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ZADEVA: Izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na 84. zasedanju Stalnega odbora 
Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin, ki bo potekalo 14. 
marca 2019 v Ljubljani - 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, 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 in 7/18) je Vlada 
Republike Slovenije dne ……........... sprejela naslednji 

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na 84. 
zasedanju Stalnega odbora Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin, ki 
bo potekalo 14. marca 2019 v Ljubljani.
2. Vlada Republike Slovenije je za članici delegacije Republike Slovenije na zasedanju imenovala:
- dr. Ireno Grabec Švegl, vodjo Sektorja za nacionalne etalone in kemijska merjenja na Uradu RS za 
meroslovje in
- Natašo Mejak Vukovič, sekretarko na Uradu RS za meroslovje.

                                                                                                                    Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR 

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 NE



naslednjih treh letih
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:
-
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: -
Zdravko Počivalšek
        minister



Izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na 84. zasedanju Stalnega odbora 
Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin

I. Namen

Namen konvencije je olajšati trgovanje z izdelki iz plemenitih kovin, pri čemer je cilj preprečevati 
nelojalno konkurenco in varovati potrošnike. Konvencija vsebuje tehnične zahteve, ki jih morajo 
izpolnjevati izdelki iz plemenitih kovin, da se lahko označijo s skupnim znakom kontrole 
(Common Control Mark - znak CCM), ter s tem povezane analizne in druge preskusne metode. 
Konvencija zavezuje države pogodbenice, da izdelkom, označenim z znakom CCM, omogočajo 
prosti pretok brez dodatnega preskušanja in označevanja. Ker preskušanje in označevanje 
izdelkov iz plemenitih kovin v EU ni harmonizirano področje, je sodelovanje v konvenciji in 
izmenjava informacij med pogodbenicami ključnega pomena za učinkovito ureditev prometa z 
izdelki iz plemenitih kovin v EU. Med trenutno 20 državami pogodbenicami konvencije so 
namreč vse razen Izraela evropske države. 

Organ konvencije je Stalni odbor, v katerem so zastopane vse države pogodbenice. Stalni 
odbor, ki se sestaja najmanj enkrat na leto, izdaja posebna vodila in priporočila v zvezi z 
izvajanjem konvencije, obenem pa tudi preverja izpolnjevanje pogojev za članstvo v primeru 
prošnje za priključitev h konvenciji. 

Zasedanja Stalnega odbora konvencije trajajo en dan in potekajo po ustaljenih točkah 
dnevnega reda. Naloge Stalnega odbora konvencije so:

- proučevanje in pregledovanje izvajanja konvencije;
- pregledovanje in po potrebi predlaganje sprememb prilog h konvenciji;
- sprejemanje sklepov o tehničnih zadevah iz prilog;
- spodbujanje strokovnega in upravnega sodelovanja med državami pogodbenicami na 

področjih, ki jih obravnava konvencija, ter izmenjava aktualnih informacij;
- proučevanje ukrepov za zagotavljanje enotne razlage in izvajanja določb konvencije;
- spodbujanje ustrezne zaščite oznak pred poneverbo in zlorabo;
- dajanje priporočil o vseh zadevah, ki so mu predložene v skladu z določbami drugega 

odstavka 9. člena konvencije, oziroma priporočil za reševanje sporov, ki nastanejo pri 
izvajanju te konvencije in so predloženi Stalnemu odboru; 

- preverjanje, ali je ureditev države, ki želi pristopiti h konvenciji, skladna s pogoji 
konvencije in njenih prilog, in predložitev poročila v zvezi s tem v obravnavo državam 
pogodbenicam. 

Slovenska delegacija na zasedanju Stalnega odbora zastopa stališča v skladu z zakonodajo 
Republike Slovenije na področju preskušanja in označevanja izdelkov iz plemenitih kovin, tako 
kot to izhaja iz Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS št. 4/06 - uradno prečiščeno
besedilo in 7/18).

II. Program

Na tokratnem zasedanju Stalnega odbora konvencije bo pregledano izvajanje konvencije. V 
okviru predvidenih točk dnevnega reda bodo posamezne članice konvencije poročale o 
aktualnih spremembah nacionalne zakonodaje kot tudi o morebitnih posebnostih na področju 
preskušanja in označevanja izdelkov iz plemenitih kovin. Stanje v Sloveniji na področju izdelkov 
iz plemenitih kovin je stabilno.

III. Teme pogovorov in stališča Republike Slovenije

1. Dnevni red
Slovenska delegacija soglaša s predlaganim dnevnim redom. 

2. Sprejem zapisnika
Sprejem zapisnika 83. zasedanja Stalnega odbora konvencije, ki je bilo 5. septembra 2018 v 
Rigi, Latvija in seznanitev z zapisnikom zadnjega sestanka Stalne tehnične ekspertne 
skupine (STG) z dne 31. januarja 2019.
Slovenska delegacija nima pripomb na zapisnika.

3. Revidirane Priloge h konvenciji in Tehnične odločitve



Ugotovi se, da so spremenjene priloge in s tem povezane Tehnične odločitve začele veljati 1. 
januarja 2019. 
Slovenska delegacija se seznani z zgornjo ugotovitvijo. 
Depozitar konvencije ni poslal obvestila Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino 
(WIPO) v zvezi z novimi oznakami kontrole tj. CCM tipa 2 in CCM tipa 1 za Pt 990, 600 in 
500; Au 990, 800 in 417; Pd 990; Ag 990, 958 in 835. To pomeni, da oznake niso zaščitene
kot nacionalne kontrolne oznake in bi jih teoretično lahko uporabljala druga država ali organ.
Slovenska delegacija se seznani z obvestilom depozitarja.
Tehnične specifikacije za nove oznake kontrole tj. CCM tipa 2
Predsednik STG poroča o razpravi v STG v zvezi s problematiko pri reprodukciji žigov in 
laserskih oznak CCM ter o dvojnem pristopu, ki ga priporoča STG, ki v bistvu temelji na 
glavnih žigih in dimenzioniranih tehničnih risbah.
Slovenska delegacija se seznani s poročilo predsednika STG.

3.1 

       3.2

     

       3.3

     
     
       3.4 Predsednik STG poroča o razpravi v STG o tem, kako deliti tehnične risbe CCM tipa 2 z 

vsemi uradi za preskušanje glede na visoko stopnjo zaupnosti.
Slovenska delegacija se seznani s poročilo predsednika STG.

4. Pregled delovanja konvencije
4.1 Sekretariat konvencije poroča o prispelih pripombah na predlog vizije in strategije konvencije, 

ki ga je pripravila v ta namen imenovana delovna skupina. 
Slovenska delegacija se seznani s poročilom in aktivno sodeluje v razpravi.

4.2 Sekretariat konvencije poroča o številu označenih izdelkov s skupno oznako kontrole CCM v 
letu 2018.
Slovenska delegacija se seznani s statističnim poročilom.

4.3 Predstavniki posameznih članic konvencije poročajo o morebitnih odkritih ponaredkih. 
Slovenska delegacija se seznani s poročili držav pogodbenic o morebitnih odkritih 
ponaredkih.

4.4 Predlaga se ustanovitev delovne skupine za pripravo vzorčnega zakona o izdelkih iz 
plemenitih kovin. Na podlagi poziva sekretariata so kandidati za člane delovne skupine g. 
Richard Sanders (Velika Britanija), ga. Nataša Mejak Vukovič (Slovenija) in ga. Antonella 
Tomassi (Italija). Potrebna je še odločitev o konkretnih zadolžitvah omenjene delovne 
skupine. 
Slovenska delegacija podpre ustanovitev delovne skupine in aktivno sodeluje v razpravi.

4.5 Sekretariat bo pripravil seznam vseh izdelovalcev oznak kontrole CCM.
Do naslednjega sestanka Stalnega odbora konvencije bo sekretariat pripravil revidiran 
seznam izdelovalcev oznak kontrole CCM. 
Slovenska delegacija se seznani s poročilom sekretariata.

5. Pregled delovanja konvencije
5.1 Slovenska delegacija se seznani s potekom postopka ratifikacije konvencije v Srbiji, ki je bila 

leta 2015 uradno povabljena, da se pridruži konvenciji kot polnopravna članica.
5.2 Slovenska delegacija se seznani s stanjem v zvezi s pristopom Italije h konvenciji po tem, ko 

je bila 10. oktobra 2018 uradno povabljena, da se pridruži konvenciji kot polnopravna članica.
5.3 Slovenska delegacija se seznani s poročilom Ukrajine o stanju postopka ratifikacije 

konvencije.
5.4 Slovenska delegacija se seznani s poročilom o delovanju preskusnega urada na Sri Lanki, ki 

je zaprosila za sprejem v članstvo v konvenciji. 
6. Poročila držav članic

Slovenska delegacija se seznani s poročili članic glede sprememb na področju zakonodaje 
oziroma glede drugih sprememb, o katerih želijo posamezne članice obvestiti prisotne. 

7. Mednarodno združenje preskuševalnih uradov za izdelke iz pl. kovin (IAAO)
Predsednica Stalnega odbora konvencije in predsednik IAAO skupaj predstavita predlog o 
združitvi oziroma pripojitvi IAAO h konvenciji.
Slovenska delegacija se seznani s predlogom o združitvi oziroma pripojitvi IAAO h konvenciji 
in aktivno sodeluje v razpravi.

8.
8.1

8.2

Promocija konvencije
Slovenska delegacija se seznani s poročili o sodelovanju članic konvencije z uradi za 
preskušanje iz držav, ki niso članice konvencije.
Slovenska delegacija se seznani s poročilom sekretariata o dopolnitvi informacijske brošure o 
konvenciji z novimi podatki.

9. Sekretariat konvencije
9.1 Sekretariat poroča o finančnem stanju in o reorganizaciji nalog v sekretariatu.



Slovenska delegacija se seznani s poročilom sekretariata.
9.2 Sekretariat poroča o posodobitvi spletne strani konvencije.

Slovenska delegacija se seznani s poročilom sekretariata.
10. Ostali predlogi

Slovenska delegacija se seznani z morebitnimi drugimi predlogi povezanimi z delom 
konvencije.

11. Poročilo o delu STG
Slovenska delegacija se seznani s poročilom o delu STG.

12. Medlaboratorijske primerjave (Round Robin on Testing)
12.1 Portal za medlaboratorijske primerjave bo prestavljen na novo spletno stran konvencije. S 

tem se bo povečala funkcionalnost portala.
Slovenska delegacija se seznani s poročilom. 

12.2 Korektivna ukrepa v zvezi z medlaboratorijsko primerjavo RR 39, 40 in 41 sta zaključena. Dve 
preiskavi v zvezi z medlaboratorijsko primerjavo RR 42 in 43 sta še v teku.
Slovenska delegacija se seznani s poročilom.

12.3 Določeni deli Vodila za medlaboratorijske primerjave bodo revidirani (pogoji za dostavo 
dodatnih vzorcev ter zahteva po akreditaciji za dobavitelja vzorcev).
Slovenska delegacija se seznani s poročilom.

13. Medlaboratorijske primerjave za označevanje izdelkov (Round Robin on Marking)
STG poroča o uspešnem zaključku medlaboratorijske primerjave za označevanje izdelkov za 
lasersko označevanje oznak kontrole CCM tipa 1 (Ag 925), ki sta ju organizirala 
preskuševalna urada iz Sheffielda in Rige.
Slovenska delegacija se seznani s poročilom.

14. Volitve
Sekretariat obvesti navzoče, da bo predsednica Stalnega odbora (SO) odstopila s koncem 
letošnjega leta zato bodo potrebne nadomestne volitve. Sekretariat bo v naslednjem obdobju 
poslal poziv za kandidate za novega predsednika SO.
Slovenska delegacija se seznani s poročilom.

15. Naslednje zasedanje Stalnega odbora
Naslednje zasedanje Stalnega odbora bo potekalo 11. septembra 2019 v Tel Avivu. 

Podrobnejše gradivo k posameznim točkam dnevnega reda posreduje sekretariat konvencije 
dokončno v zadnjem tednu pred zasedanjem in bo zato v celoti na razpolago šele teden dni 
pred zasedanjem.
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