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Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 36 00, 01 400 33 11

E: gp.mgrt@gov.si

www.gov.si

Številka:  315-58/2019-88

Ljubljana, 13.7.2021

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Strategija akreditiranja do leta 2025: Zaupanje v usposobljenost - predlog za 
obravnavo

1. Predlog sklepa vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17)
je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Strategijo akreditiranja do leta 2025: Zaupanje v 
usposobljenost.

mag. Janja Garvas Hočevar 
                                                                                            v d. GENERALNEGA SEKRETARJA  

Sklep prejmejo:
 Slovenska akreditacija, Pot k sejmišču 30A, 1231 Ljubljana – Črnuče, 
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- mag. Karla Pinter, generalna direktorica Direktorata za notranji trg, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo,
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- Breda Goršek, sekretarka, vodja Sektorja za prost pretok blaga in storitev, Direktorat za 
notranji trg,

- mag. Alja Guček, sekretarka, Sektor za prost pretok blaga in storitev, Direktorat za notranji 
trg.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
»Strategija akreditiranja do leta 2025: Zaupanje v usposobljenost« je bila sprejeta na 56. seji Sveta 
Slovenske akreditacije dne 14. 2. 2019 in revidirana na 62. seji Sveta Slovenske akreditacije dne 14. 
5. 2021. Krovni dokument opredeljuje smernice razvoja nacionalnega sistema akreditiranja do leta 
2025. Sistem akreditiranja je ključen za delovanje evropskega notranjega trga ter mednarodni pretok 
blaga in storitev, zagotavlja podporo gospodarstvu, poleg tega pa prispeva k zaščiti potrošnika ter 
uveljavljanju javnega interesa tudi na drugih področjih; varovanju zdravja, okolja, zaščite informacij in 
podobno. Strategija vsebuje zgoščene in jasno opredeljene cilje ter predlagane sistemske rešitve.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva v višini, večji od 40.000 EUR v tekočem 
in naslednjih treh letih

DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) na gospodarstvo, posebej mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

- nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
- razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
- razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih 

organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: 

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 



3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto (t)

Znesek za 
t + 1

Leto 2021 Leto 2022

2130 - MGRT
ukrep 

št. 2111-11-0009 

PP 127710 
Slovenska 
akreditacija 

845.675 EUR 873.675 EUR

2130 - MGRT
projekt

št. 2130-20-0001

PP 127710 
Slovenska 
akreditacija 

45.000 EUR 17.000 EUR

SKUPAJ 890.675 EUR 890.675 EUR
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu: /

II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Finančna sredstva za izvajanje strategije so načrtovana v proračunu Republike Slovenije v 
okviru PU 2130 – MGRT na PP 127710 Slovenska akreditacija, in sicer za leto 2021 v višini 
890.675 EUR in za leto 2022 v višini 890.675 EUR. Na podlagi projekcij področij akreditiranja 
je ocenjeno, da bo za izvajanje strategije v obdobju od 2023 do 2025 potrebno zagotoviti 
890.675 EUR/letno proračunskih sredstev.
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II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo: /

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna: /

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: /

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
 pristojnosti občin,
 delovanje občin,
 financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije - SOS: NE
 Združenju občin Slovenije - ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije - ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
Dokument »Strategija akreditiranja do leta 2025: Zaupanje v usposobljenost« je bil sprejet na 56. seji 
Sveta Slovenske akreditacije dne 14. 2. 2019 in revidiran na 62. seji Sveta Slovenske akreditacije  
dne 14. 5. 2021. V razpravo so bili vključeni člani Sveta Slovenske akreditacije, in sicer šest 
predstavnikov ustanovitelja (Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za zdravje, 
Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), en predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije kot 
predstavnik gospodarstva oziroma proizvajalcev in izvajalcev storitev, trije predstavniki Gospodarske 
zbornice Slovenije kot predstavniki organov za ugotavljanje skladnosti, en predstavnik Slovenske 
inženirske zbornice kot predstavnik strokovnih združenj, ki delujejo na področju akreditiranih organov 
za ugotavljanje skladnosti, en predstavnik Zveze potrošnikov Slovenije kot predstavnik potrošnikov,
en predstavnik Centra nevladnih organizacij Slovenije kot predstavnik nevladne okoljevarstvene 
organizacije ter dva člana kot predstavnika Slovenske akreditacije. Dokument je bil objavljen na 
spletnih straneh Slovenske akreditacije od 2. 11. 2018 do 31. 12. 2018. V pripravo dokumenta so bili 
vključeni predstavniki vseh zainteresiranih deležnikov akreditacije, in sicer organi za ugotavljanje 
skladnosti, laboratoriji, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 
Javna agencija za železniški promet RS, Tržni inšpektorat RS, Zdravstveni inšpektorat RS, Urad RS 
za kemikalije, Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Univerza v Ljubljani, 
Univerza v Mariboru, Zveza potrošnikov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Center nevladnih 
organizacij Slovenije.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni 
dejavnosti:

NE
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11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                 Simon Zajc
državni sekretar

Priloge:    
- zapisnik 56. seje Sveta Slovenske akreditacije z dne 14. 2. 2019,
- zapisnik 62. seje Sveta Slovenske akreditacije z dne 14. 5. 2021,
- Strategija akreditiranja do leta 2025: Zaupanje v usposobljenost (v prilogi).
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Obrazložitev

Na podlagi 3. člena Zakona o akreditaciji (Uradni list RS, št. 59/99) je Republika Slovenija za 
trajno in nemoteno opravljanje nalog nacionalne akreditacijske službe ustanovila javni zavod 
Slovenska akreditacija (v nadaljnjem besedilu: SA).

V skladu s tretjo alinejo 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija 
(Uradni list RS, št. 36/00, 23/01, 121/04, 22/08, 19/16 in 51/16: v nadaljnjem besedilu: Sklep 
o ustanovitvi) Svet SA med drugim obravnava in sprejema tudi program razvoja. Dokument 
»Strategija akreditiranja do leta 2025: Zaupanje v usposobljenost« je bil sprejet na 56. seji 
Sveta SA dne 14. 2. 2019 in revidiran na 62. seji Sveta SA dne 14. 5. 2021. Na 56. seji je bil 
sprejet tudi sklep, da se s »Strategijo akreditiranja do leta 2025: Zaupanje v usposobljenost« 
seznani Vlado Republike Slovenije.   

Krovni dokument »Strategija akreditiranja do leta 2025: Zaupanje v usposobljenost« 
opredeljuje smernice razvoja nacionalnega sistema akreditiranja do leta 2025. Sistem 
akreditiranja je ključen za delovanje evropskega notranjega trga ter mednarodni pretok blaga 
in storitev, zagotavlja podporo gospodarstvu, poleg tega pa prispeva k zaščiti potrošnika ter 
uveljavljanju javnega interesa tudi na drugih področjih; varovanju zdravja, okolja, zaščite 
informacij in podobno. Strategija vsebuje zgoščene in jasno opredeljene cilje ter predlagane 
sistemske rešitve.

SA vzpostavlja in vzdržuje strokovni, nepristranski in neodvisen 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 in v skladu z 
mednarodnim standardom SIST EN ISO/IEC 17011 ter ob upoštevanju pravil mednarodnih 
združenj za akreditacijo (EA - European co-operation for Accreditation, ILAC - International 
Laboratory Accreditation Cooperation in IAF - International Accreditation Forum). SA je 
polnopravna članica teh organizacij, v katerih zastopa in predstavlja interese Republike 
Slovenije. S temi organizacijami ima podpisane sporazume o medsebojnem priznavanju 
akreditacijskih listin (MLA/MRA), kar omogoča, da so rezultati akreditiranih organov 
mednarodno priznani. SA je tako del širše evropske in mednarodne akreditacijske 
infrastrukture.

Sistem akreditiranja v Sloveniji se od svojih začetkov v letu 1995 nenehno širi in razvija, v 
ospredje prihajajo področja informacijskih tehnologij, internetne varnosti, digitalizacije, 
obdelave podatkov, varovanja osebnih podatkov, robotizacije, telekomunikacij, elektronske 
identifikacije in mnoga druga področja povezana z zdravjem, varnostjo, prometom, ekologijo 
in varčno rabo energije. Da bo mogoče v prihodnje zadostiti potrebam po razvoju ob 
vzdrževanju sedanjega obsega dejavnosti in da se ne bo poslabšala kakovost dela ter s tem 
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tudi ogrozilo vzdrževanje mednarodnih sporazumov, ki so podlaga za priznavanje rezultatov 
akreditiranih organov, bo treba sistem akreditiranja okrepiti in stabilizirati njegovo delovanje. 

Na podlagi SWOT-analize in analize pričakovanih potreb po akreditaciji v prihodnosti so v 
»Strategiji akreditiranja do leta 2025: Zaupanje v usposobljenost« postavljeni naslednji 
strateški cilji:

1. Dobro upravljanje SA z a  izpolnjevanje poslanstva, učinkovito poslovanje in 
vzdrževanje mednarodne primerljivosti (MLA/MRA).

2. Tesno sodelovanje z vsemi zainteresiranimi stranmi za akreditacijo v Sloveniji.
3. Razvoj akreditiranja v Sloveniji, ki bo podpiral strateški razvoj Slovenije.

Vsak od treh strateških ciljev je opredeljen z enim ali več podcilji, na podlagi katerih se 
opredeli Akcijski načrt. Opredeljene so ciljne vrednosti za delovanje SA glede na 
identificirane razvojne potrebe uporabnikov. Narejena sta dva izračuna, za primer minimalne 
ocene (nova področja akreditiranja v manjšem obsegu) in za primer maksimalne ocene 
(nova večja področja akreditiranja). SA v skladu s 14. členom Sklepa o ustanovitvi pridobiva 
sredstva za svoje delo iz proračuna Republike Slovenije, s plačili za storitve in iz drugih virov 
(s soglasjem Vlade Republike Slovenije). Ker od ustanovitve SA dalje pa do danes ni bilo 
primera, da bi se SA financirala iz drugih virov, je pri projekcijah upoštevano financiranje le iz 
dveh virov, in sicer iz proračuna, ki pokriva stroške vzdrževanja sistema akreditiranja in iz 
prihodkov izvajanja javne službe (zaračunane storitve strankam), s katerimi se pokrivajo 
neposredni stroški izvajanja postopkov akreditiranja. Proračunska sredstva za izvajanje 
»Strategije akreditiranja do leta 2025: Zaupanje v usposobljenost« se zagotavljajo v okviru 
finančnega načrta Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na proračunski postavki 
PP 127710 Slovenska akreditacija, v primeru vzpostavitve novih področij akreditiranja na 
podlagi novih zakonskih obveznosti pa bodo sredstva zagotovila pristojna ministrstva. Za 
minimalen razvoj področij akreditiranja so v sprejetem proračunu 2021 in 2022 zagotovljena 
sredstva v višini 890.675 EUR zadostna. V primeru novih, večjih področij akreditiranja, bo 
potrebno iz proračuna do leta 2025 zagotoviti 1.320.000 EUR sredstev. Pri kadrovskih 
projekcijah so upoštevane omejitve politike zaposlovanja, ki jo za posredne proračunske 
uporabnike določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022
(Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21), povečanje števila zaposlenih je tako 
predvideno le iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe. 

Projektna skupina, ki je pripravila predlog »Strategije akreditiranja do leta 2025: Zaupanje v 
usposobljenost« je vzpostavila kontakt in izvedla sestanke s predstavniki vseh 
zainteresiranih deležnikov akreditacije, in sicer z organi za ugotavljanje skladnosti, 
laboratoriji, Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 
Javno agencijo za železniški promet RS, Tržnim inšpektoratom RS, Zdravstvenim
inšpektoratom RS, Uradom RS za kemikalije, Javno agencijo RS za zdravila in medicinske 
pripomočke, Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru, Zvezo potrošnikov Slovenije, 
Gospodarsko zbornico Slovenije, Centrom nevladnih organizacij Slovenije.
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Dokument »Strategija akreditiranja do leta 2025: Zaupanje v usposobljenost« je bil sprejet na 
56. seji Sveta SA dne 14. 2. 2019 in revidiran na 62. seji Sveta SA dne 14. 5. 2021. V 
razpravo so bili vključeni člani Sveta SA, in sicer šest predstavnikov ustanovitelja (Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za okolje in prostor, 
Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano), en predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije kot predstavnik 
gospodarstva oziroma proizvajalcev in izvajalcev storitev, trije predstavniki Gospodarske 
zbornice Slovenije kot predstavniki organov za ugotavljanje skladnosti, en predstavnik 
Slovenske inženirske zbornice kot predstavnik strokovnih združenj, ki delujejo na področju 
akreditiranih organov za ugotavljanje skladnosti, en predstavnik Zveze potrošnikov Slovenije 
kot predstavnik potrošnikov, en predstavnik Centra nevladnih organizacij Slovenije kot 
predstavnik nevladne okoljevarstvene organizacije ter dva člana kot predstavnika SA. 

Predlagamo, da se Vlada Republike Slovenije na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 
38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) seznani z dokumentom 
»Strategija akreditiranja do leta 2025: Zaupanje v usposobljenost«.
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Strategija akreditiranja do leta 2025: Zaupanje v usposobljenost (marec 2021, rev-2) je v priloženi 
datoteki Strategija_akreditiranja_2025.pdf.
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