 2022, web 1+1 2 / 2 

EA LC – odbor za laboratorije JZ, KOD 29. 3. 2022, web  
JZ, BB 21.– 22. 9. 2022 

4+4 
2+2 

16 / 12 

EA Health Care AL, junij 2022, web 
AL, 5. – 6. 12. 2022 

1+1 
2+2 

4 / 6 

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

NVT, AKB  2 / 0 

Sodelovanje v FALB evalvaciji - 9 9 / 0 
ILAC in IAF    
ILAC 

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

 
BG 15.9.2022, web 
BG 15.11.2022, web 
BG 10.11.2022, web 
BG, KOD  19.4.2022, web 
BG, KOD 27.10.2022 web 
BG 19.11. 2022, web 
MV 20. 4. 2022 web 
MV 24. 10. 2022, web 
 
 
 
 

 
1+3 
1+2 
1+2 
2+4 
2+4 
1+1 

  1+1 
  1+1 

  
  1+10 

 
 

40 / 38 

IAF   30 / 24 
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IAF GA, 
IAF/ILAC JGA, 
IAF TC (Technical Committee),  
 
IAF MLA Group, IAF Multilateral 
Arrangement Committee,  
IAF Webinar IAF CertSearch Databa-se 
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 

BG 17.11. 2022, web 
BG 10. 11. 2022, web  
NVT 1. -3. 10. 2022 web 
 
 
 
21.6.2022, web 
 
 
 
 
 

1+2 
1+2 
3+3 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

Druga mednarodna sodelovanja 
oz. izobraževanja 

   

ENISA (eIDAS, kibernetska varnost)  
EA Cybersecurity Act: EUCC schemes 

  2 / 0 

ISO/IEC 17029 V sklopu EA MAC  3 / 0 
Izobraževanje za področje priglašenih 
organov (GAR, interoperabilnost, …) 

  3 / 0 

CORSIA   2 / 0 
Osvežitvena izobraževanja za 
evalvatorje 

  3 / 0 

Digital transformation in the context of 
Accreditation CIPM – ILAC joint 
seminar, 

BG 30. 6. 2022 1 0 / 1 

GLOBAL GAP AJ 1 + 1 0 / 2 
Sestanek EU MOVE, DTLF, SG1 
TEAM 4 Certification 

NVT 10.10.2022, web 1 0 / 1 

13th Compliance Conference NVT 23.11.2022, web 1 0 / 1 
EA LC Workshop Sampling KOD, AL 23.6. 2022, web 1 +0,5 0 / 3 
EA Workshop on Bio-banking KOD, AL 13. in 25. 10. 

2022, web 
2 +1 0 / 6 

EA CC EU ETS NG, Training on 
guidance documents and templates 

NVT 17.5.2022, web 1 0 / 1 

ANAB  
ISO 14065's relati-onship to ISO/IEC 
17029 

NVT 27.10.2022, web 1 0 / 1 

PEFC International  
Presentation of GD, Chain of Custody 
related requirements 

NVT 7.12.2022, web 1 0 / 1 

Introduction to ED PEFC ST 1004, 
Requirements for CBs operating SFM 
Certification 

NVT 13.12. 2022, web 1 0 / 1 

EA Workshop EA 2/17 FK 14.3.2022 1 + 1 0 / 2 
EURACHEM delavnica KOD, AL, AKB, BB, DM 

16.-18.5. 2022, web 
1 0 / 6 

ANAB 
ISO 14065 Relationship to ISO/IEC 
17029 

AKB 27.10. 2022, web 1 0 / 1 

Digital transformation in the context of 
Accreditation CIPM – ILAC joint 
seminar, 

BG 30. 6. 2022 1 0 / 1 

GLOBAL GAP AJ 15.11.2022 1 + 1 0 / 2 
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Sestanek EU MOVE, DTLF, SG1 
TEAM 4 Certification 

NVT 10.10.2022, web 1 0 / 1 

SKUPAJ   241 /  229 
 

Število opravljenih glasovanj, diskusij, vprašalnikov EA, ILAC, 
IAF 

- 90 (49 EA, 12 
ILAC, 29 IAF) 

Glasovanje, vprašalniki, diskusije: 

EA:  

• Comments on the Revision of EA-1/17 S5 

• Revision of governance documents 

• EA vote on the MAC Terms on Reference 

• EA vote on EA-2/02 - Procedure for the evaluation of a National Accreditation Body 

• EA vote on EA-2/02 S1 - Description of competence criteria of the EA Secretariat personnel involved in the 

management of the peer evaluation process 

• EA vote on EA-2/02 S2 - Circumstances and process of involving EA Technical Committees in peer evaluation issues 

• EA vote on the MAC Terms on Reference 

• EA - Vote on EA-4/17 Description of scopes of accreditation for medical laboratories 

• Comment on document EA-1/06 

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

• MAC Ballot on UKAS Peer Evaluation Report 

• MAC Ballot on BATA Peer Evaluation Report 

• Request for comments for EA-2/02 S5 (second round) 

• Monitoring implementation of ISO 22000:2018 

• Monitoring implementation of ISO 14064-1:2018 

• EA - Ballot on EA-3/12 M: EA Policy for the Accreditation of Organic Production Certification 

• MAC Management Group elections - call for candidates 

• Vote on EA-1/14: Procedure for development and approval of EA Documents and adoption of ILAC/IAF Documents 

• Vote on EA-1/17 - EA Rules of Procedures 

• Vote on Supplement 1 to EA-1/17 - Rules of Procedures: Criteria for Membership 

• Vote on Supplement 3 to EA-1/17 - Rules of Procedures - Procedure for the investigation and resolution of Complaints 

and Appeals 

• Vote on Supplement 4 to EA-1/17 - Rules of Procedures - Proxy procedure 

• Vote on EA-1/19: Rules for use of the EA logo 

• EA - New vote on EA-1/06 EA Multilateral Agreement. Criteria for signing. Policy and procedures for development 

• Ballot for the election of the MAC Management Group member 

• MAC Ballot on RENAR Peer Evaluation Report 

• Vote on Supplement 5 to EA-1/17 

• EA - Ballot on EA-6/03 M: EA Document for Accreditation of Verification Bodies for the purpose of EU ETS Directive 

• Survey - Monitoring implementation of ISO 50001:2018 

• Vote on EA-2/02 S5 Multilateral Agreement Council Procedure for making the EA MLA decisions by online ballot, in 

between meetings 

• Vote on Terms of Reference (ToR) and Rules of Procedure (RoP) of the MAC 

• Request for comments for EA-2/02 S3 (second round) 

• Monitoring implementation of ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020 

• EA - Ballot on EA-3/02 M: EA Policy for the Accreditation of Certification Bodies Providing Certification of PDO, PGI 

and TSG 

• MAC Ballot on NAB-MALTA Peer Evaluation Report 

• MAC Ballot on RvA Peer Evaluation Report 

• MAC survey on the transition to a single EA MLA on ISO/IEC 17029 

• Request for comments on document EA-1/13 
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• EA Call for opinion by 13th August 2022 on Cofrac Evaluation of “Journalism Trust initiative – JTI certification v2” 

scheme 

• Survey on the functioning of accreditation in Europe 

• MAC survey on identifying the items to be included in the future MAC meetings 

• MAC Ballot on BAS Peer Evaluation Report 

• MAC Ballot on IARNM Peer Evaluation Report 

• EA Call for opinion by 31st October 2022 on Accredia Evaluation of the GlobalGAP Compound Feed Manufacturing 

v3.0 scheme 

• MAC Ballot on ATS Peer Evaluation Report 

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

• Ballot on EA-1/13: EA’s Relationship with national accreditation bodies of countries that are not members of the EU 

or EFTA 

• EA vote on EA-2/02 S3 - Procedure for the evaluation of a National Accreditation Body - Risk based approach for the 

planning of a peer evaluation 

• MAC request to National Accreditation Bodies related to EA MLA on Biobanking (EN ISO 20387) 

 

ILAC:  

• IAF and ILAC Comments: Draft Partial Bylaws New body for IAF-ILAC One Organization Project 

• ILAC 30-day Comment period: ILAC P4, P5 and R6 

• Ballot: ILAC-P4:XX_20XX - ILAC Mutual Recognition Arrangement: Policy and Management 

• Ballot: ILAC-P5:XX_20XX - ILAC Mutual Recognition Arrangement: Scope and Obligations 

• Ballot:ILAC-R6:XX_20XX - Structure of the ILAC Mutual Recognition Arrangement and Procedure for Expansion of 

the Scope of the ILAC Arrangement 

• Ballot: ILAC_G19_XX_20XX - Modules in a Forensic Science Process 

• Revision of the IAF-ILAC-ITU Memorandum of Understanding (MoU): Closing Date 24 June 2022 

• LAC Comment period: ILAC-R5:XX/202X draft 27 May 2022 

• Ballot: ILAC-G24:XX/20XX - Guidelines for the determination of recalibration intervals of measuring equipment 

• Ballot: ILAC Arrangement Council ballot for AFRAC Evaluation Report 

• Ballot: 26th ILAC GA Resolutions Ballot 

• Ballot: Stakeholder Voting Rights for One Organisation: IAF and ILAC Member 

 

IAF:  

• 60-Day Comment Period – IAF MD X:202X Transition Requirements for ISO/IEC 27001:2022 (Issue 1) - Closing 05 

March 2022 

• IAF and ILAC Comments: Draft Partial Bylaws New body for IAF-ILAC One Organization Project 

• IAF Ballot - BRCGS Membership 

• IAF CertSearch Consultation Process 

• IAF Certsearch: Consultation on changes to IAF Database Principles 

• Survey for IAF MLA and ILAC MRA Signatories 

• 60-Day Comment Period – IAF MD X:202X Transition Requirements for ISO/IEC 27001:2022 (Issue 1) 

• Ballot - IAF ID XX:202X Guidance on the Determination of Audit Time for Integrated Audit of Multi-Site Management 

Systems (Draft Issue 1) 

• Ballot - IAF MD X:202X Transition Requirements for ISO/IEC 27001:2022 (Issue 1) 

• Ballot: WSO Membership 

• 60-Day Comment Period – IAF QMS-00X:202X IAF Process for Persistent, Unreasonable or Hostile Enquiries and 

Complaints (Issue 1) 

• Revision of the IAF-ILAC-ITU Memorandum of Understanding (MoU) 

• Ballot - IAF PL 2:202X Bylaws of the International Accreditation Forum, Inc. (Draft Issue 8) 

• Ballot for IAF MD X:202X Transition Requirements for ISO/IEC 27001:2022 (Draft Issue 1) 
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• Number of Accredited Conformity Assessment Bodies 

• Ballot: AMTZ Membership 

• Ballot - Amended Database Principles (202X) - Annex 1 of IAFDB PL1 

• Ballot: IAF PL 2:202X Bylaws of the International Accreditation Forum, Inc. (Draft Issue 8) 

• Ballot for Acceptance of Andhra Pradesh MedTech Zone Limited (AMTZ) as an IAF Association Member 

• Ballot: IAF ML 2:202X General Principles on Use of the IAF MLA Mark (Draft Issue 4) 

• Ballot: Extension the IAF MLA to ISO 37001 (Anti-Bribery Management Systems) 

• Ballot: Extension the IAF MLA to ISO 37001 (Anti-Bribery Management Systems) 

• Ballot: Extension the IAF MLA to ISO 37301 (Compliance Management Systems) 

• Ballot for IAF ML 2:202X General Principles on Use of the IAF MLA Mark (Draft Issue 4) 

• Ballot: IAF 2022 General Assembly Resolutions 

• 60-Day Comment Period – IAF PR 2:202X General Procedures for the Development of IAF Documents (Draft Issue 

5) 

• 60-Day Comment Period – IAF MD 6:202X IAF Mandatory Document for the Application of ISO 14065:2020 (Draft 

Issue 3) 

• Ballot - IAF MD 7:202X IAF Mandatory Document for the Harmonization of Sanctions and Dealing with Fraudulent 

Behaviour (Draft Issue 2) 

• IAF ID XX:202X Dealing with Fraudulent Behaviour (Draft Issue 1) 
 
Mednarodno sodelovanje, ki poleg izpolnjevanja obveznosti do organizacij, katerih član je SA, pomeni 
tudi priložnost za pridobivanje novih znanj.  
 
 
4.12 Sodelovanje z institucijami v RS 
 
V splošnem je sodelovanje z ministrstvi dobro. Se pa sodelovanje precej razlikuje od ministrstva do 
ministrstva. Pri posameznih pripravljalcih zakonodaje in državnih organih je v zadnjih letih opazen 
nekoliko večji interes za sodelovanje. Sodelovanje se stalno izboljšuje. S številnimi ministrstvi potrebna 
komunikacija še vedno ni vzpostavljena na vseh področjih, ki zadevajo akreditacijo, zato so aktivnosti, 
namenjene trajnemu izboljšanju teh komunikacij vključene tudi v predlog dolgoročne strategije SA.  
 
Potrebno je nadaljevati s kontinuiranim sodelovanjem z ministrstvi in pravočasno pridobivati informacije 
o namenu vključitve akreditacije na posamezna področja, da bi SA lahko bolje planirala posamične 
aktivnosti, lažje zagotavljala izpolnjevanje potreb različnih deležnikov (ministrstva, stranke, …).   
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) 
Zelo dobro sodelovanje je vzpostavljeno z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. V letu 2022 
je bil direktor SA povabljen na mesečne kolegije pri ministru. Direktor SA se je udeležil 6 razširjenih 
kolegijev ministra na MGRT, kjer sodelujejo organi v sestavi in izvajalske inštitucije. Kolegiji so potekali 
praviloma 1 x mesečno, v trajanju 1 do 2 uri.  
 
Direktor je sodeloval v več komisijah za imenovanje OUS na področju dela MGRT. Komisija pripravi 
mnenje ministru, ki sprejme odločitev. 
 
Z MGRT sodelujemo tudi na področju kontrolnih organov pri opremi pod tlakom, premični tlačni opremi,  
dvigalih in Ex. 
 
Prav tako poteka sodelovanje z MGRT na področju uvajanja akreditiranja za namen priglasitve. Do sedaj 
določene nekatere Smernice (določene zahteve za akreditacijo). SA sodeluje in komentira osnutke 
nastalih Smernic. Revidira se CPR. 
 
Predstavnik SA je član Odbora za električno varnost (OEV), ki deluje v okviru MGRT.  
 
Urad za meroslovje (UM) 
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SA ima vzpostavljeno dobro sodelovanje z UM tako na področju kalibracijskih laboratorijev kot  kontrolnih 
organov (merilni inštrumenti). Redno se udeležujemo srečanja imenovanih pravnih oseb in dneva 
meroslovja, ki ga organizira UM.  
 
SIST 
SA je članica skupščine SIST in se udeležuje njihovih zasedanj. 
Direktor je predsednik TC UGA. Vodja področja certifikacijskih organov je članica SIST/TC KŽP, SIST/TC 
UZO in SIST/TC VZK, Posvetovalnega odbora LIFE B.R.A.V.E.R.. 
 
Ministrstvo za infrastrukturo (MI) 
Z Ministrstvom za infrastrukturo (tahografi, skladnost vozil, ADR) sodelujemo na področju tahografov in 
skladnosti vozil. Z ministrstvom je prav tako vzpostavljeno sodelovanje na področju brezpilotnih 
zrakoplovov, elektronskih informacijah o prevozu blaga (eFTI) in na področju varnih in varovanih 
parkirišč. 
Glede uvedbe akreditacije na področju tehničnih pregledov vozil ni novosti. Informacije ne kažejo na to, 
da bi  akreditacija v bližnji prihodnosti bila predpisana, kot način za preverjanje usposobljenosti 
organizacij. 
 
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (MKGP) 
MKGP/ UVHVVR - kontaktne osebe so določene, sodelovanje je dobro. V 2022 je potekalo sodelovanje  
na področju ekološke pridelave in predelave, kot je bilo pričakovano in zahtevano po pravilniku in uredbi, 
in na področju dostopnosti sredstev za gnojenje. 
 
Z ZCG – kot z lastnikom PEFC sheme je komunikacija vzpostavljena in korektna. V 2023 se pričakujejo 
bolj intenzivno sodelovanje, ker naj bi se vzpostavila shema po ISO/IEC 17021-1. 
 
Ministrstvo za javno upravo (MJU) 
Poteka dobro sodelovanje (sestanki, izobraževanja, uskladitvene aktivnosti), predvsem na področju 
eIDAS. Predstavniki MJU se udeležujejo ocenjevanj na tem področju. Vzpostavili smo tudi sodelovanje 
za področje kibernetske varnosti. 
 
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) 
Delovna področja MOP, kjer je zahtevana akreditacija certifikacijskih organov/preveriteljev so EMAS in 
TGP. Področje EMAS je usklajeno, sodelovanje z ministrstvi (izmenjava informacij) poteka v skladu z 
zahtevami, pravočasno. Slovenija se tudi v letu 2022 še ni odločila za EMAS registracijo iz tretjih držav, 
zato tudi še ni razvite te sheme akreditiranja. Področje TGP se nenehno spreminja, nastajajo novi 
dokumenti DG Clima Action. Izmenjava informacij in komunikacija je zadovoljiva, določena je bila nova 
kontaktna oseba.  
Novo področje sodelovanja z MOP je področje gradbenih odpadkov, kjer MOP pripravlja novo uredbo. V 
2022 smo bili povabljeni, da damo pripombe na osnutek uredbe. Izveden je bil en sestanek, nadaljnje 
delo je potekalo po dokumentaciji in preko elektronskih sporočil. 
 
Ministrstvo za pravosodje (MP) 
Akreditacija je vgrajena v Uredbo (EU) št. 679/2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov, 43. člen, v smislu da lahko država članica sama določi mehanizem nadzora na način, da le-
tega izvaja sama ali pa pooblasti akreditiran certifikacijski organ. ZVOP-2 je bil sprejet decembra 2022 in 
sedaj je dana podlaga za vzpostavitev akreditiranja na področju GDPR, kar pomeni intenzivno 
sodelovanje s MP. 
 
Ministrstvo za zdravje (MZ) 
Sodelovanje z Ministrstvom za zdravje je zelo omejeno. Dobro sodelovanje z ministrstvom ocenjujemo 
kot pomembno, predvsem na področju akreditacije medicinskih laboratorijev. 
 
JAZMP – odgovorni so za ocenjevanje priglašenih organov na področju MDD. Ponovno vzpostavljeno 
sodelovanje. Predstavniki JAZMP vključeni v tečaj za ocenjevalce. V letu 2022 je bila določena nova 
kontaktna oseba, ki je bila tudi povabljena, da prisostvuje ocenjevanju. S povabilom se je strinjala in se 
ocenjevanja udeležila. Njena povratna informacija izkazuje zadovoljstvo, da je lahko prisostvovala na 
ocenjevanju. 
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4.13 Analiza pogodbenih partnerjev 
 
Pregled stanja in sprememb pogodb 
 

Stanje na področju pogodb in postopkov javnih naročil na dan 31. 12. 2022 Podatki 
za 2021 

Podatki 
za 2022 

Pogodbe in naročila 
Število sklenjenih oz. aktivnih pogodb v letu 27/42 18/38 
Število sklenjenih pogodb za enkratne dogodke 6 3 
Število sklenjenih pogodb za daljše obdobje (nad 1 leto) 17 22 
Število sklenjenih pogodb za področje izobraževanja 2 0 (4 *) 
Število sklenjenih pogodb za izvedbo dogodkov in promocijo 0 1 (4 *) 
Število sklenjenih pogodb za področje IT 8 12 (9 *) 
Število sklenjenih pogodb za poslovne procese (računovodstvo, pravna služba, nabava...) 16 11 
Število izdanih naročilnic 69 57 

 
 
Naročilnice se praviloma izdaja za enostavnejša evidenčna naročila, kjer ni potrebno definirati obveznosti 
obeh strank. Za zahtevnejša naročila, kjer je potrebno določiti pogodbena razmerja, roke, penale, 
odpoved sodelovanja ipd., se sklene pogodba. Pri naročilih, katerih predmet je sukcesivno naročanje 
skozi daljše časovno obdobje, se lahko izda letna naročilnica. 
 
SA pri poslovanju ravna v skladu s sprejetim Programom dela in finančnim načrtom. Pri nabavah 
materiala ravnamo gospodarno in poskušamo doseči najbolj ugodne cene, vendar ne na račun kakovosti. 
Na področje so nekoliko vplivale Spremenjene mejne vrednosti za uporabo ZJN-3, ažuriran je bil tudi 
Pravilnik o javnih naročilih evidenčne vrednosti. 
 
Analiza povezanih oseb oziroma vpliva na neodvisnost pogodbenih partnerjev 
 
Pripravljena je bila analiza pogodbenih partnerjev SA. Ugotovljeno je bilo, da bi na neodvisnost SA lahko 
potencialno vplivali štirje pogodbeni partnerji, vendar je možnost vpliva ocenjena, kot zelo majhna. 
Sprejeti so že bili naslednji ukrepi za zagotovitev neodvisnosti: 

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

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

3. Enkrat letno ob vodstvenem pregledu se sistematično oceni potencialno možnost vpliva na 
neodvisnost vseh pogodbenih razmerij. 
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5 REALIZACIJA PROGRAMA ODBORA ZA AKREDITACIJO 
 
OA je imel v letu 2022 dve redni seji (21. 1. 2022 in 11. 4. 2022) in eno dopisno (od 29. 9. do  4. 10. 
2022). 
 
Odbor za akreditacijo je na 40. redni seji ter sklepom št. 336 sprejel naslednji program dela OA za leto 

2022: 

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

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

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

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

postopkov. 
7. Vprašanja v povezavi z ILC-ji. 
8. Dolgoročna strategija akreditiranja SA 2025.  
9.    Vodenje in koordinacija dela. 

 
OA je na 39. redni seji potrdil revizijo naslednjih dokumentov:  

• OA05 Sodelovanje v medlaboratorijskih primerjavah, izdaja 5,  
• OA02 Sprejemljiva meroslovna sledljivost merilnih rezultatov, izdaja 7 
• OA03 Merilna negotovost pri vzorčenju in kemijskem preskušanju, izdaja 5. 

 
Sektorski odbor za meroslovje (SOM) je sodeloval pri reviziji OA05 v aprilu 2022 (kot odziv na ugotovitve 
peer evalvacije), vendar se še čaka na izdajo dokumenta ILAC P9 (ponovna revizija po izdaji tega 
dokumenta). 
Delo na reviziji OA12 se bo nadaljevalo v letu 2023 (dokument ILAC G24: 2022 je bil objavljen 
16.12.2022). 
 
Sektorski odbor za kemijo (SOK) in Sektorski odbor za kontrolne organe (SOKO) nista imela predvidenih 
nalog v letu 2022. 
 
Sektorski odbor za medicinske laboratorije (SOMED) je sodeloval pri reviziji vodil OA05 in OA12. Uvedba 
akreditiranja POCT se v skladu s planom začne v sklopu uvajanja nove izdaje ISO 15189, ki vključuje 
tudi zadevne zahteve. Ta namera je bila obravnavana tudi na sestanku SOMED v decembru. Obravnava 
dejavnosti odvzema primarnih vzorcev je bila dodatna naloga (v zvezi s pripombami peer evalvatorjev) 
Dogovorjena je dopolnitev besedila D05-11 in načina navajanja v prilogah AL. 
 
Delovna skupina za hrup – nadaljevalo se je sodelovanje s predstavniki ARSO in MOP. ARSO delavnica 
s pooblaščenci je izpostavila števila nerešena vprašanja glede interpretacije zahtev predpisov, ki se 
deloma dotikajo tudi akreditirane dejavnosti in vsebin osnutka OA15. Šele potem, ko bo pristojno 
ministrstvo razrešilo vprašanja, bo mogoče reči, ali so dodatne smernice sploh potrebne. O načrtovanju 
sprememb predpisov pa zaenkrat nimamo informacij, konec 2022 pa je SA ponovno naslovila na MOP 
dopis, da nas vključi v obravnavo. 
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6 ODSTOPANJE OD PROGRAMA DELA 
 
Program dela je bil v večjem delu realiziran in vsi glavni strateški cilji za leto 2022 so bili doseženi. Večjih 
odstopanj v izvajanju programa dela ni.  
 
 
7 OCENA GOSPODARNOSTI IN FINANČNE UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 
 
SA se zavzema za čim bolj gospodarno in učinkovito poslovanje, pri tem pa je potrebno upoštevati jasna 
akreditacijska pravila, ki zahtevajo vključevanje strokovnih ocenjevalcev v ocenjevalne skupine, ki morajo 
poleg svoje strokovnosti dokazovati tudi neodvisnost in nepristranost. SA zato vključuje v postopke 
akreditiranja tuje ocenjevalce, kjer so stroški praviloma precej višji. Na vseh tistih področjih, kjer je samo 
po nekaj akreditiranih organov, je praviloma nemogoče najti, usposobiti in vzdrževati usposobljenost 
domačih ocenjevalcev. To pa predstavlja precejšen del strokovnih področij. Strošek tujih strokovnih 
ocenjevalcev, skupaj s prevajanjem dokumentacije, predstavlja v celotnem deležu precejšen del. 
 
Z ustrezno zamenjavo ocenjevalcev in zniževanjem stroškov, povezanih s prevajanjem dokumentacije, 
je SA v preteklih letih uspela stroške ustrezno obvladovati. V zadnjih letih stroški ocenjevalcev naraščajo, 
saj se razvijajo področja akreditiranja, kjer ni možno zagotoviti domačih ocenjevalcev. V letu 2022 je SA 
uspela z intenzivnim iskanjem tujih ocenjevalcev pridobiti nekatere cenejše in tako pozitivno prispevati k 
pozitivni finančni situaciji SA. Ker v Sloveniji tudi v prihodnosti ne bo možno na določenem delu usposobiti 
in vzdrževati domače ocenjevalce, se SA usmerja v iskanje tujih ocenjevalcev, katerih cena je primerljiva 
s slovenskimi  ocenjevalci. 
 
SA je v letu 2022 iz sredstev javnih financ (proračun) prejela 869.184 €, in še 17.000 €  za investicije. 
Zastavljene cilje, povezane z vzdrževanjem sistema akreditiranja, mednarodnim sodelovanjem, 
ocenjevalci, promocijo in sodelovanjem z domačimi organizacijami, je SA v tem obdobju uresničila v 
skladu s planom. Prihodki iz izvajanja dejavnosti javne službe (akreditacijski postopki) so znašali 
1.381.588 €. Celotni prihodki so znašali 2.270.105 €. Celotni odhodki so znašali 2.256.120 €, kar kaže 
na pozitivni rezultat poslovanja. 
 
Ocenjujemo, da je, glede na dosežene cilje, bila poraba sredstev gospodarna in namenska. 
 
 
Poslovni rezultat  
 

Javnofinančni prihodki  

naziv Proračun Prorač. - IT Drugi viri Skupaj 

Prihodki iz prodaje storitev 2.170 0 1.395.677 1.397.847 

* prihodki od prodaje akredit. postopkov 0   1.381.588 1.381.588 

* drugi prihodki 2.170                    0 3.199 5.369 

* prihodki od odprave rezervacij 0 0 10.890 10.890 

Prihodki iz proračuna 869.194 0 0 869.194 

* prihodki iz proračuna za opravljanje 
dejavnosti 869.184 0 0 869.184 

Prihodki iz financiranja 9 0 1.553 1.562 

Drugi prihodki 0 0 1.254 1.254 

Prevrednotovalni prihodki 0 0 258 258 

Skupaj 871.363 0 1.398.742 2.270.105 

          

Javnofinančni odhodki 

naziv Proračun Prorač. - IT Drugi viri Skupaj 

Stroški materiala 27.950 0 2.029 29.979 

Stroški storitev 336.240 0 820.440 1.156.680 

Amortizacija 0 0 697 697 

Stroški dela 470.990 0 572.904 1.043.894 
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Drugi stroški 22.966 0 1.668 24.634 

Finančni odhodki 205 0 26 231 

Drugi odhodki 0 0 5 5 

Prevrednotovalni poslovni odhodki 0 0 0 0 

Skupaj 858.351 0 1.397.769 2.256.120 

     
Rezultat poslovanja pred obdavčitvijo 13.012 0 973 13.985 

Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 869 869 

Rezultat poslovanja po obdavčitvi 13.012 0 104 13.116 

 
 
8 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA  
 
V SA se izvaja notranji finančni nadzor in stremi k stalnemu izboljševanju sistema finančnega 
poslovodenja. Z načeli dobrega finančnega poslovodenja in učinkovitega notranjega kontroliranja so 
seznanjene vse odgovorne osebe v SA. SA ima vzpostavljen register tveganj.   
 
V skladu z zahtevo 100. člena Zakona o javnih financah in Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje 
sistema notranjega nadzora javnih financ je vodstvo zavoda zavezano k vzpostavitvi notranje revizije. Z 
njo se v skladu s predpisi zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja in notranjih 
kontrol ter svetovanje za izboljševanje poslovanja. Za zagotovitev notranje revizije je v skladu z Zakonom 
o javnih financah odgovoren predstojnik zavoda, izvajalec notranje revizije pa za njeno strokovno 
izvedbo. 
 
Predmet notranje revizije za leto 2022 je bila presoja ustreznosti nastavitve in delovanja računalniške 
aplikacije, ki jo za obračun plač v novem plačnem sistemu uporablja računovodstvo zavoda, Oz. 
preverjanje pravilnosti delovanja računalniške aplikacije za obračun plač. Na podlagi revizijskega 
pregleda notranja revizija ugotavlja, da računalniška aplikacija, ki jo za obračun plač uporablja zavod, 
vključuje pravilno nastavljene formule, odstotke in zneske ter ustrezne notranje kontrole, ki zagotavljajo 
obračun plač v skaldu s predpisi. 
 
V okviru notranjih kontrol je zajeto dosledno upoštevanje zakonodaje, sprejemanje in seznanjanje 
zaposlenih z internimi pravilniki ter njihovo dosledno upoštevanje. SA skrbi za pravilno delovanje sistema 
finančnega nadzora in se stalno zavzema za racionalno porabo sredstev. Preko pravil, ki jih predpisuje 
Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti v SA, je zagotovljeno transparentno delovanje sistema porabe 
finančnih sredstev. 
 
Zavod ima v letu 2022 vzpostavljen ustrezen sistem (register tveganj) za ocenjevanje in obvladovanje 
tveganj, s katerimi se sooča in primerno kontrolno okolje. Cilji so opredeljeni in merljivi, pomembna 
tveganja so ocenjena, sistem notranjih kontrol, informiranja in komuniciranja je vzpostavljen. 
Odgovornost zavoda za vzpostavitev notranjega nadzora in notranje revizije se izvaja. Na področju 
upravljanja s tveganji, ki predstavlja sodoben pristop k vodenju in upravljanju javnih zavodov, predpisan 
s strani Vlade RS, je bil 31. 1. 2022 posodobljen Register tveganj Slovenske akreditacije. 
 
V skladu z navodilom o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravi zaključnega računa državnega 
in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih 
in posrednih uporabnikov proračuna, je bila izdelana Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki 
temelji na podlagi zunanjih institucij, ki so v letu 2022 nadzorovali poslovanje SA in izpolnitve 
samoocenitvenega vprašalnika. 
 
SA ima vzpostavljeno primerno kontrolno okolje na celotnem delu poslovanja. Glede upravljanja s 
tveganji ugotavljamo, da so cilji realni in merljivi in določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev na 
celotnem poslovanju. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena ter določen 
način ravnanja z njimi na celotnem področju poslovanja. SA ima vzpostavljen sistem notranjega 
kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki temelji na obvladovanju tveganj in  zmanjšujejo tveganja na 
sprejemljivo raven na celotnem delu poslovanja. SA ima prav tako ustrezen sistem informiranja in 
komuniciranja na celotnem delu poslovanja. SA ima ustrezen sistem nadziranja na pretežnem delu 
poslovanja.  
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Iz analize podatkov izhaja, da so bila finančna sredstva porabljena v skladu s planom in večjih odstopanj 
ne beležimo. Ocenjujemo, da je bila poraba sredstev gospodarna, glede na dosežene cilje. 
 
 
9 NEODVISNI PREGLED RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 
Z letom 2010 se je začela uporabljati Uredba 765/2008 o akreditaciji in nadzoru trga, ki v 11. točki 8. 
člena zahteva, da ima nacionalni akreditacijski organ opravljen neodvisni pregled računovodskih izkazov. 
V novembru 2022 in obdobju januarju-februar 2023 je revizijska hiša Adakta d.o.o. izvedla neodvisni 
pregled računovodskih izkazov za leto 2022.  
 
 
10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA SA NA DRUGA PODROČJA 
 
Akreditacija je eden od temeljev tehnične infrastrukture ter predstavlja osnovno gibalo za gospodarski in 
tehnološki razvoj, varovanje človeka in človekovega okolja ter prosti pretok blaga in storitev. S sprejetjem 
in uveljavitvijo Uredbe 765/2008 o akreditaciji in nadzoru trga postaja akreditacija preferenčni način 
potrjevanja ugotavljanja skladnosti in je sedaj tudi zakonsko urejena z omenjeno Uredbo, ki neposredno 
velja za vse članice EU. 
 
Glavno poslanstvo SA je izvajanje akreditiranja organov za ugotavljanje skladnosti, v skladu z 
mednarodnimi standardi, tako, da lahko vsi uporabniki storitev akreditiranih organov zaupajo v rezultate 
njihovega dela. SA to nalogo izvaja tako za javni kot zasebni sektor, pri čemer varuje potrebe po 
mednarodni konkurenčnosti ter primerljivosti obeh. Z izvajanjem svoje dejavnosti SA posredno 
zagotavlja, da proizvodi in storitve ustrezajo minimalnim merilom glede varnosti in da dosegajo ustrezne 
lastnosti in kakovost v skladu z zahtevami standardov. Po drugi strani pa z izvajanjem svoje dejavnosti 
zagotavlja, da v celotni verigi končni kupec dobi pričakovano kakovost ter da v postopkih mednarodne 
trgovine ni nepotrebnih ovir, ki bi lahko izvirale iz morebitne mednarodne neprimerljivosti ali 
nepriznavanja akreditacijskih storitev v Sloveniji.  
 
Z izvajanjem akreditiranja SA zagotavlja višjo raven zaupanja državnih organov in drugih strank v delo 
akreditiranih organov ter omogoča zmanjšanje števila preverjanj (preskušanj, certificiranj, …) v 
mednarodni trgovini. Mednarodno priznavanje rezultatov akreditiranih dejavnosti zasebnemu sektorju 
povečuje konkurenčnost, javnemu sektorju pa omogoča nemoteno uvajanje direktiv EU in drugih 
predpisov ter s tem zagotavlja pričakovano raven kakovosti življenja državljanov. 
 
 
11 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
V letu 2022 je SA sledila osnovnim ciljem iz poslovnega načrta in večji del nalog izpolnila. Na področju 
vzdrževanja sistema akreditiranja in izvajanja nadzorov nad obstoječimi akreditiranimi organi so bili 
zastavljeni cilji doseženi. Odstopanja so od ciljev na področju vzpostavljanja novih področij akreditiranja, 
ki jih želijo direktni uporabniki akreditacijskih storitev. V tem smislu že več let SA ne more sprotno 
zadovoljiti vseh potreb, saj je to v zadnjem času predvsem povezano z zagotovitvijo ustreznih kadrovskih 
virov.   
 
Eden od ključnih ciljev SA je vzpostavitev in vzdrževanje mednarodne primerljivosti na področjih 
akreditiranja. SA je ta cilj v celoti dosegla.  
 
V letu 2022 so bile izvedene naslednje temeljne naloge: 

• izvedenih 1.848 ocenjevalnih dni, vzdrževanih 247 akreditacij 
• podeljenih je bilo 8 akreditacij  
• izvedene so bile aktivnosti za vzdrževanje statusa sporazuma MLA/MRA  
• izvedene so bile aktivnosti za vzdrževanje baze ocenjevalcev in izvedena registracija 

ocenjevalcev 
• delo sektorskih odborov in Odbora za akreditacijo je prispevalo k strokovni podpori SA 
• izvaja se akcijski načrt implementacije dolgoročne strategije akreditiranja. 
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Uspešnost v javnih zavodih je zelo težko meriti in vrednotiti. Okolje javnega zavoda SA je zelo 
kompleksno in vsiljuje različne politične in ekonomske cilje, ki si pogosto med seboj nasprotujejo. 
Slovenska akreditacija je v tem pogledu še posebej specifična, saj mora v celoti izpolnjevati mednarodne 
zahteve in zahteve evropske Uredbe 765/2008 o akreditaciji in nadzoru trga, prav tako pa so pričakovanja 
različnih zainteresiranih strani različna. Pri vrednotenju uspešnosti Slovenske akreditacije je nujno 
upoštevati zlasti osnovna načela, ki jim mora nacionalni akreditacijski organ slediti v skladu z 
mednarodnimi pravili, in ta so integriteta delovanja (neodvisnost, nepristranskost, zaupnost, poštenje) 
in strokovnost.  
 

 
Slika 14: Prikaz podeljenih akreditacij, začasnih odvzemov in preklicev v letu 2022 v primerjavi 

s prejšnjimi leti 
 
Eden od ključnih ciljev SA je mednarodna primerljivost akreditiranja, torej vzdrževanje statusa MLA/MRA 
podpisnice. Pomemben cilj je, da se čim več organizacijam, ki lahko dokažejo svojo usposobljenost, 
omogoči pridobitev akreditacije v razumnem času. Pomemben je tudi pravočasen razvoj, to je 
vzpostavitev shem akreditiranja na novih področjih, za katere obstaja interes v Sloveniji. Kazalnike, ki bi 
zajeli vse vidike navedenih ciljev, je težavno opredeliti oziroma vrednotiti. Tiste, ki smo jih identificirali kot 
najbolj smiselne, smo navedli tudi v poglavju 3 pri posameznih ciljih. Spodaj pa prikazujemo večletna 
gibanja nekaterih parametrov. 
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Slika 15: Število ocenjevalnih dni od leta 2002 do 2022  

 
Pomembni so tudi finančni kazalci. Prihodki iz izvajanja postopkov ocenjevanj so predvsem vezani na 
ceno ocenjevalnega dne in na število izvedenih ocenjevanj, torej so v neposredni zvezi s številom 
postopkov in obsegom akreditirane dejavnosti. Prav tako pa več akreditiranih organov oziroma postopkov 
akreditiranja, predvsem pa nova in vse bolj raznolika področja akreditirane dejavnosti zahtevajo tudi 
kompleksnejši sistem akreditiranja. Nove zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17011:2018, katerim se 
je morala prilagoditi SA, ima prav tako vpliv na večjo potrebo po proračunskih sredstvih. Prihodki iz 
izvajanja ocenjevanj na posameznih področjih (posebej pogosto je to primer na novo vzpostavljenih 
področjih), s seboj prinašajo večje stroške, predvsem za delo ocenjevalcev, na katere ima SA omejene 
možnosti vplivanja. Nekateri kazalniki (finančni) so prikazani v tabeli 6. 
 
Tabela 6: Primerjava nekaterih kazalnikov za leto 2022 glede na predhodna leta  
 

 
KAZALNIKI 
 

Število 
ocenjeval
nih dni  

Število 
podeljenih 
akreditacij 

Število 
vzdrževanj 
akreditacij 

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

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

Delež realizacije 
drugih virov v 
celotnih prihodkih 

2003 649 40 85 65 % 356.772 48 % 

2004 885 40 125 75 % 533.935 57 % 
 

2005 1.036 34 159 76 % 694.441 63 % 

2006 1.188 16 170 72 % 766.689 65 % 

2007 1.365 12 180 71,6 % 865.057 67 % 

2008 1.495 17 197 75,5 % 1.120.443 71 % 

2009 1.510 19 214 76,2 % 1.137.654 69,1 % 
2010 1..449 15 221 73,4 % 1.072.934 67,0 % 
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2011 1.572 14 231 77,2 % 1.164.252 66,3 % 

2012 1.572 10 237 82,2 % 1.191.248 70,1 % 

2013 1.523 5 228 85,1 % 1.210.273 70,9 % 

2014 1.521 10 230 85,6 % 1.150.566 70,6 % 

2015 1.575 7 229 83,6 % 1.140.877 70,6 % 
2016 1.585 9 233 83,4 % 1.188.427 69,0 % 

2017 1.693 11 241 83,2 % 1.288.806 71,5 % 

2018 1.707 5 240 83,4 % 1.322.768 70,5 % 

2019 1.832 10 244 85,8 % 1.378.731 71,1 % 
2020 1.642 7 246 84,0 % 1.232.195 66,0 % 

2021 1.731 5 246 84,0 % 1.354.878 64 % 

2022 1.848 8 247 89,0 % 1.381.588             61 % 

 
 
Cilj 1a: Izvedba vseh aktivnosti v zvezi z akreditacijskimi postopki za sedaj vpeljan sistem  

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 

2022 

Dosežena 
letna 

vrednost 
2022 

Indeks 

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 % 98,5 % 98,5 % 

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

70 % 73% > 100 % 

 

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

 

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

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 

2022 

Dosežena 
letna 

vrednost 
2022 

Indeks 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 
2022 

Dosežena 
letna 

vrednost 
2022 

Indeks 

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

75 % 67 % 89,3 % 

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

95 % 100 %  > 100 % 

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

95 % 100 % > 100 % 
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1 Vzdrževanje MLA za področje kalibracijskih 
laboratorijev SIST EN ISO/IEC 17025 

DA DA 100 % 

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

DA DA 100 % 

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

DA DA 100 % 

4 Priprave na spremembo standarda ISO/IEC 
15189 

DA DA 100 % 

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

DA DA 100 % 

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

DA DA 100 % 

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

DA DA 100 % 

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

DA DA 100 % 

9 Vzdrževanje usposobljenosti akreditiranja 
EMAS preveriteljev  

DA DA 100 % 

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

DA DA 100 % 

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

DA DA 100 % 

12 Nadaljevanje prilagoditve sistema vodenja 
na nove zahteve nove uredbe o ekološki 
pridelavi in predelavi (Uredba (EU) 
2018/848) in njenih dopolnitvah 

DA DA 100 % 

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

DA DA 100 % 

14 Realizacija mednarodnega sodelovanja 
glede na plan 

95 % 94 % 98,9 % 

15 Realizacija sodelovanja v evalvacijah EA 1 1 100 % 
16 Realizacija sodelovanja v evalvacijah FALB 1 -* - 
17 Organizacija FALB sestanka v Sloveniji 1 1 100 % 
18 Prilagoditev organizacijske strukture SA 

nastalim potrebam in uvedba sprememb (vir: 
akcijski plan strategije) 

DA v potrjevnju 80 % 

* SA ni bila pozvana k sodelovanju v FALB evalvaciji 
 
Cilj 3:  Vzpostavitev delovanja na novih področjih 
 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 2022 

Dosežena letna 
vrednost 2022 

Indeks 

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 100 % 

2 Prilagoditev standardu SIST EN 
ISO/IEC 17029:2019 Ugotavljanje 
skladnosti – Splošna načela in 

DA DA 
Delno dosežen. 

Pripravljeni so že 

90 % 
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zahteve za organe, ki izvajajo 
validacijo in verifikacijo 

nekateri obrazci, 
dokument postopek 

ocenjevanja je v 
zaključni fazi.  

3 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 

DA 
Razvito je bilo 

področje 
certificiranja za 

namen priglasitev 
po Direktivi 

2014/33/EU za 
dvigala in 
varnostne 

komponente za 
dvigala (Modul G). 

100 % 

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

DA - 
Še niso bili 

vzpostavljeni 
pogoji. ZVOP-2 je 

bil sprejet 
decembra 2022. 

100 % 

5 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 - 
Še niso bili 

vzpostavljeni 
pogoji. 

- 

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

DA DA 
Organiziranih in 
izvedenih nekaj 
srečanj z resornim 
ministrstvom (MJU). 

100 % 

7 Uvajanje postopkov akreditacije na 
področju sistemov brezpilotnih 
zrakoplovov in operatorjih sistemov 
brezpilotnih zrakoplovov iz tretjih 
držav 
Pogoj: smernice zakonodajalca in 
zagotovljeni viri 

DA DA 
Vzpostavljena 
komunikacija z 

resornim 
ministrstvom (MI), 

izvedenih več 
sestankov, dogovor 

o prerazporeditvi 
sredstev za 
vzpostavitev 

sheme, vnos v Plan 
dela za 2023. 

100 % 

8 Akreditiranje certificiranja ekološke 
predelave in pridelave živil 
EU je v letu 2018 izdala Uredbo (EU) 
848/2018.  

DA DA 
Izvedla so se 

ocenjevanja pri 
vseh štirih 

certifikacijskih 
organih in podelile 

akreditacije po 
novih zahtevah. 

100 % 

9 Izvedba prilagoditve akreditiranja 
certificiranja postopkov preverjanja 
poročil o emisijah toplogrednih plinov 

DA Delno dosežen 
Pripravljeni so že 

nekateri obrazci, ki 
so vezani tudi na 
ISO/IEC 17029. 

Dokument 

100 % 
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postopek 
ocenjevanja je v 

zaključni fazi. 
10 Akreditacija certifikacijskih organov 

za certificiranje sistemov vodenja 
V letu 2021 je izšel standard ISO 
50003:2021, ki vsebuje dodatne 
zahteve za certifikacijske organe za 
sisteme vodenja, ko certificirajo 
sistem upravljanja z energijo po ISO 
50001.  
 

DA DA 
 Ocenjevanje 

izvedeno, vendar 
še ne zaključeno. 

90 % 

11 Akreditacija za certificiranje sistemov 
kakovosti na področju zdravstvenih 
storitev po SIST EN 15224:2017 

DA Delno dosežen. 
Postopki 

prilagojeni, išče se 
ocenjevalca. 

50 % 

 

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

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 

2022 

Dosežena 
letna vrednost 

2022 

Indeks 

1 Število sestankov z ocenjevalci 2 7 > 100 % 
2 Število vodilnih ocenjevalcev SA 14 11 78,6 % 
3 Števila dousposobitev notranjih vodilnih 

ocenjevalcev za nova področja (nivo 3) 
0 

 
2 > 100 % 

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

28 (14+14) 19 67,8 % 

5 % angažiranja slovenskih ocenjevalcev v 
celotnem deležu ocenjevanj (*skupaj s 
tujimi cenejšimi) 

72,0 
 84,0* 

 

84,0 
89,0* 

> 100 % 
> 100 % 

6 Ažuriranost registracij ocenjevalcev pred 
potekom  

100 % NE* - 

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

8  13 > 100 % 

8 Usposabljanje novih strokovnih 
ocenjevalcev 

6 13 > 100 % 

9 Tečaj za strokovne ocenjevalce 1 1 100 % 
* v spreminjanju sistem registracij 

Cilj 5:  Izvedba planiranih aktivnosti promocije za leto 2022 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna 
letna 

vrednost 
2022 

Dosežena 
letna 

vrednost 
2022 

Indeks 

1 Dan akreditacije 2022 1 1 100 % 
2 Število objav v tiskanih medijih (Delo 

P&D – priloga Kakovost ipd.) 
2 2 100 % 

3 Informativno izobraževalni seminar za 
ministrstva, inšpektorat in 
gospodarstvo 

1 1 100 % 

4 Predstavitev akreditacije na različnih 
dogodkih (MOS 2022, ipd.) 

2 2 100 % 

5 Svetovni dan akreditacije, junij 2022 - 
prevod promocijskih materialov in 
objava na spletni strani SA 

1 1 100 % 

6 Seminar za ministrstva 1 0 0 % 
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Cilj 6:  Izvedba planiranih aktivnosti tehnološkega razvoja za leto 2022 
 

Kazalnik Opis kazalnika 
Ciljna letna 
vrednost 

2022 

Realizirana 
vrednost v 

2022 

Indeks 

1 Nadgradnja informacijskega sistema i4 in 
vzdrževanje  

DA DA 100 % 

2 Izvedba Faze 8 projekta IT DA Delno 50 % 

3 Zamenjava strežnika - DA 100 % 

4 Zamenjava mobilnih aparatov DA DA 100 % 

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

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 2022 

Dosežena letna 
vrednost 2022 

Indeks 

1 Število kontaktnih oseb na 
ministrstvih, ki sodelujejo z SA  

Na vsakem 
vzpostavljenem 

področju 
zagotoviti 

kontaktno osebo 

V večji meri 
vzpostavljeno 

90 % 

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

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 2022 

Izvedba 
2022 

Indeks 

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

≥ 1 DA 100 % 

 

Cilj 9: Zagotavljanje zadostnih kadrovskih virov 

Kazalnik Opis kazalnika Ciljna letna 
vrednost 
2022 

Dosežena 
letna 
vrednost 
2022 

Indeks 

1 Računovodja VII/2 (I)  DA DA 100 % 
2 Področni podsekretar (vodja 

področja kakovosti) 
DA NE 0 % 

3 Področni podsekretar  DA NE 0 % 
4 Višji svetovalec področja I 

(vodilni ocenjevalec)  
DA DA 100 % 

5 Višji svetovalec področja I 
(vodilni ocenjevalec)  

DA DA 100 % 

6 Organizator akreditacijskih 
postopkov (operativni pomočnik 
vodji kakovosti)  

DA DA 100 % 

 
Iz zgornje analize izhaja, da je SA zastavljene cilje za leto 2022: 

- izvedba vseh predvidenih aktivnosti v zvezi z akreditacijskimi postopki 
- vzdrževanje statusa MLA podpisnika  

- izvedba planiranih aktivnosti promocije  
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- izvedba planiranih aktivnosti tehnološkega razvoja 

- sodelovanja z ministrstvi 

- pozitivno finančno poslovanje 

- kadrovski viri 

v pretežni meri uresničila.  
 

SA je vzdrževala ob koncu leta 247 akreditacij. Pri akreditacijah so bili redni nadzorni obiski opravljeni v 
predpisanih rokih. Opravljeno je bilo 1.848 ocenjevalnih dni. Te dnevi so bili strankam v skladu s veljavnim 
cenikom tudi zaračunani. SA je iz naslova spremljanje dela strokovnjakova, vodenje in koordinacija velikih 
skupin in monitoring ocenjevalcev izvedla še dodatno 170 ocenjevalnih dni. Tako, da je bilo skupaj 
izvedenih 2.018 ocenjevalnih dni.  
 
 
12 KRITIČNI ELEMENTI SISTEMA AKREDITIRANJA 
 
S sprejetjem evropskega paketa zakonodaje tako imenovanega »Paketa za proizvode« se dejavnost 
akreditacije širi na novo področje ugotavljanja usposobljenosti OUS za izvajanje dejavnosti v skladu z 
direktivami. Prav tako imajo stranke SA potrebe po širitvi akreditacije na nova strokovna področja. Vse 
to pa vpliva na potrebe po dodatnih finančnih in predvsem kadrovskih virih SA, saj je potrebno akreditacijo 
za ta področja razviti in usposobiti ustrezne ocenjevalce. V zadnjem obdobju opažamo trend, da zahteve 
po akreditacijah izhajajo že iz zahtev posameznih direktiv in uredb na nivoju EU. 
 
Odzivnost SA je v veliki meri pogojena s pomanjkanjem slovenskih strokovnih ocenjevalcev. Relativno 
ozek nabor domačih ocenjevalcev bo ostal tudi v prihodnosti. Tega problema ne bo možno v celoti rešiti 
z intenzivnejšim iskanjem in usposabljanjem dodatnih slovenskih ocenjevalcev, ker jih za nekatera 
področja ni. Predvsem takšnih ni, ki bi izpolnjevali vse tri osnovne pogoje za strokovne ocenjevalce, kot 
so: neodvisnost, nepristranost in kompetentnost. Vedno več strank zavrača ocenjevalce, ki bi lahko bili 
strokovno sprejemljivi. Prav tako pa so številna področja, na katerih je podeljena zgolj ena ali dve 
akreditaciji. V takih primerih je težko vzdrževati status ocenjevalca, saj mora za vzdrževanje 
usposobljenosti opraviti vsaj nekaj ocenjevanj na leto, poleg tega pa je potrebno ocenjevalce pri 
posameznem organu občasno menjati. Vse bolj se zato SA usmerja v tesno sodelovanje z 
akreditacijskimi organi sosednjih držav. 
 
Da se bodo lahko izvedle potrebne širitve sistema akreditiranja in povezan razvoj novih področij pa je 
posebej pomembno tudi stalno in sistematično sodelovanje z državnimi organi (regulatorji) ter podpora 
za zagotovitev potrebnih finančnih in kadrovskih virov. 
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RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
 
13 PREGLED POMEMBNEJŠIH RAČUNOVODSKIH USMERITEV 
 
Načela sestavljanja računovodskih izkazov 
 
Slovenska akreditacija, kot pravna oseba javnega prava, upošteva pri vodenju poslovnih knjig ter izdelavi 
in predložitvi letnega poročila, sledeče predpise: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Knjigovodska vrednost denarnega sredstva je enaka njegovi začetni nominalni vrednosti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obveznosti se zaradi okrepitve in oslabitve ne prevrednotijo. 

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

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

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

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

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

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

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

Aktivne in pasivne časovne razmejitve se ne prevrednotijo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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



96 
 

14 RAČUNOVODSKA IZKAZA 
 
 

BILANCA STANJA 
na dan 31.12.2022 

 
    

    Postavka 2022 2021 
SREDSTVA   

  
1 DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 

UPRAVLJANJU 345.902 335.584 

*00 2 Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 347.196 347.762 
*01 3 Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev 113.684 118.361 
*02 4 Nepremičnine 0 0 
*03 5 Popravek vrednosti nepremičnin 0 0 
*04 6 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 237.761 191.574 
*05 7 Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih 

osnovnih sredstev 125.371 85.391 
*06 8 Dolgoročne finančne naložbe 0 0 
*07 9 Dolgoročno dana posojila in depoziti 0 0 
*08 10 Dolgoročne terjatve iz poslovanja 0 0 
*09 11 Terjatve za sredstva, dana v upravljanje 0 0 

  12 KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN 
AKTIVNIH ČASOVNIH RAZMEJITEV  628.680 678.152 

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

11 14 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 339.172 423.870 
12 15 Kratkoročne terjatve do kupcev 149.457 114.549 
13 16 Dani predujmi in varščine 17.900 17.900 
14 17 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta 83.830 84.698 

15 18 Kratkoročne finančne naložbe 0 0 
16 19 Kratkoročne terjatve iz financiranja 62 62 
17 20 Druge kratkoročne terjatve 34.090 9.887 
18 21 Neplačani odhodki 0 0 
19 22 Aktivne časovne razmejitve 4.169 27.186 
  23 ZALOGE 345 785 

30 24 Obračun nabave materiala 0 0 
31 25 Zaloge materiala 345 785 
32 26 Zaloga drobnega inventarja in embalaže 0 0 
33 27 Nedokončana proizvodnja in storitve 0 0 
34 28 Proizvodi 0 0 
35 29 Obračun nabave blaga 0 0 
36 30 Zaloga blaga 0 0 
37 31 Druge zaloge 0 0 
  32 AKTIVA SKUPAJ 974.927 1.014.521 

99 33 AKTIVNI KONTI IZVEBILANČNE EVIDENCE 23.210 23.210 

OBVEZNOSTI DO  VIROV SREDSTEV 
  

  34 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR 307.213 330.893 
20 35 Kratkoročne obveznosti za predujme in varščine 0 1.318 
21 36 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 87.871 66.703 
22 37 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 48.708 59.808 
23 38 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 46.584 45.448 
24 39 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta 3.600 10.952 

25 40 Kratkoročne obveznosti do financerjev 0 0 
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26 41 Kratkoročne obveznosti iz financiranja 0 0 
28 42 Neplačani prihodki 0 0 
29 43 Pasivne časovne razmejitve 120.450 146.664 
  44 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 667.714 683.628 

90 45 Splošni sklad 0 0 
91 46 Rezervni sklad 0 0 
92 47 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 0 
93 48 Dolgoročne rezervacije 0 0 

940 49 Sklad namenskega premoženja v javnih skladih 0 0 
9410 50 Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega 

prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena 
dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna 
sredstva 0 0 

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

9412 52 Presežek prihodkov nad odhodki 0 0 
9413 53 Presežek odhodkov nad prihodki 0 0 
96 54 Dolgoročne finančne obveznosti 0 0 
97 55 Druge dolgoročne obveznosti 0 0 

980 56 Obveznosti za neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva 411.152 400.104 

981 57 Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 0 0 
985 58 Presežek prihodkov nad odhodki 256.562 283.524 
986 59 Presežek odhodkov nad prihodki 0 0 

  60 PASIVA SKUPAJ 974.927 1.014.521 
99 61 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 23.210 23.210 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
od  1.1. do 31.12.2022  

   
  Postavka 2022 2021  

   
  PRIHODKI OD POSLOVANJA 2.267.031 2.110.359 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 2.267.031 2.110.359 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 
IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 0 0 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 0 0 
762 FINANČNI PRIHODKI 1.562 367 
763 DRUGI PRIHODKI 1.254 1.498 

  PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 258 1.896 
764 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 258 549 
764 Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 0 1.347 

  CELOTNI PRIHODKI 2.270.105 2.114.120 
  STROŠKI BLAGA MATERIAL IN STORITEV 1.186.659 930.354 

466 Nabavna vrednost prodanega blaga 0 0 
460 Stroški materiala 29.979 24.671 
461 Stroški storitev 1.156.680 905.683 

  STROŠKI DELA 1.043.894 957.577 
464 Plače in nadomestila plač 838.038 775.763 
464 Prispevki za socialno varnost delodajalcev 132.099 123.294 
464 Drugi stroški dela 73.757 58.520 
462 AMORTIZACIJA  697 1.699 
463 REZERVACIJE 0 0 
465 DRUGI STROŠKI 24.634 19.263 
467 FINANČNI ODHODKI 231 165 
468 DRUGI ODHODKI 5 0 

  PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 1.931 
469 Odhodki od prodaje osnovnih sredstev 0 1.376 
469 Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 0 555 

  CELOTNI ODHODKI 2.256.120 1.910.989 
  PRESEŽEK PRIHODKOV 13.985 203.131 
  PRESEŽEK ODHODKOV     

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 869 34.282 

  Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka (888-890) 13.116 168.849 

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

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja     

  Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur 
v obračunskem obdobju (cela števila) 24 22 

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

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 
od  1.1. do 31.12.2022  

     

Členitev 
podskupin 

kontov 
NAZIV KONTA AOP 

ZNESEK 

Prihodki in odhodki 
za izvajanje javne 

službe 

Prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga in 
storitev na trgu 

Skupaj 

          
  PRIHODKI IZ POSLOVANJA 660 2.267.031 0 2.267.031 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 
STORITEV 661 2.267.031 0 2.267.031 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČ.PROIZVOD. 662 0 0 0 

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

663 0 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 0 0 
762 FINANČNI PRIHODKI 665 1.562 0 1.562 
763 DRUGI PRIHODKI 666 1.254 0 1.254 

  PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 667 258 0 258 
764 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 668 258 0 258 
764 Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 669 0 0 0 

  CELOTNI PRIHODKI 670 2.270.105 0 2.270.105 
  STROŠKI BLAGA, MATERIAL IN STORITEV 671 1.186.659 0 1.186.659 

466 Nabavna vrednost prodanega blaga 672 0 0 0 
460 Stroški materiala 673 29.979 0 29.979 
461 Stroški storitev 674 1.156.680 0 1.156.680 

  STROŠKI DELA 675 1.043.894 0 1.043.894 
464 Plače in nadomestila plač 676 838.038 0 838.038 
464 Prispevki za socialno varnost delodajalcev 677 132.099 0 132.099 
464 Drugi stroški dela 678 73.757 0 73.757 
462 AMORTIZACIJA  679 697 0 697 
463 REZERVACIJE 680 0 0 0 
465 DRUGI STROŠKI 681 24.634 0 24.634 
467 FINANČNI ODHODKI 682 231 0 231 
468 DRUGI ODHODKI 683 5 0 5 

  PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 684 0 0 0 
469 Odhodki od prodaje osnovnih sredstev 685 0 0 0 
469 Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 686 0 0 0 

  CELOTNI ODHODKI 687 2.256.120 0 2.256.120 
  PRESEŽEK PRIHODKOV 688 13.985 0 13.985 
  PRESEŽEK ODHODKOV 689       

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 869 0 869 

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

691 13.116 0 13.116 

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

692 0 0 0 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 
DENARNEGA TOKA 
od  1.1. do 31.12.2022       

    Naziv konta AOP 2022 2021 
      
  I SKUPAJ PRIHODKI 401 2.260.076 2.226.863 
  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 402 2.260.076 2.226.863 
  A. Prihodki iz sredstev javnih financ 403 886.184 809.299 
  a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 404 886.184 809.299 

7400 
  Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo 

porabo 405 869.184 754.356 
7400   Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 17.000 54.943 

  b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 407 0 0 

7401 
  Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo 

porabo 408 0 0 
7401   Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0 

  
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega 

zavarovanja 410 0 0 

7402 
  Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 

tekočo porabo 411 0 0 

7402 
  Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 

investicije 412 0 0 

  d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 413 0 0 
7403   Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 
7403   Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 
7404   Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 
7404   Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 

740 
e. Prejeta sredstva iz proračuna iz naslova tujih 

donacij 418 0 0 

741 
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 

sredstev proračuna Evropske unije 419 0 0 

  
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne 

službe 420 1.373.892 1.417.564 

7102 
  

Prejete obresti 
422 680 0 

7100   Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 
presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0 

7103 
  Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od 

premoženja 487 
0 0 

7141   Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 1.372.954 1.417.015 
72   Kapitalski prihodki 425 258 549 

730   Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0 
731   Prejete donacije iz tujine 427 0 0 
732   Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 

782  Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih 
skladov 488 0 0 

783  Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega 
sklada 489 0 0 

784  Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje 
centraliziranih in drugih programov EU 490 0 0 

786   Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 

787   Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz 
drugih držav 430 0 0 

  
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU 431 0 0 
7130   Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 0 0 
7102   Prejete obresti 433 0 0 
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  II. SKUPAJ ODHODKI 437 2.335.283 2.014.850 
  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 438 2.335.283 2.014.850 
  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 439 882.962 757.536 

4000   Plače in dodatki 440 751.256 651.432 
4001   Regres za letni dopust 441 29.474 23.406 
4002   Povračila in nadomestila 442 42.210 31.498 
4003   Sredstva za delovno uspešnost 443 48.844 37.622 
4004   Sredstva za nadurno delo 444 10.875 12.567 
4005   Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 
4009   Drugi izdatki zaposlenim 446 303 1.011 

  B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 447 139.557 119.991 
4010   Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 69.857 60.484 
4011   Prispevki za zdravstveno zavarovanje 449 58.059 49.767 
4012   Prispevki za zaposlovanje 450 420 421 
4013   Prispevki za starševsko varstvo 451 819 702 

4015 
  Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 

zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 10.402 8.617 

  
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne 

službe 453 1.255.904 1.041.579 

4020   Pisarniški in splošni material in storitve 454 199.876 102.220 
4021   Posebni material in storitve 455 5.456 4.416 
4022   Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 30.732 20.892 
4023   Prevozni stroški in storitve 457 0 0 
4024   Izdatki za službena potovanja 458 43.188 14.866 
4025   Tekoče vzdrževanje 459 59.738 103.990 
4026   Poslovne najemnine in zakupnine 460 77.670 86.027 
4027   Kazni in odškodnine 461 0 0 
4028   Davek na izplačane plače 462 0 0 
4029   Drugi operativni stroški 463 839.244 709.168 
403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 
404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 
410 F. Subvencije 466 0 0 
411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 
412 H.  Transferi neprofitnih organizacijam in ustanovam 468 0 0 
413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 

  J. Investicijski odhodki 470 56.860 95.744 
4200   Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 
4201   Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 
4202   Nakup opreme 473 50.093 85.584 
4203   Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0 
4204   Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija 475 0 0 
4205   Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0 
4206   Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 
4207   Nakup nematerialnega premoženja 478 6.767 10.160 

4208 
  Študije o izvedljivosti projektov, projektna 

dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 0 0 

4209   Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 

  
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU 481 0 0 

400 
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu 482 0 0 

401 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483 0 0 

402 
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu 484 0 0 

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 485 0 212.013 
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 III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 486 75.207 0 
 

 
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 

od  1.1. do 31.12.2022 
    
  Postavka 2022 2021     

50 VII. ZADOLŽEVANJE 
(551+559) 0 0 

500 Domače zadolževanje 
(552+553+554+555+556+557+558) 0 0 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0 0 
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 0 0 
5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 0 0 
5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 0 0 
5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 0 0 
5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 0 0 
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0 0 
501 Zadolževanje v tujini 0 0 

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(561+569) 0 0 

550 Odplačila domačega dolga 
(562+563+564+565+566+567+568) 0 0 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 0 0 
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 0 0 
5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 0 0 
5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 0 0 
5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 0 0 
5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 0 0 
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 0 0 
551 Odplačila dolga v tujino 0 0 

  IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
(550-560) 0 0 

  IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(560-550) 0 0 

  X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(485+524+570)-(486+525+571) 0 212.013 

  X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(486+525+571)-(485+524+570) 75.207 0 
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IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
od  1.1. do 31.12.2022 

    
  Postavka 2022 2021     

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

0 0 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in 
zasebnikov 0 0 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 0 0 

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, 
ki so v lasti države ali občin 0 0 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 0 0 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 0 0 

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 0 0 

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 0 0 

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 0 0 

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 0 0 

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 0 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 0 

440 V. DANA POSOJILA 
(513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523) 0 0 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 0 0 

4401 Dana posojila javnim skladom 0 0 

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti 
države ali občin 0 0 

4403 Dana posojila finančnim institucijam 0 0 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 0 0 

4405 Dana posojila občinam 0 0 

4406 Dana posojila v tujino 0 0 

4407 Dana posojila državnemu proračunu 0 0 

4408 Dana posojila javnim agencijam 0 0 

4409 Plačila zapadlih poroštev 0 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 0 

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

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

 



 

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 
            

NAZIV Oznaka 
za AOP 

 Z N E S E K 

Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednost 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

Amortizacija  Neodpisana 
vrednost (31.12.) 

 
Prevrednotenje 

zaradi 
okrepitve  

Prevrednotenje 
zaradi 

oslabitve 

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

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

700 539.336 203.752 57.078 7.416 11.457 11.423 39.310 345.902 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 75 0 0 0 34 0 0 41 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 347.687 118.361 6.767 0 7.299 7.299 2.622 233.471 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 706 175.817 69.634 42.895 0 341 341 36.688 112.390 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 15.757 15.757 7.416 7.416 3.783 3.783 0 0 0 0 

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

708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

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

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL 
 

Naziv Oznaka 
za AOP 

Znesek 
naložb in 

danih posojil  
(1.1.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih posojil 
(1.1.) 

Znesek 
povečanja 
naložb in 

danih posojil 

Znesek 
povečanj 

popravkov 
naložb in 

danih posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
naložb in 

danih posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 
naložb in 

danih posojil 

Znesek 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Knjigovodska 
vrednost 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Znesek 
odpisanih 
naložb in 

danih posojil 

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

I. Dolgoročne finančne naložbe 
(801+806+813+814) 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Naložbe v delnice 
(802+803+804+805) 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

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

B. Naložbe v deleže 
(807+808+809+810+811+812) 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko 
d.d. 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko 
d.o.o. 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, 
umetniška dela in podobno 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 
(815+816+817+818) 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1. Namensko premoženje, preneseno javnim 
skladom 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti 
(820+829+832+835) 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno dana posojila 
(821+822+823+824+825+826+827+828) 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
III. Skupaj 
(800+819) 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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16 RAZČLENITVE IN POJASNILA K RAČUNOVODSKIMA IZKAZOMA 
 
 
16.1 Bilanca stanja  
 
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
 
Zavod med dolgoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami na dan 31.12.2022 beleži stroške domene v 
višini 41 €.  
 
Neopredmetena sredstva 
 
Tabela stanja premoženjskih pravic po virih financiranja: 

Dolgoročne premoženjske pravice:  programi   31.12.2022 31.12.2021 
* proračun   12 978 
* proračun - projekt IT  222.425 222.425 
* drugi javnofinančni viri   11.034 5.923 
Skupaj   233.471 229.326 

 
Pridobitev neopredmetenih osnovnih sredstev 
 
Pregled nabave premoženjskih pravic iz sredstev proračuna: 

Naziv kom cena Vrednost 
/ / / / 
Skupaj      

 
Pregled nabave premoženjskih pravic iz drugih virov: 

Naziv kom cena Vrednost 
Premoženjske pravice pri nabavi novega strežnika 1 6.767 6.767 
Skupaj     6.767 

 
Izločitev neopredmetenih sredstev 
 
Pregled izločenih premoženjskih pravic iz sredstev proračuna: 

Naziv Nabavna 
vrednost 

Neodpisana 
vrednost 

/ / / 
Skupaj 

  

 
Pregled izločenih premoženjskih pravic iz drugih virov: 

Naziv Nabavna 
vrednost 

Neodpisana 
vrednost 

Izločitev OS po sklepu 450-0002/22-0012 7.299 0 
  7.299 0 
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Opredmetena osnovna sredstva 
 
Tabela stanja opreme po virih financiranja: 

Naziv 31.12.2022 31.12.2021 
* proračun 39.102 55.345 
* drugi javnofinančni viri 73.288 50.838 
* vlaganja v sredstva v tuji lasti 0 0 
Skupaj 112.390 106.183 

 
Tabela stanja drobnega inventarja po virih financiranja: 

Naziv 31.12.2022 31.12.2021 
* proračun 0 0 
* drugi javnofinančni viri 0 0 
Skupaj 0 0 

 
 
Nabave opredmetenih osnovnih sredstev 

Pregled nabave in dograditve opreme iz sredstev proračuna: 
Naziv kom cena Vrednost 
PISARNIŠKI STOLI (20 kos) 1 10.000 10.000 
Skupaj    10.000  10.000 

 
Pregled nabave in dograditve opreme iz drugih javno finančnih virov: 

Naziv kom cena Vrednost 
PISARNIŠKI STOLI (10 kos) 1 4.343 4.343 
MOBILNI TELEFON SAMSUNG GALAXY S22 1 759 759 
NOV STREŽNIK 1 26.989 26.990 
MONITOR HP E27  2 212 424 
MONITOR HP ELITE DISPLAY 1 218 218 
TISKALNIK OFFICEJET PRO 9010e 1 161 161 
Skupaj     32.895 

 
Pregled nabave in dograditve drobnega inventarja iz sredstev proračuna: 

Naziv kom cena Vrednost 
MOBILNI TELEFONI SAMSUNG GALAXY A53 
(20x) 1 7.000 7.000 
Skupaj    7.000 

 

Pregled nabave in dograditve drobnega inventarja iz drugih javno finančnih virov: 
Naziv kom cena Vrednost 
MOBILNI TELEFONI SAMSUNG GALAXY A53 (2x) 1 416 416 
Skupaj    416 

 
Iz presežka prihodkov nad odhodki leta 2021 (Sklep Vlade RS št. 47603-7/2022/3) je zavod financiral 
menjavo strežnika ter nakup 10 pisarniških stolov, 3 mobilnih telefonov, 3 monitorjev in tiskalnika. 
Menjava strežnika je bila nujna zaradi dotrajanosti in preobremenjenosti obstoječega strežnika. 
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Izločitev opredmetenih osnovnih sredstev 
 
Izločena oprema (konto 040), investirana iz sredstev proračuna in drugih javnofinančnih virov: 

Naziv Nabavna 
vrednost 

Neodpisana 
vrednost 

Izločitev OS po sklepu 450-0002/22-0012 341 0 
Skupaj 341 0 

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

Naziv Nabavna 
vrednost 

Neodpisana 
vrednost 

Izločitev OS po sklepu 450-0002/22-0004 (prodana OS) 3.783 0 
Skupaj 3.783 0 

 
Tabela gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je priloga poročila. 
 
Javni zavod je nakup opredmetenih osnovnih sredstev opravil v skladu z dolgoročnim načrtom planiranih 
investicij in investicijskega vzdrževanja ter finančnim načrtom za leto 2022. Del investicij je bil financiran 
iz proračunskih sredstev MGRT (17.000 €), ostalo pa iz presežka prihodkov nad odhodki leta 2021 
(40.078 €). 
 
Sredstva javnega zavoda niso zastavljena. Popis sredstev je bil v letu 2022 opravljen v skladu s predpisi 
na dan 31.12.2022. Inventurna komisija je v zapisniku o popisu neopredmetenih in opredmetenih 
osnovnih sredstev predlagala, da se oprema in drobni inventar, ki zaradi dotrajanosti in raznih okvar ter 
objektivnega razloga niso bila več primerna za uporabo v poslovanju SA, v skupni višini 11.423 € izloči 
iz uporabe. Pred izločitvijo iz uporabe je bila oprema ponujena v odkup vsem zaposlenim. Izločena 
sredstva so bila v celoti amortizirana. Predlog inventurne komisije je bil s strani direktorja sprejet, tako, 
da se je oprema ter drobni inventar v zgoraj navedeni višini, na podlagi sklepa o izločitvi neopredmetenih 
in opredmetenih osnovnih sredstev, izločila iz registra osnovnih sredstev in knjigovodskih evidenc. 
 

Dobroimetje pri bankah 

 
Naziv 31.12.2022 31.12.2021 
Denarna sredstva na računu 339.172 423.870 
Skupaj 339.172 423.870 

 
Javni zavod v letu 2022 ni imel likvidnostnih težav. Presežki preteklih let, ki zavodu omogočajo normalno 
mesečno poslovanje, zagotavljajo, da so vse obveznosti poravnane v skladu z valuto in rokih, ki jih določa 
zakon.  
  
 
Poslovne terjatve 

 
Naziv 31.12.2022 31.12.2021 
Kratkoročne poslovne terjatve 233.287 199.247 
- do kupcev v državi 149.457 114.549 
- do kupcev v tujini 0 0 
- predujmi dobaviteljem v državi  0 0 
- predujmi dobaviteljem v tujini 0 0 
- do uporabnikov enotnega kontnega načrta 83.830 84.698 
Dane varščine 17.900 17.900 
Kratkoročne terjatve iz financiranja 62 62 
Kratkoročne terjatve do ZZZS in drugih institucij 31.764 1.559 
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Terjatve za vstopni DDV 134 1.894 
Ostale kratkoročne terjatve 2.192 6.434 
Skupaj 285.339 227.096 

 
 
Starostna struktura terjatev:  

Naziv 31.12.2022 31.12.2021 
Nezapadle terjatve do kupcev 164.530 185.880 
Nezapadle terjatve do drugih 51.990 9.887 
Skupaj nezapadle terjatve 216.520 195.767 
Terjatve, zapadle do 30 dni 54.596 16.958 
Terjatve, zapadle nad 30 do 90 dni 12.908 9.455 
Terjatve, zapadle nad 90 dni 1.315 4.916 
Skupaj zapadle terjatve 68.819 31.329 
Skupaj 285.339 227.096 

 
Kratkoročne poslovne terjatve so nezavarovane, zavod pa ima pravico do odvzema akreditacijske listine, 
v kolikor kupci v daljšem časovnem obdobju ne poravnajo svojih obveznosti oziroma ni mogoč drugačen 
dogovor. Popravek vrednosti terjatev oblikuje zavod skladno s kriteriji, ki so navedeni v poglavju 
računovodskih usmeritev.  
 
Terjatve zapadle nad 90 dni zajemajo del terjatev, za katere tečejo stečajni postopki. Za terjatve do 
kupcev v stečajnem postopku je bil ob prijavi v stečaj narejen ustrezen popravek vrednosti terjatev. 
 
Na dan 31.12.2022 dvomljivih terjatev ni bilo ugotovljenih. Na presečni dan so najstarejše tekoče terjatve 
znašale 12.908 € in so zapadle v plačilo konec meseca novembra; ostale odprte terjatve so zapadle v 
plačilo v decembru.  
Čez celo leto potekajo redne mesečne aktivnosti za poplačilo odprtih terjatev. Vse terjatve se skušajo 
najprej izterjati brez sodnih postopkov. V letu 2022 je bila za odprte terjatve vložena ena izvršba, ki je bila 
v celoti plačana. 
 
Zavod terjatve do kupcev ne uporablja kot jamstvo za dolgove. 
 
Terjatve za dane varščine ima zavod do novega najemodajalca, s katerim smo septembra 2020 sklenili 
najemno pogodbo za najem poslovnih prostorov na lokaciji Pot k sejmišču 30A, Ljubljana-Črnuče, kamor 
smo se preselili junija 2021.  
 
 
Aktivne časovne razmejitve 
 

Naziv 31.12.2022 31.12.2021 
Kratkoročno odloženi stroški 4.168 27.186 
Skupaj 4.168 27.186 

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

Kratkoročne obveznosti 

Naziv 31.12.2022 31.12.2021 
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme 0 1.318 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 87.870 66.703 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 37.329 35.184 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 11.379 24.624 
Kratkoročne obveznosti do EKN 3.600 10.952 
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja:     
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- kratkoročne obveznosti za dajatve na plače 13.924 10.731 
- davek od dohodka pravnih oseb 0 15.744 
- obveznosti za DDV 12.030 18.535 
- druge kratkoročne obveznosti  20.631 438 
Skupaj 186.763 184.229 

 
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev izvirajo iz izvirnih knjigovodskih listin. Vse obveznosti 
do dobaviteljev v tujini so bile na zadnji dan poslovnega leta 31.12.2022 v valuti EUR. Na presečni dan 
zavod ni imel zapadlih neplačanih obveznosti.  
 
Pasivne časovne razmejitve 

naziv 31.12.2022 31.12.2021 
Vnaprej vračunani stroški 12.726 34.087 
Kratkoročno odloženi prihodki 107.724 112.577 
Skupaj 120.450 146.664 

 
Vnaprej vračunani stroški zajemajo stroške, ki se nanašajo na tekoče poslovno leto, pa zanje še nismo 
prejeli izvirnih listin do konca poslovnega leta. Nanašajo se na poslovanje iz proračuna in iz drugih 
javnofinančnih virov, kot so v naprej vračunani stroški revizije leta 2022. 
 
Odloženi prihodki vključujejo zneske planiranih aktivnosti razvoja na področju direktiv in GDPR ter 
aktivnosti na področju hrupa, ki pa se zaradi zunanjih razlogov niso uspele realizirati v celoti v letu 2022. 
Pogoji za razvoj obeh projektov ter področja v povezavi s hrupom bodo omogočeni v letu 2023, zato so 
se še neporabljena namenska sredstva prenesla v naslednje leto. 
Kratkoročno odloženi prihodki za leto 2022 zajemajo tudi tisti del sredstev za financiranje osnovne 
dejavnosti, ki se bili predloženi pristojnemu ministrstvu že v letu 2022, nanašajo pa se na leto 2023. 
 
 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
 

Naziv 31.12.2022 31.12.2021 
Obveznosti za NS in OOS 411.152 400.104 
Presežek prihodkov nad odhodki 256.562 283.524 
* proračun 40.666 27.654 
* drugi javnofinančni viri 215.896 255.870 
Skupaj 667.714 683.628 

 
V primerjavi s preteklim letom, je zavod sredstva prejeta v upravljanje zmanjšal za 15.914 € (2,3%), kar 
je posledica amortizacije za leto 2022, ki zmanjšuje vrednost sredstev v upravljanju. 
 
Tabela gibanja za obveznosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

Naziv Proračun Proračun - 
projekt IT 

Drugi 
javnofinančni 

viri 
Skupaj 

Stanje 1.1.2022 60.567 222.405 117.132 400.104 
Prilivi za nakup sredstev 17.000 0 0 17.000 
Prilivi od prodaje opreme 0 0 0 0 
Odtujitve opreme 0 0 0 0 
Prenos iz presežka prihodkov 0 0 40.078 40.078 
Prenos sredstev iz donacij 0 0 0 0 
Amortizacija sredstev -34.209 0 -11.821 -46.030 
Stanje 31.12.2022 43.358 222.405 145.389 411.152 
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Tabela gibanja presežka prihodkov nad odhodki oziroma odhodki nad prihodki  
 

Naziv Proračun Proračun - 
projekt IT 

Drugi 
javnofinančni 

viri 
Skupaj 

Stanje 1.1.2022 27.654 0 255.870 283.524 
Rezultat poslovnega leta 13.012 0 104 13.116 
Prenos na obvez. za sred. v 
upravljanju 0 0 -40.078 -40.078 
Stanje 31.12.2022 40.666 0 215.896 256.562 

 
V tabeli so izkazana sredstva prihodkov nad odhodki javnih financ iz različnih virov financiranja. 
 
Iz tabele je razvidno, da so sredstva leta 2022 v višini 13.116 €, ki izhajajo iz pozitivnega poslovanja, na 
razpolago za pokrivanje bodočih odhodkov nad prihodki ali pa se razporedijo za druge namene v zvezi z 
opravljanjem dejavnosti zavoda v skladu s predpisi in ustanovitvenim aktom. 
 
Na kontih izven bilančne evidence zavod spremlja prosta sredstva, ki jih lahko nameni za bodoče investicije. Stanje 
le-teh je na presečni dan poslovnega leta 65.291 €. Prav tako zavod izven bilančno beleži evidenco prejetih 
bančnih garancij (garancija za dobro izvedbo storitev naročila Nadgradnje in vzdrževanja informacijskega 
sistema za vodenje akreditacijskih postopkov, v višini 23.210 €). 
 
 
16.2 Izkaz prihodkov in odhodkov 
 
Čisti prihodki iz poslovanja 
 

Naziv 2022 2021 
Prihodki iz poslovanja     
* proračun redna dejavnost (MGRT) 869.184 750.131 
* proračun projekt prenove IT SA (MOP) 0 0 
* drugi proračunski prihodki (COVID-19, oprostitve) 0 5.147 
* prihodki iz postopkov akreditacije 1.381.588 1.348.555 
* izvajanje izobraževanja, drugo 3.199 97 
* mednarodno sodelovanje 2.170 6.429 
* prihodki od odprave PČR 10.890 0 
Skupaj 2.267.031 2.110.359 

 
Javni zavod se je za opravljanje svoje osnovne dejavnosti v letu 2022 delno financiral iz državnega 
proračuna, drugi del pa so predstavljala sredstva iz drugih javnofinančnih virov – prodaja storitev 
akreditacije. S proračunskimi viri Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo se zagotavlja 
financiranje osnovnega delovanje zavoda (plače osmih zaposlenih, del materialnih stroškov in 
investicije), in sicer na podlagi pogodbe o financiranju, št. 2130-22-010006 ter dodatka št. 1.  
Največji delež prihodkov poslovanja izhaja iz postopkov povezanih neposredno z akreditiranjem oziroma 
ocenjevanjem. Glede na izboljšanje epidemiološke situacije povezane s COVID-19, je zavod v pretežni 
meri zopet izvajal ocenjevanja na terenu, v manjši meri pa je ohranil tudi ocenjevanja na daljavo. V letu 
2022 je bilo strankam zaračunano 1.848 ocenjevalnih dni. Cena ocenjevalnega dne je v letu 2022 znašala 
700 € in je določena na podlagi Pravilnika o oblikovanju cene storitev Slovenske akreditacije (S10). 
Ostali prihodki izvirajo iz naslova mednarodnega sodelovanja in se nanašajo na povračilo stroškov 
sodelovanja v komisijah EA ter peer-evalvacijah.  
 
V letu 2022 je javni zavod pridobival prihodke le iz javne službe, tržne dejavnosti zavod ne izvaja.  
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Finančni prihodki 
 

Naziv 2022 2021 
Finančni prihodki iz obresti in pozitivnih tečajnih razlik     
* proračun 9 0 
* drugi viri 1.553 367 
Skupaj 1.562 367 

 
Finančni prihodki izvirajo iz naslova prihodkov od zamudnih obresti zaradi prepozno plačanih računov 
kupcev, tečajnih razlik in pozitivnih obresti na podračunu. 
 
Drugi prihodki 
 
Naziv 2022 2021 
* proračun 0 0 
* drugi viri 1.254 1.498 
Skupaj 1.254 1.498 

 
Drugi prihodki so v letu 2022 znašali 1.254 €. Po vsebini gre za prihodke iz naslova plačanih stroškov 
opominov in ostalih medletnih izravnav ter naknadno odobrenih popustov za leto 2021, ki izvirajo iz 
priznanega bonusa pri zavarovalnih premijah. 
 
 
Prevrednotovalni poslovni prihodki 
 
Naziv 2022 2021 
* proračun 0 0 
* drugi viri 258 1.896 
Skupaj 258 1.896 

 

Prevrednotovalni poslovni prihodki so nastali z odtujitvijo oziroma prodajo opredmetenih osnovnih 
sredstev (sklep direktorja 450-0002/22-0004). 
 

Odhodki iz poslovanja 

Stroški blaga, materiala in storitev 
 
Naziv 2022 2021 
Stroški porabljenega materiala 29.980 24.671 
- stroški pisarniškega materiala 3.861 3.201 
- stroški energije 16.062 10.110 
- drugi stroški materiala 10.057 11.360 
Stroški storitev 1.156.680 905.683 
- stroški telekomunikacij in pošte 15.766 11.983 
- tekoče vzdrževanje objektov in opreme 71.656 59.301 
- najemnine 76.281 79.408 
- hotelske storitve, prevozni stroški (letalo, taxi etc) in 
povračila stroškov zaposlencev v zvezi z delom  43.992 15.808 

- stroški plačilnega prometa 199 257 
- zavarovanje odgovornosti in opreme 5.241 5.245 
- stroški računovodskih, revizijskih, svetovalnih in 
pravnih storitev 103.378 34.914 
- stroški izobraževanja 15.743 13.199 
- stroški mednarodnih konferenc 0 0 
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- licence in računalniški programi do 500 € 646 730 
- stroški reklame 7.930 4.462 
- stroški reprezentance 14.639 2.124 
- podjemno delo, drugi dohodki 9.117 11.220 
- študentsko delo 0 0 
- stroški zunanje in notranje presoje (peer evalvacija) 9.931 7.283 
- stroški izvajanja akreditacij - domače fizične osebe 94.046 89.544 
- stroški izvajanja akreditacij - domače pravne osebe 208.427 198.596 
- stroški izvajanja akreditacij - tuje fizične osebe 307.671 227.325 
- stroški izvajanja akreditacij - tuje pravne osebe 111.957 99.667 
- stroški zunanje podpore sistema 10.403 6.433 
- prevajanje 9.215 8.245 
- sejnine članov sveta 2.755 2.280 
- drugi stroški storitev 37.687 27.659 

 
Stroške materiala in storitev smo, glede na finančni načrt ter oceno tveganja, mesečno spremljali in 
zagotavljali ustrezen obseg posamezne vrste. Zaradi izboljšanja epidemiološke situacije v povezavi s 
COVID-19, so stroški v večji meri v letu 2022 glede na preteklo leto višji.  
Stroški porabljenega materiala so primerljivi s preteklimi leti in so fiksen strošek ter zajemajo porabo 
elektrike, ogrevanja, standardov, pisarniškega materiala. Med stroški storitev največji del, to je dobrih 62 
%, predstavljajo storitve zunanjih ocenjevalcev, ki so se v primerjavi z letom 2021 povišali za dobrih 17 
%. Razlog povišanja je v izvedbi večjega števila opravljenih ocenjevalnih dni in posledično angažiranja 
večjega števila zunanjih strokovnjakov, k čemer so pripomogle boljše epidemiološke razmere kot v 
preteklem letu. 
V letu 2022 je bila predvidena organizacija vsakoletnega dogodka Dan akreditacije, ki ga je SA tudi 
realizirala. 
V letu 2022 pa so se bistveno povečali stroški povezani z zunanjo podporo. Povezani so predvsem s 
pomanjkanjem kadra na določenih področjih (kadrovska podhranjenost in fluktuacija zaposlenih v letu 
2022).  
 
 
Stroški dela 

 

  2022 2021 

Naziv Proračun 
Drugi 

javnofin. 
viri 

Skupaj Proračun 
Drugi 

javnofin. 
viri 

Skupaj 

Stroški plač in nadomestil 388.795 449.243 838.038 371.833 403.930 775.763 
Stroški dajatev na plače 59.891 72.208 132.099 59.168 64.126 123.294 
Drugi stroški dela 22.304 51.453 73.757 19.989 38.531 58.520 
Skupaj 470.990 572.904 1.043.894 450.990 506.587 957.577 

 
 
Na zadnji dan leta 2022 je bilo po kadrovski evidenci redno zaposlenih 25 delavcev. V letu 2022 smo, v 
skladu s potrjenim kadrovskim načrtom, zaposlili pet oseb, od tega  na delovnem mestu višji svetovalec 
področja I tri osebe, organizator akreditacijskih postopkov ena oseba in računovodja ena oseba. 
 
Na podlagi delovnih ur je bilo v letu 2022 v povprečju iz sredstev proračuna financiranih 8 delavcev, iz 
drugih virov pa 17 delavcev. V primerjavi s preteklim letom so se stroški plač zvišali predvsem zaradi 
večjega števila zaposlenih, napredovanj javnih uslužbencev, uspešnosti iz naslova povečanega obsega 
dela. Prav tako je na povečanje stroškov dela vplival Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih 
storškov dela v javnem sektorju za leto 2022 in 2023 (UL 136/22, dne 25.10.2022) s katerim so se z 
mesecem oktobrom zvišali plačni razredi za 4,5 %. Z Dogovorom je bil določen tudi višji regres za letni 
dopust za leto 2022 ter višje povračilo za prehrano od vključno septembra 2022. 
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Odpisi vrednosti sredstev 
 
Odpisi vrednosti sredstev, ki bremenijo obveznosti za sredstva v upravljanju 

Naziv 2022 2021 
Amortizacija materialnih pravic 2.310 1.818 
Amortizacija opreme 36.304 23.223 
Amortizacija drobnega inventarja 7.416 10.849 
Skupaj 46.030 35.890 

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

Odpisi vrednosti sredstev: 

Naziv 2022 2021 
Amortizacija materialnih pravic 313 794 
Amortizacija opreme 384 905 
Amortizacija drobnega inventarja 0 0 
Skupaj 697 1.699 

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

naziv 2022 2021 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 1.531 1.731 
Članarina v mednarodnih združenjih 16.559 17.005 
Članarina v domačih neprofitnih organizacijah 363 363 
Članarina druga 120 120 
Sodne takse 44 44 
Prispevek za invalide pod kvoto 6.017 0 
Skupaj 24.634 19.263 

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

Naziv 2022 2021 
* proračun 205 160 
* drugi viri 26 5 
Skupaj 231 165 

 
Finančni odhodki predstavljajo zamudne obresti in negativne tečajne razlike, ki so posledica poslovanja 
s tujino. 
  
Prevrednotovalni poslovni odhodki 
 

Naziv 2022 2021 
* proračun 0 555 
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* drugi viri 0 1.376 
Skupaj 0 1.931 

 
V letu 2022 zavod ni imel prevrednotovalnih poslovnih odhodkov. 
 
Davek od dohodka pravnih oseb 
 
S 1.1.2008 se je pričel uporabljati Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti za 
zavezance iz 9. člena ZDDPO-2 (UL RS 109/07). Sprememba tega Pravilnika je bila objavljena leta 2009 
(UL RS 68/09) ter 2021 (UL RS 137/21) in se uporablja tudi za poslovno leto 2022. Pravilnik podrobno 
opredeljuje, kaj se šteje za pridobitno ali nepridobitno dejavnost. Dohodki, opredeljeni kot pridobitna 
dejavnost, so predmet obračuna dohodka od dohodka pravnih oseb.  
 
Za leto 2022 ima javni zavod na podlagi obračuna davka od dohodka pravnih oseb obveznosti za plačilo 
davka v višini 869 €. Celotna obveznost je bila pokrita že z akontacijami v letu 2022. 
 
 
Poslovni rezultat  
 

Javnofinančni prihodki 
naziv 

Proračun 
Prorač. – 

IT Drugi viri Skupaj 
Prihodki iz prodaje storitev 2.170 0 1.395.677 1.397.847 
* prihodki od prodaje  akredit.postopkov 0   1.381.588 1.381.588 
* drugi prihodki 2.170   3.199 5.369 
* prihodki od odprave PČR 0 0 10.890 10.890 
Prihodki iz proračuna 869.184 0 0 869.184 
* prihodki iz proračuna za opravljanje 
dejavnosti 869.184 0 0 869.184 
Prihodki iz financiranja 9 0 1.553 1.562 
Drugi prihodki 0 0 1.254 1.254 
Prevrednotovalni prihodki 0 0 258 258 
Skupaj 871.363 0 1.398.742 2.270.105      
Javnofinančni odhodki 
naziv Proračun Prorač. – 

IT 
Drugi viri Skupaj 

Stroški materiala 27.950 0 2.029 29.979 
Stroški storitev 336.240 0 820.440 1.156.680 
Amortizacija 0 0 697 697 
Stroški dela 470.990 0 572.904 1.043.894 
Drugi stroški 22.966 0 1.668 24.634 
Finančni odhodki 205 0 26 231 
Drugi odhodki 0 0 5 5 
Prevrednotovalni poslovni odhodki 0 0 0 0 
Skupaj 858.351 0 1.397.769 2.256.120      
Rezultat poslovanja pred obdavčitvijo 13.012 0 973 13.985 
Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 869 869 
Rezultat poslovanja po obdavčitvi 13.012 0 104 13.116 

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

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

od opravljenih storitev) 
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Oba vira financiranja javnega zavoda sta predmet obdavčitve z davkom od dohodka pravnih oseb, izvzeti 
so viri financiranja iz naslova namenskih javnih sredstev in iz naslova prihodkov od obresti na vpogled ali 
vlog, naloženih v okviru sistema EZR  ( vir: Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti 
(UL RS 109/07, 68/09 in 137/21). 
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Izračun presežka po fiskalnem pravilu za poslovno leto 2022 
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17 SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
 
ADR - sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga   
AfN projekt – Projekt Akreditacija za namen priglasitve (Accreditation for Notification – AfN) 
ATS – Akreditacijski organ Srbije 
BAS – Bolgarski akreditacijski organ 
CAI – Češki akreditacijski organ 
CO – certifikacijski organ 
CoC - akreditacija certifikacijskega organa za certificiranje izvajanja sledljivosti lesa in ostalih gozdnih 
proizvodov po PEFC ST 2002:2013. 
COFRAC – Francoski akreditacijski organ 
CPR – gradbena uredba  - Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 
2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 
89/106/EGS (CPR) 
CS – certifikacijski organi za sisteme vodenja 
DAkkS – Nemški akreditacijski organ 
DANAK – Danski akreditacijski organ 
EA – Evropsko združenje za akreditacijo (European co-operation for Accreditation) 
EA CC – Odbor za certifikacijske organe v okviru EA 
EA HCC – Horizontalni harmonizacijski odbor v okviru EA 
EA IC – Odbor za kontrolne organe v okviru EA 
EA LC – Odbor za laboratorije v okviru EA 
EA MAC – Odbor za medsebojno priznavanje akreditacij v okviru EA 
EMAS – Eco-management and Audit Scheme - sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij 
ENFSI – European Network of Forensic Science Institutes 
ENISA - Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij 
ESYD – Grški akreditacijski organ 
FALB - Forum of Accreditation and Licensing Bodies  
GA – generalna skupščina 
GDPR – kratica za General Data Protection Regulation;  Splošna uredba EU o varstvu podatkov, ki 
določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov 
GHG ali TGP – toplogredni plini 
GUM - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement 
HAA – Hrvaški nacionalni akreditacijski organ 
IAF – Mednarodno združenje za akreditacijo certifikacijskih organov (International Accreditation Forum) 
ILAC – Mednarodno združenje za akreditacijo laboratorijev (International Laboratory Accreditation 
Cooperation) 
ILC/PTs – medlaboratorijske primerjave 
IP – Informacijski pooblaščenec 
IVD - in vitro diagnostični medicinski pripomočki 
i4 – informacijski sistem, ki ga uporablja SA 
JAZMP - Javna agencija republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke 
KO – kontrolni organ 
KPK – Komisija za preprečevanje korupcije 
LK – kalibracijski laboratorij 
LP – preskuševalni laboratoriji 
MDD - Direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42/EEC (MDD) 
MGRT – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
MJU – Ministrstvo za javno upravo 
MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
MzI - Ministrstvo za infrastrukturo 
MLA/MRA – medsebojni sporazum o priznavanju akreditacij 
NMi – nacionalna meroslovna inštitucija 
MOP – Ministrstvo za okolje in prostor 
MP – Ministrstvo za pravosodje 
OA – Odbor za akreditacijo 
OUS – organi za ugotavljanje skladnosti 
POCT – point-of-care testing (preskušanje ob bolniku ali  v bližini bolnika) 
RM – referenčni materiali (Reference materials) 
RvA – Nizozemski akreditacijski organ 
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SIST – Slovenski inštitut za standardizacijo 
SNAS – Slovaški akreditacijski organ 
SOC – strokovni ocenjevalec 
SOK – Sektorski odbor za kemijo 
SOM – Sektorski odbor za meroslovje 
SOMB – Sektorski odbor za mikrobiologijo 
SOMED – Sektorski odbor za medicinske laboratorije 
STR – strokovnjak 
SZKKLM – Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino 
SWEDAC – Švedski akreditacijski organ 
TFG – delovna skupina v okviru MAC zadolžena za pripravo poročila o evalvacijskem poročilu 
TGP – toplogredni plini 
TL – team leader (vodja skupine) 
TM – team member (član skupine) 
UKAS – Akreditacijski organ VB 
UM – Urad RS za meroslovje 
UVHVVR - Uprava Republika Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
VOC – vodilni ocenjevalec 
WG – delovna skupina 
VP – vodja področja 
ZCG – Zavod za certifikacijo gozdov 
ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
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18 PRILOGE 
 
Poročilo o notranji reviziji za leto 2022 
 
Poročilo neodvisnega revizorja za leto 2022 



 

 

 
 

LETNO  POROČILO  NOTRANJE  REVIZIJE  ZA LETO 2022 
 

javnega zavoda Slovenska akreditacija  
 

 

Pravna podlaga notranje revizije 

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

Zavod ima v letu 2022 vzpostavljen ustrezen sistem (register tveganj) za ocenjevanje in obvladovanje 
tveganj, s katerimi se sooča in primerno kontrolno okolje. Cilji so opredeljeni in merljivi, pomembna 
tveganja so ocenjena, sistem notranjih kontrol, informiranja in komuniciranja je vzpostavljen. 
Odgovornost zavoda za vzpostavitev notranjega nadzora in notranje revizije se izvaja. 
 
Uresničevanje letnega načrta notranje revizije 

Predmet notranje revizije za leto 2022 je bila presoja ustreznosti nastavitve in delovanja računalniške 
aplikacije, ki jo uporablja računovodstvo zavoda za obračun plač v novem plačnem sistemu. Letni načrt 
notranje revizije za leto 2022 je bil uresničen. Notranji reviziji niso bile dodeljene ali se od nje 
pričakovale vloge ali naloge zunaj področja notranjega revidiranja. Zavod je razpolagal z ustreznimi viri 
za izvedbo notranje revizije. 
 
Revizijska priporočila in njihovo uresničevanje 

Notranja revizija pomembnih nepravilnosti ali nesprejemljivih tveganj za zavod na področju 
revizijskega pregleda ne ugotavlja. Na podlagi podrobnega revizijskega pregleda nastavitve in delovanja 
računalniške aplikacije za obračun plač notranja revizija ugotavlja, da računalniška aplikacija, ki jo za 
obračun plač uporablja zavod, vključuje pravilno nastavljene formule, odstotke in zneske ter ustrezne 
notranje kontrole, ki zagotavljajo obračun plač v skladu s predpisi. 
 
Program zagotavljanja in izboljševanja kakovosti notranje revizije 

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

Notranja revizija je bila funkcijsko podrejena predstojniku zavoda. Pri njenem delu ji je bila 
zagotovljena neodvisnost pri določanju obsega notranjega revidiranja, izvajanju dela in sporočanju 
izidov. Zagotovljen je bil ustrezen dostop do dokumentov in oseb, povezanih z notranjo revizijo.  
 
Ljubljana, 29.1.2023      Modra notranjerevizijska hiša, d.o.o.  

Državna notranja revizorka 

Mag. Renata Vuga  






