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PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI
Annex to the accreditation certificate
K-007

1

AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

AD LAB d. o. o.
Bašelj 15c, 4205 Preddvor

2

STANDARD

SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C

3

OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu
usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby acknowledges the accredited body
as being competent for performing the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / A short description of the scope
• Kontrola tehtnic (1 - 5, 8 - 12, 14 - 17) / Inspection of weighing instruments (1 - 5, 8 - 12, 14 - 17)
• Kontrola uteži (6, 18) / Inspection of weights (6, 18)
• Kontrola merilnikov krvnega tlaka (7, 13, 19) / Inspection of sphygmomanometers (7, 13, 19)
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3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation
3.2.1

Lokacija KRANJ, Rožna ulica 44, 4208 Šenčur

Tabela / Table 1
Št.
No.

1.

Predmet kontrole
(proizvod, storitev, proces)
Item of inspection
(product, service, process)

Neavtomatske tehtnice

Vrsta kontrole
Inspection type

- redna kontrola
- izredna kontrola

Metode in postopki
(normativni dokumenti, interni
postopki)
Methods and procedures
(normative documents, internal
procedures)

Pravilnik o meroslovnih
zahtevah za neavtomatske
tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)

Opombe
Notes

Nosilnosti tehtnic po
točnostnih razredih:
(I) do 5 kg
(II) do 120 kg
(II) do 200 kg (za
tehtnice pri katerih je
n < 12000)
(III) in (IIII) do 100 t
Kontrola tehtnic pri
katerih je n > 3000 je
možna samo na
mestu uporabe –
omejitev ne velja za
tehtnice z
avtomatskim
naravnavanjem.

2.

Avtomatske gravimetrične
polnilne tehtnice

- redna kontrola
- izredna kontrola

Pravilnik o merilnih
instrumentih (Ur. list RS, št.
19/16), Priloga 8 - Avtomatske
tehtnice (MI-006), III. Poglavje
- Avtomatske gravimetrične
polnilne tehtnice

Kontrola tehtnic samo
na mestu uporabe.

3.

Avtomatske tehtnice za
posamično tehtanje

- redna
- izredna

Pravilnik o merilnih
instrumentih (Ur. list RS, št.
19/16), Priloga 8 - Avtomatske
tehtnice (MI-006), II. Poglavje
- Avtomatske tehtnice za
posamično tehtanje

Kontrola tehtnic na
mestu uporabe.

4.

Tehtnice za gradbene
namene

- redna kontrola
- izredna kontrola

Pravilnik o merilnih
instrumentih, (Ur. l. RS, št.
19/16), Priloga 8 - Avtomatske
tehtnice (MI-006)

Kontrola tehtnic samo
na mestu uporabe.

5.

Avtomatske tehtnice za
tehtanje cestnih vozil v
gibanju

- prva kontrola
- redna kontrola
- izredna kontrola

Pravilnik o meroslovnih
zahtevah za avtomatske
tehtnice za tehtanje cestnih
vozil v gibanju (Ur. list RS, št.
25/02)

Kontrola tehtnic samo
na mestu uporabe.

6.

Uteži

- prva kontrola
- redna kontrola
- izredna kontrola

Pravilnik o meroslovnih
zahtevah za uteži z nazivnimi
masami od 1 mg
do 50 kg (Ur. list RS, št. 20/02)

Uteži z nazivnimi
masami točnostnih
razredov:
F2: 100 mg …..20 kg
M1: 100 mg...... 20 kg
M2: 5 g…….. 20 kg
Kontrola uteži samo v
prostorih kontrolnega
organa.
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Št.
No.

7.

Predmet kontrole
(proizvod, storitev, proces)
Item of inspection
(product, service, process)

Merilniki krvnega tlaka:
- mehanski
- živosrebrni
- elektronski

3.2.2

Vrsta kontrole
Inspection type

- redna kontrola
- izredna kontrola

Metode in postopki
(normativni dokumenti, interni
postopki)
Methods and procedures
(normative documents, internal
procedures)

Pravilnik o postopku redne
overitve merilnikov krvnega
tlaka (Ur. list RS 24/04, 37/06)

Opombe
Notes

Izvajanje kontrole na
stalni lokaciji in na
terenu.

Lokacija MARIBOR, Cesta XIV. divizije 5, 2000 Maribor

Tabela / Table 2
Št.
No.

8.

Predmet kontrole
(proizvod, storitev, proces)
Item of inspection
(product, service, process)

Neavtomatske tehtnice

Vrsta kontrole
Inspection type

- redna kontrola
- izredna kontrola

Metode in postopki
(normativni dokumenti, interni
postopki)
Methods and procedures
(normative documents, internal
procedures)

Pravilnik o meroslovnih
zahtevah za neavtomatske
tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)

Opombe
Notes

Nosilnosti tehtnic po
točnostnih razredih:
(I) do 5 kg
(II) do 120 kg
(II) do 200 kg (za
tehtnice pri katerih je
n < 12000)
(III) in (IIII) do 100 t
Kontrola tehtnic pri
katerih je n > 3000 je
možna samo na
mestu uporabe –
omejitev ne velja za
tehtnice z
avtomatskim
naravnavanjem.

9.

Avtomatske
gravimetrične polnilne
tehtnice

- redna kontrola
- izredna kontrola

Pravilnik o merilnih
instrumentih (Ur. list RS, št.
19/16), Priloga 8 - Avtomatske
tehtnice (MI-006), III. Poglavje
- Avtomatske gravimetrične
polnilne tehtnice

Kontrola tehtnic samo
na mestu uporabe.

10.

Avtomatske tehtnice za
posamično tehtanje

- redna
- izredna

Pravilnik o merilnih
instrumentih (Ur. list RS, št.
19/16), Priloga 8 - Avtomatske
tehtnice (MI-006), II. Poglavje
- Avtomatske tehtnice za
posamično tehtanje

Kontrola tehtnic na
mestu uporabe.

11.

Tehtnice za gradbene
namene

- redna kontrola
- izredna kontrola

Pravilnik o merilnih
instrumentih, (Ur. l. RS, št.
19/16), Priloga 8 - Avtomatske
tehtnice (MI-006)

Kontrola tehtnic samo
na mestu uporabe.

12.

Avtomatske tehtnice za
tehtanje cestnih vozil v
gibanju

- prva kontrola
- redna kontrola
- izredna kontrola

Pravilnik o meroslovnih
zahtevah za avtomatske
tehtnice za tehtanje cestnih
vozil v gibanju (Ur. list RS, št.
25/02)

Kontrola tehtnic samo
na mestu uporabe.

13.

Merilniki krvnega tlaka:
- mehanski
- živosrebrni
- elektronski

- redna kontrola
- izredna kontrola

Pravilnik o postopku redne
overitve merilnikov krvnega
tlaka (Ur. list RS 24/04, 37/06)

Izvajanje kontrole na
stalni lokaciji in na
terenu.
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3.2.3

Lokacija MIKLAVŽ, Uskoška ulica 33, Skoke, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Tabela / Table 3
št.
No.

14.

Predmet kontrole
(proizvod, storitev, proces)
Item of inspection
(product, service, process)

Neavtomatske tehtnice

Vrsta kontrole
Inspection type

- redna kontrola
- izredna kontrola

Metode in postopki
(normativni dokumenti, interni
postopki)
Methods and procedures
(normative documents, internal
procedures)

Pravilnik o meroslovnih
zahtevah za neavtomatske
tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)

Opombe
Notes

Nosilnosti tehtnic po
točnostnih razredih:
(I) do 5 kg
(II) do 120 kg
(II) do 200 kg (za
tehtnice pri katerih je
n < 12000)
(III) in (IIII) do 100 t
Kontrola tehtnic pri
katerih je n > 3000 je
možna samo na
mestu uporabe –
omejitev ne velja za
tehtnice z
avtomatskim
naravnavanjem.

15.

Avtomatske gravimetrične
polnilne tehtnice

- redna
- izredna

Pravilnik o merilnih
instrumentih (Ur. list RS, št.
19/16), Priloga 8 - Avtomatske
tehtnice (MI-006), III. Poglavje
- Avtomatske gravimetrične
polnilne tehtnice

Kontrola tehtnic na
mestu uporabe.

16.

Avtomatske tehtnice za
posamično tehtanje

- redna
- izredna

Pravilnik o merilnih
instrumentih (Ur. list RS, št.
19/16), Priloga 8 - Avtomatske
tehtnice (MI-006), II. Poglavje
- Avtomatske tehtnice za
posamično tehtanje

Kontrola tehtnic na
mestu uporabe.

17.

Avtomatske tehtnice za
tehtanje cestnih vozil v
gibanju

- prva kontrola
- redna kontrola
- izredna kontrola

Pravilnik o meroslovnih
zahtevah za avtomatske
tehtnice za tehtanje cestnih
vozil v gibanju (Ur. list RS, št.
25/02)

Kontrola tehtnic samo
na mestu uporabe.

18.

Uteži

- redna kontrola
- izredna kontrola

Pravilnik o meroslovnih
zahtevah za uteži z nazivnimi
masami od 1 mg do 50 kg (Ur.
list RS, št. 20/02)

Kontrola uteži se
izvaja v laboratoriju
kontrolnega organa.

Pravilnik o postopku redne
overitve merilnikov krvnega
tlaka (Ur. list RS 24/04, 37/06)

Izvajanje kontrole na
stalni lokaciji in na
terenu.

19.

Merilniki krvnega tlaka:
- mehanski
- živosrebrni
- elektronski

- redna kontrola
- izredna kontrola
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Uteži z nazivnimi
masami točnostnega
razreda F2, M1 in M2
od 100 mg do 20 kg

Direktor / Director
dr. Boštjan Godec
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