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ZADEVA: Poročilo o udeležbi predstavnice Republike Slovenije na 81. zasedanju Stalnega 
odbora Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin, ki je potekalo 
23. oktobra 2017 v Portu na Portugalskem - predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in 4. 
člena Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo) je 
Vlada Republike Slovenije dne ……........... sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela poročilo o udeležbi predstavnice Republike Slovenije na 81. 
zasedanju Stalnega odbora Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin, ki 
je potekalo 23. oktobra 2017 v Portu na Portugalskem.

                                                                                                                       mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA

Prejemniki:
- Urad RS za meroslovje
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Generalni sekretariat Vlade RS
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

-     Franc Stanonik, generalni direktor Direktorata za notranji trg, MGRT
      -     dr. Samo Kopač, direktor Urada RS za meroslovje, 
      -     Nataša Mejak Vukovič, sekretarka na Uradu RS za meroslovje   
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE



c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
Glavni namen konvencije je olajšati trgovanje z izdelki iz 
plemenitih kovin, pri čemer je cilj omogočiti prost pretok 
blaga, preprečevati nelojalno konkurenco in varovati 
potrošnike. S članstvom Slovenije v konvenciji so naši 
gospodarski subjekti tako dobili možnost, da predložijo 
svoje izdelki iz plemenitih kovin v preskus in označitev z 
znakom konvencije, kar jim omogoča povsem 
enakovreden plasma ne samo na evropski notranji trg 
temveč tudi širše.

DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Stroški organa predstavljajo potne stroške za predstavnico RS, ki je prisostvovala zasedanju
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Po 9. členu veljavnega Poslovnika Vlade RS objava predmetnega gradiva ni predvidena oziroma 
potrebna.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: -

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: -
Eva Štravs Podlogar
Državna sekretarka



Poročilo o udeležbi predstavnice Republike Slovenije na 81. zasedanju Stalnega odbora 
Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin

Na zasedanju Stalnega odbora konvencije so bile obravnavane naslednje teme:

- pregledani so bili predlogi Stalnega tehničnega odbora (STG) za spremembo Dodatka I in II h 
Konvenciji in s tem povezanimi Tehničnimi pravili konvencije. Gre za uveljavitev možnosti 
prenosa preskušanja izdelkov iz pl. kovin na drug preskuševalni urad. Tak prenos se ne sme 
nanašati na osnovno dejavnost preskuševalnega urada, temveč le na tiste čistine plemenitih 
kovin, ki niso običajne in zato nakup preskuševalne opreme ne bi bil racionalen. Tak prenos 
mora odobriti Stalni odbor Konvencije na predlog STG. Urad, ki bi prevzel preskušanje, bi moral 
imeti metodo preskušanja akreditirano po standardu ISO 17025, ter imeti ustrezne rezultate v 
medlaboratorijskih primerjavah (»Round Robin«) v zadnjih 5 letih. STG je pripravil tudi predlog v 
zvezi z zahtevami, ki jih mora izpolniti preskuševalni urad, ki svoje usposobljenosti ne izkazuje z 
akreditacijo. Te zahteve so: dokumentirani postopki za vse preskusne metode, ki jih uporablja 
laboratorij, uporaba sledljivih materialov, stalen nadzor nad laboratorijsko opremo, sodelovanje 
v medlaboratorijskih primerjavah, določen postopek za korektivne ukrepe, določena shema 
odgovornosti laboratorijskega osebja in letni načrt notranjih presoj. Ob zaključku razprave je bil 
sprejet sklep, da lahko navzoči do naslednjega sestanka pošljejo morebitne dodatne predloge, 
ki morajo biti obrazloženi;

- predstavljen je bil predlog vodila za preskušanje izdelkov iz plemenitih kovin z XRF metodo. V 
tej zvezi je bil predstavljen tudi dokument, ki ga je pripravil STG, o načelo deljenega tveganja 
(»Shared Risk Principle«). Omenjeni dokument se sklicuje na Vodilo OIML G 19 »The role of 
measurement uncertainty in conformity assessment decisions in legal metrology«. Predstavnik 
Danske je menil, da vsebuje omenjeno vodilo previsoke zahteve za preskuševalne laboratorije. 
Sprejet je bil sklep, da danski predstavnik posreduje svoj pisno obrazložen predlog do konca 
tega leta, ki ga bo STG obravnaval na svojem naslednjem sestanku, ki bo februarja 2018;

- sprejeto je bilo poročilo Ad hoc delovne skupine za pripravo vizije in strategije Konvencije. 
Sklenjeno je bilo, da bo na naslednjem zasedanju Konvencije predstavljena SWOT analiza;

- predstavljeno je bilo statistično poročilo o aktivnostih Konvencije. V prvi polovici leta 2017 je 
bilo z znakom CCM označeno skupno 2,1 milijonov kosov izdelkov iz pl. kovin, kar je skoraj 
16% manj kot v istem obdobju lani. Trend označevanja in s tem povezanega trgovanja z izdelki 
iz pl. kovin se je ponovno zmanjšal. Največ izdelkov je bilo označenih v Veliki Britaniji in Švici. 
Ciper, Danska, Latvija, Portugalska, Litva, Slovaška in Slovenija letos še niso označile izdelkov 
s CCM znakom. 

- predstavnica R. Hrvaške je poročala o poteku ratifikacije Konvencije na Hrvaškem. Zakon o 
ratifikaciji konvencije je že v saboru, kar pomeni, da bo postopek ratifikacije v kratkem 
zaključen.  Predsedujoča je navzoče seznanila s pismom, ki ga je poslal predstavnik R. Srbije v 
zvezi z ratifikacijo Konvencije v Srbiji. Iz omenjenega pisma izhaja, da v Srbiji aktivnosti v zvezi 
z ratifikacijo trenutno ne potekajo zaradi sprememb v Vladi RS.

- predstavnika Češke in Italije sta predstavila potek pogajanj med obema državama, ki so 
potekala s ciljem, da se odpravijo pomisleki, ki jih je izrazila češka vlada v zvezi s sprejemom 
Italije v članstvo Konvencije. Češki predstavnik je poročal o uspešnem, sicer neformalnem, 
obisku laboratorija v Vicenzi. Trenutno potekajo pogajanja na politični ravni. Pričakovati pa je, 
da bo Češka v kratkem umaknila svoje zadržke, ki jih ima v zvezi s članstvom Italije v 
Konvenciji;

- potrjeno je bilo zaključno poročilo o poslovanju Sekretariata za leto 2016.

Tehnični del:

- dr. Thomas Brodmann iz švicarskega preskusnega urada in predsednik STG, je poročal o delu 
STG, ki se je sestal avgusta letos v Bernu. Podal je tudi končno poročilo v zvezi z odzivnimi 
poročili preskusnih uradov, ki so imeli neustrezne rezultate preskušanj v okviru 
medlaboratorijskih primerjav RR 37 (zlato) in RR 38 (srebro). Podal je tudi preliminarno poročilo 



o letošnjih medlaboratorijskih primerjavah (RR 39, 40 in 41). V letu 2018 bodo izvedene 
medlaboratorijske primerjave RR 42 (zlato) in RR 43 (srebro);

- Sprejet je bil dokument o zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za člane in opazovalce
STG. V nadaljevanju so bili podaljšani mandati dosedanjih članov STG. Sprejet je bil tudi 
program dela STG.

Naslednje zasedanje Stalnega odbora Konvencije bo 20. aprila 2018 v Stockholmu. 


	A1C4FAC1FDF56C35C12581DE004E505D_0.in.doc

		2017-11-21T09:29:13+0100
	Eva Stravs Podlogar




