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POLITIKA ODDELKA MERITEV

V okviru oddelka meritev se izvajajo meritve elektromagnetnega  sevanja: meritve 
električnih in magnetnih polj nizkih frekvenc 5 Hz – 10 kHz in meritev električnih in magnetnih 
polj nizkih frekvenc, generiranih z napajalnimi vodi omrežne frekvence 5 Hz – 10 kHz. 

Temeljni cilji oddelka, ki izvaja meritve za naročnike znotraj skupine Elektro Celje, d. d., so:  

 dosledno izvajanje meritev in preskušanj po zahtevah standardov SIST ENV 
50166-1:1995 in tehnične specifikacije IEEE Std 644-2019 za meritve 
elektromagnetnega  sevanja,  

 zagotavljanje nedvoumnih in jasnih poročil o rezultatih preskušanja,
 omogočanje  stalne in enake ravni kakovosti storitev vsem odjemalcem,
 zagotavljanje sledljivosti vseh podatkov in  meroslovne sledljivosti rezultatov,
 vrednotenje meritev in preskušanj na nivoju med-laboratorijskih primerjav, 
 zagotavljanje sodobne merilne opreme za merjenje, ki bo dosegala merilno 

točnost in/ali merilno negotovost, potrebno za zagotavljanje veljavnega 
rezultata, 

 vzdrževanje akreditacije po SIST ISO EN/IEC 17025 in sledenje novim izdajam 
standarda.

Pri izvajanju svojih aktivnosti deluje oddelek neodvisno in nepristransko. Deluje skladno s 
postavljenim etičnim kodeksom podjetja in ni izpostavljen okoljskim in drugim organizacijam 
ali posameznikom, ki bi na podlagi finančnih ali komercialnih vplivov, lahko vplivali na 
rezultate meritev. 

Oddelek se zavezuje, da bo z informacijami pridobljenimi med izvajanjem laboratorijskih 
aktivnosti ravnal kot z zaupnimi informacijami in jih ne bo dajal v javnost, razen ko mu bo to 
z zakonom naloženo (npr. inšpekcijski pregled ipd.) ali pa v soglasju z odjemalcem. Tudi 
informacije, ki jih prejmemo v med-laboratorijski primerjavi, obravnavamo kot zaupne. 

Politiko oddelka zagotavljamo in izvajamo z izobraževanjem zaposlenih, sodobno in 
ustrezno laboratorijsko opremo, in z  realizacijo postavljenih zahtev ter sprejetih dogovorov. 
Redno obravnavamo pritožbe odjemalcev, izvajamo med-laboratorijske primerjave, 
izvajamo sistem notranjega in zunanjega presojanja zahtev za usposobljenost 
preskuševalnih laboratorijev in sprotno prepoznavamo in obvladujemo tveganja in iščemo 
priložnosti za izboljšave.  

Vodstvo podjetja  redno pregleduje delovanje laboratorija, zagotavlja ustrezne vire in 
spodbuja izboljševanje kompetenc zaposlenih. 

Delovanje oddelka za meritve je skladno z uveljavljenimi in veljavnimi  standardi za vodenje 
kakovosti, ravnanja z okoljem, vodenja varnosti in zdravja pri delu ter upravljanja 
informacijske varnosti, katerih zahteve so v Elektro Celje udejanjene in certificirane.

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec
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