
PRILOGA 1 
 
Kriteriji za izbiro nosilca nacionalnega etalona za posamezno razpisano področje 

priznanja 

 

 
 

 
 
 
 

1. Kriterij znanstvene odličnosti Točkovanje Največ 
točk 

A. število znanstvenih člankov  5 točk za vsak članek 30 

B. število mednarodnih raziskovalnih 
projektov 

5 točk za vsak projekt 15 

C. število domačih raziskovalnih projektov  2 točki za vsak projekt  10 

D. število raziskovalnih programov 5 točk za vsak program 5 

2. Kriterij mednarodnega sodelovanja Točkovanje Največ 
točk 

A. organizacija mednarodne 
medlaboratorijske primerjave v skladu z 
veljavnimi mednarodnimi vodili ali 
standardi 

5 točk za posamezno organizacijo  15 

B. uspešna udeležba v mednarodnih 
medlaboratorijskih primerjavah 

4 točke za posamezno udeležbo 12 

C. sodelovanje s tujimi meroslovnimi 
inštitucijami na najvišjem meroslovnem 
nivoju 

3 točke za vsak projekt, 
2 točki za vsako izmenjavo 
strokovnjakov, daljšo kot pet dni, 
1 točko za predavanje na tuji 
inštituciji 

10 

D. sodelovanje v mednarodnih tehničnih 
odborih 

2 točki za vsako članstvo in dodatni 
2 točki za vodenje mednarodnega 
tehničnega odbora 

10 

3. Kriteriji nacionalnih potreb Točkovanje Največ  
točk 

A. akreditirane meroslovne zmogljivosti ali 
CMC prijavitelja 

30 točk za najboljše zmogljivosti na 
razpisanem področju med 
prijavitelji 

30 

B. delež izvedenih kalibracij ali generiranih 
vzpostavljenih referenčnih vrednosti za 
namene prenosa vrednosti, potrjenih z 
akreditacijo ali CMC 

vsakih doseženih deset odstotkov 
deleža se točkuje z 1 točko 

10 

C. organizacija nacionalne 
medlaboratorijske primerjave v skladu z 
veljavnimi mednarodnimi vodili ali 
standardi 

4 točke za posamezno organizacijo 12 

D. sodelovanje v nacionalnih strokovnih 
telesih in delovnih skupinah  

1 točka za vsako članstvo 
2 točki za vodenje nacionalne 
strokovne delovne skupine 

5 



Pojasnila kriterijev: 
 
1. Kriterij znanstvene odličnosti 
A. Za število znanstvenih člankov štejejo članki Cobiss tip 1.01, 1.02, 1.03. 
 
B. Za mednarodne raziskovalne projekte štejejo raziskovalni projekti okvirnih programov EU, 
sodelovanje v evropskem meroslovnem raziskovalnem programu ter drugi mednarodni 
meroslovni raziskovalni projekti, ki imajo opredeljene cilje in časovne roke raziskave.  
 
C. Za domače raziskovalne projekte štejejo raziskovalni projekti, ki jih je razpisala Agencija 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in raziskovalno-razvojni projekti s slovenskimi 
podjetji, ki so s podjetji formalno sklenjeni in ki imajo opredeljene cilje in časovne roke 
raziskave. 
 
D. Za raziskovalne programe štejejo nacionalni raziskovalni programi Republike Slovenije.  
 
2. Kriterij mednarodnega sodelovanja 
A. Za organizacijo mednarodne medlaboratorijske primerjave štejejo medlaboratorijske 
primerjave v okviru BIPM ter medlaboratorijske primerjave v okviru evropske regionalne 
meroslovne organizacije (v nadaljevanju: EURAMET), lahko pa tudi regionalne 
medlaboratorijske primerjave, če je v njih vključen vsaj en tuj meroslovni inštitut, ki je 
polnopravni član EURAMET ali druge regionalne meroslovne organizacije. 
 
B. Za udeležbo v mednarodnih medlaboratorijskih primerjavah štejejo enaki pogoji kot za 
njihovo organizacijo, s tem da posamezna medlaboratorijska primerjava šteje samo enkrat, 
ne glede na število merjenih parametrov. 
 
C. Za sodelovanje s tujimi inštitucijami na najvišjem meroslovnem nivoju šteje projektno 
sodelovanje s tujimi meroslovnimi inštituti ali njihovimi pooblaščenimi pravnimi osebami v 
raziskovalnih projektih na področju priznanja, ki so formalno sklenjeni s temi inštituti in ki 
imajo opredeljene cilje in časovne roke raziskave, izmenjave strokovnjakov daljše kot pet dni 
in predavanja na tujih inštitucijah. Med raziskovalne projekte v tem odstavku štejejo tudi 
projekti EURAMET. 
 
D. Za sodelovanje v mednarodnih tehničnih odborih štejejo aktivna članstva, ki so vezana na 
delo iz naslova priznanja nosilca nacionalnega etalona. Sem štejejo predvsem članstva v 
tehničnih odborih BIPM, EURAMET ter evropskega združenja organizacij za analizno kemijo, 
kot tudi delovna telesa Evropske akreditacije in drugi organi Evropske komisije.  
 
3. Kriteriji nacionalnih potreb 
A. Za najboljše zmogljivosti na razpisanem področju šteje tisti del razpisanega področja, na 
katerem pravna oseba v Republiki Sloveniji zagotavlja merilne zmogljivosti z najmanjšimi 
merilnimi negotovostmi.  
 
B. Za delež izvedenih kalibracij ali vzpostavljenih referenčnih vrednosti med ponudniki šteje 
število izvedenih akreditiranih kalibracij ali vzpostavljenih referenčnih vrednosti iz področja 
priznanja z najboljšimi akreditiranimi meroslovnimi zmogljivostmi ali CMC posameznega 
ponudnika. 
 
C. Za organizacijo nacionalne medlaboratorijske primerjave štejejo medlaboratorijske 
primerjave iz področja priznanja. 
 



D. Za sodelovanja v nacionalnih strokovnih telesih in delovnih skupinah štejejo aktivna 
članstva z vsaj enim letnim srečanjem, ki so vezana na delo iz naslova priznanja nosilca 
nacionalnega etalona. Sem štejejo predvsem članstva v strokovnih telesih in delovnih 
skupinah Slovenske akreditacije, Slovenskega inštituta za standardizacijo in Strokovnega 
meroslovnega sveta. 


