Vas in vaše sodelavce vabimo, da se pridružite številnim udeležencem največjega
strokovnega posvetovanja o akreditaciji in se seznanite z aktualnimi vsebinami in znanji, ki
jih bodo predstavili referenčni predavatelji.
Poleg predstavitve ključnih novosti v sistemu in postopkih akreditiranja so med poudarki
letošnjega Dneva akreditacije tudi teme o obvladovanju opreme in usposabljanju, v času
zaostrenih gospodarskih razmer pa bo gotovo zelo prav prišlo tudi znanje o tem, kako
racionalno, a učinkovito zagotavljati izpolnjevanje nekaterih zahtev za akreditacijo.
O tem, kaj se po uveljavitvi Uredbe o akreditaciji dogaja v "akreditacijski" Evropi, nas bo
seznanil predstavnik Evropskega združenja za akreditacijo (EA).
Srečanje in odmore izkoristite tudi kot edinstveno priložnost za izmenjavo izkušenj in
razgovor s strokovnjaki s področja akreditiranja. Postanite del dogodka – srečamo se torej
v sredo, 1. decembra 2010, v prijetnem okolju kongresnega centra na Brdu pri Kranju.

Program
8.15–9.00

Prijava udeležencev in prevzem seminarskega gradiva
Kava in čaj za dobrodošlico

9.00–9.15

Pozdravni nagovori

9.15–11.00

Akreditacija in SA – kje smo in kam gremo
dr. Boštjan Godec, Slovenska akreditacija (SA)
One Certificate – Accepted Everywhere: the reality or wishful thinking in accreditation ‐
Situation and perspectives in Europe and globally (predavanje bo v angleščini)
dr. Thomas Facklam, European Cooperation for Accreditation (EA)
Pravila postopka akreditiranja in razlagani dokumenti – spremembe in novosti
dr. Katja Otrin Debevc, Slovenska akreditacija (SA)
Obvladovanje opreme in zagotavljanje sledljivosti z internimi kalibracijami
dr. Jure Zupančič, Slovenska akreditacija (SA); Aleš Razpotnik, Agencija RS za okolje

11.00–12.15

Odmor

12.15–14.00

Merilni sistemi: opredelitev zahtev, ovrednotenje vplivov in ocena merilne zmogljivosti
dr. Jože Kutin, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za strojništvo
Optimizacija kalibracijskih in merilnih zmogljivosti pri ugotavljanju skladnosti
dr. Gaber Begeš, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za elektrotehniko
Ocenjevanje učinkovitosti in uspešnosti izpopolnjevanja znanja in usposabljanja
dr. Adriana Rejc Buhovac, Univerza v Ljubljani – Ekonomska fakulteta
Sodobne informacijske tehnologije in varnost podatkov
Gregor Likar, Infrax, d.o.o.

14.00

Zaključek Dneva akreditacije

Ob koncu posameznih predavanj bo možnost za izmenjavo mnenj in zastavljanje vprašanj.
Organizator lahko spremeni program zaradi nepredvidenih okoliščin.

Nekaj razlogov za vašo udeležbo na posvetovanju






Aktualne vsebine in znanja, ki jih akreditirani organi potrebujete pri svojem delu in jih težko najdete
na drugih seminarjih
Največje strokovno srečanje z "akreditacijsko" vsebino in več kot desetletno tradicijo
Referenčni predavatelji in strokovnjaki
Številne priložnosti za druženje in izmenjavo izkušenj v sproščujočem okolju
Zbornik predavanj in predstavitev

Kotizacija
Za prijave in plačila do 24. 11. 2010 znaša kotizacija 60 €, za poznejša plačila in prijave pa je kotizacija 75 €
(20 % DDV je vključen). Vsak dodatni udeleženec iz iste organizacije ima 10 % popusta, vsi nadaljnji (3., 4.,
itd.) pa 20 % popusta.
V kotizacijo so vključeni udeležba na posvetovanju, gradivo, postrežba v odmorih in potrdilo o udeležbi.
Prijava je potrjena s plačilom kotizacije. Ker je število prijav omejeno, svetujemo, da se prijavite čim prej.

Prijava
Izpolnjeno prijavnico (najdete jo tudi na spletni strani www.sa.gov.si) pošljite na naslov Slovenska
akreditacija, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, po faksu 01 / 5473 272 ali po e‐pošti
akreditacija@gov.si. Prosimo vas, da na podlagi prijavnice plačate kotizacijo na transakcijski račun
Slovenske akreditacije, št. SI56 0110 0603 0216 687, sklic 00 2001‐vaša davčna številka.

Več informacij o programu in organizaciji Dneva akreditacije: www.sa.gov.si.

Avtorji prispevkov
Dr. Boštjan Godec, Slovenska akreditacija, direktor
Dr. Thomas Facklam, European Cooperation for Accreditation (EA /Evropsko združenje za
akreditacijo/), predsednik Multilateral Agreement Council (MAC); Deutsche Akkreditierungsstelle
(DAkkS /nemška akreditacijska služba/), direktor
Dr. Katja Otrin Debevc, Slovenska akreditacija, vodja področja akreditiranja preskuševalnih
laboratorijev
Dr. Jure Zupančič, Slovenska akreditacija, vodja področja akreditiranja kalibracijskih laboratorijev
Aleš Razpotnik, Agencija RS za okolje – Urad za monitoring, vodja kakovosti Umerjevalnega
laboratorija in strokovni ocenjevalec pri SA
Doc. dr. Jože Kutin, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za meritve v
procesnem strojništvu; strokovni ocenjevalec pri SA
Doc. dr. Gaber Begeš, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za elektrotehniko, vodja preskuševalnega dela
Laboratorija za metrologijo in kakovost, docent za področje elektrotehnike
Avtorji prispevka (Optimizacija kalibracijskih in merilnih zmogljivosti pri ugotavljanju skladnosti), ki ga bo
predstavil dr. Begeš, so prof. dr. Leslie R. Pendrill (SP Technical Research Institute of Sweden,
Measurement Technology, Boras, Sweden; izredni profesor in predsednik EURAMET), prof. dr. Janko
Drnovšek (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost,
Tržaška 25, Ljubljana; predstojnik Laboratorija za metrologijo in kakovost in profesor za področje
elektrotehnike) in doc. dr. Gaber Begeš.

Doc. dr. Adriana Rejc Buhovac, Univerza v Ljubljani – Ekonomska fakulteta, docentka za
management
Gregor Likar, Infrax, d.o.o., direktor in svetovalec za IKT

