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ZADEVA: Predlog stališč Republike Slovenije na 55. zasedanju Mednarodnega odbora za 
zakonsko meroslovje (CIML), ki bo potekalo preko spleta od 20. do 22. oktobra 2020 – 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, 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

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela stališča Republike Slovenije na 55. zasedanju 
Mednarodnega odbora za zakonsko meroslovje (CIML), ki bo potekalo preko spleta od 20. 
do 22. oktobra 2020.

2. Vlada Republike Slovenije je imenovala delegacijo Republike Slovenije na zasedanju v 
sestavi:

            - dr. Samo Kopač, direktor Urada RS za meroslovje, vodja delegacije in
            - ga. Nataša Mejak Vukovič, sekretarka na Uradu RS za meroslovje, članica delegacije.

                                                                                                                                   Dr. Božo Predalič
generalni sekretar 

Prejemniki:
- Urad RS za meroslovje, Tkalska ulica 15, 3000 Celje
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 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:
- mag. Karla Pinter, generalna direktorica 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
 razvo jne  dokumente  Ev ropske  un i j e in 

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



Predlog stališč Republike Slovenije na 55. zasedanju Mednarodnega odbora za zakonsko 
meroslovje (CIML), ki bo potekalo preko spleta od 20. do 22. oktobra 2020 – predlog za 
obravnavo

Mednarodna organizacija za zakonsko meroslovje (OIML) je bila ustanovljena z mednarodno 
konvencijo leta 1955. Slovenija je polnopravna članica OIML od leta 1992. Namen OIML je 
promocija globalne harmonizacije postopkov na področju reguliranega (zakonskega) meroslovja 
v posameznih državah. OIML je razvil mednarodno strukturo, ki članom omogoča dostop do 
meroslovnih vodil in usmeritev pri določanju nacionalnih in regionalnih pogojev pri proizvodnji in 
uporabi merilne opreme, ki se uporablja kot zakonska merila.

CIML je usmerjevalni odbor OIML, ki se sestane enkrat letno, da pregleda opravljeno delo OIML 
ter administrativne in finančne operacije.

Vsaka članica OIML ima svojega pooblaščenega predstavnika, ki je hkrati član CIML. V 
Sloveniji je v skladu z Zakonom o meroslovju pooblaščen predstavnik oziroma član CIML 
direktor Urada Republike Slovenije za meroslovje. 

1. Dnevni red 54. zasedanja CIML

Na 55. zasedanju CIML, ki bo potekalo od 20. do 22. oktobra 2020, bo pregledano delovanje 
OIML in njenih tehničnih odborov v preteklem letu. O posameznih sklepih bodo predstavniki 
članic OIML tudi odločali. Dnevni red je naslednji:

1. Uvodna navodila za izvedbo sestanka in glasovanja 
2. Ugotavljanje prisotnosti delegatov
3. Potrditev dnevnega reda
4. Potrditev zapisnika 54. zasedanja CIML
5. Poročilo predsednika CIML 
6. Poročilo direktorja Mednarodnega urada za zakonsko meroslovje (BIML)
7. Finančne zadeve

      7.1  Končno finančno poročilo za leto 2019
      7.2  Projekcija proračuna za leto 2020
      7.3  Projekcija proračuna za leto 2021
      7.4  Zaostala plačila članarin
      8.    OIML publikacije in tehnične aktivnosti
      8.1   Publikacije in predlogi projektov
      8.2   Zadeve za informiranje
      8.3   OIML Bilten
       9.     OIML Certifikacijski sistem OIML (OIML-CS)
       9.1   Poročilo predsedujočega Upravnega odbora OIML – CS 

9.2    Imenovanje predsednika Upravnega odbora OIML – CS 
       9.3   Ponovno imenovanje pomočnika predsednika Upravnega odbora OIML – CS 
       9.4   Priporočila Upravnega odbora OIML – CS
      10.    Poročilo predsednika Posvetovalne skupine za zadeve v zvezi z državami in
              ekonomijami z nastajajočimi meroslovnimi sistemi
       11.   Mednarodno sodelovanje
       11.1 Poročilo predsednika Okrogle mize regionalnih meroslovnih organizacij
       11.2 Poročilo BIML o sodelovanju z drugimi mednarodnimi organizacijami in povezavami
       11.3 Poročila drugih mednarodnih organizacij in povezav
       12.   Nagrade OIML
       12.1 OIML medalje
       12.2 OIML zahvalna pisma 
       12.3 Nagrade za države in ekonomije z nastajajočimi meroslovnimi sistemi
       13.   Prihodnji sestanki



       13.1. 56. sestanek CIML in 16. Mednarodna konferenca (2021 – LR Kitajska)
       13.2. 57. sestanek CIML (2022 – Ruska federacija)
       14.    Druge zadeve
       15.    Pregled predlaganih resoolucij na zasedanju
       16.   Zaključna beseda predsedujočega zasedanja



2. Stališča Republike Slovenije do posameznih točk dnevnega reda

Predlagamo, da se na 55. zasedanju CIML zastopajo naslednja stališča:

1. Uvodna navodila za izvedbo sestanka in glasovanja
Glede na to, da se sestanek prvič odvija preko spleta, bo predsedujoči predstavil pravila za 
izvedbo sestanka, s posebnim poudarkom na izvedbi glasovanja.
Slovenska delegacija glasuje za potrditev pravil za izvedbo sestanka.
2. Ugotavljanje prisotnosti delegatov
Ugotovi se prisotnost delegatov.
3. Potrditev dnevnega reda
Slovenska delegacija (v nadaljevanju: delegacija) glasuje za potrditev predlaganega dnevnega 
reda.
4. Potrditev zapisnika 54. zasedanja CIML 
Slovenska delegacija glasuje za potrditev zapisnika.
5. Poročilo predsednika CIML 
Predsednik CIML poda letno poročilo o svojem delu od zadnjega zasedanja.
Delegacija glasuje za potrditev letnega poročila predsednika CIML.
6. Poročilo direktorja BIML
Direktor BIML poroča o aktivnostih od zadnjega zasedanja.
Delegacija glasuje za potrditev poročila direktorja BIML o aktivnostih v zadnjem letu.
7. Finančne zadeve
7.1 Potrditev končnega finančnega poročila za leto 2019
Na zasedanju bo predstavljeno končno finančno poročilo za leto 2019 in revizijsko poročilo. 
Delegacija glasuje za potrditev končnega finančnega poročila za leto 2019.
7.2 Projekcija proračuna za leto 2020
Direktor BIML predstavi napoved realizacije proračuna za leto 2020.
Delegacija se seznani s projekcijo proračuna.
7.3 Projekcija proračuna za leto 2021
Direktor BIML predstavi napoved realizacije proračuna za leto 2021.
Delegacija se seznani s projekcijo proračuna.
7.4 Zaostala plačila članarin
Direktor BIML predstavi poročilo o neplačanih članarinah.
Delegacija se seznani s poročilom direktorja BIML o neplačanih članarinah.
8. OIML publikacije in tehnične aktivnosti
8.1 Publikacije in predlogi projektov
V tem delu se potrjujejo ključni dokumenti, ki so že sprejeti v posameznih tehničnih odborih. 
Kjer je Slovenija aktivna, so se njeni predstavniki v okviru dela tehničnih odborov tvorno vključili 
v pripravo dokumentov. 
Zato bo delegacija glasovala za naslednje dokumente: 

 Revision of R 16-1: Non-invasive non-automated sphygmomanometers
 Revision of R 16-2: Non-invasive automated sphygmomanometers
 Nov dokument: Continuous totalizing automatic weighing instruments of the arched 

chute type
 Revision of R129: Multi-dimensional measuring instruments
 Revision of D1: National metrology systems – Developing the institutional and 

legislative framework
 Nov dokument: Petroleum measurement tables
 Nov dokument: Pipe provers for testing measuring systems for liquids

8.2 Zadeve za informiranje
Podano bo poročilo o OIML projektnih skupinah.
Delegacija se seznani s poročilom.
8.3 OIML Bilten
Predstavijo se ključne teme za OIML Bilten.
Delegacija se seznani s poročilom o ključnih temah za OIML Bilten.
9. OIML Certifikacijski sistem OIML (OIML-CS)
9.1 Poročilo predsedujočega Upravnega odbora OIML – CS



Predsedujoči Upravnega odbora OIML – CS, g. Bill Loizides poda poročilo odbora s predlogi za 
nadaljnje delo.
Delegacija glasuje za sprejem poročila. 
9.2 Imenovanje predsednika Upravnega odbora OIML – CS 
Upravni odbor predlaga za svojega novega predsednika g. Mannie Panesar-ja. Trenutno vodi 
Upravni odbor OIML – CS pomočnik predsednika  g. Bill Loizides.
Delegacija glasuje za imenovanje g. Mannie Panesar-ja za novega predsednika Upravnega 
odbora OIML – CS.
9.3 Ponovno imenovanje pomočnika predsednika Upravnega odbora OIML – CS 
Upravni odbor predlaga reelekcijo g. Billa Loizides-a za pomočnika predsednika Upravnega 
odbora OIML – CS.
Delegacija glasuje za reelekcijo g. Billa Loizides-a za pomočnika predsednika Upravnega 
odbora OIML – CS.
9.4. Priporočila Upravnega odbora OIML – CS
Predsedujoči predstavi priporočila Upravnega odbora za nadaljnje delo.
Delegacija glasuje za priporočila Upravnega odbora za nadaljnje delo.
10. Poročilo predsednika Posvetovalne skupine za zadeve v zvezi z državami in 
ekonomijami z nastajajočimi meroslovnimi sistemi
Predsednik Posvetovalne skupine za zadeve v zvezi z državami in ekonomijami z nastajajočimi 
meroslovnimi sistemi poda delu skupine.
Delegacija se seznani s poročilom predsednika.
11. Mednarodno sodelovanje
11.1 Poročilo predsednika Okrogle mize regionalnih meroslovnih organizacij 
Predsednik Okrogle mize regionalnih meroslovnih organizacij poda poročilo o sklepih, ki so bili 
sprejeti na Okrogli mizi regionalnih meroslovnih organizacij.
Delegacija se seznani s poročilom predsednika.
11.2 Poročilo BIML o sodelovanju z drugimi mednarodnimi organizacijami in povezavami
BIML poroča o sodelovanju z drugimi mednarodnimi organizacijami in povezavami.
Delegacija se seznani s poročilom BIML.
11.3 Poročila drugih mednarodnih organizacij in povezav
Delegacija se seznani s poročili drugih mednarodnih organizacij in povezav
12. Nagrade OIML
12.1 OIML medalje
Razglašeni bodo dobitniki letošnjih nagrad OIML.
12.2 OIML zahvalna pisma 
Razglašeni bodo dobitniki letošnjih OIML zahvalnih pisem.
12.3 Nagrade za države in ekonomije z nastajajočimi meroslovnimi sistemi
Razglašeni bodo dobitniki za države in ekonomije z nastajajočimi meroslovnimi sistemi.
13. Prihodnji sestanki 
13.1. 56. sestanek CIML in 16. Mednarodna konferenca (2021 – LR Kitajska)
Na zasedanju bo podana informacija o načrtovanem 56. zasedanju CIML in 16. Mednarodni
konferenci v letu 2021.
13.2. 57. sestanek CIML (2022 – Ruska federacija)
Na zasedanju bo podana informacija o načrtovanem 57. zasedanju CIML v letu 2022.
14. Druge zadeve
Trenutno ni predlaganih zadev pod to točko.
15. Pregled sprejetih resolucij na zasedanju 
Pregledajo se vse resolucije, ki so bile predlagane na zasedanju.
16. Zaključna beseda predsedujočega zasedanja
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