
REPUBLIKA SLOVENIJA
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EVA /

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

ZADEVA: Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 84. zasedanju Stalnega 
odbora Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin, ki je 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, 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 delegacije Republike Slovenije na 84. 
zasedanju Stalnega odbora Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin, ki 
je potekalo 14. marca 2019 v Ljubljani.

                                                                                                                   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 
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:
-
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



Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 84. zasedanju Stalnega odbora 
Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin, ki je potekalo 14. 
marca 2019 v Ljubljani

Na zasedanju Stalnega odbora konvencije so bile obravnavane naslednje teme:

- v zvezi s postopkom ratifikacije oz. potrditve sprememb Dodatka I in II h konvenciji je g. 
Brunner iz Sekretariata konvencije obvestil navzoče, da je depozitar dne 20. 12. 2018 prejel 
ugovor s strani Avstrije. Ugovor je vseboval obvestilo, da Avstrija ne bo uspela zaključiti 
postopka ratifikacije dodatkov kot je bilo dogovorjeno, torej do 1. 1. 2019. V razpravi, ki je 
sledila, je bilo izpostavljeno, da v omenjeni zadevi ni jasno ali je Avstrija dejansko vložila ugovor 
ali pa je samo sporočila, da bo prišlo do zamude v ratifikaciji. Sklenjeno je bilo, da se nastala 
situacija razjasni do naslednjega sestanka Stalnega odbora;

- v zvezi z izhodišči za diskusijo o ukinitvi Mednarodnega združenja preskuševalnih uradov za 
izdelke iz pl. kovin (IAAO) oziroma njegovi integraciji v Konvencijo o preskušanju in 
označevanju izdelkov iz plemenitih kovin, se je razvila obsežna razprava. Pri delovanju 
konvencije in IAAO gre namreč dejansko za podvajanje vsebin. Sklenjeno je bilo, da se 
omenjeni dokument predstavi na septembrskem zasedanju IAAO;

- predstavljeno je bilo statistično poročilo o aktivnostih konvencije v letu 2018. Zaznati je porast 
izdelkov, označenih z znakom CCM glede na leto 2017. Tako je bilo v letu 2018 označeno 
skupno 5,905.158 kosov izdelkov, kar je v primerjavi z letom 2017 za 17% več. Največ izdelkov 
je bilo označenih v Veliki Britaniji in Švici. Hrvaška, Izrael, Latvija, Litva, Slovaška in Slovenija v 
letu 2018 niso označile izdelkov s CCM znakom. 

- prisotni so pregledali pripombe, ki so jih posamezne članice konvencije poslale na predlagano 
vizijo in strategijo konvencije. Dogovorjeno je bilo, da se do naslednjega zasedanja Stalnega 
odbora naredi povzetek vseh prispelih pripomb in nov predlog, ki bo upošteval vse prispele 
pripombe;

- g. Brunner iz Sekretariata je poročal o poteku prenove spletne strani konvencije, kar pa ne bo 
povezano z novimi stroški za pogodbenice konvencije;

- Imenovana je bila skupina za pripravo dokumenta s priporočili pri načrtovanju zakonodaje na 
področju izdelkov iz plemenitih kovin (WG on Model Law). Delovni skupini bo predsedovala ga. 
Nataša Mejak Vukovič iz Slovenije;

- Sekretariat je predstavil predlog za nov portal medlaboratorijskih primerjav (RR Portal) in 
predlog nove spletne strani konvencije;

- navzoči so bili opozorjeni, da se poziv za kandidate za novega predsednika Stalnega odbora 
konvencije izteče s 30. 3. 2019.

Tehnični del:

- dr. Thomas Brodmann iz švicarskega preskusnega urada in predsednik Stalne tehnične 
ekspertne skupine (STG), je poročal o delu STG, ki je imela januarja letos videokonferenco. 
Pregled odzivnih poročil preskusnih uradov, ki so imeli neustrezne rezultate preskušanj v okviru 
medlaboratorijskih primerjav RR 39, 40 in 41 je zaključen. Vzorci za  medlaboratorijske
primerjave in sicer RR 44 (zlato), RR 45 (srebro) in RR46 (paladij) so bili poslani februarja letos.

Naslednje zasedanje Stalnega odbora konvencije bo 11. septembra 2019 v Tel Avivu, Izrael.
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