
DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

PREDLOGA ZAKONOV 
- Predlog zakona o dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti (ZVojD-B) - skrajšani postopek - EPA 86 - III 3 
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-M) - skrajšani postopek - EPA 88 - III 5 

RATIFIKACIJA 
- Predlog zakona o ratifikaciji konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o izogibanju dvojnega 1 3 
obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja 
(BCAIDO) - EPA 87 - III 

SOPREDLAGATELJSTVA 
- Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o dopolnitvi zakona o gozdovih (ZG-A) - prva obravnava - EPA 522 2 5 
- Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o odpravi dvojnega državljanstva (ZODD) - prva obravnava - EPA 773 2 7 
- Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o spremembah zakona o komunalnih taksah (ZKT-D) - prva obravnava 
- EPA 1457 2 9 
- Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o verskih skupnostih (ZVS) - prva obravnava - EPA 1643 31 
- Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o bolniškem zagovorništvu in varstvu pravic na področju duševnega 
zdravja (ZBZPDZ) - prva obravnava - EPA 640 - II 3 3 
- Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o davčnem svetovanju (ZDavS) - prva obravnava - EPA 651 - II 3 5 
- Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o spremembi zakona o osnovni šoli (ZOsn-?) - prva obravnava 
- EPA 1034 - II (zadržan) 3 7 
- Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona (CZ-?) 
- prva obravnava - EPA 1070 - II (zadržan) 3 9 
- Sopredlagateljstvo k predlogu zakona o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (ZZVZZ-?) - skrajšani postopek - EPA 1314 - II 41 
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UMIK 
- Umik predloga za sprejem obvezne razlage drugega odstavka 26. člena zakona o političnih strankah 
- EPA 770 - II (Ur.l.RS, št. 62/94,1/99, 70/00) 
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POROČILO 
- Poročilo Nadzornega odbora sklada o poslovanju Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., 
Ljubljana v letu 1999 - EPA 85 - III 
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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka 5022924 
davčna številka 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

DOPOLNITVAH ZAKONA 0 VOJAŠKI 

DOLŽNOSTI (ZVojD-B) 

- skrajšani postopek - EPA 86 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije 

Ljubljana, 18.1.2001 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, 48/92) 
ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS, 
št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97) vlaga podpisani poslanec 
v sprejem 

- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O 
VOJAŠKI DOLŽNOSTI 

in ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi tretjega 
odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora. 

Na podlagi 204.a člena Poslovnika Državnega zbora RS 
predlaga, da predlog zakona Državni zbor obravnava in 
sprejme po skrajšanem postopku ter na isti seji opravi vse tri 
obravnave predloga zakona, saj gre za manj zahtevno 
dopolnitev. V skladu s 1. odstavkom 176. člena poslovnika 
Državnega zbora RS bo pri obravnavi predloga dopolnitev v 
Državnem zboru in pri delu njegovih organov sodeloval kot 
predlagatelj. 

Igor Štemberger, l.r. 

1. UVOD 

1.1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Zakon o vojaški dolžnosti (Ur.l.RS št. 18/91, 17/91, 13/93,37/95, 
74/95) ki je začel veljati 04. 05. 1991 določa med drugim načine 
opravljanja vojaške dolžnosti, ter tudi čas služenja vojaškega 
roka. Glede dolžine študija na fakultetah so določeni študentje 
postavljeni v neenakopraven položaj glede zadnjega roka za 
služenje vojaškega roka. Njihov študij (Medicinska fakulteta) traja 
dalj časa kot študij na ostalih fakultetah. Menim, da je treba zato 
tem študentom ustrezno podaljšati rok do katerega bi morali 
nastopiti služenje vojaškega roka, kajti daljši je tudi študij v 
primerjavi z ostalimi fakultetami. 

1.2. CILJI IN NAČELA 

S predlagano rešitvijo želim študentom fakultet, kjer redni študij 
traja dalj časa kot na drugih fakultetah, omogočiti normalno 
dokončanje študija in vpoklic v vojsko, v katero bi lahko vstopili 
brez študijskih obremenitev. 

1.3. FINANČNE POSLEDICE 

Predlagana dopolnitev zakona nima nobenih finančnih posledic 
za proračun Republike Slovenije. 

2. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o vojaški dolžnosti (Ur.l.RS št. 18/91, 17/91, 13/93,37/ 
95, 74/95) se na konec prvega stavka v drugem odstavku doda 
nov stavek, ki se glasi: 

Nabornik, ki po srednji šoli nadaljuje šolanje na fakulteti, na kateri 
je čas trajanja rednega študija 6 let in več, se pošlje na služenje 
vojaškega roka, ko šolanje konča, vendar najkasneje do konca 
koledarskega leta v katerem dopolni 29 let. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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3. OBRAZLOŽITEV 

S predlagano dopolnitvijo zakona o vojaški dolžnosti želimo enak položaj kot študentom z krajšim študijskim programom, 
zagotoviti študentom fakultet z daljšim študijskem programom 

4. BESEDILO ČLENA, KI SE 
SPREMINJA 

27. člen 

Na služenje vojaškega roka se pošljejo naborniki, ki so ocenjeni 
kot sposobni ali delno sposobni za vojaško službo, praviloma v 
koledarskem letu, v katerem dopolnijo 19 let. Nabornik, ki v tem 
letu ni končal srednje šole, ki jo obiskuje, se pošlje na služenje 
vojaškega roka, ko to šolo konča, vendar najkasneje do konca 
koledarskega leta, v katerem dopolni 22 let. 

Nabornik, ki po srednji šoli nadaljuje šolanje na fakulteti ali drugi 
visoki ali višji šoli, se pošlje na služenje vojaškega roka, ko šolanje 
konča, vendar najkasneje do konca koledarskega leta, v katerem 
dopolni 27 let. Nabornik mora v času študija vsako leto predložiti 

potrdilo šole, da ima status študenta, upravnemu organu, 
pristojnemu za obrambne zadeve, ki ga vodi v vojaški evidenci. 
Potrdilo mora predložiti najkasneje do konca oktobra za tekoče 
šolsko leto. 

Nabornik, ki po končani fakulteti ali drugi visoki šoli nadaljuje s 
podiplomskim študijem, se pošlje na služenje vojaškega roka, ko 
ta študij konča, vendar najkasneje do konca koledarskega leta, v 
katerem dopolni 30 let. 

Nabornik, ki sam prosi, da bi bil poslan na služenje oziroma 
doslužitev vojaškega roka, se pošlje v prvem napotitvenem roku 
po vložitvi prošnje, če v tem letu dopolni 18 let. 

V vojnem stanju lahko Predsednik Republike Slovenije odredi, da 
se pošljejo na služenje vojaškega roka tudi naborniki, ki so dopolnili 
18 let. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 PREKRŠKIH (ZP-M) 

- skrajšani postopek - EPA 88 - III 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
EVA: 2000-2011-0024 
Številka: 740-00/98-5 

Ljubljana, 18.01.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 8. seji dne 18.1.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O PREKRŠKIH, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o prekrških obravnava po skrajšanem 
postopku zaradi uskladitve zakona z odločbo Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije. 

V navedenem primeru gre za uskladitev Zakona o prekrških 
v 202. členu z odločbo ustavnega sodišča, zakonodajalec pa 
mora navedeno protiustavnost odpraviti v roku šestih mesecev 
od objave odločbe, to je od dne 14.4.2000, zato je v tem 
primeru skrajšani postopek povsem utemeljen. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Ivan BIZJAK, minister za pravosodje, 
- Hinko JENULL, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

UVOD 

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Z odločbo U-l-279/99 z dne 16.3.2000 je Ustavno sodišče 
Republike Slovenije odločilo, da je 202. člen Zakona o prekrških v 
neskladju z ustavo ter naložilo Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da ugotovljeno protiustavnost odpravi v roku šestih 
mesecev od dneva objave odločbe v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 202. člen namreč ne omogoča, da bi bila zahteva za 
sodno varstvo dovoljena tudi v primeru, ko je izrečena stranska 
kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Ustavno 
sodišče je do odprave protiustavnosti odločilo, da je zahtevo za 
sodno varstvo mogoče vložiti tudi zoper odločbo o prekršku, 
izdano na drugi stopnji, če je izrečena kazen prenehanja 
veljavnosti vozniškega dovoljenja. 

Po 202. členu zakona o prekrških je zahtevo za sodno varstvo 
mogoče vložiti zoper odločbo, izdano na drugi stopnji: 
1. če je izrečena za prekršek kazen zapora ali je izrečen varstveni 
ukrep prepovedi opravljanja samostojne dejavnosti ali poklica ali 
prepoved vožnje motornega vozila; 
2. če je izrečena za prekršek posamezniku oziroma odgovorni 
osebi denarna kazen nad 100.000 tolarjev ali pravni osebi oziroma 
posamezniku, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti, denarna kazen nad 300.000 tolarjev; 
3. če je odločeno o premoženjskopravnem zahtevku ali o odvzeti 
premoženjski koristi v znesku nad 300.000 tolarjev. 

Ustavno sodišče v odločbi obrazlaga, da 202. člena ZP ni mogoče 
razlagati tako, da je zahteva za sodno varstvo dopustna tudi v 
primeru, ko je izrečena kazen prenehanja veljavnosti vozniškega 
dovoljenja. Zakonsko analogijo, ki jo kot metodo razlage predlagata 
pobudnika, je namreč dopustno uporabiti le v primeru, ko gre za 
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pravno praznino. Obravnavani primer pa ni tak. Po besedni in 
logični razlagi zakonskega besedila so primeri, v katerih je zahteva 
za sodno varstvo dopustna, našteti taksativno. Tak sklep potrjuje 
tudi narava zahteve za sodno varstvo, saj gre za izredno pravno 
sredstvo, možnost izpodbijanja sodnih odločb z izrednimi pravnimi 
sredstvi pa je že po naravi stvari omejena. Poleg tega pa tudi ni 
mogoče sklepati, da je zakonodajalec ob dopolnitvi sistema sankcij 
"pozabil" na to, da bi moral razširiti dostop do Vrhovnega sodišča. 
S tem ne gre za kršitev pravice do sodnega varstva (23. člen 
ustave) oziroma pravice do pravnega sredstva (25. člen ustave). 

Kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja lahko izreče 
le sodnik za prekrške (prvi odstavek 258. člena ZP), ki ima po 
veljavni zakonodaji položaj sodnika (glej odločbo št. Up-58/98 z 
dne 20.11.1997, OdlUS VI, 196, in tam navedene odločbe). Sodno 
varstvo je zagotovljeno, in poleg tega je zoper odločitev sodnika 
za prekrške dovoljena pritožba na Republiški Senat za prekrške 
(prvi odstavek 181. člena in drugi odstavek 258. člena ZP), s tem 
pa je zagotovljena pravica do pravnega sredstva. 

Protiustavnost 202. člena ZP je ustavno sodišče utemeljilo na 22. 
členu ustave. 22. člen ustave pomeni uporabo splošnega načela 
o enakosti vseh pred zakonom (drugi odstavek 14. člena ustave) 
na področju varstva pravic. Gre za poseben primer načela pravne 
enakosti, ki vsakomur zagotavlja enako varstvo njegovih pravic 
v postopku pred sodišči, drugimi državnimi organi, organi lokalnih 
skupnosti in nosilci javnih pooblastil. Ta določba zakonodajalca 
obvezuje, da sodne in druge postopke uredi tako, da so v njih 
glede varstva pravic vsi v enakem položaju (sklep št. U-l-60/92 z 
dne 17.6.1993, OdlUS II, 54). Razlikovanje je dopustno, če 
obstajajo zanj razumni in stvarni razlogi. To pomeni, da mora 
služiti ustavno dopustnemu cilju, da mora biti ta cilj v razumni 
povezavi s predmetom urejanja v predpisu in da mora biti 
razlikovanje primerno sredstvo za dosego tega cilja. ZP omogoča 
dostop na Vrhovno sodišče v primerih, ko je izrečen ukrep, ki 
pomembno posega v posameznikovo svobodo. Gre bodisi za 
strožjo kazensko sankcijo bodisi za bistven poseg v 
posameznikovo premoženjsko sfero. Med te primere je 
zakonodajalec uvrstil tudi varstveni ukrep prepovedi vožnje 
motornega vozila. Posledica ukrepa je prepoved vožnje motornega 
vozila določene vrste oziro.na kategorije za obdobje enega 
meseca do enega leta (39. člen ZP). Kazen prenehanja veljavnosti 
vozniškega dovoljenja (peti odstavek 5. člena ZP) se po svoji 
pravni naravi razlikuje od navedenega varstvenega ukrepa, 
vendar pa so posledice za kaznovanega podobne ali celo hujše. 
Oseba, ki se ji izreče kazen prenehanja veljavnosti vozniškega 
dovoljenja in ki želi voziti motorna vozila, mora pridobiti novo 
vozniško dovoljenje, kar lahko stori po poteku šest mesecev 
oziroma enega leta (sedmi odstavek 124. člena zakona o varnosti 
cestnega prometa, Uradni list RS, št. 30/98- v nadaljevanju: ZVCP). 
Glede na jamstvo enakega varstva pravic (22. člen ustave) 
ustavno sodišče razloga za zakonodajalčevo odločitev, da 
zahteve za sodno varstvo ne razširi na primere, ko je bila izrečena 
kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ni našlo. 

Ustavno sodišče je v izreku odločbe tudi odločilo, da je mogoče 
do odprave navedene protiustavnosti vložiti zahtevo za sodno 
varstvo tudi zoper odločbo o prekršku, izdano na drugi stopnji, 
če je izrečena kazen prenehanja veljavnosti vozniškega 
dovoljenja. Rok za vložitev zahteve za sodno varstvo zoper takšno 
odločbo, ki je bila vročena obdolžencu pred objavo te odločbe, 
začne teči naslednji dan po njeni objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Da bi bilo zagotovljeno enako obravnavanje vseh, ki jim 
je bila po uveljavitvi ZVCP izrečena kazen prenehanja veljavnosti 
vozniškega dovoljenja, je ustavno sodišče določilo rok za vložitev 
tega izrednega pravnega sredstva. V tem roku lahko zahtevo za 
sodno varstvo vložijo vsi tisti, ki jim je bila pravnomočna odločba 
o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja vročena pred 

objavo te odločbe v Uradnem listu RS, in tega izrednega pravnega 
sredstva zaradi ugotovljene protiustavnosti 202. člena ZP doslej 
niso mogli uporabiti. Tisti, ki jim je bila zahteva za sodno varstvo 
zoper drugostopno odločbo o prenehanju veljavnosti vozniškega 
dovoljenja zavržena zaradi tega, ker po 202. členu ZP ni bila 
dovoljena, in jim je bila ta odločitev Vrhovnega sodišča vročena 
pred objavo te odločbe v Uradnem listu RS, pa jo v istem roku 
lahko ponovno vložijo. 

Glede na navedeno je predlagana zakonska sprememba nujna 
in potrebna za zagotovitev ustavnih načel in odpravo protipravnosti 
ter nenazadnje preprečitev morebitne odškodninske 
odgovornosti države. Predlagatelj je sledil predlagani rešitvi, da 
naj se odpravi možnost vložitve zahteve za sodno varstvo 
nasploh. Zahteva za sodno varstvo je bilo kot izredno pravno 
sredstvo v postopku o prekrških predpisana z namenom, da se 
zagotovi sodna kontrola zakonitosti odločitev organov, ki vodijo 
postopek o prekršku. Po spremembah tega zakona po letu 1995 
glede volitev in položaja sodnikov za prekrške le-ti niso več 
pravosodni organi, temveč so v bistvu specializirani sodni organi, 
zato je odpadla potreba po sodni kontroli zakonitosti njihovih odločb. 
Tudi ustavno sodišče samo, v obrazložitvi navaja, da ne gre za 
kršitev pravice do sodnega varstva iz 23. člena Ustave. Kazen 
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja lahko izreče le sodnik 
za prekrške, ki ima po veljavni zakonodaji položaj sodnika, kar 
izhaja tudi iz odločbe Ustavnega sodišča št. Up-58/98 z dne 
20.11.1997, OdlUS VI, 196. Tudi sicer veljavna ureditev zahteve 
za sodno varstvo ni povsem konsistentna. Tako je npr. to izredno 
pravno sredstvo mogoče vložiti, če je bila kaznovanemu odvzeta 
premoženjska korist v znesku nad 300.000,00 SIT, ne pa tudi v 
primeru, ko mu je bil odvzet predmet prekrška (nekaj milijonov 
vredno vozilo), in podobno. 

S predlaganimi spremembami predlagatelj prav tako sledi sklepu 
Ustavnega sodišča št. U-l 186/97-a z dne 19.10.2000, kjer je v 
obrazložitvi med drugim navedeno, da je Ustavno sodišče 
pobudnikom zadeve priznalo pravni interes za izpodbijanje določb 
Pravilnika o notranjem poslovanju organov za postopek o 
prekrških, to je njegovega 22. člena, saj ta ne določa objektivnih 
kriterijev za dodeljevanje zadev posameznim sodnikom in 
vrstnega reda reševanja zadev, tako kot to določa Zakon o 
sodiščih in Sodni red. Ustavno sodišče pri tem poudarja, da pravica 
do t.i. zakonitega sodnika izhaja iz drugega odstavka 23. člena 
Ustave, ki določa, da lahko sodi sodnik, ki je izbran po pravilih, 
vnaprej določenih z zakonom in s sodnim redom. Gre za pravico, 
ki jo Ustava zagotavlja vsem osebam, o katerih pravicah in 
dolžnostih ter obtožbah proti njim odloča sodišče. Ta ustavna 
pravica v postopku o prekrških varuje tiste osebe, zoper katere 
teče postopek zaradi storjenega prekrška (obdolžence) in katerim 
po izvedenem postopku, lahko sodnik za prekrške izreče sankcije, 
predvidene v Zakonu o prekrških. Sodniki za prekrške, ki vodijo 
postopek o prekršku, si morajo prizadevati, da so vse pravice, ki 
gredo obdolžencem v postopku o prekršku, spoštovane. Le tako 
lahko svojo funkcijo sodnika opravljajo v skladu z Ustavo in zakoni 
(125. člen Ustave). 

Predlog rešitev 

S predlaganim zakonom sledi predlagatelj rešitvi, ki jo je v 
obrazložitvi odločbe nakazalo tudi Ustavno sodišče, to je da se 
odpravi možnost vložitve zahteve za sodno varstvo nasploh in s 
tem odpravi protiustavnost, ki jo mora Državni zbor odpraviti v 
roku šest mesecev od objave odločbe ustavnega sodišča, to je 
šest mesecev od dne 14.4.2000 (Uradni list RS, št. 33/2000). S 
predlaganim zakonom se prav tako omogoča obdolžencem 
pravica do t.i. zakonitega sodnika, ki izhaja iz 23. člena Ustave. 
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Ocena finančnih posledic zakona 

Predlagane zakonske spremembe ne bodo povzročile dodatnih 
finančnih obremenitev proračuna. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 
5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97- 
odločba US, 87/97, 73/98 in 31/00) se v četrtem odstavku 194. 
člena za besedilom "določb postopka o prekršku" doda besedilo", 
razen v primeru iz petega in šestega odstavka tega člena". 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

"(5) Če je podana bistvena kršitev določb postopka o prekršku iz 
9. točke prvega odstavka 186. člena tega zakona, se odločba 
organa prve stopnje ne sme razveljaviti, če bi bila razveljavitev iz 
tega razloga v škodo obdolženca." 

Dosedanji peti do osmi odstavek postanejo šesti do deveti 
odstavek. 

V dosedanjem šestem odstavku se za besedo "odločba" doda 
besedilo ", glede na stanje stvari pa tudi v primeru kršitve iz 2., 8. 
in 10. točke prvega odstavka 186. člena tega zakona". 

2. člen 

Členi od 200. do 207. a se črtajo. 

3. člen 

V 212. členu se za besedo "pritožba" podpičje nadomesti s piko, 
ostalo besedilo pa črta. 

4. člen 

V 216. členu se besedilo "o kateri Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije ni odločalo v postopku o zahtevi za sodno varstvo" 
nadomesti z besedilom "izdano v postopku o prekršku". Beseda 
"javni" se nadomesti z besedo "državni". 

5. člen 

Za sodnike za prekrške se glede zakonitega sodnika smiselno 
uporabljajo določbe zakona o sodiščih o zakonitem sodniku. 
Podrobnejša pravila o dodeljevanju zadev sodnikom za prekrške 
se določi v pravilniku o notranjem poslovanju organov za postopek 
o prekrških. 

6. člen 

Zahteve za sodno varstvo, ki so bile vložene do uveljavitve tega 
zakona, se dokončajo po dosedanjih določbah 200. do 207. a 
člena zakona o prekrških. 

7. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

S predlaganim 1. členom se podobno kot v zakonu o kazenskem 
postopku omogoča, da Senat za prekrške kot organ druge stopnje 
v določenih primerih bistvenih kršitev določb postopka spremeni 
odločitev organa za prekršek prve stopnje. Rešitev, kakor se 
predlaga s 1. členom, je bila vsebovana tudi že npr. v Predlogu 
zakona o prekrških EPA 1146- druga obravnava (Poročevalec 
DZRS, št. 16/96) in omogoča Senatu za prekrške kot drugi stopnji 
odločanja, da samo vsebinsko odloča, kar pripomore tudi k 
hitrejšemu reševanju zadev. 

S predlaganim 2. členom se odpravlja protiustavnost 202. člena 
Zakona o prekrških, ki jo je v odločbi U-l-279/99 z dne 16.3.2000 
ugotovilo Ustavno sodišče Republike Slovenije. Predlagatelj sledi 
eni od usmeritev Ustavnega sodišča, zato odpravlja možnost 
vložitve zahteve za sodno varstvo nasploh. Zahteva za sodno 
varstvo je bila kot izredno pravno sredstvo v postopku o prekrških 
predpisana z namenom, da se zagotovi sodna kontrola zakonitosti 
odločitev organov, ki vodijo postopek o prekršku. Po spremembah 
tega zakona po letu 1995 glede volitve in položaja sodnikov za 
prekrške ie-ti niso več pravosodni organi, temveč so v bistvu 
specializirani sodni organi, zato je odpadla potreba po sodni kontroli 
zakonitosti njihovih odločb. Tudi ustavno sodišče samo v 
obrazložitvi navaja, da ne gre za kršitev pravice do sodnega 
varstva iz 23. člena Ustave. Kazen prenehanja veljavnosti 
vozniškega dovoljenja lahko izreče le sodnik za prekrške, ki ima 
po veljavni zakonodaji položaj sodnika, kar izhaja tudi iz odločbe 
Ustavnega sodišča št. Up-58/98 z dne 20.11.1997, OdlUS VI, 
196. Tudi sicer veljavna ureditev zahteve za sodno varstvo ni 
povsem konsistentna, tako je npr. to izredno pravno sredstvo 
mogoče vložiti, če je bila kaznovanemu odvzeta premoženjska 
korist v znesku nad 300.000,00 SIT, ne pa tudi v primeru, ko mu 
je bil odvzet predmet prekrška (nekaj milijonov vredno vozilo) in 
podobno. Tudi po mnenju Vrhovnega sodišča je potrebno zakon o 
prekrških spremeniti tako, da v postopku o prekršku sploh ne bi 
bilo možno vlaganje zahteve za sodno varstvo. S predlagano 
rešitvijo se neskladnost z ustavo odpravlja v celoti in se tako v 
tem delu vzpostavlja ustavno načelo enakosti (22. člen Ustave 
RS). 

3. člen je logična posledica 2. člena predloga zakona, s katerim 
se črtajo členi 200. do 207. a zakona o prekrških. 

V 4. členu predlagana sprememba 216. člena zakona je logična 
posledica odprave zahteve za sodno varstvo, to je črtanje členov 
200. do 207. a zakona o prekrških, drugačna sprememba bi imela 
namreč za posledico možnost vlaganja zahteve za varstvo 
zakonitosti tudi zoper tiste odločbe, ki jih dosedaj državni tožilec 
ni mogel izpodbijati s tem izrednim pravnim sredstvom. Državni 
tožilec namreč pri vlaganju zahteve za varstvo zakonitosti 
časovno ni omejen z nobenim rokom. S predlagano spremembo 
216. člena se tako preprečuje vlaganje zahteve za varstvo 
zakonitosti tudi zoper tiste pravnomočne odločbe sodnika za 
prekrške, ki jih je Vrhovno sodišče že presojalo v postopku o 
zahtevi za sodno varstvo in tudi zoper sodbe, ki jih je Vrhovno 
sodišče izdalo po zahtevi za sodno varstvo ali po zahtevi za 
varstvo zakonitosti. S tem se odpravlja možnost, da bi imel državni 
tožilec pri vlaganju zahteve za varstvo zakonitosti v zadevah o 
prekrških širša pooblastila kot jih ima celo v kazenskem postopku 
(drugi odstavek 420. člena ZKP). 

S predlaganim 5. členom se tudi za sodnike za prekrške oziroma 
za obdolžence v postopku o prekrških vzpostavlja pravica do 
zakonitega sodnika. Glede tega se določa smiselna uporaba določb 
zakona o sodiščih. 

V 6. členu, ki je po vsebini prehodna določba, se podobno, kot je 
bilo to storjeno v 86. členu novele Zakona o kazenskem postopku 
(Uradni list RS, št. 72/98) za zahtevo za varstvo zakonitosti, 
določa, da se bodo za zahteve za sodno varstvo, ki bodo vložene 
do uveljavitve predlaganega zakona, še naprej uporabljale določbe 
200. do 207.a člena zakona o prekrških. 

V 7. členu se določa začetek veljavnosti predlaganega zakona. 
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BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

194. člen 

(1) Organ druge stopnje zavrže prepozno ali nedovoljeno 
pritožbo, če tega ni storil organ prve stopnje. 

(2) Organ druge stopnje lahko odločbo o prekršku potrdi, 
razveljavi ali spremeni. 

(3) Organ druge stopnje zavrne pritožbo kot neutemeljeno in 
potrdi odločbo organa prve stopnje, če ugotovi, da niso podani 
razlogi, zaradi katerih se odločba izpodbija in tudi ne takšne 
bistvene kršitve postopka oziroma materialnopravnih določb tega 
zakona ali predpisa, ki določa prekršek, na katere je treba paziti 
po uradni dolžnosti (prvi odstavek 190. člena). 

(4) Organ druge stopnje ugodi pritožbi in razveljavi odločbo 
organa prve stopnje ali jo razveljavi po uradni dolžnosti ter vrne 
zadevo v novo odločitev, če ugotovi, da je podana bistvena kršitev 
določb postopka o prekršku, ali če spozna, da bi moral zaradi 
zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja organ prve 
stopnje postopek dopolniti ali izvesti nov postopek ter znova odločiti 
o isti zadevi, kot tudi, če ugotovi, da je odločbo prve stopnje izdal 
stvarno nepristojen organ; v tem primeru zadevo pošlje stvarno 
pristojnemu organu. 

(5) Organ druge stopnje ugodi pritožbi in spremeni odločitev 
organa prve stopnje ali jo spremeni po uradni dolžnosti, če ugotovi, 
da so bila odločilna dejstva v prvostopni odločbi pravilno 
ugotovljena, da pa je treba glede na ugotovljeno dejansko stanje 
ob pravilni uporabi predpisov izdati drugačno odločbo. Ta organ 
spremeni odločbo organa prve stopnje, tudi če spozna, da so 
podane kršitve zakona, ki jih je mogoče odstraniti tudi brez 
razveljavitve odločbe, ali da je treba pri odmeri kazni ali izreku 
varstvenega Ukrepa oziroma odvzema premoženjske koristi 
drugače prespjati upoštevane okoliščine. 

(6) Organ druge stopnje lahko spremeni odločbo organa prve 
stopnje tudi takrat, kadar spozna, da je organ prve stopnje zmotno 
presodil listine ali druge dokaze, ki jih je sam izvedel in nanje oprl 
odločbo. 

(7) Če organ druge stopnje pri reševanju pritožbe ugotovi, da so 
razlogi, zaradi katerih je izdal odločbo v korist obdolženca, v 
korist tudi kakšnemu drugemu obdolžencu, ki se ni pritožil ali se 
ni pritožil v tej smeri, ravna po uradni dolžnosti, kakor da bi se bil 
pritožil tudi ta. 

(8) Če se pritoži samo obdolženec, se odločba o prekršku ne 
sme spremeniti v njegovo škodo. 

200. člen 

(1) Zoper odločbo, izdano na drugi stopnji, se lahko vloži v 
primerih, ki so določeni v tem zakonu, zahteva za sodno varstvo 
pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Zahtevo lahko vložijo 
kaznovani, njegov zakoniti zastopnik ali zagovornik. 

(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka ne odloži izvršitve odločbe; 
vendar pa lahko senat Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 
na zahtevo kaznovanega odloži ali prekine izvršitev odločbe, 
dokler ni končan postopek o zahtevi, če so podani razlogi, iz 
katerih bi bilo mogoče sklepati, da bo zahtevi ugodeno. 

201. člen 

(1) Zahtevo za sodno varstvo je treba vložiti v petnajstih dneh od 
vročitve odločbe druge stopnje. 

(2) Zahteva se vloži pismeno pri Vrhovnem sodišču Republike 
Slovenije. 

202. člen 

Zahtevo za sodno varstvo je mogoče vložiti zoper odločbo, izdano 
na drugi stopnji, 
1. če je izrečena za prekršek kazen zapora ali je izrečen varstveni 
ukrep prepovedi opravljanja samostojne dejavnosti ali poklica ali 
prepoved vožnje motornega vozila; 
2. če je izrečena za prekršek posamezniku oziroma odgovorni 
osebi denarna kazen nad 100.000 tolarjev ali pravni osebi oziroma 
posamezniku, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti, denarna kazen nad 300.000 tolarjev; 
3. če je odločeno o premoženjskopravnem zahtevku ali o odvzeti 
premoženjski koristi v znesku nad 300.000 tolarjev. 

203. člen 

Odločbo, izdano na drugi stopnji, je mogoče izpodbijati z zahtevo 
za sodno varstvo: 
1. če je bila z odločbo prekršena materialna določba tega zakona 
ali predpis, ki določa prekršek (187. člen); 
2. če je bila v postopku o prekršku prekršena kakšna določba 
postopka iz 1.,2.,4.,8.,9. ali 10. točke prvega odstavka 186. člena 
tega zakona. 

204. člen 

(1) O zahtevi za sodno varstvo odloča na nejavni seji Vrhovno 
sodišče Republike Slovenije v senatu treh sodnikov. 

(2) Če ugotovi, da je bila zahteva za sodno varstvo podana po 
preteku zakonitega roka, jo sodišče s sklepom zavrže. Sodišče 
zahtevo za sodno varstvo zavrže tudi, če jo je podala oseba, ki je 
ni imela pravico podati, ali če zahteva po zakonu ni dovoljena. 

(3) Če spozna, da je zahteva za sodno varstvo utemeljena, sodišče 
s sodbo razveljavi v celoti ali delno odločbo o prekršku prve in 
druge stopnje ali samo odločbo druge stopnje in zadevo pošlje 
organu prve ali druge stopnje v novo odločitev. Če pa spozna, da 
je bila prekršena materialna določba tega zakona ali predpis, ki 
določa prekršek (1. točka 203. člena), in dajejo podatki postopka 
zanesljivo podlago za drugačno odločbo, izda sodišče sodbo, s 
katero spremeni odločbo druge stopnje. 

(4) Če spozna, da niso podani razlogi iz 203. člena tega zakona, 
sodišče s sodbo zahtevo za sodno varstvo kot neutemeljeno 
zavrne. 

(5) Pri odločanju o zahtevi za sodno varstvo se omeji sodišče 
samo na preizkus tistih razlogov iz 203. člena tega zakona, na 
katere se sklicuje vložnik zahteve. 

(6) Če sodišče spozna, da so razlogi, zaradi katerih je izdalo 
odločbo v korist kaznovanega, podani tudi v korist kakšnega 
drugega storilca, pomagača ali napeljevalca, glede katerega ni 
bila vložena zahteva za sodno varstvo, ravna po uradni dolžnosti, 
kakor da bi bila taka zahteva vložena. 
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(7) Pri odločanju o zahtevi za sodno varstvo sodnišče ne sme 
odločiti v škodo kaznovanega. 

205. člen 

O seji obvesti sodišče javnega tožilca Republike Slovenije, če je 
postopek za prekršek tekel po predlogu javnega tožilca. 

206. člen 

Če se zadeva vrne v novo odločanje, mora organ prve stopnje 
opraviti vsa procesna dejanja in pretresti vprašanja, na katera je 
opozorilo sodišče, ko je odločalo o zahtevi za sodno varstvo. V 
tem postopku lahko kaznovani navaja nova dejstva in predloži 
nove dokaze. Pri izdaji nove odločbe ni mogoče kaznovanega 
spoznati za odgovornega po strožjem predpisu o prekršku in mu 
tudi ne izreči strožje kazni, kakor mu je bila izrečena z 
razveljavljeno odločbo. 

207 

(1) Kaznovanemu, ki iz opravičenega razloga zamudi rok za 
zahtevo za sodno varstvo, dovoli sodišče vrnitev v prejšnje stanje, 
če v osmih dneh po prenehanju vzroka, zaradi katerega je zamudil 
rok, vloži prošnjo za vrnitev v prejšnje stanje in obneme z njo 
poda tudi zahtevo za sodno varstvo. 

(2) Po 30 dneh od dneva zamude se ne more več zahtevati 
vrnitev v prejšnje stanje. 

207. a člen 

Glede zahteve za sodno varstvo se smiselno uporablja 222.člen 
tega zakona. 

212. člen 

Zoper odločbo, izdano o zahtevi za obnovo postopka, in zoper 
odločbo, izdano v obnovljenem postopku, je dovoljena pritožba; 
zoper odločbo druge stopnje pa zahteva za sodno varstvo, če je 
podan, ob pogojih iz 202. člena, kakšen razlog iz 203. člena tega 
zakona. 

216. člen 

Zoper pravnomočno odločbo o prekršku in drugo pravnomočno 
odločbo, o kateri Vrhovno sodišče Republike Slovenije ni odločalo 
v postopku o zahtevi za sodno varstvo, lahko javni tožilec 
Republike Slovenije vloži zahtevo za varstvo zakonitosti, če je 
prekršen ta zakon ali drug predpis, ki določa prekršek. 

I 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

■0 Naslov predloga akta: 

»Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
prekrških - skrajšani postopek« 

(EVA: 2000-2011-0024) 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega sporazuma 
o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki 
se nanašajo na predloženo gradivo: 

»Evropski sporazum o pridružitvi nima določb, ki bi se 
neposredno nanašale na predlagani zakon.« 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

»Sporazum ne določa nobenih obveznosti za področje, 
ki ga ureja Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o prekrških.« 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

»NI potreb za Izpolnjevanje obveznosti na tem 
področju.« 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava, ki se nanašajo 
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, 
delno usklajeno, usklajeno): 

»Direktiv ali drugih sekundarnih virov prava ES, ki bi se 
nanašali na Predlog zakona o spremembah In 
dopolnitvah zakona o prekrških nI.« 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

»Uskladitev nI potrebna, ker je Predlog zakona o 
spremembah In dopolnitvah zakona o prekrških v 
pristojnosti nacionalnega prava z namenom 
reorganizacije sodstva.« 

a) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

»NI potrebe po usklajevanju s predpisi ES.« 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaorai 
navedenimi pravnimi viri ES (leto): 

»Ker je pravica suverenosti pri določanju razmerij na 
področju, ki ga ureja predlagani zakon popolna, nI določenih 
nikakršnih rokov.« 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino: 

»Pravnih virov za urejevanje razmerij, kot jih ureja Predlog 
zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o prekrških, 
in ki bi bili obvezujoči za našo državo, ni.« 

6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik? 

»Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
prekrških ni preveden v noben tuj jezik.« 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza) 

»Pri izdelavi gradiva niso sodelovali strokovnjaki, kot so 
primeroma našteti.« 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda 
ES in upoštevanje roka za uskladitev: 

»Vsebina določb Predloga zakona o spremembah In 
dopolnitvah zakona o prekrških ni povezana z državnim 
programom za prevzem pravnega reda ES.« 

mag. Ivan BIZJAK, l.r. 
minister 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED 

VLADO REPDBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO KANADE 0 IZOGIBANJU 

DVOJNEGA OBDAVČEVANJA IN 

PREPREČEVANJU DAVČNIH UTAJ V 

ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA IN 

PREMOŽENJA (BCAIDO) 

- EPA 87 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
EVA: 2000-1811-0121 
Številka: 422-07/97-10 
Ljubljana, 11.01.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 7. seji dne 11. januarja 2001 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KANADE O 
IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA IN 
PREPREČEVANJU DAVČNIH UTAJ V ZVEZI Z DAVKI OD 
DOHODKA IN PREMOŽENJA, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- mag. Anton Rop, minister za finance, 
- Andrej Grasselli, državni podsekretar v Ministrstvu za 
zunanje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

1. člen 

Ratificira se Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Kanade o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju 
davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, podpisana 
v Ljubljani 15.9.2000. 

2. člen 

Konvencija se v slovenskem in angleškem jeziku glasi * : 

"Besedilo Konvencije v francoskem jeziku je na vpogled v sektorju za 
mednarodnepravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve 
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KONVENCIJA MED VLADO REPUBLIKE 
SLOVENIJE IN VLADO KANADE O 

IZOGIBANJU DVOJNEGA 
OBDAVČEVANJA IN PREPREČEVANJU 

DAVČNIH UTAJ V ZVEZI Z DAVKI OD 
DOHODKA IN PREMOŽENJA 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Kanade sta se v želji, da bi 
sklenili konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in 
preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in 
premoženja, sporazumeli, kot sledi: 

1. člen 
OSEBE, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA 

Ta konvencija se uporablja za osebe, ki so rezidenti ene ali obeh 
držav pogodbenic. 

2. člen 
DAVKI, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA 

1. Ta konvencija se uporablja za davke od dohodka in 
premoženja, ki se uvedejo v imenu Slovenije in v imenu Kanade 
ali njunih političnih enot ali lokalnih oblasti, ne glede na način 
njihove uvedbe. 

2. Za davke od dohodka in premoženja se štejejo vsi davki, 
uvedeni na celoten dohodek, celotno premoženje ali na 
sestavine dohodka ali premoženja, vključno z davki od dobička 
iz odtujitve premičnin ali nepremičnin, ter davki od povečanja 
premoženja. 

3. Obstoječi davki, za katere se uporablja konvencija, so: 

a) za Republiko Slovenijo: 

i) davek od dobička pravnih oseb; 

ii) davek od dohodka posameznikov, vključno z 
mezdami in plačami, dohodkom iz kmetijskih 
dejavnosti, dohodkom iz poslovanja in dohodkom iz 
nepremičnin in premičnin 
(v nadaljevanju "slovenski davek"). 

b) za Kanado: 

davki, ki jih uvede vlada Kanade po Zakonu o davku od 
dohodka 
(v nadaljevanju "kanadski davek"); 

4. Ta konvencija se uporablja tudi za kakršnekoli enake ali 
vsebinsko podobne davke, ki se uvedejo po datumu podpisa 
konvencije dodatno k davkom iz tretjega odstavka ali namesto 
njih. Pristojna organa držav pogodbenic drug drugega uradno 
obvestita o kakršnihkoli pomembnih spremembah svoje 
davčne zakonodaje. 

3. člen 
SPLOŠNA OPREDELITEV IZRAZOV 

1. Za namene te konvencije, razen če sobesedilo zahteva 
drugače: 

a) izraz "Kanada", uporabljen v zemljepisnem smislu, pomeni 
ozemlje Kanade, vključno: 

i) s katerimkoli območjem zunaj teritorialnega morja 
Kanade, ki je v skladu z mednarodnim pravom in 
kanadskimi zakoni območje, na katerem lahko Kanada 
izvaja pravice v zvezi z morskim dnom in njegovim 
podzemljem ter njunim naravnim bogastvom; 

ii) z morjem in zračnim prostorom nad vsakim 
območjem iz pododstavka i) v zvezi s kakršnokoli 
dejavnostjo, ki se izvaja v zvezi z iskanjem ali 
izkoriščanjem v njem omenjenega naravnega 
bogastva; 

b) izraz "Slovenija" pomeni Republiko Slovenijo, in ko se 
uporablja v zemljepisnem smislu, ozemlje Republike 
Slovenije, vključno z morskim območjem, morskim dnom 
in njegovim podzemljem ob teritorialnem morju Republike 
Slovenije, če Republika Slovenija lahko izvaja svoje 
suverene pravice in jurisdikcijo v skladu s svojo notranjo 
zakonodajo in mednarodnim pravom; 

c) izraza "država pogodbenica" in "druga država 
pogodbenica" pomenita, kot zahteva sobesedilo, Kanado 
ali Slovenijo; 

d) izraza "podjetje države pogodbenice" in "podjetje druge 
države pogodbenice" pomenita podjetje, ki ga upravlja 
rezident države pogodbenice, in podjetje, ki ga upravlja 
rezident druge države pogodbenice; 

e) izraz "oseba" vključuje posameznika, družbo in katerokoli 
drugo telo, ki združuje več oseb, in za Kanado izraz 
vključuje tudi sklad; 

f) izraz "družba" pomeni katerokoli korporacijo ali katerikoli 
subjekt, ki se za davčne namene obravnava kot 
korporacija; 

g) izraz "pristojni organ" pomeni: 

i) za Kanado ministra za državne prihodke ali njegovega 
pooblaščenega predstavnika; 

ii) za Slovenijo Ministrstvo za finance Republike Slovenije 
ali pooblaščenega predstavnika tega ministrstva; 

h) izraz "državljan" pomeni: 

i) kateregakoli posameznika, ki ima državljanstvo 
države pogodbenice; 

ii) katerokoli pravno osebo, osebno družbo in združenje, 
katerih status izhaja iz veljavne zakonodaje v državi 
pogodbenici; 

i) izraz "mednarodni promet" pomeni kakršenkoli prevoz z 
ladjo ali letalom, ki ga opravlja podjetje države 
pogodbenice, razen če ladja ali letalo opravlja prevoz 
samo med kraji v drugi državi pogodbenici. 

2. Kadarkoli država pogodbenica uporabi konvencijo, ima 
katerikoli izraz, ki v njej ni opredeljen, razen če sobesedilo 
zahteva drugače, pomen, ki ga ima takrat po pravu te države 
za namene davkov, za katere se konvencija uporablja. 
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4. člen 
REZIDENT 

1. Za namene te konvencije izraz "rezident države 
pogodbenice" pomeni: 

a) katerokoli osebo, ki je po zakonodaji te države dolžna 
plačevati davke zaradi svojega stalnega prebivališča, 
prebivališča, sedeža uprave, kraja ustanovitve ali 
kateregakoli drugega podobnega merila; 

b) tisto državo ali njeno politično enoto ali lokalno oblast ali 
katerokoli agencijo ali institucijo take države, enote ali 
oblasti. 

2. Kadar je zaradi določb prvega odstavka posameznik rezident 
obeh držav pogodbenic, se status posameznika določi na 
naslednji način: 

a) posameznik se šteje samo za rezidenta države, v kateri 
ima na razpolago stalno prebivališče; če ima posameznik 
na razpolago stalno prebivališče v obeh državah, se 
posameznik šteje samo za rezidenta države, s katero 
ima tesnejše osebne in ekonomske odnose (središče 
življenjskih interesov); 

b) če ni mogoče opredeliti države, v kateri ima posameznik 
središče življenjskih interesov, ali če nima v nobeni od 
držav na razpolago stalnega prebivališča, se posameznik 
šteje samo za rezidenta države, v kateri ima običajno 
bivališče; 

c) če ima posameznik običajno bivališče v obeh državah ali 
v nobeni od njiju, se posameznik šteje samo za rezidenta 
države, katere državljan je; 

d) če je posameznik državljan obeh držav ali nobene od 
njiju, pristojna organa držav pogodbenic vprašanje rešita 
s skupnim dogovorom. 

3. Kadar je zaradi določb prvega odstavka družba rezident obeh 
držav pogodbenic, se šteje, da je samo rezident države, 
katere državljan je. 

4. Kadar je zaradi določb prvega odstavka oseba, ki ni 
posameznik ali družba, rezident obeh držav pogodbenic, si 
pristojna organa držav pogodbenic s skupnim dogovorom 
prizadevata rešiti vprašanje in določiti način uporabe 
konvencije za to osebo. 

5. člen 
STALNA POSLOVNA ENOTA 

1. Za namene te konvencije izraz "stalna poslovna enota" 
pomeni stalno mesto poslovanja, prek katerega v celoti ali 
delno potekajo posli podjetja. 

2. Izraz "stalna poslovna enota" še posebej vključuje: 

a) sedež uprave; 
b) podružnico; 
c) pisarno; 
d) tovarno; 
e) delavnico in 
f) rudnik, naftno ali plinsko nahajališče, kamnolom ali 

katerikoli drug kraj, kjer iščejo ali izkoriščajo naravno 
bogastvo. 

3. Izraz "stalna poslovna enota" zajema tudi: 

a) gradbišče ali projekt gradnje, montaže ali sestavljanja ali 
s tem povezane dejavnosti nadzora, ampak samo če 
tako gradbišče, projekt ali dejavnosti trajajo več kot 
dvanajst mesecev, 

b) storitve, vključno s svetovalnimi storitvami, ki jih zagotavlja 
podjetje države pogodbenice prek svojih uslužbencev ali 
drugega osebja v drugi državi pogodbenici, vendar samo, 
kadar take dejavnosti (za iste ali sorodne projekte) trajajo 
s prekinitvami ali brez njih več kot devet mesecev v 
kateremkoli obdobju dvanajstih mesecev. 

4. Ne glede na prejšnje določbe tega člena se šteje, da izraz 
"stalna poslovna enota" ne vključuje: 

a) uporabe prostorov samo za namen skladiščenja, 
razstavljanja ali dostave dobrin ali blaga, ki pripada 
podjetju; 

b) vzdrževanja zaloge dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, 
samo za namen skladiščenja, razstavljanja ali dostave; 

c) vzdrževanja zaloge dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, 
samo za namen predelave s strani drugega podjetja; 

d) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za namen 
nakupa dobrin ali blaga za podjetje ali zbiranja informacij 
za podjetje; 

e) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za namen 
oglaševanja, za zagotavljanje informacij, za znanstvene 
raziskave ali za podobne dejavnosti pripravljalne ali 
pomožne narave za podjetje; 

f) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za 
kakršnokoli kombinacijo dejavnosti, omenjenih v 
pododstavkih od a) do e), pod pogojem, da je splošna 
dejavnost stalnega mesta poslovanja, ki je posledica te 
kombinacije, pripravljalne ali pomožne narave. 

5. Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka, kadar 
oseba - ki ni zastopnik z neodvisnim statusom, za katerega 
se uporablja šesti odstavek - deluje v imenu podjetja ter ima 
in običajno uporablja v državi pogodbenici pooblastilo za 
sklepanje pogodb v imenu podjetja, se za to podjetje šteje, da 
ima stalno poslovno enoto v tej državi v zvezi s katerimikoli 
dejavnostmi, ki jih ta oseba prevzame za podjetje, razen če 
so dejavnosti take osebe omejene na tiste iz četrtega 
odstavka, zaradi katerih se to stalno mesto poslovanja po 
določbah tega odstavka ne bi štelo za stalno poslovno enoto, 
če bi se opravljale prek stalnega mesta poslovanja. 

6. Ne šteje se, da ima podjetje stalno poslovno enoto v državi 
pogodbenici samo zato, ker opravlja posle v tej državi prek 
posrednika, splošnega komisionarja ali kateregakoli drugega 
zastopnika z neodvisnim statusom, pod pogojem, da te osebe 
delujejo v okviru svojega rednega poslovanja. 

7. Dejstvo, da družba, ki je rezident države pogodbenice, 
nadzoruje družbo, ki je rezident druge države pogodbenice 
ali opravlja posle v tej drugi državi (prek stalne poslovne 
enote ali drugače) ali je pod nadzorom take družbe, samo po 
sebi še ne pomeni, da je ena od družb stalna poslovna enota 
druge. 
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6. člen 
DOHODEK IZ NEPREMIČNIN 

1. Dohodek rezidenta države pogodbenice, ki izhaja iz 
nepremičnin (vključno z dohodkom iz kmetijstva ali 
gozdarstva), ki so v drugi državi pogodbenici, se lahko 
obdavči v tej drugi državi. 

2. Za namene te konvencije ima izraz "nepremičnine" pomen, ki 
ga ima za namene ustrezne davčne zakonodaje države 
pogodbenice, v kateri je zadevna nepremičnina. Izraz vedno 
vključuje premoženje, ki je sestavni del nepremičnin, živino in 
opremo, ki se uporablja v kmetijstvu in gozdarstvu, pravice, 
za katere veljajo določbe splošnega prava v zvezi z zemljiško 
lastnino, užitek na nepremičninah in pravice do spremenljivih 
ali stalnih plačil kot odškodnino za izkoriščanje ali pravico do 
izkoriščanja nahajališč rud, virov ter drugega naravnega 
bogastva. Ladje in letala se ne štejejo za nepremičnine. 

3. Določbe prvega odstavka se uporabljajo za dohodek, ki se 
ustvari z neposredno uporabo, oddajanjem v najem ali vsako 
drugo obliko uporabe nepremičnine, in za dohodek iz odtujitve 
take nepremičnine. 

4. Določbe prvega in tretjega odstavka se uporabljajo tudi za 
dohodek iz nepremičnin podjetja in dohodek iz nepremičnim, 
ki se uporabljajo za opravljanje samostojnih osebnih storitev. 

7. člen 
POSLOVNI DOBIČEK 

1. Dobiček podjetja države pogodbenice se obdavči samo v tej 
državi, razen če podjetje posluje v drugi državi pogodbenici 
prek stalne poslovne enote v njej. Če podjetje posluje ali je 
poslovalo, kot je prej omenjeno, se lahko dobiček podjetja 
obdavči v drugi državi, vendar samo toliko dobička, kot se 
pripiše tej stalni poslovni enoti. 

Z Ob upoštevanju določb tretjega odstavka, kadar podjetje 
države pogodbenice posluje v drugi državi pogodbenici prek 
stalne poslovne enote v njej, se v vsaki državi pogodbenici 
tej stalni poslovni enoti pripiše dobiček, za katerega bi se 
lahko pričakovalo, da bi ga imela, če bi bila različno in ločeno 
podjetje, ki opravlja enake ali podobne dejavnosti pod istimi ali 
podobnimi pogoji ter povsem neodvisno posluje s podjetjem, 
katerega stalna poslovna enota je. 

3. Pri določanju dobička stalne poslovne enote je dovoljeno 
odšteti tiste stroške, ki nastanejo za namene stalne poslovne 
enote, vključno s poslovodnimi in splošnimi upravnimi stroški, 
ki so nastali bodisi v državi, kjer je stalna poslovna enota, ali 
drugje. 

4. Če se v državi pogodbenici dobiček, ki se pripiše stalni 
poslovni enoti, običajno določi na podlagi porazdelitve vsega 
dobička podjetja na njegove dele, nič v drugem odstavku tej 
državi pogodbenici ne preprečuje določiti obdavčljivega 
dobička z običajno porazdelitvijo. Sprejeta metoda 
porazdelitve pa mora biti taka, da je rezultat v skladu z načeli 
tega člena. 

5. Stalni poslovni enoti se ne pripiše dobiček samo zaradi razloga, 
ker nakupuje dobrine ali blago za podjetje. 

6. Za namene prejšnjih odstavkov se dobiček, ki se pripiše 
stalni poslovni enoti, določi po isti metodi leto za letom, razen 
če je upravičen in zadosten razlog za nasprotno. 

7. Kadar dobiček vključuje dohodkovne postavke, ki so posebej 
obravnavane v drugih členih te konvencije, določbe tega člena 
ne vplivajo na določbe tistih členov. 

8. člen 
POMORSKI IN LETALSKI PREVOZ 

1. Dobiček, ki ga podjetje države pogodbenice doseže z 
opravljanjem prevoza z ladjo ali letalom v mednarodnem 
prometu, se obdavči samo v tej državi. 

2. Ne glede na določbe prvega odstavka in 7. člena se lahko 
dobiček, ki ga podjetje države pogodbenice doseže iz vožnje 
ladje ali letala, kadar je glavni namen vožnje prevoz potnikov 
ali premoženja med kraji v drugi državi pogodbenici, obdavči 
v tej drugi državi. 

3. Določbe prvega in drugega odstavka se uporabljajo tudi za 
dobiček iz udeležbe pri interesnem združenju (pool), mešanem 
podjetju ali mednarodni prevozni agenciji. 

4. V tem členu izraz "prevoz z ladjo ali letalom v mednarodnem 
prometu", ki ga opravlja podjetje, vključuje zakup ali najem 
ladij ali letal in najem zabojnikov in s tem povezane opreme s 
strani tega podjetja pod pogojem, da je tak zakup ali najem 
priložnosten glede na opravljanje prevoza z ladjo ali letalom v 
mednarodnem prometu s strani tega podjetja. 

9. člen 
POVEZANA PODJETJA 

1. Kadar: 

a) je podjetje države pogodbenice neposredno ali posredno 
udeleženo pri upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja 
druge države pogodbenice ali 

b) so iste osebe neposredno ali posredno udeležene pri 
upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja države 
pogodbenice in podjetja druge države pogodbenice 

in v obeh primerih obstajajo ali se uvedejo med podjetjema v 
njunih komercialnih ali finančnih odnosih pogoji, drugačni od 
tistih, ki bi obstajali med neodvisnimi podjetji, se -kakršenkoli 
dobiček, ki bi prirastel, če takih pogojev ne bi bilo, enemu od 
podjetij, vendar prav zaradi takih pogojev ni prirastel, lahko 
vključi v dobiček tega podjetja in ustrezno obdavči. 

2. Kadar država pogodbenica v dobiček podjetja te države 
vključuje - in ustrezno obdavči - dobiček, za katerega je že 
bilo obdavčeno podjetje druge države pogodbenice v tej drugi 
državi, in je tako vključeni dobiček dobiček, ki bi prirastel 
podjetju prve omenjene države, če bi bili pogoji, ki obstajajo 
med podjetjema, taki, kot bi obstajali med neodvisnimi podjetji, 
ta druga država ustrezno prilagodi znesek davka, ki se v tej 
državi zaračuna od tega dobička. Pri določanju take 
prilagoditve je treba upoštevati druge določbe te konvencije 
in pristojna organa držav pogodbenic se po potrebi med seboj 
posvetujeta. 

3. Država pogodbenica ne spremeni dobička podjetja v 
okoliščinah iz prvega odstavka po izteku časovnih rokov, 
določenih v njeni notranji zakonodaji, in v nobenem primeru 
po šestih letih od konca leta, v katerem bi dobiček, za katerega 
bi veljala taka sprememba, prirastel temu podjetju, če ne bi 
bilo pogojev iz prvega odstavka. 
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4. Določbe drugega in tretjega odstavka se ne uporabljajo pri 
goljufiji, naklepnem neizpolnjevanju obveznosti ali 
malomarnosti. 

10. čleri 
DIVIDENDE 

1. Dividende, ki jih družba, ki je rezident države pogodbenice, 
plača rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo 
v tej drugi državi. 

2. Vendar se take dividende lahko obdavčijo tudi v državi 
pogodbenici, katere rezident je družba, ki dividende plačuje, 
in v skladu z zakonodajo te države, če pa je upravičeni lastnik 
dividend rezident druge države pogodbenice, tako obračunani 
davek ne presega: 

a) razen pri dividendah, ki jih plača investicijska korporacija, 
ki je rezident Kanade in je v lasti nerezidenta, 5 odstotkov 
bruto zneska dividend, če je upravičeni lastnik družba, ki: 

i) neposredno ali posredno nadzoruje vsaj 10 odstotkov 
glasovalnih pravic v družbi, ki plačuje dividende, kadar 
je ta družba rezident Kanade; 

ii) ima neposredno v lasti vsaj 25 odstotkov kapitala 
družbe, ki plačuje dividende, kadar je ta družba 
rezident Slovenije; 

b) 15 odstotkov bruto zneska dividend v vseh drugih 
primerih. 

Določbe tega odstavka ne vplivajo na obdavčenje družbe v 
zvezi z dobičkom, iz katerega se plačajo dividende. 

3. Izraz "dividende", kot je uporabljen v tem členu, pomeni 
dohodek iz delnic ali drugih pravic do udeležbe v dobičku, ki 
niso terjatve, in tudi dohodek, ki se davčno obravnava enako 
kot dohodek iz delnic po zakonodaji države, katere rezident 
je družba, ki dividende deli. 

4. Določbe drugega odstavka se ne uporabljajo, če upravičeni 
lastnik dividend, ki je rezident države pogodbenice, posluje v 
drugi državi pogodbenici, katere rezident je družba, ki 
dividende plačuje, prek stalne poslovne enote v njej ali opravlja 
v tej drugi državi samostojne osebne storitve iz stalne baze v 
njej ter je delež, v zvezi s katerim se dividende plačajo, 
dejansko povezan s tako stalno poslovno enoto ali stalno 
bazo. V takem primeru se uporabljajo določbe 7. ali 14. člena, 
odvisno od primera. 

5. Kadar dobiček ali dohodek družbe, ki je rezident države 
pogodbenice, izhaja iz druge države pogodbenice, ta druga 
država ne sme uvesti nobenega davka na dividende, ki jih 
plača družba, razen če se te dividende plačajo rezidentu te 
druge države ali če je delež, v zvezi s katerim se take 
dividende plačajo, dejansko povezan s stalno poslovno enoto 
ali stalno bazo v tej drugi državi, niti ne sme uvesti davka od 
nerazdeljenega dobička na nerazdeljeni dobiček družbe, tudi 
če so plačane dividende ali nerazdeljeni dobiček v celoti ali 
delno sestavljeni iz dobička ali dohodka, ki nastane v taki 
drugi državi. 

6. Nič v tej konvenciji se ne razlaga, kot da preprečuje državi 
pogodbenici uvesti davek od zaslužka družbe, ki se pripiše 
stalni poslovni enoti v tej državi, poleg davka, ki bi se zaračunal 
od zaslužka družbe, ki je državljan te države, pod pogojem, 
da vsak tako uvedeni dodatni davek ne presega 5 odstotkov 
zneska takega zaslužka, ki v preteklih davčnih letih ni bil 

obdavčen s takim dodatnim davkom. Za namene te določbe 
izraz "zaslužek" pomeni dobiček, vključno s kapitalskim 
dobičkom, ki se pripiše stalni poslovni enoti v državi 
pogodbenici v letu in preteklih letih, potem ko so bili odšteti vsi 
davki, razen tu omenjenega dodatnega davka, ki jih na tak 
dobiček uvede ta država. 

7. Določbe šestega odstavka se uporabljajo tudi v zvezi z 
zaslužkom družbe, ki trguje z nepremičninami, iz odtujitve 
nepremičnin v eni od držav pogodbenic, bodisi da ima družba 
stalno poslovno enoto v tej državi ali pa je nima, vendar samo 
če lahko ta država tak zaslužek obdavči po določbah 6. člena 
ali prvega odstavka 13. člena. 

11. člen 
OBRESTI 

1. Obresti, ki nastanejo v državi pogodbenici in se izplačajo 
rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v 
tej drugi državi. 

2. Vendar pa se lahko take obresti obdavčijo tudi v državi 
pogodbenici, v kateri nastanejo, in v skladu z zakonodajo te 
države, če pa je upravičeni lastnik obresti rezident druge 
države pogodbenice, tako zaračunani davek ne presega 10 
odstotkov bruto zneska obresti. 

3. Ne glede na določbe drugega odstavka: 

a) se obresti, ki nastanejo v državi pogodbenici in se plačajo 
v zvezi z zadolženostjo vlade te države ali njene politične 
enote ali lokalne oblasti, pod pogojem, da so obresti v 
upravičeni lasti rezidenta druge države pogodbenice, 
obdavčijo samo v tej drugi državi; 

b) se obresti, ki nastanejo v Sloveniji in se plačajo rezidentu 
Kanade, obdavčijo samo v Kanadi, če se plačajo v zvezi 
s posojilom, ki ga je odobrila Izvozna razvojna družba, 
zanj dala garancijo ali ga zavarovala, ali v zvezi s kreditom, 
ki ga je odobrila Izvozna razvojna družba, zanj dala 
garancijo ali ga zavarovala; 

c) se obresti, ki nastanejo v Kanadi in se plačajo rezidentu 
Slovenije, obdavčijo samo v Sloveniji, če se plačajo v 
zvezi s posojilom, ki ga je odobrila Slovenska izvozna 
družba, zanj dala garancijo ali ga zavarovala, ali v zvezi 
s kreditom, ki ga je odobrila Slovenska izvozna družba, 
zanj dala garancijo ali ga zavarovala, in 

d) se obresti, ki nastanejo v državi pogodbenici in se plačajo 
rezidentu druge države pogodbenice, ki je bil ustanovljen 
in posluje izključno za upravljanje ali zagotavljanje 
prejemkov po enem ali več pokojninskih, starostnih ali 
drugih načrtih prejemkov za zaposlene, ne obdavčijo v 
prvi omenjeni državi pod pogojem, da: 

i) je rezident upravičeni lastnik obresti in je na splošno 
oproščen davka v drugi državi in 

ii) obresti ne izhajajo iz trgovanja ali poslovanja ali od 
povezane osebe. 

4. Izraz "obresti", kot je uporabljen v tem členu, pomeni dohodek 
od vseh vrst terjatev ne glede na to, ali so zavarovane s 
hipoteko ali ne, in še posebej dohodek iz državnih vrednostnih 
papirjev in dohodek iz zadolžnic ali obveznic, vključno s 
premijami in nagradami, ki pripadajo takim vrednostnim 
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papirjem, zadolžnicam ali obveznicam, ter dohodek, ki se 
davčno obravnava enako kot dohodek iz posojenega denarja 
po zakonodaji države, v kateri dohodek nastane. Vendar pa 
izraz "obresti" ne vključuje dohodka, obravnavanega v 10. 
členu. Kazni zaradi zamude pri plačilu se za namene tega 
člena ne štejejo za obresti. 

5. Določbe drugega in tretjega odstavka se ne uporabljajo, če 
upravičeni lastnik obresti, ki je rezident države pogodbenice, 
posluje v drugi državi pogodbenici, v kateri obresti nastanejo, 
prek stalne poslovne enote v njej ali opravlja v tej drugi državi 
pogodbenici samostojne osebne storitve iz stalne baze v njej 
ter je terjatev, v zvezi s katero se obresti plačajo, dejansko 
povezana s tako stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V 
takem primeru se uporabljajo določbe 7. oziroma 14. člena, 
odvisno od primera. 

6. Šteje se, da obresti nastanejo v državi pogodbenici, kadar je 
plačnik rezident te države. Kadar pa ima oseba, ki plačuje 
obresti, ne glede na to, ali je plačnik rezident države 
pogodbenice ali ne, v državi pogodbenici stalno poslovno 
enoto ali stalno bazo, v zvezi s katero je nastala zadolžitev, 
za katero se plačajo obresti, ter take obresti krije taka stalna 
poslovna enota ali stalna baza, se šteje, da take obresti 
nastanejo v državi, v kateri je stalna poslovna enota ali stalna 
baza. 

7. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in 
upravičenim lastnikom ali med njima in drugo osebo znesek 
obresti glede na terjatev, za katero se plačajo, presega 
znesek, za katerega bi se sporazumela plačnik in upravičeni 
lastnik, če takega odnosa ne bi bilo, se določbe tega člena 
uporabljajo samo za zadnji omenjeni znesek. V takem primeru 
se presežni del plačil še naprej obdavčuje v skladu z 
zakonodajo vsake države pogodbenice, pri čemer pa je treba 
upoštevati druge določbe te konvencije. 

12. člen 
LICENČNINE IN AVTORSKI HONORARJI 

1. Licenčnine in avtorski honorarji, ki nastanejo v državi 
pogodbenici in se plačajo rezidentu druge države 
pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej drugi državi. 

2. Vendar pa se take licenčnine in avtorski honorarji lahko 
obdavčijo tudi v državi pogodbenici, v kateri nastanejo, in v 
skladu z zakonodajo te države, če pa je upravičeni lastnik 
licenčnin in avtorskih honorarjev rezident druge države 
pogodbenice, tako zaračunani davek ne presega 10 odstotkov 
bruto zneska licenčnin in avtorskih honorarjev. 

3. Izraz "licenčnine in avtorski honorarji", kot je uporabljen v 
tem členu, pomeni plačila vsake vrste, prejeta kot povračilo 
za uporabo ali pravico do uporabe kakršnihkoli avtorskih 
pravic za literarno, umetniško ali znanstveno delo, vključno s 
plačili vsake vrste v zvezi s filmi, deli na filmu, video trakovih, 
trakovih ali drugih sredstvih za reprodukcijo, ki se uporabljajo 
v zvezi s televizijo ali radiem, za uporabo ali pravico do 
uporabe kateregakoli patenta, blagovne znamke, vzorca ali 
modela, načrta, tajne formule ali postopka ali drugega 
neopredmetenega premoženja ali za uporabo ali pravico do 
uporabe industrijske, komercialne ali znanstvene opreme ali 
za informacije o industrijskih, komercialnih ali znanstvenih 
izkušnjah. 

4. Določbe drugega odstavka se ne uporabljajo, če upravičeni 
lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev, ki je rezident države 
pogodbenice, posluje v drugi državi pogodbenici, v kateri 
licenčnine in avtorski honorarji nastanejo, prek stalne poslovne 

enote v njej ali v tej drugi državi opravlja samostojne osebne 
storitve iz stalne baze v njej ter je pravica ali premoženje, v 
zvezi s katerim se licenčnine in avtorski honorarji plačajo, 
dejansko povezana s tako stalno poslovno enoto ali stalno 
bazo. V takem primeru se uporabljajo določbe 7. oziroma 14. 
člena, odvisno od primera. 

5. Šteje se, da so licenčnine in avtorski honorarji nastali v državi 
pogodbenici, kadar je plačnik rezident te države. Kadar pa 
ima oseba, ki plačuje licenčnine in avtorske honorarje, ne 
glede na to, ali je plačnik rezident države pogodbenice ali ne, 
v državi pogodbenici stalno poslovno enoto ali stalno bazo, v 
zvezi s katero je nastala obveznost za plačilo licenčnin in 
avtorskih honorarjev ter take licenčnine in avtorske honorarje 
krije taka stalna poslovna enota ali stalna baza, se šteje, da 
so take licenčnine in avtorski honorarji nastali v državi, v 
kateri je stalna poslovna enota ali stalna baza. 

6. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in 
upravičenim lastnikom ali med njima in drugo osebo znesek 
licenčnin in avtorskih honorarjev glede na uporabo, pravico 
ali informacijo, za katero se plačujejo, presega znesek, za 
katerega bi se sporazumela plačnik in upravičeni lastnik, če 
takega odnosa ne bi bilo, se določbe tega člena uporabljajo 
samo za zadnji omenjeni znesek. V takem primeru se presežni 
del plačil še naprej obdavčuje v skladu z zakonodajo vsake 
države pogodbenice, pri čemer pa je treba upoštevati druge 
določbe te konvencije. 

13. člen 
KAPITALSKI DOBIČEK 

1. Dobiček, ki ga rezident države pogodbenice doseže z 
odtujitvijo nepremičnin, ki so v drugi državi pogodbenici, se 
lahko obdavči v tej drugi državi pogodbenici. 

2. Dobiček iz odtujitve premičnin, ki so del poslovnega 
premoženja stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države 
pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ali premičnin, ki se 
nanašajo na stalno bazo, ki jo ima rezident države pogodbenice 
na voljo v drugi državi pogodbenici za namen opravljanja 
samostojnih osebnih storitev, vključno z dobičkom iz odtujitve 
take stalne poslovne enote (same ali s celotnim podjetjem) ali 
take stalne baze, se lahko obdavči v tej drugi državi 
pogodbenici. 

3. Dobiček iz odtujitve ladij ali letal, s katerimi podjetje države 
pogodbenice opravlja prevoze v mednarodnem prometu, ali 
zabojnikov, ki jih uporablja v mednarodnem prometu, ali 
premičnin, ki se nanašajo na opravljanje prevozov s takimi 
ladjami ali letali, se obdavči samo v tej državi pogodbenici. 

4. Dobiček, ki ga rezident države pogodbenice doseže z 
odtujitvijo: 

a) delnic (ki niso delnice, ki kotirajo na potrjeni borzi 
vrednostnih papirjev v drugi državi pogodbenici), ki so 
del znatnega deleža v delniškem kapitalu družbe, katere 
vrednost delnic izhaja v glavnem iz nepremičnin, ki so v 
tej drugi državi, ali 

b) znatnega deleža v osebni družbi, skladu ali zapuščini, 
katerega vrednost izhaja v glavnem iz nepremičnin, ki so 
v tej drugi državi, 

se lahko obdavči v tej drugi državi. Za namene tega odstavka 
izraz "nepremičnine" vključuje delnice družbe, omenjene v 
pododstavku a), ali delež v osebni družbi, skladu ali zapuščini, 
omenjen v pododstavku b), ne vključuje pa kakršnegakoli 
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premoženja, ki ni premoženje, ki se oddaja v najem, v katerem 
poteka poslovanje družbe, osebne družbe, sklada ali 
zapuščine. 

5. Dobiček iz odtujitve kakršnegakoli premoženja, ki ni 
premoženje, omenjeno v prvem, drugem, tretjem in četrtem 
odstavku, se obdavči samo v državi pogodbenici, katere 
rezident je oseba, ki odtuji premoženje. 

6. Določbe petega odstavka ne vplivajo na pravico države 
pogodbenice, da v skladu s svojo zakonodajo odmeri davek 
od dobička iz odtujitve kakršnegakoli premoženja, ki ga 
doseže posameznik, ki je rezident druge države pogodbenice, 
če je dobiček prirastel, medtem ko je bil posameznik rezident 
prve omenjene države. 

14. člen 
SAMOSTOJNE OSEBNE STORITVE 

1. Dohodek, ki ga dobi posameznik, ki je rezident države 
pogodbenice, od poklicnih storitev ali drugih samostojnih 
dejavnosti, se obdavči samo v tej državi, razen če ima 
posameznik stalno bazo, ki mu je redno na voljo v drugi 
državi pogodbenici za namen opravljanja dejavnosti. Če 
posameznik ima tako stalno bazo ali jo je imel, se dohodek 
lahko obdavči v drugi državi, a samo toliko dohodka, kolikor 
se pripiše tej stalni bazi. 

2. Izraz "poklicne storitve" vključuje še posebej samostojne 
znanstvene, literarne, umetniške, izobraževalne ali 
pedagoške dejavnosti kot tudi samostojne dejavnosti 
zdravnikov, odvetnikov, inženirjev, arhitektov, zobozdravnikov 
in računovodij. 

15. člen 
ODVISNE OSEBNE STORITVE 

1. V skladu z določbami 16., 18. in 19. člena se plače, mezde in 
drugi prejemki, ki jih dobi rezident države pogodbenice iz 
zaposlitve, obdavčijo samo v tej državi, razen če se zaposlitev 
izvaja v drugi državi pogodbenici. Če se zaposlitev izvaja 
tako, se lahko tako pridobljeni prejemki obdavčijo v tej drugi 
državi. 

2. Ne glede na določbe prvega odstavka se prejemek, ki ga 
dobi rezident države pogodbenice iz zaposlitve, ki se izvaja v 
drugi državi pogodbenici, obdavči samo v prvi omenjeni državi, 
če: 

a) je prejemnik navzoč v drugi državi v obdobju ali obdobjih, 
ki ne presegajo skupno 183 dni v kateremkoli 
dvanajstmesečnem obdobju, ki se začne ali konča v 
zadevnem koledarskem letu, in 

b) .prejemek plača oseba, ki ni rezident druge države, 
oziroma je plačan v njenem imenu in 

c) prejemka ne krije stalna poslovna enota ali stalna baza, 
ki jo ima oseba v drugi državi. 

3. Ne glede na prejšnje določbe tega člena se prejemek, ki 
izhaja iz zaposlitve na ladji ali letalu, s katerim podjetje države 
pogodbenice opravlja prevoze v mednarodnem prometu, lahko 
obdavči v tej državi. 

16. člen 
PLAČILA DIREKTORJEM 

Plačila direktorjem in druga podobna plačila, ki jih dobi rezident 
države kot član upravnega odbora družbe, ki je rezident druge 
države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej drugi državi. 

17. člen 
UMETNIKI IN ŠPORTNIKI 

1. Ne glede na določbe 14. in 15. člena se dohodek, ki ga dobi 
rezident države pogodbenice kot nastopajoči izvajalec, kot je 
gledališki, filmski, radijski ali televizijski umetnik ali glasbenik, 
ali kot športnik iz takšnih osebnih dejavnosti, ki jih izvaja v 
drugi državi pogodbenici, lahko obdavči v tej drugi državi. 

2. Kadar dohodek iz osebnih dejavnosti, ki jih izvaja nastopajoči 
izvajalec ali športnik kot tak, ne priraste samemu 
nastopajočemu izvajalcu ali športniku osebno, temveč drugi 
osebi, se ta dohodek kljub določbam 7., 14. in 15. člena lahko 
obdavči v državi pogodbenici, v kateri se izvajajo dejavnosti 
nastopajočega izvajalca ali športnika. 

3. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo za 
dohodek, ki se dobi iz dejavnosti, ki jih v državi pogodbenici 
izvaja rezident druge države pogodbenice v okviru obiska 
neprofitne organizacije druge države v prvi omenjeni državi 
pod pogojem, da se obisk pretežno financira z javnimi sredstvi. 

18. člen 
POKOJNINE IN ANUITETE 

1. Pokojnine in anuitete, ki nastanejo v državi pogodbenici in se 
izplačujejo rezidentu druge države pogodbenice, se lahko 
obdavčijo v tej drugi državi. 

2. Pokojnine, ki nastanejo v Kanadi in se izplačujejo rezidentu 
Slovenije, se lahko obdavčijo tudi v Kanadi in po kanadski 
zakonodaji. Pri periodičnih pokojninskih izplačilih razen pri 
prejemkih iz naslova s'ocialne varnosti pa tako zaračunani 
davek ne sme presegati nižjega od: 

a) 15 odstotkov bruto zneska pokojninskih izplačil, ki skupno 
presegajo dvanajst tisoč kanadskih dolarjev v kateremkoli 
davčnem letu, in 

b) stopnje, ki se določi glede na znesek davka, ki bi ga 
prejemnik sicer moral plačati za leto, če bi bil rezident 
Kanade, od skupnega zneska periodičnih pokojninskih 
izplačil, ki jih je v tem letu prejel. 

3. Ne glede na določbe prvega odstavka se pokojnine, ki jih 
posamezniku, ki je rezident Kanade, izplačuje vlada Slovenije, 
politična enota ali lokalna oblast v Sloveniji ali se izplačujejo iz 
skladov, ki jih je ustanovila vlada Slovenije, politična ali lokalna 
oblast v Sloveniji, obdavčijo samo v Sloveniji. 

4. Anuitete, ki nastanejo v državi pogodbenici in se izplačujejo 
rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo tudi 
v državi, v kateri nastanejo, in po zakonodaji te države; tako 
zaračunani davek pa ne sme presegati 10 odstotkov 
njihovega deleža, za katerega je treba plačati davek v tej 
državi. Ta omejitev pa ne velja za pavšalna plačila, ki izhajajo 
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iz prepustitve, odpovedi, odkupa, prodaje ali druge odtujitve 
anuitete, ali za plačila vsake vrste po pogodbi o življenjskem 
zavarovanju, katere strošek se je v celoti ali delno odbil pri 
izračunavanju dohodka katerekoli osebe, ki je pridobila 
pogodbo. 

5. Preživnina za zakonca in druga podobna plačila, ki nastanejo 
v državi pogodbenici in se izplačujejo rezidentu druge države 
pogodbenice, ki mora v njej zanje plačati davek, se obdavčijo 
samo v tej drugi državi. 

DRŽAVNA° SLUŽBA 

1. a) Plače, mezde in podobni prejemki razen pokojnin, ki jih 
plačuje država pogodbenica ali njena politična enota ali 
lokalna oblast posamezniku za storitve, ki jih opravi za to 
državo ali enoto ali oblast, se obdavčijo samo v tej državi. 

b) Take plače, mezde ali podobni prejemki pa se obdavčijo 
samo v drugi državi pogodbenici, če se storitve opravljajo 
v tej državi in je posameznik rezident te države, ki: 

i) je državljan te države ali 

ii) ni postal rezident te države samo za namen 
opravljanja storitev. 

2. Določbe prvega odstavka se ne uporabljajo za plače, mezde 
in podobne prejemke za storitve, opravljene v zvezi s posli 
države pogodbenice ali njene politične enote ali lokalne oblasti. 

20. člen 
ŠTUDENTI 

Plačila, ki jih študent, praktikant ali pripravnik, ki je ali je bil tik pred 
obiskom države pogodbenice rezident druge države pogodbenice 
in je v prvi omenjeni državi navzoč samo za namen svojega 
izobraževanja ali usposabljanja, prejme za svoje vzdrževanje, 
izobraževanje ali usposabljanje, se ne obdavčijo v tej državi pod 
pogojem, da taka plačila nastanejo iz virov zunaj te države. 

21. člen 
DRUGI DOHODKI 

1. V skladu z določbami drugega odstavka se deli dohodka 
rezidenta države pogodbenice, ki nastanejo kjerkoli in ki niso 
obravnavani v predhodnih členih te konvencije, obdavčijo 
samo v tej državi. 

2. Kadar pa tak dohodek dobi rezident države pogodbenice iz 
virov v drugi državi pogodbenici, se lahko tak dohodek 
obdavči tudi v državi, v kateri nastane, in po zakonodaji te 
države. Kadar je tak dohodek dohodek iz zapuščine ali sklada, 
ki pa ni sklad, ki je prejemal prispevke, ki so se priznavali kot 
odbitna postavka, tako zaračunani davek - pod pogojem, da 
je dohodek obdavčljiv v državi pogodbenici, katere rezident 
je upravičeni lastnik - ne presega 15 odstotkov bruto zneska 
dohodka. 

22. člen 
PREMOŽENJE 

1. Premoženje, ki ga predstavljajo nepremičnine v lasti rezidenta 
države pogodbenice in so v drugi državi pogodbenici, se 
lahko obdavči v tej drugi državi. 

2. Premoženje, ki ga predstavljajo premičnine, ki so del 
poslovnega premoženja stalne poslovne enote, ki jo ima 
podjetje države pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ali 
premičnine v zvezi s stalno bazo, ki je na voljo rezidentu 
države pogodbenice v drugi državi pogodbenici za opravljanje 
samostojnih osebnih storitev, se lahko obdavči v tej drugi 
državi. 

3. Premoženje, ki ga predstavljajo ladje in letala, s katerimi podjetje 
države pogodbenice opravlja prevoze v mednarodnem 
prometu, in premičnine v zvezi z opravljanjem prevozov s 
takimi ladjami in letali, se obdavči samo v tej državi. 

4. Vsi drugi elementi premoženja rezidenta države pogodbenice 
se obdavčijo samo v tej državi. 

23. člen 
ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČEVANJA 

1. V primeru Kanade se dvojno obdavčevanje odpravi, kot sledi: 

a) v skladu z obstoječimi določbami kanadske zakonodaje 
v zvezi z odbitkom davka, plačanega na ozemlju zunaj 
Kanade, od davka, ki se plačuje v Kanadi, in s kakršnokoli 
naknadno spremembo teh določb - kar ne sme vplivati 
na splošno načelo - in razen če je po kanadski zakonodaji 
predviden večji odbitek ali oprostitev, se davek, ki se 
plača v Sloveniji na dobiček, dohodek ali dobiček, ki 
nastane v Sloveniji, odbije od kakršnegakoli kanadskega 
davka, ki se plača za tak dobiček, dohodek ali dobiček; 

b) v skladu z obstoječimi določbami kanadske zakonodaje 
v zvezi z obdavčevanjem dohodka iz tuje podružnice in s 
kakršnokoli spremembo teh določb - kar ne sme vplivati 
na splošno načelo - lahko za namen izračuna kanadskega 
davka družba, ki je rezident Kanade, pri izračunu svojega 
obdavčljivega dohodka odbije kakršnokoli dividendo, ki 
jo je prejela iz oproščenega presežka tuje podružnice, ki 
je rezident Slovenije; 

c) kadar je v skladu s kakršnokoli določbo te konvencije 
dohodek, ki ga dobi, ali premoženje, ki ga ima v lasti 
rezident Kanade, oproščen davka v Kanadi, lahko Kanada 
pri izračunu zneska davka od drugega dohodka ali 
premoženja vseeno upošteva oproščeni dohodek ali 
premoženje. 

2. V primeru Slovenije se dvojno obdavčevanje odpravi, kot 
sledi: 

a) kadar rezident Slovenije dobi dohodek ali ima v lasti 
premoženje, ki se v skladu z določbami te konvencije 
lahko obdavči v Kanadi, Slovenija dovoli: 

i) kot odbitek od davka od dohodka tega rezidenta 
znesek, ki je enak davku od dohodka, plačanemu v 
Kanadi; 

ii) kot odbitek od davka od premoženja tega rezidenta 
znesek, ki je enak davku od premoženja, plačanemu 
v Kanadi; 

tak odbitek v nobenem primeru ne sme presegati tistega 
dela davka od dohodka ali premoženja, ki je bil izračunan 
pred odbitkom, pripisanim dohodku ali premoženju, 
odvisno od primera, ki se lahko obdavči v Kanadi; 
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b) kadar je v skladu s katerokoli določbo te konvencije 
dohodek, ki ga rezident Slovenije dobi, ali premoženje, ki 
ga ima v lasti, oproščen davka v Sloveniji, lahko Slovenija 
pri izračunu zneska davka od preostalega dohodka ali 
premoženja takega rezidenta vseeno upošteva oproščeni 
dohodek ali premoženje. 

3. Za namene tega člena se šteje, da dobiček, dohodek ali 
dobiček rezidenta države pogodbenice, ki se v skladu s to 
konvencijo lahko obdavči v drugi državi pogodbenici, nastane 
iz virov v tej drugi državi. 

24. člen 
ENAKO OBRAVNAVANJE 

1. Državljani države pogodbenice ne smejo biti v drugi državi 
pogodbenici zavezani kakršnemukoli obdavčevanju ali 
kakršnikoli zahtevi v zvezi s tem, ki je drugačno ali bolj 
obremenjujoče, kot so ali so lahko obdavčevanje in s tem 
povezane zahteve za državljane te druge države v enakih 
okoliščinah. Ta določba se ne glede na določbe 1. člena 
uporablja tudi za posameznike, ki niso rezidenti ene ali obeh 
držav pogodbenic. 

2. Obdavčevanje stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države 
pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ne sme biti manj 
ugodno v tej drugi državi, kot je obdavčevanje podjetij te 
druge države, ki opravljajo enake dejavnosti. 

3. Nič v tem členu se ne razlaga, kot da zavezuje državo 
pogodbenico, da prizna rezidentom druge države 
pogodbenice kakršnekoli osebne olajšave, oprostitve in 
zmanjšanja za davčne namene zaradi osebnega statusa ali 
družinskih obveznosti, ki jih priznava svojim rezidentom. 

4. Razen če se uporabljajo določbe prvega odstavka 9. člena, 
sedmega odstavka 11. člena ali šestega odstavka 12. člena, 
se obresti, licenčnine in avtorski honorarji ter druga izplačila, 
ki jih plača podjetje države pogodbenice rezidentu druge 
države pogodbenice, pri določanju obdavčljivega dobička 
takega podjetja odbijejo pod istimi pogoji, kot če bi bili plačani 
rezidentu prve omenjene države. Podobno se tudi kakršnikoli 
dolgovi podjetja države pogodbenice rezidentu druge države 
pogodbenice pri določanju obdavčljivega premoženja takega 
podjetja odbijejo pod istimi pogoji, kot da bi bili pogodbeno 
dogovorjeni z rezidentom prve omenjene države. 

5. Določbe četrtega odstavka ne smejo vplivati na izvajanje 
kakršnekoli določbe davčne zakonodaje države pogodbenice: 

a) ki se nanaša na odbitje obresti in velja na datum podpisa 
konvencije (vključno s kakršnokoli naknadno spremembo 
takih določb, ki ne spremeni njihove splošne narave) ali 

b) ki jo država pogodbenica sprejme po tem datumu in katere 
namen je zagotoviti, da oseba, ki ni rezident te države, po 
zakonodaji te države ne uživa ugodnejše davčne 
obravnave kot rezidenti te države. 

6. Določbe tega člena se uporabljajo za davke, za katere se 
uporablja ta konvencija. 

25. člen 
POSTOPEK SKUPNEGA DOGOVORA 

1. Kadar oseba meni, da dejanja ene ali obeh držav pogodbenic 
imajo ali bodo imela zanjo za posledico obdavčevanje, ki ni v 
skladu z določbami te konvencije, lahko ta oseba ne glede na 
sredstva, ki ji jih omogoča notranje pravo teh držav, pisno 
predloži zadevo pristojnemu organu države pogodbenice, 
katere rezident je ta oseba. Zadeva mora biti predložena v 
dveh letih od prvega uradnega obvestila o dejanju, ki je imelo 
za posledico obdavčevanje, ki ni v skladu z določbami te 
konvencije. 

2. Pristojni organ si, če se mu zdi pritožba upravičena in če sam 
ne more priti do zadovoljive rešitve, prizadeva razrešiti primer 
s skupnim dogovorom s pristojnim organom druge države 
pogodbenice, z namenom izogniti se obdavčevanju, ki ni v 
skladu s to konvencijo. 

3. Pristojna organa držav pogodbenic si prizadevata s skupnim 
dogovorom razrešiti kakršnekoli težave ali dvome, ki izvirajo 
iz razlage ali uporabe konvencije. 

4. Pristojna organa držav pogodbenic se lahko medsebojno 
posvetujeta o odpravi dvojnega obdavčevanja v primerih, ki 
jih ne predvideva konvencija, in lahko drug z drugim 
neposredno komunicirata za namen uporabe konvencije. 

26. člen 
IZMENJAVA INFORMACIJ 

1. Pristojna organa držav pogodbenic si izmenjujeta take 
informacije, ki so pomembne za izvajanje določb te konvencije 
ali notranje zakonodaje držav pogodbenic glede davkov, za 
katere se uporablja ta konvencija, kolikor obdavčevanje na 
njihovi podlagi ni v nasprotju s konvencijo, in za preprečevanje 
davčne utaje. Izmenjava informacij ni omejena s 1. členom. 
Vsaka informacija, ki jo prejme država pogodbenica, se 
obravnava kot tajnost in se razkrije samo osebam ali organom 
(vkjučno s sodišči in upravnimi organi), udeleženim pri odmeri, 
pobiranju ali izterjavi davkov ali odločanju o pritožbah in drugih 
sredstvih v zvezi z njimi. Te osebe ali organi uporabljajo 
informacije samo v te namene. Informacije lahko razkrijejo na 
sodnih obravnavah ali pri sodnih odločitvah. 

2. Nič v prvem odstavku se ne razlaga, kot da nalaga državi 
pogodbenici obveznost: 

a) da izvaja upravne ukrepe, ki niso v skladu z zakonodajo 
in upravno prakso te ali druge države pogodbenice, 

b) da priskrbi informacije, ki jih ni mogoče dobiti po zakonski 
ali običajni upravni poti te ali druge države pogodbenice, 

c) da priskrbi informacije, ki bi razkrile kakršnokoli trgovinsko, 
poslovno, industrijsko, komercialno ali poklicno skrivnost 
ali trgovinske postopke, ali informacije, katerih razkritje bi 
nasprotovalo javnemu redu. 
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27. člen 
DIPLOMATSKI PREDSTAVNIKI IN KONZULARNI 

USLUŽBENCI 

Nič v tej konvenciji ne vpliva na davčne ugodnosti diplomatskih 
predstavnikov ali konzularnih uslužbencev po splošnih pravilih 
mednarodnega prava ali določbah posebnih sporazumov. 

28. člen 
RAZNA PRAVILA 

1. Razume se, da se določbe te konvencije ne razlagajo, kot da 
na kakršenkoli način omejujejo kakršnokoli oprostitev, 
olajšavo, dobroimetje ali drug odbitek, ki ga priznava 
zakonodaja države pogodbenice pri določanju davka, ki ga 
nalaga ta država. 

2. Nič v konvenciji se ne razlaga, kot da preprečuje državi 
pogodbenici naložiti davek na zneske, vključene v dohodek 
rezidenta države pogodbenice v zvezi z osebno družbo, 
skladom ali nadzorovano tujo družbo, v kateri ima rezident 
delež. 

3. Konvencija ne velja za kakršnokoli družbo, sklad ali osebno 
družbo, ki je rezident države pogodbenice in je neposredno 
ali posredno v upravičeni lasti ali pod nadzorom ene ali več 
oseb, ki niso rezidenti te države, če je znesek davka, ki ga 
naloži ta država od dohodka ali premoženja družbe, sklada 
ali osebne družbe, znatno nižji od zneska, ki bi ga ta država 
naložila, če bi bili vsi deleži delniškega ali osnovnega kapitala 
družbe ali vsi deleži v skladu ali osebni družbi, odvisno od 
primera, v upravičeni lasti enega ali več posameznikov, ki bi 
bili rezidenti te države. 

4. Prispevki v letu v zvezi s storitvami, opravljenimi v tem letu, ki 
jih posameznik plača ali so plačani v imenu posameznika, ki 
je rezident ene od držav pogodbenic ali ki je začasno navzoč 
v tej državi, v načrt plačevanja prispevkov za pokojnino, ki je 
priznan za davčne namene v drugi državi pogodbenici, se v 
obdobju, ki ne presega skupno 60 mesecev, za davčne 
namene v prvi omenjeni državi obravnavajo na isti način kot 
prispevek, plačan v načrt plačevanja prispevkov za pokojnino, 
ki je za davčne namene priznan v tej prvi omenjeni državi, 
pod pogojem, da: 

a) je tak posameznik redno prispeval v načrt plačevanja 
prispevkov za pokojnino za obdobje, ki se konča tik, 
preden je ta posameznik postal rezident prve omenjene 
države ali bil začasno navzoč v njej, in 

b) se pristojni organ prve omenjene države strinja, da načrt 
plačevanja prispevkov za pokojnino na splošno ustreza 
načrtu plačevanja prispevkov za pokojnino, ki ga ta država 
prizna za davčne namene. 

Za namene tega odstavka »načrt plačevanja prispevkov za 
pokojnino« vključuje načrt plačevanja prispevkov za pokojnino, 
oblikovan na podlagi sistema socialne varnosti v državi 
pogodbenici. 

5. Za namene tretjega odstavka 22. člena (Posvetovanja) 
Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami se državi 

pogodbenici strinjata, da se lahko ne glede na ta odstavek 
kakršenkoli spor med njima glede tega, ali ukrep sodi v obseg 
te konvencije, predloži Svetu za trgovino s storitvami, kot to 
določa ta odstavek, samo s soglasjem obeh držav 
pogodbenic. Kakršenkoli dvom o razlagi tega odstavka se 
reši na podlagi tretjega odstavka 25. člena, ali če ni dosežen 
dogovor po tem postopku, v skladu s kakršnimkoli drugim 
postopkom, o katerem se dogovorita državi pogodbenici. 

29. člen 
ZAČETEK VELJAVNOSTI 

1. Ta konvencija se ratificira in listini o ratifikaciji se izmenjata, 
kakor hitro je to mogoče. 

2. Konvencija začne veljati 60 dni po izmenjavi listin o ratifikaciji 
in njene določbe se uporabljajo: 

a) za davke, zadržane pri viru od zneskov, plačanih ali 
pripisanih nerezidentom prvi dan januarja ali po njem v 
koledarskem letu, ki sledi letu, v katerem sta bili izmenjani 
listini o ratifikaciji, in 

b) za druge davke za davčna leta, ki se začnejo prvi dan 
januarja ali po njem v koledarskem letu, ki sledi letu, v 
katerem sta bili izmenjani listini o ratifikaciji. 

30. člen 
PRENEHANJE VELJAVNOSTI 

Ta konvencija velja za nedoločen čas, vendar lahko ena ali druga 
država pogodbenica na dan 30. junija ali pred njim kateregakoli 
koledarskega leta po petem letu od datuma začetka veljavnosti 
konvencije da drugi državi pogodbenici pisno obvestilo o odpovedi 
po diplomatski poti; v takem primeru se konvencija preneha 
uporabljati: 

a. za davke, zadržane pri viru od zneskov, plačanih ali pripisanih 
nerezidentom na dan prvega januarja ali po njem naslednjega 
koledarskega leta, in 

b. za druge davke za davčna leta, ki se začnejo na dan prvega 
januarja ali po njem naslednjega koledarskega leta. 

V DOKAZ NAVEDENEGA sta podpisana, ki sta bila za to pravilno 
pooblaščena, podpisala to konvencijo. 

SESTAVLJENO v Ljubljani dne 15.9.2000 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, angleškem in francoskem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. 

ZA VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VLADO KANADE 
Zvonko Ivanušič l.r. Pierre S. Pettigrevv l.r. 
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3. člen 

Za izvajanje te Konvencije skrbi Ministrstvo za finance. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o 
izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih 
utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja sta podpisala 

■Zvonko Ivanušič, minister za finance Republike Slovenije in 
Pierre S. Pettigrew, minister za mednarodno trgovino Kanade, 
v Ljubljani dne 15. septembra 2000. 

2. Konvencija ureja: 

razdelitev pravic obdavčevanja dohodkov in premoženja 
fizičnih in pravnih oseb - rezidentov Republike Slovenije in 
Kanade; 

- preprečevanje davčnih utaj v državah pogodbenicah; 

- preprečevanje diskriminacije na davčnem področju; 

• izmenjavo davčnih informacij, potrebnih za izvajanje določb 
te konvencije in domače zakonodaje, ki se nanaša na davke, 
ki so pokriti s konvencijo; 

■ postopek skupnega dogovora, ki omogoča odpravo 
nesporazumov v zvezi z izvajanjem določb te konvencije. 

3. Konvencija začne veljati 60 dni po izmenjavi listin o ratifikaciji 
konvencije v državah pogodbenicah. Konvencija preneha 
veljati z odpovedjo države pogodbenice, ki jo država 
pogodbenica lahko posreduje drugi državi pogodbenici po 
preteku petih let od datuma začetka veljavnosti konvencije. 

4. Zaradi sklenitve te konvencije ne nastanejo nobeni stroški 
oziroma finančne obveznosti. 

5. Ta konvencija se uporablja v skladu z notranjo zakonodajo 
držav pogodbenic in zanjo ne bo imela posledic. 

6. Besedilo Konvencije je v skladu s predpisi Evropskih 
skupnosti. 

7. Konvencijo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
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Sopredlagateljstvo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 DOPOLNITVI 

ZAKONA O GOZDOVIH (ZG-A) 

- prva obravnava - EPA 522 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Slovenske nacionalne stranke 

Ljubljana, 17. januarja 2001 

Poslanec Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke 
pristopa kot sopredlagatelj k 

PREDLOGU ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O 
GOZDOVIH - EPA 522, 

ki ga je dne 7. februarja 1994 vložil v parlamentarno proceduro 
poslanec Zmago Jelinčič. 

Hkrati obvešča, da bo kot predstavnik sodeloval na sejah 
delovnih teles državnega zbora in na sejah državnega zbora. 

Sašo Peče, l.r. 
Poslanec SNS 
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Sopredlagateljstvo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 ODPRAVI 

DV0JNE6A DRŽAVLJANSTVA (ZODD) 

- prva obravnava - EPA 773 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Slovenske nacionalne stranke 

Ljubljana, 17. januarja 2001 

Poslanec Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke 
pristopa kot sopredlagatelj k 

PREDLOGU ZAKONA O ODPRAVI DVOJNEGA 
DRŽAVLJANSTVA - EPA 773, 

ki ga je dne 19. septembra 1994 vložil v parlamentarno 
proceduro poslanec Zmago Jelinčič. 

Hkrati obvešča, da bo kot predstavnik sodeloval na sejah 
delovnih teles državnega zbora in na sejah državnega zbora. 

Sašo Peče, l.r. 
Poslanec SNS 
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Sopredlagateljstvo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

ZAKONA 0 KOMUNALNIH TAKSAH 

(ZKT-D) 

- prva obravnava - EPA 1457 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Slovenske nacionalne stranke 

Ljubljana, 17. januarja 2001 

Poslanec Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke 
pristopa kot sopredlagatelj k 

PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O 
KOMUNALNIH TAKSAH - EPA 1457, 

ki ga je dne 23. aprila 1996 vložil v parlamentarno proceduro 
poslanec Zmago Jelinčič. 

Hkrati obvešča, da bo kot predstavnik sodeloval na sejah 
delovnih teles državnega zbora in na sejah državnega zbora. 

Sašo Peče, l.r. 
Poslanec SNS 
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Sopredlagateljstvo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 VERSKIH 

SKUPNOSTIH (ZVS) 

- prva obravnava - EPA 1643 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Slovenske nacionalne stranke 

Ljubljana, 17. januarja 2001 

Poslanec Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke 
pristopa kot sopredlagatelj k 

PREDLOGU ZAKONA O VERSKIH SKUPNOSTIH - EPA 1643, 

ki ga je dne 1. oktobra 1996 vložil v parlamentarno proceduro 
poslanec Zmago Jelinčič. 

Hkrati obvešča, da bo kot predstavnik sodeloval na sejah 
delovnih teles državnega zbora in na sejah državnega zbora. 

Sašo Peče, l.r. 
Poslanec SNS 
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Sopredlagateljstvo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 BOLNIŠKEM 

ZAGOVORNIŠTVU IN VARSTVU PRAVIC 

NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA 

(ZBZPDZ) 

- prva obravnava - EPA 640 - II 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Slovenske nacionalne stranke 

Ljubljana, 17. januarja 2001 

Poslanec Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke 
pristopa kot sopredlagatelj k 

PREDLOGU ZAKONA O BOLNIŠKEM ZAGOVORNIŠTVU Sašo Peče, l.r. 
Poslanec SNS 

IN VARSTVU PRAVIC NA PODROČJU DUŠEVNEGA 
ZDRAVJA - EPA 640-II, 

ki ga je dne 25. novembra 1998 vložil v parlamentarno 
proceduro poslanec Borut Pahor. 

Hkrati obvešča, da bo kot predstavnik sodeloval na sejah 
delovnih teles državnega zbora in na sejah državnega zbora. 
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Sopredlagateljstvo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 DAVČNEM 

SVETOVANJU (ZDavS) 

- prva obravnava - EPA 651 - II 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Slovenske nacionalne stranke 

Ljubljana, 17. januarja 2001 

Poslanec Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke 
pristopa kot sopredlagatelj k 

PREDLOGU ZAKONA O DAVČNEM SVETOVANJU - EPA 
651-11, 

ki ga je dne 4. decembra 1998 vložila v parlamentarno 
proceduro skupina poslancev s prvopodpisanim poslancem 
Antonom Partljičem. 

Hkrati obvešča, da bo kot predstavnik sodeloval na sejah 
delovnih teles državnega zbora in na sejah državnega zbora. 

Sašo Peče, l.r. 
Poslanec SNS 
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Sopredlagateljstvo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBI 

ZAKONA 0 OSNOVNI ŠOLI (ZOsn-?) 

- prva obravnava - EPA 1034-11 (zadržan) 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Slovenske nacionalne stranke 

/ 
Ljubljana, 17. januarja 2001 

Poslanec Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke 
pristopa kot sopredlagatelj k 

PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O OSNOVNI 
ŠOLI - EPA 1034-11, 

ki ga je dne 28. decembra 1999 vložil v parlamentarno 
proceduro poslanec Zmago Jelinčič. 

Hkrati obvešča, da bo kot predstavnik sodeloval na sejah 
delovnih teles državnega zbora in na sejah državnega zbora. 

Sašo Peče, l.r. 
Poslanec SNS 
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Sopredlagateljstvo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH CARINSKEGA 

ZAKONA (CZ-?) 

- prva obravnava - EPA 1070 - II (zadržan) 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Slovenske nacionalne stranke 

Ljubljana, 17. januarja 2001 

Poslanec Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke 
pristopa kot sopredlagatelj k 

PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
CARINSKEGA ZAKONA - EPA 1070-11, 

ki ga je dne 3. februarja 2000 vložil v parlamentarno proceduro 
poslanec Zmago Jelinčič. 

Hkrati obvešča, da bo kot predstavnik sodeloval na sejah 
delovnih teles državnega zbora in na sejah državnega zbora. 

Sašo Peče, l.r. 
Poslanec SNS 

s 
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Sopredlagateljstvo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBI 

ZAKONA 0 ZDRAVSTVENEM VARSTU IN 

ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU 

(ZZVZZ-?) 

- skrajšani postopek ■ EPA 1314 - II 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Slovenske nacionalne stranke 

Ljubljana, 17. januarja 2001 

Poslanec Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke 
pristopa kot sopredlagatelj k 

PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 

ZDRAVSTVENEM VARSTU IN ZDRAVSTVENEM 
ZAVAROVANJU - EPA 1314-11, 

ki gaje dne 8. septembra 2000 vložil v parlamentarno proceduro 
poslanec Borut Pahor. 

Hkrati obvešča, da bo kot predstavnik sodeloval na sejah 
delovnih teles državnega zbora in na sejah državnega zbora. 

Sašo Peče, l.r. 
Poslanec SNS 
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Umik 

PREDLOGA ZA SPREJEM ORVEZNE 

3 RAZLAGE DRUGEGA ODSTAVKA 26. 

ČLENA ZAKONA O POLITIČNIH 

STRANKAH - EPA 770 - II 

(Ur. I. RS, Št. 62/94,1/99, 70/00) 

) 

REPUBLIKA SLOVENIJA obvezne razlage drugega odstavka 26. člena Zakona o 
DRŽAVNI ZBOR političnih strankah (Ur. I. RS, št. 62/94,1/99, 70/2000), ki ga je 

vložil 7.4.1999, zaradi kasnejše spremembe zakona. 
Poslanska skupina 
Socialdemokratske stranke Slovenije 

Ljubljana, 18. januar 2001 

Podpisani poslanec obvešča, da umika Predlog za sprejem Branko Kelemina, l.r. 
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Poročilo 

NADZORNEGA ODBORA SKLADA 0 

POSLOVANJU EKOLOŠKO RAZVOJNEGA 

SKLADA REPURLIKE SLOVENIJE, D.D., 

LJUBLJANA V LETU 1090 

- EPA 85 - III 

EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Nadzorni odbor Ekološko razvojnega sklada Republike 
Slovenije, d.d. je na svoji 4. seji dne 18. decembra 2000 sprejel 

Poročilo Nadzornega odbora sklada o poslovanju 
Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., 
Ljubljana v letu 1999 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi petega odstavka 88. 

člena Zakona o varstvu okolja (Ur. I. RS, št. 32/93 in 1/96). 

dr. Anton Gantar, l.r. 
predsednik nadzornega odbora 

EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD 
REPUBLIKE SLOVENIJE, d.d. 

LJUBLJANA 2 

Štev.: 204-02-00 
Datum: 29.12.2000 
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POROČILO NADZORNEGA ODBORA SKLADA O POSLOVANJU 
Ekološko razvojnega sklada RS, d.d., Ljubljana v letu 1999 

KAZALO: 
Glavni podatki o Ekološko razvojnem skladu RS, d.d. 
Upravni odbor, nadzorni odbor in vodstvo Ekološko razvojnega sklada RS, d.d. 
Gospodarska gibanja in politika varstva okolja v RS 
Programi kreditiranja Ekološko razvojnega sklada RS, d.d. 

Program kreditiranja lokalne infrastrukture 
Program kreditiranja okoljskih naložb 
Program Zmanjšanje onesnaževanja zraka 

Računovodski izkazi 
Neodvisno mnenje revizoija Ekološko razvojnega sklada RS, d.d. 
Predstavitev poslovanja Ekološko razvojnega sklada RS, d.d. 
Zaključna beseda 
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PREDSTAVITEV EKOLOŠKO RAZVOJNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, d.d., je samostojna javnopravna oseba, katere osnovna dejavnost je 
kreditiranje naložb na področju varstva okolja. Ustanovljen je na osnovi Zakona o varstvu okolja iz leta 1993, s 
poslovanjem pa je pričel v januarju 1994, ko je Republika Slovenija vplačala z zakonom določen ustanovitveni kapital. 
Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije je delniška družba v 100-odstotni lasti Republike Slovenije. 

Temeljno poslanstvo Sklada je prispevati k temu, da bo Slovenija okolju prijaznejša dežela. 

Osnovno vodilo sta podpora in predanost stabilnemu ter trajnostnemu razvoju slovenskega gospodarstva s 
poudarkom na varovanju okolja in spodbujanju ter rasti temu ustrezne zavesti pri partnerjih; to so podjetja, lokalne 
skupnosti in občani. 

Okoljski cilji: 
• obvladovanje in omejevanje zmanjševanje onesnaževanja voda, tal in zraka ter emisij hrupa in sevanj, 
• smotrno ravnanje z odpadki, 
• zmanjševanje tveganj, 
• ohranjanje in varstvo biotske raznovrstnosti in genskih virov. 

Sklad svoje poslanstvo udejanja s pomočjo dodeljevanja kreditov v treh programih: 
• program kreditiranja lokalne infrastrukture za okoljske naložbe občin ali izvajalcev ustreznih gospodarskih 

javnih služb, 
• program kreditiranja okoljskih naložb za investicije v naprave in tehnologije varstva okolja, okolju prijaznejše 

tehnologije in izdelke ter za realizacijo ekoloških sanacijskih programov, 
• program "Zmanjšanje onesnaževanja zraka" za investicije v prehod na čistejše vire ogrevanja. 

SPLOŠNI PODATKI 

Ime podjetja: 
Skrajšano ime podjetja: 

EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, d.d. 
EKO SKLAD, d.d. 

Sedež podjetja: Ljubljana 
Trg republike 3,1000 Ljubljana 
01/24 14 820 
01/24 14 860 
www.ekosklad.si 

Naslov: 
Telefon: 
Telefaks: 
Spletna stran: 

Direktor: 
Telefon: 
Telefaks: 
E-pošta: 

Ljubo Žužek 
01/24 14 822 
01/24 14 860 
ljubo.zuzek@ekosklad.si 

Pravna oblika: 
Ustanovitelj in lastnik: 
Kapital na dan 31.12.1999 

delniška družba 
Republika Slovenija 

11,7 milijarde SIT 

Matična številka: 5854067 
Standardna klasifikacija dejavnosti: 65.230 
Davčna številka: 
Žiro račun: 

10677798 
50100-627-7566 
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UPRAVNI ODBOR, NADZORNI ODBOR IN VODSTVO EKOLOŠKO RAZVOJNEGA SKLADA 
RS, D.D. 

Upravni Odbor Sklada 

Predsednik upravnega odbora: 

Marko Slokar, državni sekretar Ministrstva za okolje in prostor 

Člani upravnega odbora: 

Primož Komatar, Ministrstvo za finance 

Nikolaj Rožič, samostojni podjetnik 

Peter Suvorov, upokojenec 

Marjan Vezjak, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani 

Nadzorni odbor Sklada 
Predsednik nadzornega odbora: 

Anton Gantar, Envita 

Lani nismo imeli akademskih nazivov! Verjetno velja pravilo - vsi ali nobeden. 

Člani nadzornega odbora: 

Viktor Grilc, Kemijski inštitut Ljubljana 

Jurij Kumer, Kmetijski zavod Ljubljana, oddelek Kranj 

Milena Marega, Regionalni center za okolje za Srednjo in Vzhodno Evropo 

Dušan Plut Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 

Bernarda Podlipnik, Komunala Radovljica 

Danijel Aleksander Podpečan, Cinkarna, Metalurško kemična industrija Celje 

Vesna Smaka Klncl, Mestna občina Maribor, Zavod za varstvo okolja 

Miran Veselič, Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje 

Silvester Vončina, Projekt Nova Gorica 

Vodstvo Sklada 
Ljubo Žužek, direktor 

Maja Verbek, pomočnica direktorja za upravljanje Sklada 

Darko Koporčič, pomočnik direktorja za uvajanje projektov 

Vesna Vidič, pomočnica direktorja za spremljanje realizacije projektov 

Janko Kramžar, pomočnik direktorja za finance 
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GOSPODARSKA GIBANJA IN POLITIKA VARSTVA OKOLJA V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Gospodarska gibanja v RS 
V letu 1999 je gospodarska rast v Sloveniji dosegla 4,9%, fizični obseg proizvodnje se je znižal za 0,5%. 
Država je v preteklem letu zaradi uskladitve predpisov z EU sprejela vrsto novih sistemskih zakonov, nov devizni 
zakon, Zakon o bankah, Zakon o finančnem poslovanju, v veljavo je stopil Zakon o davku na dodano vrednost. 
Za leto 1999 je značilno nadaljevanje restriktivne kreditno-monetame politike ter neskladje med rastjo tečaja DEM, 
stopnjo rasti domačih cen kot osnove za obračun revalorizacije kapitala in temeljno obrestno mero kot osnove za 
revalorizacijo virov in naložb. 
Inflacija, merjena z indeksom cen življenjskih potrebščin, je v letu 1999 znašala 8,0%, kar pomeni povečanje v 
primerjavi z letom prej (leta 1998: 6,5%), medtem ko je rast deviznega tečaja še naprej zaostajala za rastjo inflacije, 
saj je tečaj DEM glede na leto poprej porasel le za 4,6%. Kumulativni indeks TOM, izračunan kot aritmetično 
povprečje indeksa cen na drobno, je prvo polovico leta naraščal zmerno, toda v drugi polovici leta je bila rast hitrejša in 
se je ustavila na ravni 6,2%. 
V letu 1999 je bilo prisotno zaostrovanje konkurence med bankami, kar je vplivalo na znižanje tako aktivnih kot 
pasivnih obrestnih mer, vendar so le-te v drugi polovici leta po uvedbi Zakona o davku na dodano vrednost (DDV) in 
povečanju povpraševanja po kreditih ponovno porasle. 
V začetku leta 2000 je Državni zbor sprejel Zakon o javnih skladih. Skladno s tem zakonom bo Sklad uvrščen med 
javne finančne sklade, za katere je značilno, da so ustanovljeni z namenom vzpodbujanja razvoja na določenem 
področju. 

Nacionalni program varstva okolja 
16. septembra 1999 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Nacionalni program varstva okolja (NPVO), ki je 
pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO). Program je nedvomno najpomembnejši planski in strateški 
dokument, s katerim država določa politiko varstva okolja in jo na njegovi podlagi tudi izvaja. 
Osnovni cilj NPVO je boljše okolje za življenje v RS ter uveljavitev okolja kot omejitvenega in spodbujevalnega 
dejavnika razvoja. Prednostna usmeritev NPVO je uveljavitev trajnostnega razvoja, ki pomeni nujno vključevanje 
okoljskih vsebin v vse sektorje. 
Osem mesecev po sprejemu NPVO v parlamentu se program izvaja na vseh področjih, v skladu z razpoložljivimi 
sredstvi. Skoraj v celoti se NPVO pokriva z aktivnostmi, ki jih na področju varstva okolja zahteva EU. Iz ocene 
približevanja evropski okoljski zakonodaji po posameznih sektorjih je največji delež stroškov namenjen varstvu voda in 
ravnanju z odpadki {84% vseh stroškov), kar sta tudi dve od treh osnovnih usmeritev NPVO. 

Osnovna naloga na zakonodajnem področju je transpozicija EU direktiv v slovenski pravni red, kar poteka v skladu z 
Nacionalnim programom za prevzem pravnega reda EU. S številnimi zakoni, podzakonskimi akti in pravilniki, 
sprejetimi in pripravljenimi v letu 1999 ter v začetku 2000, je ministrstvo že skorajda v celoti sprejelo predpise na obeh 
najpomembnejših področjih, skladno z ureditvijo v EU. 
Na Ministrstvu za okolje in prostor pričakujejo, da bo celotna okoljska zakonodaja prevzeta do konca leta 2002. 
Izvajanje ukrepov na področju politike in zakonodaje spremljajo številne investicijske aktivnosti, ki imajo pomembno 
vlogo pri realiziranju novega okoljskega pravnega reda. 
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PROGRAMI KREDITIRANJA EKOLOŠKO RAZVOJNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

V letu 1999 smo na Ekološko razvojnem skladu Republike Slovenije občutili povečano zanimanje za razpoložljiva 
sredstva programov kreditiranja. Vse bolj nujne prilagoditve zahtevam Evropske unije na področju varovanja okolja so 
zaznavne tudi v slovenskih javnih službah in gospodarstvu. O tem priča povečano število naložb doma in tudi v tujini. 
Okolje postaja pomemben dejavnik oziroma sestavni del poslovanja, predvsem v industriji, transportu, kmetijstvu, 
turizmu in energetiki. Vse več evropskih podjetij prostovoljno izdaja letna poročila o ravnanju z okoljem. V njih 
seznanjajo širšo zainteresirano javnost s kakovostnimi in količinskimi podatki o učinkih podjetja na okolje. Ob 
ocenjevanju uspešnosti petega akcijskega programa Evropske unije za okolje so bila pohvaljena prizadevanja 
industrije v Evropski uniji pri vključevanju okoljske problematike v sklop širšega poslovanja ter pozitivni učinki teh 
prizadevanj. 

Sklad je v letu 1999 objavil po en razpis v vsakem izmed treh programov (lokalna infrastruktura, okoljske naložbe 
gospodarskih družb in zmanjšanje onesnaževanja zraka). Sredstva so bila investitorjem nenehno na voljo, saj so si 
razpisi sledili brez presledkov. Le-ti so jih s pridom izkoristili, in brez dvoma lahko zapišemo, da je bilo za Sklad leto 
1999 doslej najuspešnejše. 

V letu 1999 smo v Skladu v vseh treh programih kreditiranja podelili 4,247 milijarde SIT kreditov: za lokalno 
infrastrukturo 1,546 milijarde SIT za 36 kreditov, za okoljske naložbe 2,218 milijarde SIT za 32 kreditov ter za 
zmanjšanje onesnaževanja zraka 483 milijonov SIT za 432 investicij. 
Z dosedanjim odzivom na vse naše razpise smo zelo zadovoljni, saj smo od začetka delovanja Sklada do 31.12.1999 
dodelili 11,262 milijarde SIT kreditov za 4.949 projektov, od tega je bilo 4.666 kreditov namenjenih fizičnim osebam ter 
283 kreditov pravnim osebam. 
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PROGRAM KREDITIRANJA LOKALNE INFRASTRUKTURE 

Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije je v letu 1999 razširil področje kreditiranja programa lokalne infrastrukture. 
Ob namenih, razpisanih v preteklih letih (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z 
odpadki, izgradnja naprav za ogrevanje z uporabo biomase, izgradnja omrežij daljinskega ogrevanja ter nabava novih, 
okolju prijaznejših vozil mestnega in primestnega prometa), je omogočil še možnost kreditiranja za namen javne snage 
in čiščenja javnih površin, urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin ter za pregledovanje, nadzorovanje 
in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka. 

V letu 1999 smo razdelili sredstva za izvedbo 36 investicij: 

Namen kreditiranja Znesek črpanega kredita Delež Število investicij 
 v milijonih SIT v%  
Javni potniški promet 437,4 28 2 
Odpadki 281,3 18 5 
Kanalizacija 250,0 16 9 
Vodooskrba 227,6 15 13 
Omrežja < 163,2 11 4 
Urejanje javnih površin 125,3 8 1 
Čistilne naprave 61^2 4 2 
Skupaj 1.546,0 100 36 

jg% Odpadki 

7 investicij se je pričelo že v letu 1998 in so se v letu 1999 zaključile, dd tega je bilo 5 investicij v vodooskrbo (vodovodi 
so bili zgrajeni na območju občin Brežice, Domžale in Tolmin), ena v rekonstrukcijo kanalizacije v Bovcu in ena v 
izgradnjo plinovodov v občini Luče.29 investicij s sredstvi Sklada pa se je izvajalo samo v letu 1999. 

Največ investicij (po 8 na vsakem področju) je bilo v izgradnjo kanalizacijskega omrežja in izgradnjo 
vodovodovJzgradnja kanalizacijskega omrežja je potekala v občinah Domžale, Moravske Toplice, Grosuplje, Žalec in 
Kobilje, v Murski Soboti so zgradili kolektor. 7 investicij je že zaključenih. Skupaj z investicijo, ki je bila dokončana v 
letu 2000, je postavljenih 18.695 m cevi. 

Investicije so bile v glavnem namenjene ureditvi odvajanja odpadnih voda v naseljih, kjer se odpadne fekalne vode 
stekajo v individualne greznice in od tod v ponikalnice, kar predstavlja potencialno nevarnost za okolje. Ureditev 
predstavlja večinoma izgradnjo ločenega kanalizacijskega sistema, tako da se meteorne vode odvajajo v vodotoke po 
meteornih kanalih, fekalne vode pa po kanalizaciji v čistilno napravo. Učinek teh investicij je v zaščiti vodnih virov in 
zmanjšanju onesnaževanja podtalnice. 
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Vodovode so gradili v občinah Novo mesto, Vrhnika, Velenje, Domžale in Grosuplje: 6 investicij je že zaključenih, 
izgradnja 2 vodovodov pa se zaključuje v letu 2000. Investicije omogočajo nadomestitev oporečnih in zagotovitev 
kakovostnejših virov pitne vode, odpravo lokalnih zajemov pitne vode, izgradnjo vodohranov, zaradi zmanjšanja izgub 
pitne vode na sistemu pa tudi obnovo vodovodnega sistema z zamenjavo obstoječega omrežja. Z realizacijo naštetih 
investicij bo zgrajenih 21.074 m novih vodovodov, 433 m vodovodov bo obnovljenih, zgrajenih bo 6 črpališč s skupno 
zmogljivostjo 40 m3/h in več vodohranov s skupnim volumnom 360 m3, 

Sledijo investicije na področju ravnanja z odpadki, ki jih je bilo v ietu 1999 pet: 3 investicije v nabavo komunalnih 
vozil, opreme in posod za odpadke, ena v nadvišanje odlagališča in ena v sanacijo ter zapiranje odlagališča. 3 
investicije so že zaključene, dve bosta dokončani v letu 2000. 
Sklad je s krediti podjetjem, ki opravljajo gospodarsko javno službo odvoza komunalnih odpadkov na območju 
Ljubljane, Laškega in Lendave, omogočil obnovo in posodobitev voznega parka (15 okolju prijaznejših smetarskih vozil 
z motorji EURO 2, manjšo porabo goriva, manjšimi emisijami v zrak, ki so manj hrupna, imajo večjo prostornino in 
sposobnost močnejšega stiskanja odpadkov) ter nabavo 260 posod za ločeno zbiranje odpadkov. 
Nadvišanje deponije v Ljubljani je omogočilo dodatnih 293.000 m3 deponijskega prostora. Pri sanaciji odlagališča 
Podhum je učinek investicije ob povečanju deponijskega prostora za 26.000 m3 predvsem v zajemu in čiščenju 
izcednih vod (10m3 dnevno) na rastlinski čistilni napravi. 

V treh občinah Velenje, Trbovlje in Šoštanj so investirali v izgradnjo omrežja daljinskega ogrevanja. Vse tri investicije 
so se zaključile v letu 1999. 2 investiciji sta bili namenjeni izgradnji novega omrežja daljinskega ogrevanja 
(postavljenih je bilo 7.064 m toplovodov), ena pa v rekonstrukcijo že obstoječega omrežja (1.126 m obnovljenih 
toplovodov in obnovljena izolacija na 3.450 m toplovoda). Učinek teh investicij je ob izboljšanju oskrbe s toplotno 
energijo, predvsem v zmanjšanju obremenitev okolja s produkti izgorevanja. To pomeni zmanjšanje emisij dušikovih 
oksidov, ogljikovodikov in ogljikovega monoksida v zrak zaradi eliminacije individualnih kurišč. 

V letu 1999 so zgradili 2 čistilni napravi; v občini Metlika z zmogljivostjo 600 populacijskih enot in v občini Moravske 
Toplice z zmogljivostjo 2.000 populacijskih enot, kar predstavlja skupno zmanjšanje obremenitev za 2.600 
populacijskih enot. Skupna količina očiščene odpadne vode je 143.000 m3 letno. 

Sklad je odobril kredite tudi za 2 investiciji v nakup 28 okolju prijaznih avtobusov z motorjem EURO 2. 2 avtobusa 
sta bila nabavljena za potrebe mestnega prometa v občini Koper, 5 avtobusov za potrebe mestnega in primestnega 
prometa v občini Piran in 21 avtobusov za opravljanje primestnega prometa na območju Maribora. 

Motorni promet ima zaradi velikih emisij in nizke višine izpustov ob individualnih kuriščih zelo velik vpliv na 
onesnaženost zraka v mestih. Zamenjava iztrošenih vozil potniškega prometa s sodobnimi avtobusi zmanjšuje 
obremenjevanje ozračja z emisijami strupenih snovi in toplogrednih plinov (dušikovi oksidi, ogljikovodiki, ogljikov 
monoksid in delci). Posredni okoljski učinek teh investicij pa je nedvomno prispevek k obvladovanju naraščanja 
osebnega prometa, ki ima največji negativni vpliv na onesnaženost zraka v mestih in je povzročitelj visokih 
koncentracij ozona. 

Za urejanje javnih površin je Sklad omogočil nakup enega vozila ter 6-ih plugov za zimsko službo, 6-ih posipalnikov 
za zimsko soljenje in enega pometalnega stroja. 
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PROGRAM KREDITIRANJA OKOLJSKIH NALOŽB 

Velik del slovenskega gospodarstva se v procesu pridruževanja Slovenije Evropski uniji in v procesu postopnega 
prevzemanja njene zakonodajne ureditve na področju okolja, predvsem uveljavitve smernice IPPC - 96/91/EEC o 
celovitem preprečevanju in nadzoru nad onesnaževanjem, sooča s povečanimi naložbenimi zahtevami na področju 
okolja. Tem zahtevam se pridružujejo tudi potrebe po večji preglednosti in urejenosti okoljskega poslovanja, po večji 
obvladljivosti in nadzoru nad tehnološkimi procesi ter potrebe po boljšem sodelovanju z javnostmi. 

Za obvladovanje okoljske problematike vedno več gospodarskih družb uporablja sisteme ravnanja z okoljem oziroma 
usmeritve standarda ISO 14001 - Sistemi ravnanja z okoljem. Povečuje se osveščenost podjetij do okoljske 
problematike na vseh ravneh, predvsem na nivojih odločanja in poslovanja. 

Ob večjem zanimanju gospodarskih družb za kredite smo na Skladu opazili tudi kakovosten premik okoljskih naložb 
gospodarstva, in sicer od reševanja okoljske problematike z naložbami v »end of pipe tehnologije« k bolj 
sistematičnemu ter celovitemu pristopu in uvajanju najboljše razpoložljive tehnologije oziroma »Best Available 
Techniques - BAT«. Pri tem izboru je, ob primerni kakovosti izdelkov, okolje bistven dejavnik v izbiri tehnologije. 

V letu 1999 smo v programu kreditiranja okoljskih naložb na Skladu financirali 32 investicij v okoljske projekte 
gospodarstva: 

Namen kreditiranja Znesek porabljenega 
kredita v milijonih SIT 

Delež v % Število 
investicij 

Naprave in tehnologije varstva okolja 346,75 15 8 
Okolju prijaznejše tehnologije 1.568,48 71 16 
Realizacija ekoloških sanacijskih 
programov 

303,22 14 8 

Skupaj 2.218,45 100 32 

RufeaogA stoioitth Naora*« fchnaog.* 

1«% 

tahrsafOSij* 
71% 
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V letu 1999 so potekale tri investicije v naprave in tehnologije varstva okolja s klasičnim reševanjem okoljskih 
obremenitev na zaključku proizvodnega procesa. Investicije naj bi bile predvidoma zaključene v letu 2000. 
IMP Livar Ivančna Gorica z izgradnjo odpraševalne naprave za emisije iz kupolnih pečeh na lokaciji v IvanČni Gorici 
investira v zmanjšanje količine emisij prahu v zrak. V livarni BELT, na lokaciji v Črnomlju, izvajajo rekonstrukcijo 
odsesovalne - filtme naprave na kupolnih pečeh. Industrija gradbenega materiala iz Zagorja pa posodablja sistem 
regulacije in vodenja peči ter investira v izgradnjo in rekonstrukcijo čistilnih naprav odpadnih plinov, s tem pa posredno 
zmanjšuje emisije odpadnih plinov. 

V Sloveniji je vse več investicij, ki s celovitim pristopom urejajo okoljsko problematiko.S kreditiranjem okolju 
prijaznejših tehnologij in izdelkov smo pri njihovi izvedbi posredno sodelovali tudi mi. 
V Cometu Zreče so z investicijo v objekt termične obdelave s čistilno napravo ob gradnji objekta za termično 
obdelavo bakelitnih rezalk (tunelna peč) investirali tudi v čistilno napravo, ki odpravlja prekomerne emisije 
v zrak. 
Po izvedbi prve investicijske faze doslej največjega slovenskega projekta za daljinsko ogrevanje, ki kot gorivo izkorišča 
lesno biomaso in za katerega so bila že odobrena sredstva Sklada, je družba Engo Gornji Grad ponovno zaprosila za 
kreditna sredstva za izvedbo še druge faze naložbe. Investicija je uresničila samozadostnost lokaine skupnosti pri 
preskrbi z gorivom, zmanjšala je obremenitev cest s transportom nevarnih snovi ter odprta nekaj delovnih mest 
V Colorju, d.d., v letu 2000 zaključujejo postavitev nove linije za proizvodnjo praškastih premazov v prostorih opuščene 
proizvodnje premazov na osnovi topil. Proizvodnja praškastih premazov pomeni novost v paleti izdelkov Coiorja in ima 
z okoljevarstvenega vidika pomen tako za Color kot tudi za uporabnike praškastih premazov. Z investicijo bo Cotor 
zmanjšal predvsem delež porabe organskih topil v proizvodnem procesu, tako v svoji lastni proizvodnji kot tudi pri 
uporabnikih, ki bodo tako prešli na najsodobnejše postopke lakiranja s praškastimi premazi. 
V Gorenju, d.d., Velenje so se odločili za zamenjavo starih mokrih postopkov lakiranja z napravami za prašno 
lakiranje, v proizvodnjo pralnih aparatov so vpeljali prašno lakiranje.Toje bila za podjetje že druga tovrstna investicija. 
V Lesni tovarni ivemih plošč Otiški Vrh so posodobili obstoječe tehnologije proizvodnje ivemih plošč, s čimer so 
izboljšali izrabo surovin. Naložba je omogočila uporabo manjvrednega in odpadnega lesa. 
S sredstvi Sklada je podjetje Finali iz Portoroža kupilo gradbene stroje, ki izpolnjujejo EURO norme glede emisij v zrak. 
V Lesni, tovarni pohištva Pameče, poteka rekonstrukcija lakirnice vratnih kril, s katero želijo postopno ukiniti uporabo 
klasičnih lakov oziroma izvesti zamenjavo teh lakov z UV utijujočimi laki brez topil oziroma vodotopnimi laki. 
S preselitvijo proizvodnje na novo lokacijo v Sinjo Gorico, v nove prostore, je podjetje Unichem - proizvodnja kemičnih 
izdelkov, zadostilo vsem zakonskim predpisom in primemo uredilo tako rokovanje z nevarnimi snovmi kot tudi 
skladiščenje le-teh. 

VIPAP Videm Krško nadaljuje realizacijo svojega ekološko sanacijskega programa z modernizacijo enega izmed 
štirih papirnih strojev. Glavni učinki te investicije bodo v manjši porabi vode, manjši obremenitvi odpadnih voda z 
organskimi snovmi ter v večji porabi starega papirja v proizvodnji. V letu 1999 so izvedli tudi zamenjavo površinskih 
hladilcev, s čimer so znižali stopnjo organskega onesnaženja odpadne vode in zmanjšali količino tehnološke vode, 
potrebne za hlajenje. 

PHARE projekt "Okoljevarstvene gospodarske naložbe" 

V okviru PHARE projekta "Okoljevarstvene gospodarske naložbe" se je 6 investicij pričelo že v letu 1998 in 14 v letu 
1999. Projekt je Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije izvedel v sodelovanju s programom PHARE. Evropska 
unija je za projekt namenila 4 milijone evrov nepovratnih sredstev, prav toliko je za izvajanje projekta zagotovil Sklad. 
V skupnem projektu smo gospodarskim družbam ponudili pomoč pri investicijah v okolje v obliki kreditov z nizko 
obrestno mero (TOM + 2) in pod ugodnimi pogoji odplačevanja. Sredstva so predstavljala pomemben zunanji dejavnik 
pospeševanja financiranja izboljšav v okolje. Razdeljena so bila po kriterijih izbranih prioritet v Nacionalnem programu 
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varstva okolja ter na osnovi uresničevanja zahtev Evropske unije. Varstvo okolja je namreč eden od pogojev 
vključevanja in predstavlja gibalo nemotenega razvoja. Ob denarnih sredstvih za izvajanje programa kreditiranja 
okoljskih naložb je bil PHARE projekt pomemben tudi s stališča krepitve sposobnosti Sklada za izvajanje instrumentov 
pristopne pomoči Evropske unije. 

Projekt smo po dveh letih izvajanja uspešno zaključili oktobra 1999. Za investicije v izgradnjo in rekonstrukcijo čistilnih 
naprav in/ali kanalizacijskih omrežij, rekonstrukcijo obstoječihpostrojenj, izgradnjo oziroma nakup nadomestnih 
tehnologij ter realizacijo ekoloških sanacijskih programov smo štirinajstim gospodarskim družbam, med njimi enemu 
javnemu podjetju, dodelili 20 kreditov v skupnem znesku 1,589 milijarde SIT. 
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Nekoliko bolj podrobno predstavljamo enega izmed projektov na področju varovanja voda. 

Projekt čistilne naprave v podjetju GROUP TOMOS iz Kopra 

Da bi zmanjšali emisije okolju škodljivih snovi v tehnološki odpadni vodi in porabo sveže vode oziroma 
znižali stroške poslovanja, so se v podjetju GROUP TOMOS Koper odločili za prenovo obstoječe 
čistilne naprave. Investicijo so izvedli s pomočjo PHARE programa v okviru projekta »Okoljevarstvene 
gospodarske naložbe« pri Ekološko razvojnem skladu Republike Slovenije. Uporabljene tehnološke 
rešitve omogočajo podjelju okolju prijazno proizvodnjo in izboljšanje konkurenčnosti na evropskih trgih. 
V ekološkem sanacijskem programu podjetja tudi ocenjujejo, da je izvedba projekta prenove čistilne 
naprave pogoj in priložnost za nadaljnji razvoj podjetja. 

Pri tehnoloških procesih površinske obdelave, galvanske zaščite, lakiranja itd. nastajajo v podjetju 
GROUP TOMOS velike količine odpadnih tehnoloških vod, in sicer izpime vode ter izrabljene kopeli - 
koncentrati. Snovi, ki jih vsebujejo (cianidi, krom, težke kovine), delujejo škodljivo na floro in favno in so 
zelo strupene za mikroorganizme v komunalnih bioloških čistilnih napravah, zato jih je potrebno pred 
izpuščanjem v kanalizacijo očistiti. Obstoječa klasična pretočna čistilna naprava zaradi tehnološke 
zastarelosti in dotrajanosti ni dosegala zakonsko predpisanih normativov za odvajanje odpadne vode v 
kanalizacijo. Poleg tega so v podjetju za tehnološke procese iz vodovoda črpali velike količine pitne 
vode, ki so jo po uporabi v proizvodnji in »oporečnem čiščenju« v celoti izpuščali v kanalizacijo. 

Zaradi tega so posodobili in dopolnili obstoječi sistem za primarno fazo čiščenja odpadne tehnološke 
vode, dogradili sistem za čiščenje tehnološke vode s postopkom reverzne osmoze in za vračanje 
tehnološke vode v proces proizvodnje ter postavili opremo za sekundarno fazo čiščenja in šaržno 
obdelavo koncentratov. 

Izboljšana tehnologija čiščenja odpadnih vod je podjetju GROUP TOMOS omogočila doseganje 
zakonskih normativov za emisije škodljivih snovi v okolje ter znižanje nevarnostnega potenciala. 
Zapiranje kroga čiščenja tehnološke odpadne vode do stopnje, ki omogoča ponovno uporabo v 
proizvodnem procesu, je prispevalo k 75% zmanjšanju porabe pitne vode. Tako GROUP TOMOS črpa 
iz vodovoda 85 000 m3/leto vode manj, kar za območje, deficitarno s pitno vodo, ni zanemarljiva 
količina. 
Bistveno manjša poraba pitne vode ter zmanjšanje količin odpadnih vod in emisij škodljivih snovi, ki jih 
odvajajo v kanalizacijo prispevajo k izboljšanju stanja vodnega okolja in s tem uresničevanju 
Nacionalnega programa varstva okolja oziroma smernic Evropske unije. 

čistilna naprava redno obratuje od junija 1999. Skupna višina investicije je znašala 229 milijonov SIT, 
od tega je znašal kredit Sklada 145,6 milijona SIT. 
Zmanjšanje porabe pitne vode oziroma količine odpadnih vod, ki jih odvajajo v javno kanalizacijo, 
prispeva tudi k ugodnim ekonomskim učinkom investicije. Investicija se bo zaradi nižjih stroškov za vodo 
ter kanalščino, s čimer bodo prihranili 50 milijonov SIT letno, povrnila v petih letih. 
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PROGRAM ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA ZRAKA 

Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije že od leta 1995 dodeljuje ugodne kredite za prehod z 
uporabe okolju škodljivih trdnih in težkih tekočih goriv na okolju prijazne vire energije. Temu osnovnemu 
namenu smo v letu 1999 dodali tudi možnost kreditiranja okolju prijaznejših ogrevalnih sistemov v 
novogradnjah. Javni razpis v znesku 1 miiijardo SIT je bil objavljen v marcu, sprejemanje vlog in 
odobravanje kreditov pa je potekalo neprekinjeno. V letu 1999 smo dvakrat znižali obrestno mero, in 
sicer na DEM + 4,91% oziroma DEM + 4,29 % letno, kar so doslej najnižje obrestne mere Sklada z 
devizno klavzulo. Ob ugodni obrestni meri je privlačna tudi dolga odplačilna doba (do 6 let za občane in 
samostojne podjetnike in do 10 let za pravne osebe). 

Kredit lahko pridobi vsak lastnik ali uporabnik obstoječega stanovanjskega ali poslovnega objekta na 
ozemlju Republike Slovenije, ki sedaj za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode uporablja 
premog, drva, mazut ali odpadna olja ter želi preiti na uporabo zemeljskega plina, utekočinjenega 
naftnega plina, ekstralahkega kurilnega olja ali daljinskega ogrevanja. Kredit lahko pridobijo tudi 
investitoni, ki želijo namestiti sisteme za izkoriščanje obnovljivih virov energije (toplotne črpalke, solarni 
sistemi, daljinsko ogrevanje z uporabo biomase). 
Za dodelitev kredita pridejo v poštev tudi objekti v gradnji in objekti, v katerih se za ogrevanje že 
uporablja ekstralahko kurilno olje, če gre za prehod na čistejši vir energije (plin, daljinsko ogrevanje, 
obnovljivi viri energije). Kredita ni mogoče porabiti za naprave, ki še naprej omogočajo uporabo okolju 
škodljivih goriv. 

.»n. 
V letu 1999 smo v Skladu podelili 432 kreditov v skupni vrednosti 483 milijonov SIT. Do 31.12.1999 je 
bilo po vsej Sloveniji dodeljenih 4.666 kreditov občanom in 59 kreditov pravnim osebam, v skupnem 
znesku 3,6 milijarde SIT, največ za prehod na uporabo zemeljskega in utekočinjenega naftnega plina. S 
tem se je po oceni Sklada in navedbah kreditojemalcev zmanjšala poraba okolju škodljivih goriv za 
ekvivalent več kot 17.000 ton premoga. 
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RAČUNOVODSKI IZKAZ) 

Bilanca stanja 31.12.1999 

SREDSTVA 

Denar v blagajni in stanje na računu 
Posojila bankam 
Posojila strankam, ki niso banke 
Tržni vrednostni papirji 
Neopredmetena dolgoročna sredstva 
Opredmetena osnovna sredstva 
Druga sredstva 
Nevračunani stroški in nezaračunani prihodki 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

Obveznosti do bank 
Obveznosti do strank, ki niso banke 
Druge obveznosti 
Vnaprej vračunani stroški in neobračunani prihodki 

Dolgoročne rezervacije 
Vpisani kapital 
Rezerve 
Revalorizacijski popravek kapitala 
Preneseni čisti dobiček prejšnjih let 
Čisti dobiček ali izguba poslovnega leta  

 v tisoč SIT 
31.12.1999 31.12.1998 
15.520.114 13.300.512 

203.399 159.326 
3.127.437 2.808.435 

10.998.242 7.875.354 
1.026.540 2.328.665 

617 0 
10.609 10.229 

130.913 96.962 
22.357 21.541 

15.520.114 13.300.512 

2.963.181 2.584.503 
788.693 377.287 

14.525 13.340 

26.774 29.322 
44.896 194.004 

7.878.590 7.272.258 
1.398.021 1.209.491 
2.347.192 1.579.445 

0 0 
58.242 40.862 
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Izkaz uspeha za leto 1999 
v tisoč SIT 

Leto 1999 Leto 1998 
Prihodki od obresti in podobni prihodki 547.086 460.833 
Odhodki za obresti in podobni odhodki -87.316 -86.217 
Čiste obresti in podobni prihodki 459.770 374.616 

Prihodki iz vrednostnih papirjev 167.805 74.394 

Prejete provizije 24.149 22.679 
Dane provizije -7.467 -10.704 
Čiste provizije 16.682 11.975 

Drogi prihodki od poslovanja 0 0 

Splošni upravni stroški -174.450 -135.045 
Amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 
sredstev -6.695 -5.275 
Drogi odhodki poslovanja -392.094 -179.506 
Popravki vrednosti terjatev -194.709 -242.720 
Droge dolgoročne rezervacije 0 -20.108 
Prihodki zaradi odprave rezervacij 163.891 153.809 

Dobiček / izguba iz rednega poslovanja 40.200 32.140 

Izredni prihodki 19.280 9.101 
Izredni odhodki -1.238 -379 
Izredna izguba / dobiček 18.042 8.722 

Skupaj dobiček ali izguba 58.242 40.862 

Dobiček ali izguba v poslovnem letu 58.242 40,862 
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Izkaz finančnih tokov od 1.1. do 31.12.1999 
v tisoč SIT 

PRITOKI SREDSTEV 

Začetno stanje denarja v blagajni in na žiro računu 

Pritoki kapitalskih sredstev skupaj 
- vpisani kapital 
-rezerve 
- dolgoročne rezervacije 
- revalorizacijski popravek kapitala 
- preneseni čisti dobiček 
- Čisti dobiček ali izguba poslovnega leta 

Pritoki drugih sredstev skupaj 
- obveznosti do bank 
- obveznosti do strank, ki niso banke 
- druge obveznosti 
- vnaprej vračunani stroški in neobračunani prihodki 

ODTOKI - UPORABA SREDSTEV 

Uporaba kapitalskih sredstev skupaj 
- neopredmetena dolgoročna sredstva 
- opredmetena osnovna sredstva 

Uporaba drugih sredstev skupaj 
- posojila bankam 
- posojila strankam, ki niso banke 
- tržni vrednostni papirji 
• druga sredstva 
- nevračunani stroški in nezaračunani prihodki 

Končno stanje denarja 

RAZLIKE MED UPORABO IN PRITOKOM SREDSTEV 
Večja ali manjša uporaba kapit. sredstev od njihovega pritoka 

Večja ali manjša uporaba drugih sredstev od 
njihovega pritoka 
Povečanje ali zmanjšanje denarja  

Leto 1999 

171.434 

648.380 
53.640 
96.609 

-163.852 
647.709 

0 
14.274 

560.383 
182.256 
382.732 

171 
-4.776 

220 
617 

-397 

1.176.578 
105.561 

2.524.361 
-1.479.104 

26.582 
-822 

203.399 

Leto 1998 
1.380.197 3.293.026 

184.134 

2.170.936 
947.966 
901.711 

-126.721 
411.300 

-2.729 
39.409 

937.956 
545.555 
377.287 

-3.211 
18.325 

1.380.197 3.293.026 

4.486 
0 

4.486 

3.129.214 
1.082.923 

846.789 
1.118.171 

60.206 
21.125 

159.326 

-648.160 2.166.450 

616.195 
31.965 

-2.191.258 
-24.808 
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PREDSTAVITEV POSLOVANJA EKOLOŠKO RAZVOJNEGA SKLADA RS, D.D. 

1. RAČUNOVODSKE USMERITVE 
a) Osnova za prikaz računovodskih izkazov 
Pri izkazovanju in vrednotenju postavk uporablja Sklad določila slovenskih računovodskih standardov 
(SRS), št. 31. Računovodske rešitve v bankah, posebnosti, značilne izključno za delovanje Sklada, so 
opredeljene v statutu Sklada. Te posebne rešitve se nanašajo na oblikovanje kapitala Sklada, zaščito 
pred tveganji poslovanja in na uporabo sredstev. 

b) Revalorizacija 
Sklad je do uveljavitve Zakona o nadomestitvi indeksa drobnoprodajnih cen z indeksom življenjskih 
potrebščin, to je do 24.01.1999, osnovna sredstva, kapital in rezerve revaloriziral z uporabo indeksa 
drobnoprodajnih cen, od 25.01.1999 pa z uporabo indeksa življenjskih potrebščin. Ta je za leto 1999 
znašai 107,6. Tolarska posojila in vrednostni papirji se revalorizirajo z uporabo temeljne obrestne mere 
in se vključujejo v revalorizacijsko podbiianco. Rezultat revalorizacijske podbilance je vključen v izkaz 
uspeha tekočega leta. 

c) Opredmetena osnovna sredstva 
Opredmetena osnovna sredstva se revalorizirajo z uporabo indeksa rasti cen življenjskih potrebščin na 
nabavno vrednost in na popravek vrednosti. 
Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. 

d) Krediti in popravek vrednosti 
Posojila strankam, ki niso banke, se revalorizirajo s temeljno obrestno mero oz. z rastjo DEM v skladu s 
pogodbo. 
Popravek vrednosti dvomljivih in spornih terjatev je Sklad oblikoval deloma kot popravek vrednosti 
posojil, deloma pa kot dolgoročno rezervacijo za morebitne izgube. Višina dolgoročnih rezervacij je bila 
odobrena s sklepom Vlade RS z dne 26.06.1996 in se je črpala v petih letih enakomerno, vsako leto 
20%. Popravek vrednosti oz. dolgoročna rezervacija sta se oblikovala na podlagi razvrstitve posojil, 
glede na njihovo kakovost. Pri razvrščanju posojil in oblikovanju rezervacij sta bila uporabljena Sklep o 
razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic in Sklep o višini in načinu 
oblikovanja rezervacij za zavarovanje pred potencialnimi izgubami bank in hranilnic. Svetovni dogodki v 
letu 1998 so vplivali na odločitev poslovodstva Sklada, da poveča oblikovanje splošnih rezervacij s 
predpisanega 1% na 3%. 

e) Naložbe v tržne vrednostne papirje 
Tržni vrednostni papirji so vrednoteni po revalorizirani nakupni oz. po tržni vrednosti, če je ta nižja. 

0 Osnovni kapital in rezerve 
Osnovni kapital je izkazan v nominalni vrednosti in se povečuje v skladu s statutom, Zakonom o varstvu 
okolja, Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij, Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona 
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, na podlagi podeljenih koncesij za republiške javne službe 
na področju ravnanja z odpadki, Zakona o republiškem proračunu ter na osnovi drugih zakonskih 
podlag. 
Rezerve kot nenominirani kapital se oblikujejo v skladu z 10. členom statuta Sklada, ki določa, da se 
mora 25% prilivov kapitalskega značaja nameniti za oblikovanje rezerv, dokler te ne dosežejo 15- 
odstotnega deleža v kapitalu. 

g) Prihodki iz naslova obresti 
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Prihodki iz naslova obresti od danih kratkoročnih depozitov se izkazujejo po fakturirani realizaciji, 
medtem ko se prihodki od obresti od danih posojil izkazujejo po plačani realizaciji. Obračunane obresti 
se do njihovega plačila časovno razmejujejo. 

h) Davčne razmere 
Sklad po določilih 6. člena Zakona o davku od dobička pravnih oseb ni davčni zavezanec za 
nepridobitni del dejavnosti, ki jo opravlja. 
Sklad je bil davčni zavezanec po Zakonu o prometnem davku do 30.06.1999, po Zakonu o davku na 
dodano vrednost pa je bil za obdobje od 01.07.1999 do 31.12.1999 oproščen plačila davka na dodano 
vrednost. 

2. POSLOVANJE SKLADA V LETU 1999 

Sklad je v letu 1999 posloval uspešno. Kljub temu, da je finančni načrt za leto 1999 napovedoval 
izgubo, je posloval z dobičkom, ki je v primerjavi z letom 1998 porasel za 42%. Bilančna vsota se je 
povečala za 2.220 milijonov SIT oz. za 17%. Ta porast je manjši kot v preteklem poslovnem letu, kar je 
posledica manjših prilivov kapitalskega značaja in zaključka črpanja kredita Svetovne banke. Struktura 
naložb se je spremenila v prid povečanja naložb v osnovno dejavnost Sklada. V letu 1999 je nadaljeval 
z zniževanjem obrestnih mer, tako da je bila obrestna mera za posamezne projekte znižana tudi do 
TOM +1,5%. 
V kadrovski strukturi Sklada ni bilo pomembnejših sprememb. V novembru 1999 je Sklad za dobo 
enega leta zaposlil eno delavko, tako da je bilo konec leta 1999 zaposlenih 12 ljudi. Usposobljeni kadri 
in stabilna kadrovska zasedba sta porok uspešnosti poslovanja tudi v prihodnje. 
Sklad je v letu 1999 pospešeno dograjeval sistem vrednotenja okoljskih učinkov investicij ter dokončno 
vzpostavil enotno bazo podatkov za celotno poslovanje, ki omogoča racionalnejše poslovanje, 
učinkovitejše planiranje ter nadzor poslovanja. 
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3. POLITIKA NALOŽB IN OSNOVNA BILANČNA RAZMERJA 

tisoč 
SIT 

Zap. št. Vsebina Realizacija 
1999 

Str. v % Realizacija 
v 1998 

Str. v % Indeks 99/9 

1. Posojila bankam 3.127.437 21 2.808.435 22 111 

2. Posojila strankam, ki 
niso banke 

10.998.242 72 7.875.354 60 140 

- pravne osebe 9.656.929 6.219.411 155 

- samostojni 
podjetniki 

7.626 11.188 68 

- fizične osebe 1.864.080 1.999.947 93 

- popravek vrednosti 
dolqoroČnih posojil 

-530.393 -355.192 

3. Tržni vrednostni 
papirji 

1.026.540 7 2.328.665 18 40 

SKUPAJ 15.152.219 100 13.012.454 100 116 

3.1. Finančne naložbe Sklada 
Finančne naložbe Sklada, ki vključujejo posojila bankam, in naložbe v vrednostne papirje so se v letu 
1999 zmanjšale za 983 milijonov SIT ali za 20%, predvsem na račun zmanjšanja naložb v vrednostne 
papirje. Do zmanjšanja tovrstnih naložb je prišlo predvsem zaradi pričakovanih črpanj kreditov že 
razpisanih sredstev Sklada iz preteklih let in tekočega leta zaradi izboljšanj finančnih pogojev in večjega 
povpraševanja po sredstvih Sklada. 
Te, tako imenovane naložbe izven osnovne dejavnosti bi lahko opredelili kot kratkoročne likvidnostne 
presežke Sklada, do katerih prihaja iz naslednjih razlogov: 

- zaradi časovnega zamika od priliva razpoložljivih sredstev do porabe, ki sledi poteku investicij, kar 
zagotavlja namensko porabo sredstev; 
-zaradi tako imenovanih rezerviranih sredstev za nadaljnje financiranje projekta zmanjševanja 
onesnaževanja zraka. Sklad bo moral namreč po dokončnem črpanju kredita Svetovne banke 
predvidoma v letu 2000 vsa odplačila iz obstoječih kreditov za te namene skladno s pogodbenimi 
določili usmeriti v isti projekt. Obveznosti Sklada iz tega naslova znašajo na dan 31.12,1999 tolarsko 
protivrednost 15,2 milijona DEM oziroma 1.534 milijonov SIT. 

Poslovanje z bankami 

Naložbe bankam so se v letu 1999 povečale za 319 milijonov SIT ali za 11%. V celotni strukturi naložb 
predstavljajo naložbe bankam 21% in ostajajo približno na nivoju iz leta 1998. Kot kriterij pri plasmaju 
likvidnostnih presežkov v banke je Sklad upošteval obstoječe poslovno sodelovanje s posameznimi 
bankami in varnost naložb. Usmerjal je likvidne presežke v obliki kratkoročnih depozitov štirim bankam, 
in sicer Novi Ljubljanski banki, d.d., Novi Kreditni banki Maribor, d.d., in Banki Koper, d.d., terSKB, d.d. 
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Tržni vrednostni papirji 
V letu 1999 je prenehal veljati Zakon o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in 
zavarovalnih organizacij, po katerem je moral imeti Sklad za zagotavljanje varnosti svojega poslovanja 
najmanj 30% finančnih naložb, ki so plasirane izven osnovne dejavnosti, naložene v državnih 
vrednostnih papirjih. 
Naložbe v vrednostne papirje so se v letu 1999 iz že navedenih razlogov zmanjšale za 1.302 milijona 
SIT ali za 56%. V strukturi finančnih naložb Sklada je njihov delež padel na 7%. Med državnimi 
vrednostnimi papirji prevladujejo zadolžnice Ministrstva za finance ter obveznice RS. 

3.2. Naložbe v osnovno dejavnost Sklada 
Posojila strankam, ki niso banke, so se v letu 1999 povečale za 3.123 milijonov SIT ali za 40%. V celotni 
strukturi naložb predstavljajo 72%. 
Gre za dolgoročno dana posojila podjetjem, javnemu sektorju ter fizičnim osebam za namene varstva 
okolja. Glede na status posojilojemalca v strukturi posojil prevladujejo pravne osebe s 84%, sledijo 
fizične osebe s 16%. 
Na osnovi pogodb o opravljanju storitev spremljajo dana posojila Banka Koper, d.d., Nova Kreditna 
banka Maribor, d.d., in Nova Ljubljanska banka, d.d. Posojila so zavarovana z garancijami, hipotekami 
ali poroštvi, posojila prebivalstvu so zavarovana pri Zavarovalnici Triglav. 
Sklad je v letu 1999 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje posojil: 
- razpis za kreditiranje naložb v lokalno infrastrukturo; 
- razpis za zmanjšanje onesnaževanja zraka; 
- razpis za kreditiranje okoljskih naložb gospodarskih družb in drugih pravnih oseb. 
Skupni znesek razpisanih sredstev je v letu 1999 znašal 8.100 milijonov SIT, kar je za 25% več kot v 
letu 1998. Skupni znesek podpisanih pogodb v letu 1999 je 4.039 milijona SIT. Skupni znesek črpanih 
sredstev na osnovi razpisov iz leta 1999 in nezaključenih razpisov iz prejšnjih let je 4.247 milijona SIT, 
skupni znesek podpisanih, a še nečrpanih pogodb na dan 31.12.1999 znaša 678 milijonov SIT. 
V letu 1999 se je Sklad soočil z zmanjšanjem kapitalskih virov sredstev kot posledice zmanjševanja 
prilivov iz naslova kupnin glede na zaključek procesa lastninjenja in manjšega vplačila kapitala iz 
proračuna ter zaključkom črpanja kredita Svetovne banke, kar v tekočem letu še ni imelo vpliva na 
obseg naložb. Vendar bo moral Sklad v prihodnje, glede na potrebe po ekoloških vlaganjih, še posebej 
z vidika približevanja Evropski uniji, zagotoviti druge, dodatne vire financiranja, da bi ohranil potreben 
nivo investicij. 

Z uresničevanjem zastavljene naložbene politike je zagotavljal doseganje temeljnih ciljev poslovanja; 
- čim večji obseg dodeljenih posojil pod ugodnimi pogoji na področju varstva okolja; 
- ohranjanje realne vrednosti kapitala; 
- pokrivanje stroškov poslovanja z ustrezno donosnostjo naložb; 
• vključevanje v proces zniževanja realnih obrestnih mer, skladno s sklepi Ministrstva za finance RS. 

4. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV SKLADA 

Sklad dodeljuje posojila in izdaja garancije izključno na osnovi javnih razpisov, na način in pod pogoji, 
določenimi v pravilniku. 
Na osnovi naložbene politike Sklada, ki jo sprejme upravni odbor Sklada in potrdi Vlada RS, sprejme 
upravni odbor Sklada besedilo javnih razpisov, v katerih podrobno določi: 
- predmet razpisa oz. vrsto projektov za financiranje, 
- višino razpoložljivih sredstev, 
- pogoje za pridobitev posojila, 
- instrumente zavarovanja, 
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- vsebino vlog za pridobitev posojila, 
- prioritete pri dodeljevanju posojil, 
- rok za oddajo vlog, 
- način predložitve vlog, 
- pogoje za presojo vlog, 
- izbiro vlog, 
- postopek pritožb, 
- čas, v katerem bodo kandidati obveščeni o rezultatih razpisa. 

Upravni odbor imenuje komisijo, ki je zadolžena za pripravo in izvedbo javnih razpisov. 
Komisijosestavljajo vsaj trije člani, od katerih je vsaj eden predstavnik Ministrstva za okolje in prostor 
RS. 
Sklad je že v letu 1998 dopolnil in popravil razpisno dokumentacijo za svoje razpise ter z ustreznejšo 
organizacijo dela pri obravnavi vlog pospešil njihovo obdelavo. 

5. OBVEZNOSTI SKLADA 

tisoč 
SIT 

Zap. 
št. 

Vrsta obveznosti Stanje 
31.12.1999 

Str. v % Stanje 
31.12.1998 

Str. v% Ind. 
99/98 

1. Obveznosti do bank 2.963.181 19 2.584.503 19 115 
2. Obveznosti do strank, 

ki niso banke 
788.693 5 377.287 3 209 

3. Kapital 11.682.045 75 10.102.056 76 116 
4. Ostale obveznosti 86.195 1 236.666 2 36 

SKUPAJ 15.520.114 100 13.300.512 117 

5.1. Obveznosti do bank 
Obveznosti do bank so se v letu 1999 povečale za 15% ali za 379 milijonov SIT. Porast izhaja iz 
naslova koriščenja posojila Svetovne banke, namenjenega projektu zmanjšanja onesnaženja zraka. 
Odobreno posojilo Svetovne banke v višini 30 milijonov DEM je bilo na dan 31.12.1999 izkoriščeno v 
višini 29,4 milijonov DEM oz. 2.963 milijonov SIT. Obresti za posojilo plačuje Sklad dvakrat letno, 
glavnico bo pričel odplačevati leta 2001 v polletnih obrokih, do končnega odplačila v letu 2011. 

5.2. Obveznosti do strank, ki niso banke 
Obveznosti do strank, ki niso banke, predstavljajo dolgoročno prejeta sredstva PHARE za projekt ECS, 
ki naj bi se zaključil leta 2008. Po pogodbi znaša odobreni znesek donacije 4 milijone evro oz. 789 
milijonov SIT. V februarju 1999 je bil črpan drugi, zadnji del posojila v višini 2 milijonov evrov. Zaradi 
pogodbenega določila, ki Sklad v primeru predčasnega zaključka projekta zavezuje nakazati vsa 
preostala sredstva in prenesti terjatve iz tega posla na Ministrstvo za okolje in prostor, predstavlja ta 
znesek potencialno obveznost do proračuna. 
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5.3. Kapital 
Delniški kapital Sklada je bil na dan 31.12.1999 razdeljen na 78.785 delnic z nominalno vrednostjo 
100.000 SIT. Vse delnice so navadne, glasijo na ime Republike Slovenije in niso v pravnem prometu. 
Osnovni kapital Sklada se povečuje na osnovi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, Zakona o 
spremembah in dopolnitvah o urejanju naselij in drugih posegih v prostor, podeljenih koncesij za 
republiške javne službe na področju ravnanja z odpadki, Zakona o republiškem proračunu ter na osnovi 
drugih zakonskih podlag. Kapital Sklada vključuje poleg vpisanega kapitala v obliki delnic Republike 
Slovenije v višini 7.878 »milijonov SIT še rezerve, revalorizacijski popravek kapitala ter izid tekočega 
poslovnega leta. Konec leta 1999 je kapital Sklada znašal 11.682 milijonov SIT. V primerjavi z letom 
1998 se je povečal za 1.580 milijonov SIT oz. 16%. 
V letu 1999 je rizična aktiva znašala 549 milijonov SIT, kar predstavlja 4,7% kapitala Sklada. To pomeni, 
da se je kreditno tveganje v letu 1999 dodatno zmanjšalo in da Sklad posluje skladno s 15. členom 
statuta, ki določa, da rizična aktiva ne sme preseči trikratnika kapitala Sklada. 

6.2. Plan in realizacija prihodkov Sklada 

v tisoč SIT 
Zap 
.št. 

Vsebina Realizacija 1999 Str. v % Plan 
1999 

Realizacija 1998 Str. v % Indeks 
99/98 

1. Prihodki od finančne 
dejavnosti 

739.040 49 461.000 557.906 42 13 

prihodki od obresti 547.086 36 461.000 460.833 34 11 
vrednostni papirji 167.805 11 0 74.394 6 22 
provizije in drugi 
prihodki 

24.149 2 0 22.679 2 10 

2. Revalorizacijski 
prihodki 

598.246 39 711.400 617.701 46 9 

3. Izredni prihodki 183.171 12 220.600 162.910 12 11 
- dotacije 4.579 0 74.800 6.786 1 6 
- rezervacije 163.891 11 137.200 153.809 T1 10 
• drugi izredni prihodki 14.701 1 8.600 2.315 0 63 

SKUPAJ PRIHODKI 1.520.457 100 1.393.00 
0 

1.338.517 100 11 

V letu 1999 so celotni prihodki Sklada znašali 1.520 milijonov SIT. V primerjavi z letom 1998 so se 
povečali za 182 milijonov SIT ali za 13%. 
Prihodki od finančne dejavnosti Sklada so se povečali za 181 milijonov SIT ali za 32%, in sicer 93 
milijonov SIT na račun prihodkov iz prodaje tržnih vrednostnih papirjev in 86 milijonov SIT iz naslova 
obresti. 
V strukturi skupnih prihodkov beležijo največji delež prihodki od obresti s 36% in revalorizacijski prihodki 
z 39%. 
Revalorizacijski prihodki, sestavljeni iz pozitivnih tečajnih razlik, revalorizacijskih prihodkov vrednostnih 
papirjev, revalorizacije posojil z valutno klavzulo in tolarskih posojil, revalorizacije neopredmetenih in 
opredmetenih osnovnih sredstev ter amortizacij so se v letu 1999 zmanjšali za 19 milijonov SIT in 
znašajo 598 milijonov SIT. 
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Izredni prihodki so se v primerjavi z letom 1998 povečali za 20 milijonov SIT ali za 12% in so hkrati 
manjši od načrtovanih. Zmanjšanje je največje pri dotacijah. Sklad je namreč v letu 1998 pridobil 
600.000 evrov nepovratnih sredstev PHARE kot pomoč pri institucionalni krepitvi in promociji projektov, 
vendar je le v manjši meri dejansko bil tudi prejemnik sredstev. Le nekatera povračila stroškov so 
namreč knjižena v poslovnih knjigah Sklada, vse storitve pa so bile s strani donatorja plačane direktno 
izvajalcem. 
V preteklosti je Sklad oblikoval dolgoročne rezervacije zaradi potencialnih kreditnih tveganj, ki so 
izhajala iz prevzetih posojil v letu 1994, zaradi valutnega in obrestnega tveganja ter dolgoročne 
rezervacije iz naslova brezplačno pridobljenih osnovnih sredstev. Celotni znesek dolgoročnih rezervacij 
je bil potrjen s sklepom Vlade Republike Slovenije, ki določa, da se tako oblikovane dolgoročne 
rezervacije črpajo v petih letih enakomerno, vsako leto 20%. V letu 1999 dolgoročne rezervacije niso 
bile oblikovane, ampak so bile le črpane v skladu z določbo Vlade RS. 

6.3 Plan in realizacija odhodkov Sklada 
v tisoč SIT 

Zap. 
št. 

Vsebina Realizacija 
1999 

Str. v % Plan 1999 Realizacija 
1998 

Str. v % Indeks 99/9 

1. Odhodki iz 
dejavnosti 

275.928 19 366.000 237.241 19 11 

- obresti in 
provizije 

94.783 6 107.200 96.921 8 9 

- splošni upravni 
stroški 

174.450 12 252.800 135.045 10 12 

- amortizacija 6.695 1 6.000 5.275 1 12 

2. Revalorizacijski 
odhodki 

990.340 68 837.000 797.207 61 12 

3. Izredni odhodki 195.947 13 203.800 263.207 20 7 
- odpisi terjatev- 
popravki vred. 

194.709 13 203.800 242.720 19 8 

- drugi izredni 
odhodki 

1.238 0 0 20.487 1 

4. SKUPAJ 
ODHODKI 

1.462.215 
100 

1.406.800 1.297.655 100 11 

Celotni odhodki so se v primerjavi z letom 1998 povečali za 164 milijonov SIT ali za 13%, kar pomeni, 
da je bila rast odhodkov manjša od rasti prihodkov. 
Odhodki iz dejavnosti so se povečali za 39 milijonov SIT ali za 16% in so bili kar za 90 milijonov SIT 
manjši od načrtovanih, predvsem na račun nižjih splošnih upravnih stroškov. Splošni upravni stroški, ki 
vključujejo plače zaposlenih in materialne stroške poslovanja, so bili za 39 milijonov SIT večji kot v letu 
1998, vendar za 78 milijonov SIT manjši od načrtovanih, kar kaže na učinkovito obvladovanje stroškov. 
Skupni delež teh stroškov v strukturi skupnih odhodkov predstavlja 12%, kar je na nivoju leta 1998. 
Revalorizacijski odhodki so za 193 milijonov SIT ali za 24% večji kot v letu 1998. Največji postavki med 
revalorizacijskimi odhodki predstavljata revalorizacija kapitala v višini 670 milijonov SIT in negativne 
tečajne razlike v višini 166 milijonov SIT. 
V strukturi odhodkov se je zmanjšal delež izrednih odhodkov za 67 milijonov SIT oz. za 26%, predvsem 
na račun popravkov vrednosti. Vendar je Sklad tudi v letu 1999, z namenom, da bi zagotovil nadaljnjo 
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varnost poslovanja in zmanjšal izpostavljenost kreditnemu tveganju, ohranil nivo oblikovanja splošnih 
rezervacij v višini 3%. 

7. POSLOVNI REZULTAT SKLADA 

vtisočS T 
Zap. št. Vsebina Realizacija 

31.12.1999 
Plan 31.12.1999 Realizacija 

31.12.1998 
Indeks 99/98 

1. Iz dejavnosti 463.112 95.000 320.665 14 

2. Iz revalorizacije 392.094 -125,600 -179.506 218 

3. Iz izrednega poslovanja -12.776 16.800 -100.297 1 

DOBIČEK 58.242 -13.700 40.862 14 

Sklad je v letu 1999 dosegel bruto dobiček v višini 58 milijonov SIT, kar je za 42% več kot v letu 1998. 
Rnančni načrt za leto 1999 je predvideval negativen poslovni rezultat, predvsem zaradi visokega 
revalorizacijskega primanjkljaja, ki izhaja iz valutne neusklajenosti virov in naložb. Sklad ima namreč 
med svojimi naložbami velik del prevzetih terjatev vezanih na nemško marko, ki je v letu 1999 porasla 
za 4,6%, rast cen življenjskih potrebščin, ki se upošteva pri revalorizaciji kapitala, je bila v letu 1999 
7,6%. 
Revalorizacijski primanjkljaj in izgubo iz izrednega delovanja, ki je posledica manjših prihodkov iz 
naslova dotacij, je pokril z večjimi lastnimi prihodki in manjšimi odhodki od načrtovanih iz dejavnosti. 

Razvrstitev terjatev na osnovi kreditnega tveganja 

v tisoč SIT 
Boniteta Stanje posojil 1999 Str. v % Stanje posojil 1998 Str. v % Indeks 99/98 

A 10.870.333 94 7.680.044 93 14 
B 504.648 4 295.773 4 17 
C 2.900 0 82.612 1 
D 19.194 0 21.441 0 8 
E 131.560 2 150.676 2 8 

SKUPAJ 11.528.635 100 8.230.546 100 14 

Iz tabele je razvidno, da se je stanje posojil v letu 1999 povečalo za 40% v primerjavi s preteklim letom. 
Največ, in to za 3.190 milijonov tolarjev, so se povečala posojila, razvrščena v A bonitetno skupino, ki v 
strukturi danih posojil predstavljajo že 94% vseh posojil. V primerjavi z letom 1998 se je povečal le 
obseg posojil razvrščenih v skupino B, in to za 209 milijonov tolarjev. Skupni delež posojil razvrščenih v 
nižje bonitetne skupine - B, C, D in E predstavlja 6% v stanju vseh posojil. 
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8. NAJPOMEMBNEJŠI DOGODKI NA PODROČJU SODELOVANJA SKLADA Z MEDNARODNIMI 
FINANČNIMI USTANOVAMI 

- 18.6.1996 je bila podpisana pogodba s Svetovno banko o najemu posojila v višini 30 milijonov DEM za 
kreditiranje zamenjave okolju škodljivih trdih goriv z ekološko sprejemljivimi viri energije za ogrevanje 
(zemeljski plin, daljinsko ogrevanje, tekoči naftni plin). V letu 1999 se je projekt uspešno nadaljeval, 
črpanje kredita Svetovne banke pa bo skladno s predvidevanji zaključeno v letu 2000; 

- Sklad je na osnovi pogodbe v višini 4 milijone evro že v letu 1998 prejel 2 milijona evro sredstev 
PHARE, ki jih je dodelil v okviru projekta kreditiranje okoljskih naložb v obliki posebno ugodnih kreditov 
sedmim slovenskim podjetjem. Črpanje druge polovice sredstev je bilo izvedeno v letu 1999, 
porabljeno pa dokončno v letu 2000; 

- za podporo projektu okoljskih naložb je Sklad dobil nepovratno dotacijo PHARE v višini 600.000 evro. 

9. IZRAČUN KAZALCEV USPEŠNOSTI 

Kazalniki leto 1999 leto 1998 indeks 99/98 
1. Produktivnost 
- bilančna vsota/zaposlenega v (000 SIT) 1.293.343 1.209.137 10 
- neto obresti in prov. prih./zaposlenega v 
(000 srn 

39.704 35.145 11 

2. Donosnost 0,53 0,46 11 
• donos na kapital 0,40 0,35 11 
• donos na aktivo (v %) 
3. STROSKI POSLOVANJA 
- stroški na zaposlenega (v 000 SIT) 14.537 12.277 11 
- operativni stroški/povprečno aktivo (v %) 1,26 1,23 10 

4. KVALITETA AKTIVE 

- dvomlj.in spor. bil. terjatve/ baito aktivo (v 

%) 
3,49 4,06 8 

Izračunani finančni kazalniki za leto 1999 in primerjava z letom 1998 nam kažejo naslednje: 

- bilančna vsota na zaposlenega kot kazalnik učinkovitosti izkoriščanja človeških virov nam kaže, da se 
je produktivnost dela v letu 1999 v primerjavi z letom 1998 povečala za 7%; 

- še pravilnejšo sliko o učinkovitosti zaposlenih nam kaže kazalnik neto obrestni in provizijski prihodki na 
zaposlenega. Ti so se v letu 1999 v primerjavi z letom 1998 povečali za 4,5 milijona SIT na zaposlenega 
oz. za 13%; 

- kazalca bruto dobiček na povprečno bilančno vsoto in bruto dobiček na povprečni kapital nam kažeta, 
kako učinkovito so izkoriščeni resursi Sklada, tako finančni kot realni, za zagotavljanje prihodkov. Kljub 
temu, da je Sklad neprofitna organizacija, je v letu 1999 povečal donosnost, tako na povprečni kapital 
kot na povprečno aktivo, pri tem pa se zaveda dejstva, da je dosežena donosnost v prvi vrstiodvisna od 
velikosti tveganja, ki mu je izpostavljen. Zato se skuša čim bolj približati optimalnemu razmerju med 
donosnostjo in tveganjem; 
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- stroški na zaposlenega, ki vključujejo plače zaposlenih in materialne stroške poslovanja, so se v letu 
1999 povečali za 18%, operativni stroški, ki vključujejo tudi stroške amortizacije, so se v primerjavi s 
povprečno aktivo povečali le za 2%; 

- kazalec dvomljivih in spornih terjatev na bruto aktivo kaže, da se je izboljšala kvaliteta aktive, saj se je 
delež dvomljivih terjatev v primerjavi z letom 1998 zmanjšal za 14%. 

ZAKLJUČEK 

Nadzorni odbor ugotavlja, da je Sklad v letu 1999 posloval v skladu z zakonskimi zahtevami in 
podzakonskimi predpisi ter k Letnemu poročilu 1999 pridobil pozitivno mnenje Računskega sodišča in 
predpisano soglasje Vlade RS. 

Nadzorni odbor ugotavlja, da je Sklad je tudi v letu 1999 nadaljeval z rastjo, ki traja od ustanovitve leta 
1995 dalje. Tako danes predstavlja finančno institucijo, ki ima svoje mesto v slovenskem prostoru, še 
posebej pa na področju financiranja okoljskih naložb. Istočasno z rastjo poslovanja se je nadaljevala 
tudi organizacijska rast, ki je omogočala kakovostno izvedbo projektov, pri čemer je bil - in je še - velik 
poudarek dan znanju. Kombinacija znanj na področju bančništva, ekologije in pravnih znanj je največji 
kapital Sklada in hkrati zagotovilo nadaljnjega razvoja. 

Nadzorni odbor ugotavlja, da je Sklad v letu 1999 povečal deleža sredstev za osnovno dejavnost za 12 
odstotnih točk, kar se posledično odraža tudi v povečanju okoljskih učinkov. Tako je v letu 1999 
financiral 424 projektov fizičnim osebam in 76 projektov pravnim osebam v skupnem znesku 4.247 
milijonov SIT. Od ustanovitve do konca leta 1999 je Sklad finančno podpri 4.666 projektov fizičnih oseb 
in 283 projektov pravnih oseb v skupni višini 11.262 milijonov SIT. 

Nadzorni odbor ugotavlja, da se je sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami nadaljevalo tudi 
v letu 1999. Izkušnje na osnovi uspešne izvedbe projekta »Okoljevarstvene gospodarske naložbe«, 
sofinanciranega z nepovratnimi sredstvi programa PHARE, so privedle do razgovorov o novih 
mednarodnih projektih, v katerih bo Sklad soudeležen v naslednjih letih. 

Osnovna dejavnost Sklada bo tudi po izvršenih statusnih in organizacijskih sprememb sklada, ki jih 
narekuje v letu 2000 sprejeti Zakon o javnih skladih, financiranje okoljskih naložb z različnimi oblikami 
pomoči, kjer Sklad ostaja eden izmed instrumentov Ministrstva za okolje in prostor oziroma države pri 
uresničevanju Nacionalnega programa varstva okolja. Hkrati se kot izziv pojavljajo nove naloge, 
predvsem na področju sodelovanja z institucijami Evropske unije in drugimi mednarodnimi finančnimi 
institucijami. Nadaljnji razvoj Sklada je odvisen predvsem od države kot ustanoviteljice Sklada in 
obsega poslov ter sredstev, ki jih bo namenila Skladu v prihodnosti. 

dr. Anton Gantar l.r. 
predsednik Nadzornega odbora 

EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD 
REPUBLIKE SLOVENIJE, d.d. 

LJUBLJANA 2 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Telefon:. 

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka:. 

NAROČAM  

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 
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