
 
ZAUPANJE V MERITVE - Kateri certifikat je pravi? 
 
Vsak uporabnik, ki ima opravka z Izjavami o skladnosti in Certifikati o kalibracijah ter merili na 
splošno, se je zagotovo večkrat srečal z različnimi dokumenti proizvajalcev, dobaviteljev, lastnimi 
zahtevami, zahtevami kupca in zahtevami varnostnih inženirjev. Če ob tem za področje delovanja 
velja še posebna zakonodajna zahteva, je ta prednostna. Ob poplavi dokumentov in zahtev, kaj velja?   

Odkar poznamo meroslovje in kalibracije (Stari Egipt) se zbirajo dokazi o postopkih preverjanja, 
umerjanja in skladnostih ter ocenjujejo vplivi na sam postopek in uporabo. To je še danes temelj 
zaupanja v meritve. Kdo, kaj, s čim, kako, kje in v kakšnih pogojih, v kakšnem območju, s kakšno 
napako in na kakšen način so osnovna vprašanja vezana na zanesljivost rezultata. Če lahko izstavljen 
zapis odgovori na ta vprašanja in če zaupate temu, ki je to izstavil, potem ste na dobri poti zaupanja 
v rezultat. 

Zaupanje v meritve lahko razdelimo v tri člene, za končno zaupanje v rezultat pa morajo biti 
izpolnjeni vsi členi v verigi zaupanja.  
 

 
 
1. ZAUPANJE V MERILO 

Pri nabavi merila je namen meritve osnovni kriterij. Nikoli ne sme cena prevladati nad namenom, 
ker v takem primeru kupujemo večkrat. Izkušnje kažejo, da uporabniki, pogosteje kot bi želeli, najprej 
kupijo nekaj cenejšega za testiranje in za vsak slučaj, kaj pa če bo šlo, v naslednji fazi v vsakem 
primeru kupijo tudi ustreznejši izdelek, saj drugače ne dosegajo namena. Če si merila ne moremo 
privoščiti, pomeni, da smo namen preširoko zastavili. Če je namen pravi, bo korist prevladala nad 
stroški.  



 
Nakupu merila se posvetimo in zraven namena preverimo še:  
• interne zahteve za merila (če je zahtevana posebna dokumentacija, skladnost s sistemom 

vodenja, posebne zahteve uporabnika ipd. ); 
• možnost popravil in kalibracij; 
• dostopnost rezervnih delov in dodatne opreme; 
• možnost kasnejših nadgradenj in novih nabav; 
• ponudnike; 
• dostopnost. 

Dosledno izvajanje postopkov nabave meril nam močno olajša kasnejše glavobole. Nadaljnje delo in 
rezultati bodo močno odvisni od ustreznosti izbire.  
 
2. ZAUPANJE V REZULTAT 

Prejeli smo merilnik in dokumentacijo, kot naročeno. Sedaj nastopi vprašanje, katero merilo pa je 
potrebno še dodatno kalibrirati in zakaj.  

Dodatno kalibriramo merilo, ki:  
A bo uporabljeno kot interni etalon, referenca – v tem primeru obvezno kalibriramo v 

akreditiranem kalibracijskem laboratoriju in smo pozorni na zahtevano merilno negotovost, 
merilne točke in rekalibracijski rok – vse to so zahteve uporabnika; na osnovi zahtev izberemo 
ustrezni akreditiran kalibracijski laboratorij, enako velja za skladnost 

 

B bo uporabljeno kot delovni etalon – presodimo ali je naš interni etalon dovolj dober (3 x 
boljša točnost), da lahko z njim sami kalibriramo (če imamo osebje, opremo, znanje in 
postopek) delovni etalon ali pa tudi tega kalibriramo v akreditiranem kalibracijskem 
laboratoriju, vendar z manjšimi zahtevami kot interni etalon 

 

C delovna merila, indikatorje in prikazovalnike, ki so v dnevni uporabi, običajno pogosteje 
interno preverjamo na ustaljene načine; če pa sistema preverjanja nimamo vzpostavljenega, 
koristimo zunanje ponudnike.  

Akreditirani kalibracijski laboratoriji podajajo svoje rezultate s 95 % zaupanjem, kar dosegajo s 
faktorjem pokritja k=2. Vsi ostali ne podajajo zaupanja v rezultat, četudi bi podali merilno 
negotovost, kar pa večina ne. Spet odvisno od namena, mora uporabnik sam preučiti komu zaupa. 
A tudi akreditiranim se ne zaupa slepo. Še vedno je potrebno imeti vzpostavljene interne kontrole in 
kontrolo ob prejemu, ker ne moremo vedeti, kaj se je lahko primerilo pri transportu, prenosu, 
prejemu, skladiščenju, predhodni uporabi, zaradi pogojev okolice in drugih vplivov.    
 
3. ZAUPANJE V LASTNO UPORABO IN KONČNI REZULTAT 

Imamo merilo in ustrezno izjavo ali certifikat, kaj pa sedaj? Najprej preučimo pridobljene rezultate in 
vplive le teh na našo uporabo. Na vsakem certifikatu je podana korekcija, na akreditiranih tudi 
merilna negotovost. Za merila je smiselno imeti postopek za obvladovanje meril, ker je predvsem 
pomembna njihova zgodovina rezultatov, da lahko določimo predvidena lezenja in rekalibracijske 
roke. Ob predaji merila uporabniku moramo poskrbeti, da je le ta usposobljen za postopek merjenja 
in uporabo merila. Postopki za izvajanje meritve morajo biti zapisani, da ne meri vsak drugače, ni 
vsaka meritev enaka drugi. Obrazci ali datoteke morajo biti poenotene, osebje, ki izvaja meritve mora 
biti usposobljeno. Pomagajo sistemi vodenja po ISO standardih in druga orodja kakovosti.    
 



 
Z upoštevanjem teh meril zaupanja dobimo trikotnik zaupanja med OSEBJEM-OPREMO-VIRI, ki nam 
omogoča visoko stopnjo zaupanja v rezultate. 
  
MERILNIK : MERILEC – v čem je razlika? 

Ob nakupu zaupamo proizvajalcu (izdelek je merilnik). 
Strokovno uporabo zaupamo izbranemu zaposlenemu (oseba je merilec). 
Preverjanje zaupamo kalibracijskim laboratorijem (LK-000) in tistim, ki nadzirajo kalibracijske 
laboratorije (Slovenska Akreditacija). Kar precejšnja veriga zaupanja, ki od vseh nas terja veliko mero 
razuma in usposobljenosti.   

Še na hitro nekaj pomembnih dejstev o certifikatu. 

V strokovni terminologiji se srečamo s tremi izrazi: 

• Poročilo o preskusu vam izda preskuševalni laboratorij 
• Certifikat o kalibraciji vam izda kalibracijski  laboratorij 
• Poročilo o vzorčenju vam izda laboratorij, ki deluje na osnovi vzorčenja (medicinski, kemijski …) 

Za zaupanje v certifikate je potrebno poznati:  
- enolično identifikacijo, ki omogoča enolično prepoznavo primerka za kalibracijo in povezavo 

s certifikatom, ki se bere kot celota – enolično označeno kje se začne in kje konča 
- da certifikat izkazuje stanje primerka v času kalibracije in ne prej in ne kasneje (prej in kasneje 

morata spremljati laboratorij in uporabnik – meja mora biti jasno določena s pravili laboratorija 
– javna objava splošnih pogojev laboratorija) 

- da ni napovedi o časovni stabilnosti (le to mora spremljati uporabnik) 
- vrednotenje tveganj – lahko vsak korak naredimo prav, a če nihče ne pogleda celote je 

tveganje lahko veliko. 

Kateri dokument je torej veljaven? Tisti, kateremu bolj ZAUPATE! 

POMOČNIK:  

Zaupanje v meritve je nujno. Ne moremo se vsak trenutek spraševati, a je meritev točna ali ne. Zaupajmo 
akreditiranim, nadzorovanim, presojanim izvajalcem meritev in kalibracij. Bodimo kritični, postavimo 
merila.  

Uvedimo sistem internega kontroliranja, pogostejšega na kritičnih merilnih točkah. Ob tem upoštevajmo 
nujno usposobljenost osebja in ustreznost opreme. Priporočilo je, da je oprema tri krat boljša od sistema, 
ki ga kontroliramo (enako za točnost opreme).  

Izogibajmo se lastnim popravkom vrednosti, če nismo 100 % v pravilnost. Če ne gre drugače, 
upoštevajmo tripartitni sistem (osebje, oprema, viri in nadzor) – če eno manjka popravkov ne izvajamo. 
Naredimo lahko veliko več škode. 
 
V laboratorijih smo zaposleni ljudje in delamo za ljudi. Ob tem uporabljamo moderno 
tehnologijo, ki nam je v veliko pomoč. 100 % zanesljivosti ni. In predvsem ne želimo, da nam 
slepo zaupajo. Želimo, da nas nenehno izzivajo.  
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