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ZADEVA: Odlok o podaljšanju veljavnosti overitev meril – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepa vlade:

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. 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 v zvezi z 2. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni 
list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na …. seji dne …. pod 
točko …. sprejela naslednji:

S K L E P 

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o podaljšanju veljavnosti overitev meril, ki ga objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

dr. Božo Predalič
generalni sekretar

                                                                                                

Priloga:
- Odlok o podaljšanju veljavnosti overitev meril v Republiki Sloveniji – predlog za obravnavo 
- Obrazložitev

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Urad RS za meroslovje
- Generalni sekretariat Vlade RS
- Urad Vlade RS za komuniciranje

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, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za notranji trg, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo

dr. Samo Kopač, direktor Urada 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 ma la  in  s redn ja podjetja ter 

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
 razvojne dokumente Evropske unije in

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/



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

/

II. Finančne posledice za državni proračun:
/

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



II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
       /
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:
       /

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva vpliva na:

- pristojnost 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: NE
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 
26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) sodelovanje javnosti pri 
sprejemu predloga sklepa ni potrebno.

DA

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Zdravko Počivalšek
MINISTER



BESEDILO ODLOKA

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. 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 v zvezi z 2. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih 
(Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja 

ODLOK O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI OVERITEV MERIL

1. člen

Ta odlok zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno podaljšuje veljavnost 
overitev meril, ki izpolnjujejo tehnične in meroslovne zahteve ter so zaščitena in označena 
skladno z določbami zakona, ki ureja meroslovje in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi, in ki jim 
veljavnost overitve poteče od uveljavitve tega odloka do 30. aprila 2020.

2. člen

Overitvam meril iz prejšnjega člena, ki jim veljavnost poteče od dneva uveljavitve tega odloka do 
30. aprila 2020, se veljavnost podaljša do 30. junija 2020. 

KONČNA DOLOČBA

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.
Ljubljana, 
EVA 2020-2130-0011

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik



OBRAZLOŽITEV

Na podlagi določb Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) 
in na njegovi podlagi sprejetih predpisov, morajo merila, ki se uporabljajo za merjenje na 
področjih varovanja zdravja ljudi in živali, varstva okolja in splošne tehnične varnosti, prometa 
blaga in storitev ter postopkov pred upravnimi in pravosodnimi organi, za to, da se lahko 
uporabljajo, izpolnjevati tehnične in meroslovne zahteve zakona in na njegovi podlagi sprejetih 
predpisov. Ena od takšnih zahtev je, da ima merilo veljavno overitev (podobno kot se zahteva 
opravljen tehnični pregled za vozila). Gre za tehtnice, taksimetre, merilne sisteme za naftne 
derivate, merilnike krvnega tlaka, merilnike hitrosti, vodomere, električne števce, plinomere in 
druge skupine meril, za katere so sprejeti predpisi na podlagi Zakona o meroslovju. Overitev v 
večini primerov velja do konca meseca, v katerem se izteče rok overitve. 

Pri izvajanju postopka overitve pride do stika z merilom, s katerim so imeli stik tudi drugi, pa tudi 
do osebnega stika z imetnikom merila ter drugimi prisotnimi (npr. v trgovini, v zdravstvenem 
domu). Mesečno se v Sloveniji pregleda okvirno 12.000 meril, v izvajanje overitev pa je 
neposredno vključenih 150 oseb, večina od teh pri pravnih osebah, ki jih je Urad RS za 
meroslovje pooblastil za izvajanje overitev v skladu z Zakonom o meroslovju. 

Vse navedeno pomeni, da bi bilo v obdobju do izteka veljavnosti odloka potrebno izvesti cca.
24.000 postopkov overitev meril, pri katerih bi izvajalce overitev, imetnike meril in druge prisotne 
osebe, izpostavili stikom, ki bi lahko resno ogrozili njihovo zdravje ter bi na ta način ravnali v 
nasprotju z navodili Vlade RS o omejevanju stikov.

Glede na trenutne razmere v Republiki Sloveniji je nujno, da se v tem obdobju za tista merila, ki 
se jim v tem obdobju izteče rok overitve, odredi podaljšanje tega roka in se s tem da možnost 
imetnikom meril in izvajalcem overitev, da določenih overitev v danem obdobju ne opravijo. Kljub 
podaljšanju roka za overitve meril, se meroslovne značilnosti meril in s tem točnost merjenja ne 
bodo bistveno spremenile, zagotovilo pa se bo nemoteno in zakonito opravljanje gospodarskih 
dejavnosti. 

Podaljšanje roka overitev meril, ki ga uveljavlja predmetni odlok Vlade Republike Slovenije, bo 
zmanjšalo stopnjo stikov med vsemi subjekti, ki so del postopka overitve posameznega merila ter
s tem možnost njihove okužbe s COVID-19. Na ta način se bo doprineslo k varovanju zdravja 
ljudi, ki so odgovorni za delovanje zakonskih meril v Republiki Sloveniji, imetnikov meril in ostalih 
oseb, ki so prisotne pri postopku overitve ter zagotovilo zakonito delovanje gospodarstva.

Ukrep podaljšanja veljavnosti overitev meril bo veljal do 30. junija 2020, zato da se imetnikom 
meril in izvajalcem overitev meril omogoči izvedbo postopkov overitev za merila, ki v času 
veljavnosti odloka niso bila meroslovno pregledana in overjena.
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