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EVA /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Poročilo o udeležbi delegatke Republike Slovenije na 53. zasedanju Mednarodnega 
odbora za zakonsko meroslovje (CIML), ki je potekalo v Hamburgu, ZRN od 9. do 11. oktobra
2018 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 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, 47/13-ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in 
4. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada 
Republike Slovenije na …. seji dne ….. sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom o udeležbi delegatke Republike Slovenije na 
53. zasedanju Mednarodnega odbora za zakonsko meroslovje (CIML), ki je potekalo v Hamburgu, 
ZRN od 9. do 11. oktobra 2018.

                                                                                                                                   Stojan Tramte
generalni sekretar 

Prejemniki:
- Urad RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
- Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana
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:
- g. Franci Stanonik, generalni direktor Direktorata za notranji trg, MGRT
- dr. Samo Kopač, direktor Urada RS za meroslovje,
- ga. Nataša Mejak Vukovič, sekretarka, Urad 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:
(Izpolnite samo, če ima gradivo več kakor pet strani.)
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  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij
NE

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:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.



II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
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.
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni:
 nevladne organizacije, 



 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti, 
 občine in združenja občin ali pa navedite, da se gradivo ne nanaša nanje.
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

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: -
Zdravko Počivalšek
        minister

Priloga:
Poročilo o udeležbi delegatke Republike Slovenije na 53. zasedanju Mednarodnega odbora za 
zakonsko meroslovje (CIML), ki je potekalo v Hamburgu, ZRN od 9. do 11. oktobra 2018



Poročilo o udeležbi delegatke Republike Slovenije na 53. zasedanju Mednarodnega 
odbora za zakonsko meroslovje (CIML), ki je potekalo v Hamburgu, ZRN od 9. do 11. 
oktobra 2018 – predlog za obravnavo

Na rednem letnem zasedanju Mednarodnega odbora za zakonsko meroslovje (CIML), je bilo 
pregledano opravljeno delo pri izvajanju strateških ciljev organizacije ter ključne operativne 
zadeve v obdobju od lanskega zasedanja. Del zasedanja je bil namenjen tudi razpravi v zvezi z 
delom v tehničnih odborih OIML ter glasovanju o novih projektih v tehničnih odborih. 

Povzetek in sklepi: 

- udeleženci zasedanja so se seznanili s poročilom predsednika CIML, dr. Romana Schwartza o 
opravljenem delu v obdobju od zadnjega zasedanja CIML. Poročilo je zajelo podatke o 
spremembah v članstvu OIML in v Predsedniškem svetu. Predsednik je podal tudi poročilo o 
delu na reviziji tehničnih projektov, izobraževanju vodij tehničnih odborov in sodelovanju z 
drugimi mednarodnimi organizacijami. Napovedal je tudi formiranje skupine »Task Group 
2023«, ki bo pripravila predloge kako se odzvati na izzive, ki jih prinaša 21. stoletje 
(digitalizacija, boljši nadzor trga, overitve na daljavo). Ti predlogi bodo obravnavani najkasneje 
leta 2020 na 16. zasedanju Mednarodne konference za zakonsko meroslovje;
- direktor Mednarodnega urada za zakonsko meroslovje (BIML), g. Stephena Patoraya je podal 
poročilo o aktivnostih BIML od zadnjega zasedanja CIML. V svojem poročilu se je g. Patoray 
dotaknil uspešne implementacije novega sistema certificiranja »OIML Certification System 
(OIML-CS)«, ki je začel delovati z letošnjim letom. Omenil je tudi napredek pri razvoju spletne 
strani OIML in pri aktivnostih Svetovalne skupine za države in ekonomije z nastajajočimi 
meroslovnimi sistemi;
- predstavljeno je bilo končno finančno poročilo za leto 2017 in revizijsko poročilo. Predstavljena 
je bila napoved realizacije proračuna za leto 2018. Za neodvisnega finančnega revizorja je bil 
imenovan »LG Audits & Conseils;
- udeleženci zasedanja so se seznanili s poročilom predsednika Svetovalne skupine za države 
in ekonomije z nastajajočimi meroslovnimi sistemi. Skupina je v preteklem obdobju uspešno 
prenovila svojo spletno stran, izdelala nov vprašalnik o potrebah držav in ekonomij z 
nastajajočimi meroslovnimi sistemi, vzpostavila datoteko strokovnjakov, izvedla nekaj 
usposabljanj za svoje člane in začela delo na reviziji OIML D 1, ki vsebuje priporočila za 
meroslovno zakonodajo;
- predsednik Odbora za upravljanje novega Certifikacijskega sistema OIML (OIML-CS), g. Cock 
Oosterman je podal poročilo odbora s predlogi za nadaljnje delo. Nov Certifikacijski sistem 
OIML (OIML-CS) je začel delovati z letošnjim letom. Na zasedanju je bila potrjena revizija 
dokumenta OIML B 18 Okvir za Certifikacijski sistem OIML (OIML-CS). Določena so bila
prehodna obdobja za uporabo posameznih OIML Priporočil v novem certifikacijskem sistemu;
- sprejeto je bilo poročilo o sodelovanju z drugimi mednarodnimi organizacijami. OIML aktivno 
sodeluje z Metrsko konvencijo (BIPM), predvsem pri vsakoletni organizaciji slovesnosti ob 
dnevu meroslovja, skupni nabavi in uporabi IT tehnologije ter obravnavi VIM/GUM dokumentov
(mednarodni meroslovni slovarji). OIML prav tako sodeluje z vrsto drugih mednarodnih 
organizacij (WTO, ISO/IEC, ILAC). Ob robu zasedanja sta bila podpisana Sporazuma o 
medsebojnem sodelovanju (MoU) med OIML in IEC (Mednarodna elektrotehniška komisija) ter 
OIML in ILAC/IAF (mednarodni akreditacijski združenji);
- udeleženci zasedanja so soglasno potrdili naslednja OIML dokumenta: 

 Revision of R 139: Compressed gaseous fuel measuring systems for vehicles,
 Novi dokument: Guide for the application of ISO/IEC 17065 to assessment of 

certification bodies in legal metrology
in predloge naslednjih projektov:

 Revision of R 51 Automatic catchweighing instruments,
 Revision of R 134 Automatic instruments for weighing road vehicles in motion and 

measuring axle loads,



 Revision of D 14 Training and qualification of legal metrology personnel,
 Revision of D 19 Pattern evaluation and pattern approval,
 Novi dokument: Instruments for measuring the vehicle exhaust soot particle number 

(PN),
 Novi dokument: Surveillance of utility meters in service on the basis of sampling 

inspections,
 Novi dokument: Petroleum measurement tables,
 Novi dokument: Pipe provers for testing of measuring systems for liquids other than

water
 Novi dokument: Ophthalmic instruments – non-contact tonometers ali revizija 

obstoječega dokumenta R 145:2015 Ophthalmic instruments – Impression and 
applanation tonometers;

- za predstavnika OIML v Posvetovalnem odboru za merske enote (CCU) pri Mednarodnem 
uradu za uteži in mere je bil izvoljen dr. Rado Lapuh iz Slovenije;
- za prvega podpredsednika CIML je bil izvoljen dr. Charles Ehrlich iz ZDA. Dr. Ehrlich je 
predstavnik ZDA v CIML od leta 2000 in je dobro vključen v delo OIML, saj je v navedenem
obdobju vodil štiri tehnične odbore;
- za novega direktorja BIML s petletnim mandatom je bil izvoljen g. Anthony Donnellan iz 
Avstralije. G. Anthony Donnellan je pred izvolitvijo na omenjeno funkcijo opravljal naloge vodje 
Oddelka za zakonsko meroslovje v avstralskem Uradu za meroslovje;
- udeleženci zasedanja so soglasno sprejeli odločitev o podaljšanju pogodbe s pomočnikom 
direktorja BIML g. Ianom Dunmillom za naslednje petletno obdobje.

Ob zaključku zasedanja so bile podeljene OIML medalje ter OIML priznanja. Podeljena je bila 
tudi OIML nagrada za odlične dosežke na področju zakonskega meroslovja v državah v razvoju, 
ki jo je prejel prof. Carlos Augusto de Azevedo iz Brazilije. 

Odločeno je bilo, da bo naslednje zasedanje CIML drugo leto v Bratislavi.
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