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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 

VIŠINI OTROŠKEGA DODATKA (ZVOD) 

- hitri postopek - EPA 126 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-2611-0008 
Številka: 553-04/2001-1 
Ljubljana, 22.02.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 14. seji dne 22.2.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VIŠINI OTROŠKEGA DODATKA, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s 
predlogom, da se uvrsti na dnevni red 4. seje Državnega 
zbora Republike Slovenije v marcu 2001. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o višini otroškega 
dodatka obravnava po hitrem postopku, ker to zahtevajo 
izredne potrebe države. 

Vlada Republike Slovenije predlaga sprejem zakona po hitrem 
postopku, ker bi se glede na razporeditev sedanjih prejemnikov 
otroškega dodatka v dohodkovne razrede in število otrok v 
družini, socialno-ekonomski položaj poslabšal približno v 63% 
družinah, ki prejemajo otroški dodatek. Z uvedbo univerzalnega 
otroškega dodatka bi se namreč povprečna mesečna višina 

otroškega dodatka za posameznega otroka zmanjšala v 
družini z enim otrokom za 1.008 SIT, v družini s štirimi otroki 
za 7.665 SIT povprečno za otroka ali 30.660 SIT mesečno za 
družino, v družini s šestimi otroki za 10.205 SIT povprečno za 
otroka ali 61.230 SIT mesečno za družino, v družinah z osmimi 
in več otroki pa skoraj za 13.000 SIT povprečno za otroka ali 
od 99.280 SIT do 134.816 SIT mesečno za družino. 

Vlada Republike Slovenije predlaga sprejem zakona po hitrem 
postopku, ker želi še naprej zagotavljati višjo družbeno pomoč 
otrokom, zlasti v družinah z večjim številom otrok in nizkimi 
dohodki in s tem vsaj ohraniti doseženo raven socialne varnosti. 

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 na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 

- Alenka Kovšca, državna sekretarka v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Zakon o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93, 71/94, 
73/95 in 26/99 - v nadaljnjem besedilu: ZDP) ureja med družinskimi 
prejemki tudi pravico do otroškega dodatka. V 35. členu ZDP 
opredeljuje univerzalni otroški dodatek in določa, da znaša višina 
otroškega dodatka: 
za predšolskega otroka: 13 % zajamčene plače; 
za šoloobveznega otroka: 16 % zajamčene plače; 
za otroka od 15. do 26. leta starosti: 17 % zajamčene plače. 

Citirana določba ZDP do danes ni stopila v veljavo, ker je bila 
uveljavitev v prehodnih določbah zamaknjena, in sicer prvič v 
letu 1993 do 31.12.1995, drugič v letu 1995 do 30.4.1999 in zadnjič 
v letu 1999 do 30.4.2001. ZDP tako v 57. členu določa, da se ne 
glede na določbo 35. člena tega zakona do 30.4.2001 otroški 
dodatek dodeli kot družbena pomoč otrokom glede na povprečni 
mesečni osebni dohodek družine na družinskega člana v 
koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka. Iz navedenega izhaja, 
da imamo vse od leta 1993 dalje v veljavi selektivni otroški dodatek. 

Tako bi s 1.5.2001 glede na povedano začel veljati univerzalni 
otroški dodatek, ki bi ob nespremenjenih drugih pogojih, poslabšal 
položaj družin z najnižjimi dohodki. Najvišji otroški dodatek, ki ga 
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trenutno prejema okoli 44.000 otrok, bi se znižal od 26 do 41 %, 
odvisno od starosti otroka in števila otrok v družini, ki so sedaj 
upravičeni do otroškega dodatka. Na podlagi 35. člena zakona o 
družinskih prejemkih bi namreč bila višina otroškega dodatka za 
predšolskega otroka 13 % zajamčene plače, za šoloobveznega 
16 % in za otroka od 15. do 26. leta starosti 17 % zajamčene 
plače. Glede na razporeditev sedanjih prejemnikov otroškega 
dodatka v dohodkovne razrede in število otrok v družini, bi se 
socialno-ekonomski položaj poslabšal približno 63 % sedanjim 
upravičencem. Socialno-ekonomski položaj družin s štirimi otroki 
bi se poslabšal v 90 % primerov, z šestimi otroki pa kar v 95 % 
primerov. Hkrati bi se otroški dodatek povišal v višjih dohodkovnih 
razredih, v zadnjem kar za 2% do 136 %, odvisno od starosti 
otroka in števila otrok v družini, ki so sedaj upravičeni do otroškega 
dodatka. Najnižji otroški dodatek, ki znaša 3.058 SIT, bi se z 
uvedbo univerzalnega dodatka zvišal na 5.519 SIT, 6.793 SIT 
oziroma 7.218 SIT glede na starost otroka. Otroški dodatek pa bi 
pridobilo tudi okoli 93.000 otrok, katerih družine po sedaj veljavni 
ureditvi pravice nimajo, ker presegajo določen cenzus. Zakon 
namreč določa cenzus pri dohodku na družinskega člana, ki je 
višji od 99 % povprečne plače vseh zaposlenih v Republiki 
Sloveniji, kar pomeni 173.880 SIT na družinskega člana. V teh 
družinah, bi najvišji možni otroški dodatek pomenil le 4 % ali manj 
njihovega razpoložljivega dohodka na družinskega člana. 
Povprečna višina izplačanega otroškega dodatka v mesecu 
novembru 2000 je znašala 9.244 SIT, ocenjena povprečna višina 

univerzalnega otroškega dodatka za isto obdobje pa bi znašala 
6.664 SIT. Z uvedbo univerzalnega otroškega dodatka se bi 
povprečna mesečna višina otroškega dodatka za posameznega 
otroka zmanjšala v družini z enim otrokom za 1.008 SIT, v družini 
s štirimi otroki za 7.665 SIT povprečno za otroka ali 30.660 SIT 
mesečno za družino, v družini s šestimi otroki za 10.205 SIT 
povprečno za otroka ali 61.230 SIT mesečno za družino, v 
družinah z osmimi in več otroki pa skoraj za 13.000 SIT povprečno 
za otroka ali od 99.280 SIT do 134.816 SIT mesečno za družino. 

Vlada Republike Slovenije glede na povedano meni, da je treba 
obdržati selektivni otroški dodatek iz več razlogov: 

univerzalni otroški dodatek kot je predviden v veljavnem 
zakonu o družinskih prejemkih bi znižal doseženo raven 
socialne varnosti dosedanjim upravičencem; 
univerzalni otroški dodatek bi z veljavnimi davčnimi olajšavami 
deloval izrazito v škodo družinam z večjim številom otrok in 
nižjimi dohodki; 
mejna koristnost univerzalnega otroškega dodatka bi bila v 
premožnejših družinah zelo nizka, zato bi se znižala tudi 
skupna korist otroških dodatkov. 

ZDP je v letu 1999 opredelil selektivni otroški dodatek (prvi 
odstavek 57. člena) tako, da je znašal otroški dodatek mesečno 
v SIT, kot je razvidno iz spodnje tabele: 

Dohodek na 

družinskega člana v 
% povprečne plače 

RS 

Otroški dodatek tolarjev na mesec 

1 2 3 
Do 15% 15.000 16.500 18.000 
nad 15 % do 25% 12.825 14.175 15.525 
nad 25 % do 30% 9.775 10.925 12.075 
nad 30% do 35 % 7.700 8.800 9.900 
nad 35% do 45% 6.300 7.350 8.400 
nad 45% do 55% 4.000 5.000 6.000 
nad 55% do 75% 3.000 4.000 5.000 
nad 75% do 99% 2.600 3.600 4.600 
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V četrtem odstavku 57. člena pa ZDP določa, da se višina potrebščin in tako znaša višina otroškega dodatka od 1.1.2001 
otroškega dodatka usklajuje z indeksom rasti cen življenjskih dalje tako kot je razvidno iz spodnje tabele: 

Dohodek na 

družinskega člana v 

% povprečne plače 

RS 

Znesek otroškega dodatka za posameznega otroka 

1. otrok 2. otrok 3. in naslednji otrok 

Do 15% 17.639 19.403 21.167 

nad 15 % do 25% 15.081 16.669 18.256 

nad 25 % do 30% 11.495 12.848 14.200 

nad 30% do 35 % 9.055 10.349 11.642 

nad 35% do 45% 7.409 8.644 9.878 

nad 45% do 55% 4.704 5.880 7.056 

nad 55% do 75% 3.528 4.704 5.880 

nad 75% do 99% 3.058 4.234 5.410 

Vlada Republike Slovenije je že v avgustu leta 1998 določila 
besedilo predloga zakona o starševstvu in družinskih prejemkih, 
ki celovito ureja problematiko starševstva in družinskih prejemkov 
in ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v prvo 
obravnavo. Le-ta je 30. junija 1999 opravil prvo obravnavo predloga 
zakona in naložil Vladi Republike Slovenije, da pripravi predlog 
zakona za drugo obravnavo, ki ga je Vlada Republike Slovenije 
poslala Državnemu zboru Republike Slovenije predlog zakona o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih za drugo obravnavo 
v marcu leta 2000. 

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da do 30. aprila 2001 še ne 
bo uveljavljen nov zakon o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih, ki ureja selektivni otroški dodatek, zato je pripravila 
interventni zakon, ki bi do uveljavitve navedenega novega zakona 
uredil pravico do selektivnega otroškega dodatka tudi po 30. 
aprilom 2001. S 1. majem 2001 bi sicer začela veljati že zgoraj 
citirana določba ZDP, ki ureja univerzalni otroški dodatek. 

Cilj predlaganega zakona je ureditev višine otroškega dodatka 
od 01.05.2001 do uveljavitve novega zakona o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih. Vlada Republike Slovenije 
predlaga, da ostane v veljavi selektivni otroški dodatek, kar je 
zgoraj tudi posebej utemeljila. 

2. PRIKAZ PRAVNE UREDITVE V NEKATERIH 
TUJIH DRŽAVAH 

Vlada Republike Slovenije v tem predlogu zakona ne podaja prikaz 
pravne ureditve v nekaterih tujih državah, saj je le-tega podala ob 
predlogu zakona o starševstvu in družinskih prejemkih za prvo 
obravnavo (Poročevalec Državnega zbora RS št. 52 z dne 10. 
avgusta 1998). 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Uveljavitev zakona ne pomeni povišanje stroškov za državni 
proračun. 

Uveljavitev zakona pa pomeni tudi odpravo posledic, ki bi nastopile 
z uveljavitvijo univerzalnega otroškega dodatka, kar je navedeno 
v Oceni stanja in razlogi za izdajo zakona v Uvodu tega predloga 
zakona. Glede na razporeditev sedanjih prejemnikov otroškega 
dodatka v dohodkovne razrede in število otrok v družini, bi se 
namreč socialno-ekonomski položaj poslabšal približno v 63 % 
družin, ki prejemajo otroški dodatek. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Ta zakon ureja višino otroškega dodatka v obdobju od 01.05.2001 
do uveljavitve zakona, ki bo na novo uredil pravico do otroškega 
dodatka. 

2. člen 

Ne glede na določbo 35. člena Zakona o družinskih prejemkih 
(Uradni list RS, št. 65/93, 71/94, 73/95 in 26/99) se v obdobju iz 
prejšnjega člena otroški dodatek dodeli kot družbena pomoč 
otrokom glede na povprečni mesečni osebni dohodek družine na 
družinskega člana v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka. 
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Višina otroškega doc atka znaša v SIT: 

Dohodek na 

družinskega člana v 

% povprečne plače 

RS 

Znesek otroškega dodatka za posameznega otroka 

1. otrok 2. otrok 3. in naslednji otrok 

Do 15% 17.639 19.403 21.167 

nad 15 % do 25% 15.081 16.669 18.256 

nad 25 % do 30% 11.495 12.848 14.200 

nad 30% do 35 % 9.055 10.349 11.642 

nad 35% do 45% 7.409 8.644 9.878 

nad 45% do 55% 4.704 5.880 7.056 

nad 55% do 75% 3.528 4.704 5.880 

nad 75% do 99% 3.058 4.234 5.410 

Če družina v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka ni imela 
dohodkov in prejemkov oziroma so se njeni dohodki v tekočem 
letu bistveno spremenili, se upošteva le-te iz tekočega leta na 
način, kot ga določi ministrstvo, pristojno za družino. 

Center za socialno delo vsako leto s 1. majem po uradni dolžnosti 
preverja upravičenost do otroškega dodatka. V ta namen morajo 
prejemniki otroškega dodatka najkasneje do 31. marca posredovati 
vsa potrebna dokazila. 

Uskladitev višine otroškega dodatka iz drugega odstavka tega 
člena se opravi januarja, pri čemer se upošteva indeks rasti cen 
življenjskih potrebščin v preteklem letu. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati 1. maja 2001. 
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OBRAZLOŽITEV: 

Vlada Republike Slovenije podaja naslednjo obrazložitev k 
posameznim členom: 

K 1. členu 

S tem predlogom zakona se določa višina otroškega dodatka za 
obdobje od 01.05.2001 do uveljavitve novega zakona, ki bo na 
novo uredil pravico do otroškega dodatka. 

K 2. členu 

V prvem odstavku 2. člena je določeno, da ne glede na določbo 
35. člena Zakona o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/ 
93, 71/94, 73/95 in 26/99) se otroški dodatek dodeli kot družbena 
pomoč otrokom glede na povprečni mesečni osebni dohodek 
družine na družinskega člana v koledarskem letu pred vložitvijo 
zahtevka. 

V drugem odstavku je določena tabela o višini otroškega dodatka 
glede na dohodek na družinskega člana in število otrok v družini. 

Tretji odstavek določa, da če družina v koledarskem letu pred 
vložitvijo zahtevka ni imela dohodkov in prejemkov oziroma so 
se njeni dohodki v tekočem letu bistveno spremenili, se upošteva 
le-te iz tekočega leta na način, kot ga določi ministrstvo, pristojno 
za družino. 

Četrti odstavek določa, da center za socialno delo vsako leto s 1. 
majem po uradni dolžnosti preverja upravičenost do otroškega 
dodatka. V ta namen morajo prejemniki otroškega dodatka 
najkasneje do 31. marca posredovati vsa potrebna dokazila. 

Peti odstavek pa določa, da se uskladitev višine otroškega dodatka 
po tem zakonu opravi januarja, pri čemer se upošteva indeks 
rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu. 

K 3. členu 

Ta člen ima značaj prehodne določbe in določa, da zakon začne 
veljati 1. maja 2001. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

PREDLOG ZAKONA O VIŠINI OTROŠKEGA DODATKA - hitri 
postopek 
EVA 2001-2611-0008 

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

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

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

UREDBA SVETA št. 1612/68/EGS z dne 15.10.1968 o 
svobodnem gibanju delavcev znotraj Skupnosti 

UREDBA št. 1408/71/E3S z dne 14.6.1971 o uporabi 
programov socialne varnosti za zaposlene osebe, 
samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se 
gibljejo v Skupnosti 

UREDBA št. 547/72/EGS z dne 21.3.1972 z določitvijo proce- 
dure za uveljavljanje Uredbe (EGS) št. 1408/711971 o uporabi 
programov socialne varnosti za zaposlene osebe, 
samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se 
gibljejo v Skupnosti 

PRIPOROČILO SVETA 92/442/EGS z dne 27.7.1992 o 
zbliževanju ciljev in politike socialnega varstva 

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

DA 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

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

51 Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

DA 

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

NE 

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

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

Ime In priimek ter podpis Podpis ministra 
Alenka KOVŠCA, l.r. dr. Vlado DIMOVSKI, l.r. 
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Predlog zakona o 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 TROŠARINAH 

(ZTro-?) 

- hitri postopek - EPA 127 - III 

Poslanci DavorinTerčon, Marlo Gasparinl in Aleksander 
Merlo so dne 23.2.2001 predložili v zakonodajni 
postopek predlog zakona o dopolnitvah zakona o 
trošarinah (ZTro-?) - hitri postopek (EPA 127-111). 

Dne 12. aprila 2000 je poslanec Franci Rokavec 
predložil Državnemu zboru v obravnavo predlog 
zakona o spremembi In dopolnitvi zakona o trošarinah 
(ZTro-B) - prva obravnava (EPA 1149-11) dne 13. aprila 
2000 poslanec Jelko Kacin predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro- 
?) - skrajšani postopek (EPA 1152-11), dne 21. junija 
2000 skupina poslancev s prvopodpisanlm Pavlom 
Ruparjem predlog zakona o dopolnitvi zakona o 
trošarinah (ZTro-?) - skrajšani postopek (EPA 1202-11) 
in 15. septembra 2000 poslanec Franci Kangler predlog 
zakona o dopolnitvi zakona o trošarinah (ZTro-?) - 
skrajšani postopek (EPA 1322-11), ki ureja enako 
oziroma podobno vsebino kot predloženi zakon (EPA 
127-111) 

Ker zakonodajni postopki zgoraj navedenih predlogov 
zakonov še niso končani, je predsednik Državnega 
zbora na podlagi četrtega odstavka 174. člena 
poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev predloga 
zakona, ki so ga predložili poslanci s prvopodpisanlm 
Davorinom Terčonom. 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKUPINA POSLANCEV (Davorin Terčon) 

Ljubljana, 23.2.2001 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92) 
ter 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
(Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95-popravek, 28/96 in 26/97) 
vlagajo podpisani poslanci 

- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O 
TROŠARINAH (Ur.l.RS, Št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01) 

in ga pošiljajo v obravnavo. 

V skladu z drugim odstavkom 201. člena poslovnika Državnega 
zbora predlagajo, da se zakon sprejme po hitrem postopku. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije obveščajo, da bodo kot predlagatelji 
sodelovali na sejah delovnih teles Državnega zbora in na 
sejah Državnega zbora. 

Poslanci: / , 

A. iPsVOP''" OU 

J. 

5 L^taio V,(i , 
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I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Državni zbor RS je na 29. izredni seji 25.11.98 sprejel Zakon o 
trošarinah. Sprejem zakona o trošarinah je bil pogojen z 
vključevanjem Republike Slovenije v evropske gospodarske 
tokove. Sistem trošarin je namreč v razvitih državah ločen od 
davka na dodano vrednost. Za izdelke, ki so obdavčeni s trošarino 
(alkohol in alkoholne pijače, tobačni izdelki ter naftni derivati oz. 
mineralna olja), se uporabljajo natančnejši predpisi o prometu in 
razpolaganju. Za te izdelke je značilno, da jih načeloma ni mogoče 
nadomestiti z drugimi podobnimi izdelki, zato je povpraševanje 
po teh izdelkih relativno togo. Poleg tega so finančni učinki davkov 
od večine teh skupin izdelkov relativno večji od finančnih učinkov 
ostalih izdelkov. Z uvedbo zakona o trošarinah je torej 
obdavčevanje izdelkov, za katere se plačuje trošarina, 
neposredno primerljivo s sistemom obdavčevanja v državah 
članicah Evropske Unije (v nadaljevanju EU). 

V zakonu je zasnovan sistem trošarin za naftne derivate oz. 
mineralna olja in plin (terminologija uveljavljena v EU), ki določa 
minimalen fiksni znesek trošarine na mersko enoto - kilogram, 
kubičen meter ali liter - mineralnega olja in plina. Omenjeni sistem 
je zasnovan zato, ker se nivoju EU enotno predpišejo minimalni 
zneski posameznih trošarin, katere morajo države članice EU 
upoštevati ob določanju trošarin v svojih državah. Splošno načelo 
EU je, da vsaka država pred zaključkom leta določi in objavi 
posamezne zneske trošarin, ki morajo dosegati vsaj minimalno 
predpisane zneske, dogovorjene v okviru EU. 

V zakonu so zneski trošarin določeni tako, da so minimalni zneski 
evropskih trošarin povečani za nekaj manj kot 50%, hkrati pa je 
vladi dana možnost, da na podlagi zakonskega pooblastila 
spreminja zneske trošarin do 50% in s tem vodi primerno 
ekonomsko politiko že od dneva uveljavitve zakona dalje. 

Zakon v skladu z smernicami EU določa tudi oproščene namene 
uporabe mineralnih olj, ki sledijo načelu, da se trošarina plačuje 
le, ko se mineralna olja uporabljajo kot pogonsko gorivo oziroma 
gorivo za ogrevanje. Izmed pogonskih goriv pa so izvzeta tista, ki 
se uporabljajo v letalskem oziroma pomorskem prometu, za pogon 
ribiških ladij ter tista, ki se uporabljajo za izdelavo električne 
energije in skupno izdelavo električne in toplotne energije. 

Vendar pa zakon izpušča tista določila smernic EU, ki omogočajo 
državam članicam, da zaprosijo EU za uveljavitev izvzetja od 
določil o dogovorjenih minimalnih trošarinskih stopnjah, predvsem 
za izvajanje določenih politik, ki ne izkrivljajo konkurence in ki 
sledijo namenu varovanja okolja, transporta in skladnega 
regionalnega razvoja. 

Potrebno je opozoriti na to, da se teh možnosti izvzetij poslužuje 
večina članic EU. 

Zato je nerazumljivo, da Republika Slovenija kot kandidatka za 
članstvo v EU že ob sprejemanju zakona o trošarinah vanj ni 
vgradila obsežnejše zakonsko pooblastilo (glede na sedanje), s 
katerim bi vlada RS lahko EU zaprosila za izvzetje od določil o 
dogovorjenih minimalnih trošarinskih stopnjah samo za izvajanje 
določenih politik (na določenih območjih), ko bo postala 
polnopravna članica EU. Tako bi lahko že sedaj, ko še nismo 
polnopravni člani EU, popolnoma v skladu z njenimi smernicami, 
na podlagi tega instrumenta sami določali izvzetja, s katerimi bi 
lahko spodbujali skladnejši regionalni razvoj. Določba zakona, ki 
daje vladi RS zakonsko pooblastilo, da le-ta lahko pri zasledovanju 
določene ekonomske politike uveljavi znižanje trošarin za 50%, 

po našem mnenju ne sledi v polni meri smernicam EU v tistem 
delu, ko določajo možnost izvzetja od določil o skupno dogovorjenih 
minimalnih trošarinskih stopnjah za izvajanje samo določenih politik 
(na določenih območjih), saj bi se s takim ukrepom trošarine 
znižale na višino, ki je le malce nižja od minimalno predpisanih 
zneskov trošarin, dogovorjenih v okviru EU. 

Predvsem pa bi Republika Slovenija lahko z ukrepi znižanja 
trošarin na obmejnih območjih omilila učinek izvzetja od določil o 
dogovorjenih minimalnih trošarinskih stopnjah za motorna goriva, 
ki si ga je v pokrajinah ob meji z Republiko Slovenijo od EU 
izposlovala Republika Italija. Republika Slovenija je sicer že kar 
nekaj časa opozarjala EU na posledice tega izvzetja za slovensko 
gospodarstvo ob meji. S tem ko bodo prebivalci Furlanije-Julijske 
krajine, Trsta in Gorice na domačih črpalkah lahko še nekaj let 
lahko kupovali cenejša motorna goriva, bo Republika Slovenija 
ob najmanj 100 mio dolarjev prihodka od prodaje motornih goriv 
letno, ki so ga sicer pred uvedbo tega izvzetja z prodajo motornih 
goriv državljanom Republike Italije realizirali v obmejnih bencinskih 
servisih gospodarskih družb Petrola in Istrabenza, in s tem tudi 
ob ustrezen delež trošarin za državni proračun. 

Poleg tega pa je EU v sistemu pogajanj za vstop Slovenije v EU 
izpostavila ukinitev proste carinske prodaje med kratkoročnimi 
prioritetami partnerstva za pristop v letu 2000. Državni zbor RS je 
to obveznost uresničil s sprejetjem zakona o preoblikovanju 
prostocarinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami 
članicami EU v mejne prodajalne in posebnih ukrepih nadzora teh 
prodajaln. Na tej podlagi bodo morale proste carinske prodajalne 
na mejah z Republiko Avstrijo in Republiko Italijo do 31. maja 
izvesti postopke preoblikovanja, tako da bodo od 1. junija poslovale 
kot mejne trgovine z običajnimi davčnimi in carinskimi 
obveznostmi. 

Dejavnost prostih carinskih prodajaln je namreč skupaj z igralniško 
dejavnostjo in prodajo motornega goriva predstavljala enega izmed 
generatorjev, ki je obmejnim lokalnim skupnostim posredno s 
svojim zaslužkom zagotavljala znaten finančni vir in preživetje 
prebivalcem teh lokalnih skupnosti, prav tako pa so te dejavnosti 
prinašale Republiki Sloveniji znaten delež prihodkov predvsem iz 
naslova trošarin, davka na dobiček in davka od iger na srečo. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Temeljni cilj dopolnitve zakona o trošarinah je, da se sistem 
obdavčevanja mineralnih olj s trošarinami v polni meri uskladi s 
smernicami EU. Predlog zakona namreč v skladu z smernicami 
EU daje vladi RS zakonsko pooblastilo, s katerim bo lahko le-ta, 
ko bo Republika Slovenija postala polnopravna članica EU, EU 
zaprosila za izvzetje od določil o skupno dogovorjenih minimalnih 
trošarinskih stopnjah za izvajanje samo določenih politik (na 
določenih območjih) in ga v okviru svojega pravnega reda brez 
sprememb veljavnega zakona o trošarinah tudi uveljavila. Poleg 
tega pa je s predlogom zakona Republiki Sloveniji še pred njenim 
polnopravnim članstvom v EU podana tudi možnost uresničevanja 
ciljev, ki so zastavljeni v predpisih o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja, saj vlada RS lahko olajša davčno breme 
državljanom, ki živijo na prizadetih obmejnih območjih in na ta 
način ohranja njihovo poseljenost in jim daje možnosti za razvoj. 

Cilj dopolnitve zakona o trošarinah pa je pogojen tudi z ukrepi 
držav članic EU in s pridruževanjem Slovenije v EU - gre za 
uveljavljavitev režima nižjih trošarin v Republiki Italiji na motorna 
goriva v pokrajinah, ki mejijo z Republiko Slovenijo in preoblikovanje 
prostih carinskih prodajaln. Vladi RS dajemo možnost, da z 
ustreznimi ukrepi omili učinek teh dejanj, predvsem na obmejnih 
območjih in da posledično na ta način pridobi iz naslova davščin 
tudi prihodke za državni proračun, ki so zaradi teh dejanj izostali. 
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3. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV IN 
DRUGIH POSLEDIC 

Nemogoče je predvideti finančne posledice, ki jih bo imel ta predlog 
zakona za državni proračun, saj bo vlada sama določala tako 
odstotek znižanja trošarin kot obseg mineralnih olj z znižano 
trošarino za prodajo ter tudi za katera mineralna olja se bo trošarina 
znižala. Predvidevamo pa, da se bo v obmejnih območjih povečala 
prodaja motornih goriv v tolikšni višini, da se bo, čeprav se bodo 
trošarine znižale, povečal delež prihodkov državnega proračuna 
iz naslova trošarin. 

4. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA PO HITREM 
POSTOPKU 

Sprejem zakona po hitrem postopku je nujen zaradi izpada 
prihodkov iz naslova prodaje mineralnih olj in plina na obmejnih 
območjih. Izpad prihodkov posledično pomeni tudi nižje prihodke 
za državni proračun in proračune lokalnih skupnosti. 

II. BESEDILO ČLENOV 

»Za doseganje skladnega regionalnega razvoja lahko vlada 
Republike Slovenije v skladu z ekonomsko politiko Republike 
Slovenije zmanjša trošarino za mineralna olja in plin za več kot 
50% trošarin, določenih s tem zakonom. 

Vlada lahko za doseganje ciljev iz prejšnjega odstavka zmanjša 
trošarino za mineralna olja in plin, ki se uporabljajo za pogonsko 
gorivo in gorivo za ogrevanje na območju ob državni meji, ki leži 
v petkilometrskem obmejnem pasu. 

Količine mineralnih olj in plina, na katere se nanaša zmanjšanje 
trošarine iz prejšnega odstavka in pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
kupec mineralnih olj in plina iz prejšnjega odstavka, določi Vlada 
Republike Slovenije.« 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta novi peti in šesti 
odstavek. 

2. člen 

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

1. člen 

V Zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/ 
01) se v 66. členu dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se 
glasijo: 

III. OBRAZLOŽITEV 

K1. členu K 2. členu 

1. člen daje vladi RS zakonsko pooblastilo da lahko za doseganje člen določa vacatio legis. 
skladnejšega regionalnega razvoja zmanjša trošarino za 
mineralna olja in plin , in sicer za več kot 50 %. Člen določa tudi 
območja na katerih lahko vlada uvevljavlja znižanje trošarin in ji 
nalaga tudi sprejem izvedbenih predpisov . 
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BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

66. člen 
(pooblastila vladi in ministru, pristojnemu za finance) 

(1) V skladu z ekonomsko politiko Slovenije ali če se spremeni 
razmerje med tolarjem in EVROM za več kot 10% od uveljavitve 
oziroma zadnje spremembe višine trošarine, lahko Vlada Republike 
Slovenije: 

- zmanjša ali poveča trošarino za mineralna olja in plin do 50% 
trošarin, določenih s tem zakonom ali določi trošarino za izdelke 
s stopnjo 0; 

- poveča trošarino za alkohol in alkoholne pijače do 50% trošarin, 
določenih s tem zakonom; 

- spreminja razmerje med specifično in proporcionalno trošarino 
pri cigaretah, če se pomembneje spremenijo razmere na trgu 
cigaret, vendar le v okvirih trošarine, določene v 51. členu tega 
zakona in določi minimalno trošarino, ki ne sme preseči 90% 
skupne davčne obremenitve najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji. 

(2) Zaradi poenostavitve obračuna trošarin pri uvozu v potniškem 
prometu lahko minister, pristojen za finance, določi zneske trošarin 
za tiste količine trošarinskih izdelkov, ki se še lahko štejejo za 
uvoz v nekomercialne namene. 

(3) Minister, pristojen za finance, objavlja spremembe navedb 
tarifnih oznak po tem zakonu v skladu z veljavno nomenklaturo 
carinske tarife. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO IN ZDRUŽENIMI 

DRŽAVAMI AMERIKE 0 IZOGIBANJU 

DVOJNEGA ODDAVČEVANJA IN 

PREPREČEVANJU DAVČNIH UTAJ V 

ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA IN 

PREMOŽENJA 

-EPA 109-III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1811-0002 
Številka: 422-07/97-11 
Ljubljana, 07.02.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 12. seji dne 7. februarja 2001 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI 
AMERIKE 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 umika predlog zakona o ratifikaciji 
Konvencije med Republiko Slovenijo in Združenimi državami 
Amerike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in 

preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in 
premoženja, ki ga je poslala z dopisom št. 422-07/97-7 (T) z 
dne 25.10.1999. 

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, 
- Ignac Golob, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Darko Končan, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Marija Ferlež, državna podsekretarka v Ministrstvu za fi- 

nance, 
- Andrej Grasselli, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1811-0002 
Številka: 422-07/97-11 
Ljubljana, 22.02.2001 

V zvezi z dopisom št. 422-07/97-11 z dne 7.2.2001 pošilja 
Vlada Republike Slovenije novo besedilo predloga zakona o 
ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Združenimi 

državami Amerike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in 
preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in 
premoženja, ker je prišlo do tehnične napake v besedilu 
prevoda konvencije. 

Vlada Republike Slovenije prosi, da s tem besedilom predloga 
zakona nadomesti gradivo, ki ga je poslala dne 7.2.2001. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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1. člen 

Ratificira se Konvencija med Republiko Slovenijo in Združenimi 
državami Amerike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in 
preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in 
premoženja, podpisana v Ljubljani 21. junija 1999 ter spremenjena 
z izmenjavo not z dne 27. januarja 2000 in 9. januarja 2001. 

2. člen 

Konvencija se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku ter v 
prevodu glasi:' 

KONVENCIJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO 
IN ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE O IZOGIBANJU DVOJNEGA 

OBDAVČEVANJA IN PREPREČEVANJU DAVČNIH UTAJ 
V ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA IN PREMOŽENJA 

Republika Slovenija in Združene države Amerike so se v želji, da 
bi sklenile konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in 
preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in 
premoženja, dogovorile o naslednjem: 

1. ČLEN 

Splošno področje uporabe 

1. Ta konvencija se uporablja samo za osebe, ki so rezidenti ene 
ali obeh držav pogodbenic, razen če ni v konvenciji drugače 
določeno. 

2. Ta konvencija na noben način ne omejuje nobene izključitve, 
oprostitve, odbitka, dobropisa ali druge olajšave ali koristi, ki jih 
zdaj ali kasneje priznavajo: 

a) zakoni ene ali druge države pogodbenice ali 

b) katerikoli drug sporazum med državama pogodbenicama. 

3. Ne glede na določbe pododstavka 2 b): 

a) se določbe 25. člena (Postopek skupnega dogovora) te 
konvencije uporabljajo izključno za vsak spor glede tega, ali je 
ukrep s področja uporabe te konvencije, in postopki po tej 
konvenciji se izključno uporabljajo za tak spor, ter 

b) razen če pristojni organi ne določijo, da davčni ukrep ni s 
področja uporabe te konvencije, se obveznosti te konvencije o 
enakem obravnavanju uporabljajo izključno za ta ukrep, razen 
za take obveznosti nacionalne obravnave ali obravnave po načelu 
držav z največjimi ugodnostmi, kot se lahko uporabljajo za trgovino 
z blagom po Splošnem sporazumu o carinah in trgovini. Nobena 
obveznost nacionalne obravnave ali obravnave po načelu največjih 
ugodnosti po kateremkoli drugem sporazumu se ne uporablja v 
zvezi s tem ukrepom; 

c) za namene tega odstavka je "ukrep" zakon, predpis, pravilo, 
postopek, odločitev, upravni ukrep ali vsaka podobna določba ali 
ukrep. 

4. Ne glede na katerokoli določbo konvencije razen petega 
odstavka tega člena lahko država pogodbenica obdavči svoje 
rezidente (kot je določeno s 4. členom (Rezidentstvo)) in zaradi 
državljanstva lahko obdavči svoje državljane, kot da konvencija 
ni začela veljati. V ta namen izraz "državljan" vključuje nekdanjega 
državljana ali dolgotrajnega rezidenta, čigar eden glavnih namenov 
izgube takega statusa je bil izogibanje davku (kot je določeno z 
zakoni države pogodbenice, katere državljan ali dolgotrajni 
rezident je bila oseba), vendar samo 10 let, ki sledijo taki izgubi. 

5. Določbe četrtega odstavka ne vplivajo na: 

a) koristi, ki jih je država pogodbenica podelila po drugem odstavku 
9. člena (Povezana podjetja), drugem in petem odstavku 18. člena 
(Pokojnine, socialna varnost, anuitete, preživnina za zakonca in 
preživnina za otroka) in 23. členu (Oprostitev dvojnega 
obdavčenja), 24. členu (Enako obravnavanje) in 25. členu 
(Postopek skupnega dogovora), in 

b) koristi, ki jih je država pogodbenica podelila po 19. členu 
(Državna služba), 20. členu (Študenti, pripravniki, profesorji in 
raziskovalci) in 27. členu (Diplomatski predstavniki in konzularni 
uslužbenci) posameznikom, ki niso niti državljani te države niti 
jim ni bilo priznano stalno prebivališče v tej državi. 

2. ČLEN 

Davki, za katere se uporablja konvencija 

1. Obstoječi davki, za katere se uporablja ta konvencija, so: 

a) v Združenih državah: 

(i) zvezni davki od dohodka, uvedeni z Zakonikom o notranjih 
prihodkih (razen dajatev za socialno varnost), in 

(ii) zvezne trošarine, uvedene v zvezi z zasebnimi 
ustanovami; 

' Priloga k ameriški noti je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne 
zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. 
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b) v Sloveniji: 

(i) davek od dobička pravnih oseb; 

(ii) davek od dohodka posameznikov, vključujoč mezde in 
plače, dohodek iz kmetijskih dejavnosti, dohodek iz 
poslovanja, kapitalske dobičke in dohodek iz nepremičnin 
in premičnin, in 

(iii) davek od premoženja bank in hranilnic. 

2. Ta konvencija se uporablja tudi za kakršnekoli enake ali 
vsebinsko podobne dajatve, ki se dodatno uvedejo po datumu 
podpisa konvencije k že obstoječim davkom ali namesto njih. 
Pristojni organi držav pogodbenic drug drugega obvestijo o 
kakršnihkoli bistvenih spremembah, ki so bile izvedene v njunih 
davčnih zakonih ali drugih zakonih, ki vplivajo na njihove 
obveznosti po konvenciji, ter o vsakem uradnem objavljenem 
gradivu o uporabi konvencije, vključno s pojasnili, predpisi, 
odločbami ali sodnimi odločitvami. 

3. ČLEN 

Splošne definicije 

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

a) izraz "oseba" vključuje posameznika, zapuščino, sklad, osebno 
družbo, družbo in vsako drugo telo, ki združuje več oseb; 

b) izraz "družba" pomeni katerokoli korporacijo ali katerikoli subjekt, 
ki se v skladu z zakoni države, v kateri je organiziran, za davčne 
namene obravnava kot korporacija; 

c) 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; 

d) izraz "mednarodni promet" pomeni kakršenkoli prevoz z ladjo 
ali letalom, razen če gre za tak prevoz samo med kraji v državi 
pogodbenici; 

e) izraz "pristojni organ" pomeni: 

(i) v Združenih državah: finančnega ministra ali njegovega 
pooblaščenca in 

(ii) v Sloveniji: Ministrstvo za finance ali njegovega 
pooblaščenega predstavnika; 

f) izraz "Združene države" pomeni Združene države Amerike in 
vključuje njihove države in Zvezno okrožje Kolumbija; tak izraz 
vključuje tudi njihovo teritorialno morje ter morsko dno in podzemlje 
podmorskih območij ob tem teritorialnem morju, nad katerimi 
Združene države izvajajo suverene pravice v skladu z 
mednarodnim pravom; izraz pa ne vključuje Puerto Rica, Deviških 
otokov, Guama ali katerihkoli drugih posesti ali ozemlja Združenih 
držav; 

g) izraz "Slovenija" pomeni Republiko Slovenijo, in ko se uporablja 
v zemljepisnem smislu, pomeni ozemlje Republike Slovenije, 
vključno s teritorialnim morjem, morskim dnom in podzemljem ob 
teritorialnem morju v obsegu, v katerem Republika Slovenija 
izvaja svoje suverene pravice ali jurisdikcijo nad takim teritorialnim 
morjem, morskim območjem, morskim dnom in podzemljem v 
skladu s svojo domačo zakonodajo in mednarodnim pravom; 

h) izraz "državljan" države pogodbenice pomeni: 

(i) vsakega posameznika, ki ima državljanstvo te države, in 

(ii) vsako pravno osebo, osebno družbo ali združenje, katerih 
status izhaja iz veljavnih zakonov v tej državi; 

i) izraz "upravičen vladni subjekt" pomeni: 

(i) vsako osebo ali telo, ki združuje več oseb in predstavlja 
vladno telo države pogodbenice, politične enote ali lokalne 
oblasti države pogodbenice; 

(ii) osebo, ki je v celoti neposredno ali posredno v lasti države 
pogodbenice ali politične enote ali lokalne oblasti države 
pogodbenice, pod pogojem, (A) da je organizirana po 
zakonih države pogodbenice, (B) da se njeni zaslužki 
knjižijo na njen račun, pri čemer noben delež njenega 
dohodka ne gre v dobro katerekoli zasebne osebe, in (C) 
da se ob likvidaciji njeno premoženje prenese na državo 
pogodbenico, politično enoto ali lokalno oblast, in 

(iii) pokojninsko ustanovo ali sklad osebe, opisane v 
pododstavku i) ali ii), ki je ustanovljen in deluje izključno 
za upravljanje ali zagotavljanje pokojninskih koristi, * 
opisanih v 19. členu (Državna služba); 

pod pogojem, da subjekt, opisan v pododstavku ii) ali iii), ne opravlja 
komercialnih dejavnosti. 

2. Kadarkoli država pogodbenica uporabi konvencijo, imajo vsi 
izrazi, ki v njej niso določeni, razen če sobesedilo ne zahteva 
drugače ali se pristojni organi ne dogovorijo o skupnem pomenu 
na podlagi določb 25. člena (Postopek skupnega dogovora), pomen, 
ki ga imajo takrat po pravu te države za namene davkov, za 
katere se konvencija uporablja; katerikoli pomen po veljavnih 
davčnih zakonih te države prevlada nad pomenom, ki ga ima 
izraz po drugih zakonih te države. 

4. ČLEN 

Rezidentstvo 

1. Razen kot določa ta odstavek, za namene te konvencije izraz 
"rezident države pogodbenice" pomeni vsako osebo, ki je po 
zakonih te države dolžna plačevati davke zaradi svojega stalnega 
prebivališča, prebivališča, državljanstva, sedeža uprave, kraja 
ustanovitve ali kateregakoli drugega merila podobne narave, s 
tem da se državljan Združenih držav ali tujec, ki mu je bilo zakonito 
priznano stalno prebivališče (imetnik "zelene karte"), šteje za 
rezidenta Združenih držav samo, če je taka oseba znatno prisotna, 
ima stalno prebivališče ali običajno bivališče v Združenih državah. 

i 
a) Izraz "rezident države pogodbenice" ne vključuje katerekoli 
osebe, ki je dolžna plačevati davke v tej državi samo od dohodka 
iz virov v tej državi ali premoženja, ki se tam nahaja, ali dobička, 
ki se pripiše stalni poslovni enoti v tej državi. 

b) V primeru dohodka, ki ga prejme ali plača enota, ki se obravnava 
kot osebna družba, zapuščina ali sklad po zakonih ene ali druge 
države pogodbenice, se ta izraz uporablja samo v obsegu, v 
katerem se dohodek take osebne družbe, zapuščine ali sklada 
obdavči v tej državi, in sicer pri njih ali pri njihovih družbenikih ali 
upravičencih. 

c) Pravna oseba, ki je organizirana po zakonih države 
pogodbenice in je na splošno v tej državi oproščena plačila davkov 
ter je ustanovljena in vzdrževana v tej državi: 
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(i) izključno za verski, dobrodelni, izobraževalni, znanstveni 
ali drug podoben namen ali 

(ii) za zagotavljanje pokojnin ali podobnih koristi zaposlenim 
na podlagi načrta, 

se za namene tega odstavka obravnava kot rezident te države 
pogodbenice. 

d) Upravičen vladni subjekt se obravnava kot rezident države 
pogodbenice, kjer je ustanovljen. 

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

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

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

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

d) če je državljan obeh držav ali nobene od njiju, si pristojni organi 
držav pogodbenic prizadevajo rešiti vprašanje s skupnim 
dogovorom. 

3. Če je zaradi določb prvega odstavka družba rezident obeh 
držav pogodbenic, potem se, če je ustanovljena ali organizirana 
po zakonih ene od držav pogodbenic ali njene politične enote, 
vendar ne po zakonih druge države pogodbenice ali njene politične 
enote, taka družba šteje za rezidenta prve omenjene države 
pogodbenice. V vseh drugih primerih se družba šteje za rezidenta 
države pogodbenice za namene te konvencije, samo če se tako 
sporazumejo in v obsegu, kot se sporazumejo pristojni organi 
držav pogodbenic na podlagi 25. člena (Postopek skupnega 
dogovora). 

4. Če je zaradi določb prvega odstavka oseba, ki ni posameznik 
ali družba, rezident obeh držav pogodbenic, si pristojni organi 
držav pogodbenic prizadevajo rešiti vprašanje s skupnim 
dogovorom 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 pridobivajo naravne vire. 

3. Gradbišče ali projekt gradnje ali montaže ali objekt ali vrtalna 
ploščad ali ladja, ki se uporabljajo za raziskovanje naravnih virov, 
predstavljajo stalno poslovno enoto, samo če traja ali se dejavnost 
nadaljuje več kot dvanajst 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 namene predelave s strani drugega podjetja; 

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

e) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za namen 
opravljanja katerekoli druge dejavnosti pripravljalne ali pomožne 
narave za podjetje; 

f) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za kakršnokoli 
kombinacijo dejavnosti, omenjenih v pododstavkih od a) do e). 

5. Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka, kjer 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, ki so za 
podjetje zavezujoče, se za to podjetje šteje, da ima stalno poslovno 
enoto v tej državi v zvezi z vsemi 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 kot samostojni 
zastopniki. 

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, še ne pomeni, da je ena od družb 
stalna poslovna enota druge. 

6.ČLEN 

Dohodek iz nepremičnin 

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

2. Izraz "nepremičnine" ima pomen, ki ga določa zakonodaja 
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 
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izkoriščanja nahajališč rud, virov ter drugih naravnih bogastev; 
ladje, čolni 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. 

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

5. Rezident države pogodbenice, ki je zavezanec za davek v 
drugi državi pogodbenici od dohodka iz nepremičnin, ki so v drugi 
državi pogodbenici, si lahko za vsako davčno leto izbere, da se 
davek od takega dohodka izračuna na neto osnovi, kot da bi bil ta 
dohodek poslovni dobiček, ki se pripiše stalni poslovni enoti v taki 
drugi državi. Vsaka taka izbira je zavezujoča za davčno leto 
izbire in vsa naslednja davčna leta, razen če pristojni organ države 
pogodbenice, v kateri je premoženje, soglaša z razveljavitvijo 
izbire. 

7. ČLEN 

Poslovni dobiček 

1. Poslovni 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, kot je prej 
omenjeno, se lahko poslovni dobiček podjetja obdavči v drugi 
državi, vendar samo toliko dobička, kot se pripiše tej stalni poslovni 
enoti. 

2. V skladu z določbami tretjega odstavka, kjer podjetje države 
pogodbenice posluje v drugi državi pogodbenici prek stalne 
poslovne enote v njej, se v vsaki državi pogodbenici tej stalni 
poslovni enoti pripiše poslovni dobiček, za katerega bi se lahko 
pričakovalo, da bi ga imela, če bi bila različno in neodvisno podjetje, 
ki opravlja enake ali podobne dejavnosti pod istimi ali podobnimi 
pogoji. 

3. Pri določanju poslovnega dobička stalne poslovne enote je 
dovoljeno odšteti stroške, ki nastanejo za namene stalne poslovne 
enote, vključno s primerno porazdelitvijo poslovodnih in splošnih 
upravnih stroškov, stroškov raziskav in razvoja, obresti in drugih 
stroškov, ki so nastali za namene podjetja kot celote (ali njegovega 
dela, ki vključuje stalno poslovno enoto) bodisi v državi, kjer je 
stalna poslovna enota, ali drugje. 

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

5. Za namene prejšnjih odstavkov se dobiček, ki se pripiše stalni 
poslovni enoti, določi po isti metodi leto za letom, razen če ni 
upravičenega in zadostnega razloga za nasprotno, in vključuje 
samo dobiček, ki izhaja iz premoženja ali dejavnosti stalne 
poslovne enote. 

6. Če poslovni dobiček vključuje dohodkovne postavke, ki so 
posebej obravnavane v drugih členih konvencije, določbe tega 
člena ne vplivajo na določbe tistih členov. 

7. Za namene konvencije izraz "poslovni dobiček" pomeni 
dohodek iz vsakega trgovanja ali poslovanja, vključno z dohodkom 
podjetja, ki izhaja iz opravljanja osebnih storitev in iz oddajanja 
opredmetenega premičnega premoženja v najem. 

8. Pri uporabi prvega in drugega odstavka 7. člena (Poslovni 
dobiček), šestega odstavka 10. člena (Dividende), petega 
odstavka 11. člena (Obresti), četrtega odstavka 12. člena 

(Licenčnine in avtorski honorarji), tretjega odstavka 13. člena 
(Kapitalski dobiček), 14. člena (Samostojne osebne storitve) in 
drugega odstavka 21. člena (Drugi dohodki) je vsak dohodek ali 
kapitalski dobiček, ki se pripiše stalni poslovni enoti ali stalni bazi 
med njenim obstojem, obdavčljiv v državi pogodbenici, kjer je 
taka stalna poslovna enota ali stalna baza, tudi če so plačila 
odložena, dokler taka stalna poslovna enota ali stalna baza ne 
preneha obstajati. 

8. ČLEN 

Pomorski in letalski prevoz 

1. Dobiček podjetja države pogodbenice iz delovanja ladij ali letal 
v mednarodnem prometu se obdavči samo v tej državi. 

2. Za namene tega člena dobiček iz delovanja ladij ali letal vključuje 
dobiček iz najema (časovnega ali za potovanje) ladij ali letal s 
posadko. Vključuje tudi dobiček iz najema praznih ladij ali letal, če 
najemnik uporablja te ladje ali letala v mednarodnem prometu ali 
če je dohodek iz najema priložnosten glede na dobiček iz 
delovanja ladij dii letal v mednarodnem prometu. Dobiček podjetja 
iz notranjega prevoza premoženja ali potnikov znotraj ene ali 
druge države pogodbenice se obravnava kot dobiček iz delovanja 
ladij ali letal v mednarodnem prometu, če se ta prevoz opravlja 
kot del mednarodnega prometa. 

3. Dobiček podjetja države pogodbenice iz uporabe, vzdrževanja 
ali najema zabojnikov (vključno s priklopniki, vlekami in 
spremljajočo opremo za prevoz zabojnikov), uporabljenih v 
mednarodnem prometu, se obdavči samo v tej državi. 

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

9. ČLEN 

Povezana podjetja 

1. Kjer: 

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, ki so 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. Kjer 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 druga 
država pogodbenica soglaša, da je tako vključen 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 
pristojni organi držav pogodbenic se po potrebi med seboj 
posvetujejo. 
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10. ČLEN 

Dividende 

1. Dividende, ki jih 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 plačnik, in v skladu z zakoni te 
države, če pa so dividende upravičeno v lasti rezidenta druge 
države pogodbenice, razen če ni drugače določeno, tako 
obračunani davek ne presega: 

a) 5 odstotkov bruto zneska dividend, če je upravičeni lastnik 
družba, ki ima neposredno v svoji lasti vsaj 25 odstotkov delnic z 
glasovalno pravico (ali v primeru Slovenije, če ni delnic z glasovalno 
pravico, vsaj 25 odstotkov statutarnega kapitala) družbe, ki 
izplačuje dividende; 

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

Ta odstavek ne vpliva na obdavčenje družbe •« zvezi z dobičkom, 
iz katerega se izplačajo dividende. 

3. Pododstavek 2 a) se ne uporablja za dividende, ki jih plača 
Regulirana investicijska družba Združenih držav (RID) ali 
Nepremičninski investicijski sklad Združenih držav (NIS). Če 
dividende plača RID, se uporablja pododstavek 2 b). Če dividende 
plača NIS, se ne uporablja pododstavek 2 b), razen če: 

a) je upravičeni lastnik dividend posameznik, čigar delež v NIS 
ne presega 10 odstotkov; 

b) se dividende plačajo glede na razred delnic, s katerimi se 
javno trguje, in je upravičeni lastnik dividend oseba, katere delež 
delnic NIS kateregakoli razreda ne presega 5 odstotkov ali 

c) je upravičeni lastnik dividend oseba, katere delež v NIS ne 
presega 10 odstotkov, in je NIS razpršen. 

4. Ne glede na drugi odstavek se dividende ne smejo obdavčiti v 
državi pogodbenici, katere rezident je plačnik, če je upravičeni 
lastnik dividend rezident druge države pogodbenice, ki je 
upravičen vladni subjekt, ki ne nadzoruje plačnika dividend. 

5. Za namene konvencije izraz "dividende" 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 zakonih države, katere rezident je plačnik. 

6. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, če 
upravičeni lastnik dividend, ki je rezident države pogodbenice, 
opravlja posle v drugi državi pogodbenici, katere rezident je 
plačnik, prek stalne poslovne enote v njej ali opravlja v tej drugi 
državi samostojne osebne storitve iz stalne baze v njej in se 
dividende pripišejo taki stalni poslovni enoti ali stalni bazi. V takem 
primeru se uporabljajo določbe 7. člena (Poslovni dobiček) ali 14. 
člena (Samostojne osebne storitve), odvisno od primera. 

7. Država pogodbenica ne sme naložiti nobenega davka od divi- 
dend, ki jih plača rezident druge države, razen kolikor se dividende 
plačajo rezidentu prve omenjene države ali se dividende pripišejo 
stalni poslovni enoti ali stalni bazi v tej državi, niti ne sme naložiti 
davka od nerazdeljenega dobička korporacij, razen kot to določa 
osmi odstavek, tudi če so plačane dividende ali nerazdeljen 
dobiček v celoti ali delno sestavljeni iz dobička ali dohodka, ki 
nastane v tej državi. 

8. Družba, ki je rezident ene od držav in ima stalno poslovno 
enoto v drugi državi ali se v drugi državi na neto osnovi obdavči 

njen dohodek, ki se lahko obdavči v drugi državi po 6. členu 
(Dohodek iz nepremičnin) ali po prvem odstavku 13. člena 
(Kapitalski dobiček), je lahko zavezana plačati davek v tej drugi 
državi poleg davka, dovoljenega po drugih določbah te konvencije. 
Tak davek pa se lahko naloži samo na del poslovnega dobička 
družbe, ki se pripiše stalni poslovni enoti, in na del dohodka, 
omenjenega v prejšnjem stavku, ki se obdavči po 6. členu 
(Dohodek iz nepremičnin) ali po prvem odstavku 13. člena 
(Kapitalski dobiček), ki v primeru Združenih držav predstavlja 
znesek, enakovreden dividendi od takšnega dobička ali dohodka, 
v primeru Slovenije pa znesek, ki je ustrezen znesku, 
enakovrednemu dividendi. 

9. Davek iz osmega odstavka se ne sme naložiti po višji stopnji 
od tiste, navedene v pododstavku 2 a). 

10. Določbe tega člena se ne uporabljajo, če je bil glavni namen ali 
eden od glavnih namenov katerekoli osebe, ki se ukvarja z 
nastankom ali prenosom delnic ali drugih pravic, v zvezi s katerimi 
se plača dividenda, zlorabiti ta člen s takim nastankom ali 
prenosom. 

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 zakoni te države, 
če pa je upravičeni lastnik obresti rezident druge države 
pogodbenice, tako zaračunani davek ne presega 5 odstotkov 
bruto zneska obresti. 

3. Ne glede na drugi odstavek se obresti, ki nastanejo v državi 
pogodbenici in so upravičeno v lasti rezidenta druge države 
pogodbenice, lahko obdavčijo samo v tej drugi državi, če: 

a) je upravičeni lastnik upravičen vladni subjekt, ki ne nadzoruje 
osebe, ki plačuje obresti; 

b) se obresti plačajo ali prirastejo v zvezi z obveznostmi iz dolgov, 
za katere je dal garancijo ali jih je zavaroval upravičen vladni 
subjekt te druge države, ali 

c) se obresti plačajo ali prirastejo v zvezi z odloženim plačilom za 
premično premoženje ali storitve. 

4. Izraz "obresti", kot je uporabljen v tej konvenciji, pomeni dohodek 
iz vseh vrst terjatev ne glede na to, ali so zavarovane s hipoteko 
ali ne, in ne glede na to, ali imajo pravico do udeležbe v dolžnikovem 
dobičku ali ne, in še posebej dohodek iz državnih vrednostnih 
papirjev in dohodek iz obveznic ali zadolžnic, vključno s premijami 
in nagradami, ki pripadajo takšnim vrednostnim papirjem, 
obveznicam ali zadolžnicam, ter vsak drug dohodek, ki se enako 
davčno obravnava kot dohodek od posojenega denarja po davčni 
zakonodaji države pogodbenice, v kateri dohodek nastane. 
Dohodek, obravnavan v 10. členu (Dividende), in pogodbene 
kazni zaradi zamude pri plačilu se za namene te konvencije ne 
štejejo za obresti. 

5. Določbe prvega, 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 in 
se obresti pripišejo taki stalni poslovni enoti ali stalni bazi. V takem 
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primeru se uporabljajo določbe 7. člena (Poslovni dobiček) ali 14. 
člena (Samostojne osebne storitve), odvisno od primera. 

6. Šteje se, da obresti nastanejo v državi pogodbenici, kadar je 
plačnik rezident te države. Če pa ima oseba, ki plačuje obresti, ne 
glede na to, ali je rezident države pogodbenice ali ne, v državi 
pogodbenici stalno poslovno enoto ali stalno bazo in 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 zakoni vsake države, pri čemer pa je treba 
upoštevati druge določbe te konvencije. 

8. a) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka se obresti, 
ki jih plača rezident države pogodbenice in se določijo glede na 
prejemke, prodajo, dohodek, dobiček ali drug denarni tok dolžnika 
ali povezane osebe, vsako spremembo vrednosti kakršnegakoli 
premoženja dolžnika ali povezane osebe ali vsako dividendo, 
delitev dobička osebne družbe ali podobno plačilo dolžnika 
povezani osebi in ki se plačajo rezidentu druge države, lahko 
obdavčujejo tudi v državi pogodbenici, v kateri nastanejo, in v 
skladu z zakoni te države, če pa je upravičeni lastnik rezident 
druge države pogodbenice, se bruto znesek obresti lahko obdavči 
po stopnji, ki ne presega stopnje, predpisane v pododstavku 2 b) 
10. člena (Dividende), in 

b) ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka lahko obresti, 
ki so presežna vključitev glede na preostali delež v nepremičninski 
hipotekami investicijski obvodni shemi, obdavči vsaka država v 
skladu s svojim domačim pravom. 

9. V primeru Združenih držav se za morebitni presežek zneska 
obresti, ki se razporedi k dobičku družbe, ki je rezident v drugi 
državi pogodbenici, ki se pripiše stalni poslovni enoti v Združenih 
državah ali je zavezan davku v Združenih državah po 6. členu 
(Dohodek iz nepremičnin) ali prvem odstavku 13. člena (Kapitalski 
dobiček), nad obrestmi, ki jih plača ta stalna poslovna enota ali 
trgovina ali posel v Združenih državah, šteje, da je nastal v 
Združenih državah in je njegov upravičeni lastnik rezident druge 
države pogodbenice. Davek, naložen po tem členu na takšne 
obresti, ne presega stopnje, navedene v drugem odstavku. 

10. Določbe tega člena se ne uporabljajo, če je bil glavni namen ali 
eden od glavnih namenov katerekoli osebe, ki se ukvarja z 
nastankom ali prenosom terjatve, v zvezi s katero se obresti 
plačajo, zlorabiti ta člen s takim nastankom ali prenosom. 

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 zakoni te države, če pa je upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih 
honorarjev rezident druge države pogodbenice, tako zaračunani 
davek ne presega 5 odstotkov bruto zneska licenčnin in avtorskih 
honorarjev. 

3. Izraz "licenčnine in avtorski honoraoi", kot je uporabljen v tej 
konvenciji, pomeni: 

a) vsako povračilo za uporabo ali pravico do uporabe kakršnihkoli 
avtorskih pravic za literarno, umetniško, znanstveno ali drugo 
delo (vključno z računalniško programsko opremo, 
kinematografskimi filmi, avdio ali video trakovi ali ploščami ter 
drugimi sredstvi za reprodukcijo slike ali zvoka), kateregakoli 
patenta, blagovne znamke, vzorca ali modela, načrta, tajne formulo 
ali postopka ali drugih podobnih pravic ali premoženja ali za 
informacije o industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušnjah 
in 

b) kapitalski dobiček od odtujitve kateregakoli premoženja, 
opisanega v pododstavku a), pod pogojem, da je tak kapitalski 
dobiček odvisen od produktivnosti ali uporabe premoženja ali 
razpolaganja s premoženjem. 

4. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, če 
upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev, ki je rezident 
države pogodbenice, posluje v drugi državi pogodbenici prek 
stalne poslovne enote v njej ali v tej drugi državi opravlja 
samostojne osebne storitve iz stalne baze v njej ter se licenčnine 
in avtorski honorarji pripišejo taki stalni poslovni enoti ali stalni 
bazi. V takem primeru se uporabljajo določbe 7. člena (Poslovni 
dobiček) ali 14. člena (Samostojne osebne storitve), odvisno od 
primera. 

5. Šteje se, da so licenčnine in avtorski honorarji nastali v državi 
pogodbenici, kadar je plačnik sama ta država, politična ali upravna 
enota, lokalna oblast ali rezident te države. Če pa ima oseba, ki 
plačuje licenčnine in avtorske honorarje, ne glede na to, ali je 
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 in 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. 
Ne glede na zgornje določbe tega odstavka se za licenčnine in 
avtorske honorarje v zvezi z uporabo ali pravico do uporabe 
pravic ali premoženja v državi pogodbenici lahko šteje, da izvirajo 
v tej državi. 

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 zakoni vsal<e države pogodbenice, pri 
čemer pa je treba upoštevati druge določbe te konvencije. 

7. Določbe tega člena se ne uporabljajo, če je bil glavni namen ali 
eden od glavnih namenov katerekoli osebe, ki se ukvarja z 
nastankom ali prenosom pravic, v zvezi s katerimi se plačujejo 
licenčnine in avtorski honorarji, zlorabiti ta člen s takim nastankom 
ali prenosom. 

13. ČLEN 

Kapitalski dobiček 

1. Kapitalski dobiček, ki ga dobi rezident države pogodbenice in 
se pripiše odtujitvi nepremičnin, ki so v drugi državi pogodbenici, 
se lahko obdavči v tej drugi državi. 
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2. Za namene te konvencije izraz "nepremičnine, ki so v drugi 
državi pogodbenici" vključuje: 

a) nepremičnine, ki so navedene v 6. členu (Dohodek iz 
nepremičnin); 

b) delnice ali druge primerljive pravice, razen delnic s katerimi se 
redno trguje na uveljavljenem trgu vrednostnih papirjev, v družbi, 
ki je rezident druge države pogodbenice in dobiva najmanj 50 
odstotkov svoje vrednosti neposredno ali posredno iz 
nepremičnin, ki so v drugi državi pogodbenici, in delež v osebni 
družbi, skladu ali zapuščini do obsega, do katerega njeno 
premoženje sestoji iz nepremičnin, ki so v drugi državi pogodbenici. 

3. Kapitalski dobiček iz odtujitve premičnega premoženja, ki se 
pripiše stalni poslovni enoti, ki jo ima podjetje države pogodbenice 
v drugi državi pogodbenici, ali ki se pripiše stalni bazi, ki je na 
voljo rezidentu države pogodbenice v drugi državi pogodbenici 
za namen opravljanja samostojnih osebnih storitev, in kapitalski 
dobiček iz odtujitve take stalne poslovne enote (same ali s celotnim 
podjetjem) ali take stalne baze se lahko obdavčita v tej drugi 
državi. 

4. Kapitalski dobiček, ki ga podjetje države pogodbenice dobi z 
odtujitvijo ladij, letal ali zabojnikov, ki delujejo ali se uporabljajo v 
mednarodnem prometu, ali premičnega premoženja, ki se nanaša 
na delovanje ali uporabo takih ladij, letal ali zabojnikov, se obdavči 
samo v tisti državi. 

5. Kapitalski dobiček iz odtujitve kakršnegakoli drugega 
premoženja razen premoženja, navedenega v odstavkih od 1 do 
4, se obdavči samo v državi pogodbenici, katere rezident je oseba, 
ki odtuji premoženje. 

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 njegovih dejavnosti. Če ima tako stalno bazo, 
se dohodek, ki se pripiše stalni bazi in ki se dobi za opravljene 
storitve v tej drugi državi, lahko obdavči tudi v tej drugi državi. 

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. 

3. Za namene prvega odstavka se dohodek, ki se obdavči v drugi 
državi pogodbenici, določi po načelih tretjega odstavka 7. člena 
(Poslovni dobiček). 

15. ČLEN 

Odvisne osebne storitve 

1. V skladu z določbami 16. člena (Plačila direktorjem), 18. člena 
(Pokojnine, socialna varnost, anuitete, preživnina za zakonca in 
preživnina za otroka) in 19. člena (Državna služba) se plače, 
mezde in drugi podobni 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 taki prejemki, ki se od tam dobivajo, 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 davčnem letu; 

b) prejemek plača delodajalec, ki ni rezident druge države, oziroma 
je plačan v njegovem imenu in 

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

3. Ne glede na prejšnje določbe tega člena se prejemek, opisan v 
prvem odstavku, ki ga rezident države pogodbenice dobi iz 
zaposlitve kot član redne posadke ladje ali letala, ki deluje v 
mednarodnem prometu, lahko obdavči samo v tej državi. 

16. ČLEN 

Plačila direktorjem 

Plačila direktorjem in druga nadomestila, ki jih dobi rezident države 
pogodbenice od storitev, opravljenih v drugi državi pogodbenici, 
kot član upravnega odbora družbe, ki je rezident druge države 
pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej drugi državi pogodbenici. 

17. ČLEN 

Umetniki in športniki 

1. Dohodek, ki ga dobi rezident države pogodbenice kot gledališki, 
filmski, radijski ali televizijski umetnik ali glasbenik ali kot športnik 
s takšnimi svojimi osebnimi dejavnostmi, ki jih izvaja v drugi državi 
pogodbenici, katerih dohodek bi bil oproščen davka v tej drugi 
državi pogodbenici na podlagi določb 14. člena (Samostojne 
osebne storitve) in 15. člena (Odvisne osebne storitve), se lahko 
obdavči v tej drugi državi, razen če znesek bruto prejemkov, ki jih 
prejme tak umetnik ali športnik iz teh dejavnosti, vključno s stroški, 
ki jih dobi povrnjene ali jih krijejo v njegovem imenu, ne presega 
petnajst tisoč ameriških dolarjev (15.000 $) oziroma njihove 
protivrednosti v slovenskih tolarjih za zadevno davčno leto. 

2. Kadar dohodek iz dejavnosti, ki jih izvaja kot umetnik ali športnik, 
ne priraste samemu umetniku ali športniku, temveč drugi osebi, 
se ta dohodek kljub določbam 7. člena (Poslovni dobiček), 14. 
člena (Samostojne osebne storitve) in 15. člena (Odvisne osebne 
storitve) lahko obdavči v državi pogodbenici, v kateri se izvajajo 
dejavnosti umetnika ali športnika, razen če se ugotovi, da niso ne 
umetnik oziroma športnik ne z njim povezane osebe neposredno 
ali posredno kakorkoli udeleženi v dobičku te druge osebe, 
vključno s prejemanjem odloženih plačil, premij, honorarjev, divi- 
dend, delitev dobička osebnih družb ali drugih delitev dobička. 

3. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo za 
dohodek, ki se dobi iz dejavnosti, ki jih izvajajo umetniki ali športniki 
v državi pogodbenici, če se obisk v tej državi v celoti ali pretežno 
financira z javnimi sredstvi ene ali obeh držav pogodbenic ali 
političnih enot ali njihovih lokalnih oblasti. V takem primeru se 
dohodek obdavči samo v državi pogodbenici, katere rezident je 
umetnik ali športnik. 
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18. ČLEN 

Pokojnine, socialna varnost, anuitete, preživnina za 
zakonca in preživnina za otroka 

1. V skladu z določbami drugega odstavka 19. člena (Državna 
služba) se izplačila pokojnin in drugi podobni prejemki, katerih 
upravičeni lastnik je rezident države pogodbenice, bodisi da se 
izplačujejo občasno ali v enkratni vsoti, obdavčijo samo v tej 
državi; vendar ta država ne obdavči takih izplačil pokojnin in 
podobnih prejemkov do obsega, do katerega so bila vključena v 
obdavčen dohodek v drugi državi pogodbenici pred izplačilom. 

2. Ne glede na določbe prvega odstavka se plačila, ki jih država 
pogodbenica plača po določbah zakonodaje o socialni varnosti 
ali podobne zakonodaje te države rezidentu druge države 
pogodbenice ali državljanu Združenih držav, obdavčijo samo v 
prvi omenjeni državi. 

3. Anuitete, ki jih dobi in katerih upravičeni lastnik je posameznik 
rezident države pogodbenice, se obdavčijo samo v tej državi. 
Izraz "anuitete", kot se uporablja v tem odstavku, pomeni določeno 
vsoto, plačano občasno ob določenih rokih med določenim 
časovnim obdobjem ali za vse življenje zaradi obveznosti plačila 
kot povračila za primerno in polno nadomestilo (ki niso opravljene 
storitve). 

4. Preživnina za zakonca, ki jo plača rezident države pogodbenice 
in se v njej odšteje od davčne osnove, rezidentu druge države 
pogodbenice se obdavči samo v tej drugi državi. Izraz "preživnina 
za zakonca", kot se uporablja v tem odstavku, pomeni občasna 
plačila, izvršena na podlagi pisnega dogovora o ločitvi ali odločbe 
o razvezi, ločenem vzdrževanju ali obvezni podpori za katere se 
obdavči prejemnik po zakonih države, katere rezident je. 

5. Občasna plačila, ki niso obravnavana v četrtem odstavku, za 
preživnino za otroka, ki se izplačujejo na podlagi pisnega dogovora 
o ločitvi ali odločbe o razvezi, ločenem vzdrževanju ali obvezni 
podpori in jih plačuje rezident države pogodbenice rezidentu druge 
države pogodbenice, so oproščena davka v obeh državah 
pogodbenicah. 

19. ČLEN 

Državna služba 

1. Ne glede na določbe 14. člena (Samostojne osebne storitve), 
15. člena (Odvisne osebne storitve), 16. člena (Plačila direktorjem) 
in 17. člena (Umetniki in športniki): 

a) se plače, mezde in drugi prejemki razen pokojnin, ki se plačujejo 
iz javnih sredstev države pogodbenice ali politične enote ali njene 
lokalne oblasti posamezniku za storitve, ki jih opravi za to državo 
ali enoto ali oblast pri opravljanju nalog državne narave, obdavčijo 
samo v tej državi v skladu z določbami pododstavka b); 

b) taki 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. V skladu z določbami drugega odstavka 18. člena (Pokojnine, 
socialna varnost, anuitete, preživnina za zakonca in preživnina 
za otroka): 

a) se vsaka pokojnina, plačana iz javnih sredstev države 
pogodbenice ali politične enote ali njene lokalne oblasti 
posamezniku za storitve, opravljene za to državo ali enoto ali 
oblast pri opravljanju nalog državne narave, obdavči samo v tej 
državi v skladu z določbami pododstavka b); 

b) ta pokojnina pa se obdavči samo v drugi državi pogodbenici, 
če je posameznik rezident in državljan te države. 

20. ČLEN 

Študenti, pripravniki, profesorji in raziskovalci 

1. a) Razen kot je določeno v drugem odstavku, je posameznik, 
ki je rezident države pogodbenice na začetku svojega obiska v 
drugi državi pogodbenici in je začasno navzoč v tej drugi državi 
pogodbenici za poglavitni namen: 

(i) študiranja na univerzi ali drugi priznani izobraževalni 
ustanovi v tej drugi državi pogodbenici ali 

(ii) zagotovitve usposabljanja, ki je potrebno, da se usposobi 
za opravljanje poklica ali poklicne specializacije, ali 

(iii) študiranja ali opravljanja raziskav kot prejemnik štipendije, 
podpore ali nagrade od vladne, verske, dobrodelne, 
znanstvene, literarne ali izobraževalne organizacije, 

oproščen davka s strani te druge države pogodbenice za zneske, 
opisane v pododstavku b) tega odstavka, za obdobje, ki ne 
presega 5 davčnih let od datuma njegovega prihoda v drugo 
državo pogodbenico, in za tako dodatno časovno obdobje, kot je 
potrebno, da kot redni študent izpolni izobraževalne zahteve kot 
kandidat za podiplomsko ali poklicno stopnjo priznane 
izobraževalne ustanove. 

b) Zneski iz pododstavka a) tega odstavka so: 

(i) plačila iz tujine, razen nadomestil za osebne storitve, za 
namen njegovega vzdrževanja, izobraževanja, študija, 
raziskav ali usposabljanja; 

(ii) štipendija, podpora ali nagrada in 

(iii) dohodek od osebnih storitev, opravljenih v tej drugi državi 
pogodbenici, ki v skupnem znesku ne presega pet tisoč 
ameriških dolarjev (5.000 $) oziroma njegove 
protivrednosti v slovenskih tolarjih za zadevno davčno 
leto. 

2. Posameznik, ki je rezident države pogodbenice na začetku 
svojega obiska v drugi državi pogodbenici in ki je začasno navzoč 
v tej drugi državi pogodbenici kot uslužbenec rezidenta prve 
omenjene države pogodbenice ali v pogodbenem razmerju z njim 
za poglavitni namen: 

a) pridobivanja strokovnih, poklicnih ali poslovnih izkušenj od 
osebe, ki ni ta rezident prve omenjene države pogodbenice, ali 

b) študiranja na univerzi ali drugi priznani izobraževalni ustanovi 
v tej drugi državi pogodbenici, 

je oproščen davka s strani te druge države pogodbenice za 
obdobje, ki ne presega 12 mesecev, za svoj dohodek iz osebnih 
storitev, ki v skupnem znesku ne presega osem tisoč ameriških 
dolarjev (8.000 $) oziroma njegove protivrednosti v slovenskih 
tolarjih. 
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3. Posameznik, ki je rezident države pogodbenice na začetku 
svojega obiska v drugi državi pogodbenici in ki je začasno navzoč 
v drugi državi pogodbenici za namen poučevanja ali opravljanja 
raziskav na priznani izobraževalni ali raziskovalni ustanovi, je v 
drugi državi pogodbenici oproščen davka na svoj dohodek iz 
osebnih storitev za poučevanje ali raziskovanje na tej ustanovi 
za obdobje, ki ne presega dveh let od datuma prihoda posameznika 
v to drugo državo. V nobenem primeru ne more katerikoli 
posameznik uživati koristi tega odstavka več kot pet davčnih let. 

4. Ta člen se ne uporablja za dohodek iz raziskav, če se raziskave 
ne opravljajo v javnem interesu, pač pa predvsem za zasebno 
korist določene osebe ali oseb. 

21. ČLEN 

Druai dohodki 

1. Dohodkovne postavke, ki so upravičeno v lasti rezidenta države 
pogodbenice, kjerkoli nastanejo in niso obravnavane v predhodnih 
členih te konvencije, se obdavčijo samo v tej državi. 

2. Določbe prvega odstavka se ne uporabljajo za dohodek, ki ni 
dohodek iz nepremičnin, kot so opredeljene v drugem odstavku 
6. člena (Dohodek iz nepremičnin), če upravičeni lastnik dohodka, 
ki je rezident države pogodbenice, posluje v drugi državi 
pogodbenici prek stalne poslovne enote, ki je v njej, ali v tej drugi 
državi opravlja samostojne osebne storitve iz stalne baze, ki je v 
njej, in se dohodek pripiše takšni stalni poslovni enoti ali stalni 
bazi. V tem primeru se uporabljajo določbe 7. člena (Poslovni 
dobiček) ali 14. člena (Samostojne osebne storitve), odvisno od 
primera. 

3. Določbe tega člena se ne uporabljajo, če je bil glavni namen ali 
eden glavnih namenov katerekoli osebe, ki se ukvarja z nastankom 
ali prenosom pravic, za katere se plača dohodek, zlorabiti ta člen 
s takim nastankom ali prenosom. 

22. ČLEN 

Omejitev koristi 

1. Rezident države pogodbenice je upravičen do koristi, ki so 
sicer priznane rezidentom države pogodbenice s to konvencijo, 
samo do obsega, določenega v tem členu. 

2. Rezident države pogodbenice je upravičen do vseh koristi te 
konvencije, če je rezident: 

a) posameznik; 

b) upravičen vladni subjekt; 

c) družba, če 

(i) če se z vsemi delnicami v razredu ali razredih delnic, ki 
predstavljajo več kot 50 odstotkov glasovalnih pravic in 
vrednosti družbe, redno trguje na priznani borzi 
vrednostnih papirjev, ali 

(ii) je vsaj 50 odstotkov vsakega razreda delnic v družbi 
neposredno ali posredno v lasti petih ali manj družb, 
upravičenih do koristi na podlagi alinee (i), pod pogojem, 
da je v primeru posrednega lastništva vsak posreden 
lastnik oseba, ki je upravičena do koristi konvencije na 
podlagi tega odstavka; 

d) opisan v pododstavku 1 c) (i) 4. člena (Rezidentstvo); 

e) opisan v pododstavku 1 c) (ii) 4. člena (Rezidentstvo), pod 
pogojem, da je več kot 50 odstotkov upravičencev, članov ali 
sodelavcev osebe posameznikov rezidentov v eni ali drugi državi 
pogodbenici, ali 

f) oseba, ki ni posameznik, če: 

(i) imajo vsaj polovico dni davčnega leta osebe, opisane v 
pododstavkih a), b), c), d) ali e), v lasti neposredno ali 
posredno (skozi verigo lastništva, v kateri je vsaka oseba 
upravičena do koristi konvencije po tem odstavku) najmanj 
50 odstotkov vsakega razreda delnic ali drugih 
upravičenih deležev v osebi, in 

(ii) se manj kot 50 odstotkov bruto dohodka osebe v davčnem 
letu neposredno ali posredno plača ali priraste osebam, 
ki niso rezidenti ene ali druge države pogodbenice (razen 
če se plačilo pripisuje stalni poslovni enoti v eni ali drugi 
državi), v obliki plačil, ki se odbijejo za namene davka od 
dohodka v državi rezidentstva osebe. 

3. a) Rezident države pogodbenice, ki drugače ni upravičen do 
koristi, je upravičen do koristi te konvencije v zvezi z dohodkovno 
postavko, ki izvira iz druge države, če: 

(i) rezident dejavno trguje ali posluje v prvi omenjeni državi 
(pri čemer pa ne gre za posle vlaganja ali upravljanja 
naložb, razen če so dejavnosti bančništvo, 
zavarovalništvo ali poslovanje z vrednostnimi papirji, ki 
jih opravljajo banka, zavarovalnica ali pooblaščen borzni 
posrednik), 

(ii) je dohodek povezan s trgovanjem ali poslovanjem ali 
priložnosten glede na trgovanje ali poslovanje, 

(iii) je trgovanje ali poslovanje precejšnje glede na dejavnost 
v drugi državi, ki ustvarja dohodek. 

b) Dohodek izvira v zvezi s trgovanjem ali poslovanjem, če je 
predmet dejavnosti v drugi državi, ki ustvarja dohodek, poslovanje, 
ki je del ali dopolnitev trgovanja ali poslovanja. Dohodek je 
priložnosten glede na trgovanje ali poslovanje, če olajšuje trgovanje 
ali poslovanje v drugi državi. 

4. Rezidentu države pogodbenice, ki sicer ni upravičen do koristi, 
se lahko priznajo koristi konvencije, če tako odloči pristojni organ 
države, od katere se koristi zahtevajo. 

5. Za namene tega člena izraz "priznana borza vrednostnih 
papirjev" pomeni: 

a) Sistem NASDAO, ki je v lasti Nacionalne zveze borznih 
posrednikov, in katerokoli borzo, ki je registrirana pri Komisiji za 
vrednostne papirje in borzo Združenih držav kot nacionalna borza 
vrednostnih papirjev po Zakonu o trgovanju z vrednostnimi papirji 
Združenih držav iz leta 1934; 

b) Ljubljansko borzo in 

c) frankfurtsko, londonsko, pariško in dunajsko borzo in katerekoli 
druge borze vrednostnih papirjev, o katerih se sporazumejo 
pristojni organi obeh držav pogodbenic. 

23. ČLEN 

Oprostitev dvojnega obdavčevanja 

1. V skladu z določbami in ob upoštevanju omejitev zakonodaje 
Združenih držav (kot se občasno spreminja, ne da bi se 
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spremenilo njeno splošno načelo) Združene države dovolijo 
rezidenlu ali državljanu Združenih držav, da se mu šteje v dobro 
za davek Združenih držav od dohodka: 

a) davek od dohodka, ki je plačan ali priraste Sloveniji s strani ali 
v imenu takšnega državljana ali rezidenta, in 

b) v primeru družbe Združenih držav, ki ima v lasti najmanj 10 
odstotkov delnic z glasovalno pravico družbe, ki je rezident 
Slovenije in od katere družba Združenih držav prejema dividende, 
davek od dohodka, ki je plačan ali priraste Sloveniji s strani ali v 
imenu plačnika, za dobiček, iz katerega se plačujejo dividende. 

Za namene tega odstavka se davki, navedeni v odstavkih 1 b) (i), 
1 b) (ii) in drugem odstavku 2. člena (Davki, za katere se uporablja 
konvencija), štejejo kot davki od dohodka. 

2. Če rezident Slovenije dobiva dohodek, ki se v skladu z določbami 
te konvencije lahko obdavči v Združenih državah, Slovenija dovoli 
kot odbitek od davka od dohodka tega rezidenta znesek, ki je 
enak davku od dohodka, plačanemu v Združenih državah. Tak 
odbitek v nobenem primeru ne sme presegati deleža davka od 
dohodka, ki je bil izračunan, preden se opravi odbitek, ki se 
pripisuje dohodku, ki se lahko obdavči v Združenih državah. Za 
namene tega odstavka se davki, navedeni v odstavku 1 a) in 
drugem odstavku 2. člena (Davki, za katere se uporablja 
konvencija), štejejo kot davki od dohodka. 

3. Če je državljan Združenih držav rezident Slovenije: 

a) za dohodkovne postavke, ki so po določbah te konvencije 
oproščene davka Združenih držav ali za katere velja znižana 
stopnja davka Združenih držav, kadar jih dobi rezident Slovenije, 
ki ni državljan Združenih držav, Slovenija dovoli, da se šteje v 
dobro za slovenski davek samo morebitni plačani davek, ki ga 
Združene države lahko naložijo po določbah te konvencije, ki ni 
davek, ki se lahko uvede samo zaradi državljanstva na podlagi 
zaščitne klavzule četrtega odstavka 1. člena (Splošno področje 
uporabe); 

b) za namene izračunavanja davka Združenih držav od tistih 
dohodkovnih postavk, ki so navedene v pododstavku a), 
Združene države dovolijo, da se šteje v dobro za davek Združenih 
držav davek od dohodka, plačan Sloveniji po dobropisu, 
navedenem v pododstavku a); tako odobren dobropis ne sme 
zmanjšati deleža davka Združenih držav, ki se šteje v dobro za 
slovenski davek v skladu s pododstavkom a), in 

c) za izključni namen oprostitve dvojnega obdavčevanja v 
Združenih državah na podlagi pododstavka b) se za dohodkovne 
postavke, navedene v pododstavku a) šteje, da so nastale v 
Sloveniji do obsega, potrebnega za izogib dvojnemu obdavčevanju 
takega dohodka na podlagi pododstavka'b). 

4. Če je v skladu s katerokoli določbo konvencije dohodek, ki ga 
dobi rezident države pogodbenice, oproščen davka v tej državi, 
pa lahko ta država vseeno pri izračunu zneska davka na preostali 
dohodek tega rezidenta upošteva oproščeni dohodek. 

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 bolj obremenjujoče, kot je ali je lahko 
obdavčevanje in s tem povezane zahteve za državljane te druge 
države v enakih okoliščinah. Za namene obdavčevanja dohodka 
Združenih držav državljani Združenih držav, ki niso rezidenti v 

Združenih državah, niso v enakih okoliščinah kot slovenski 
državljani, ki niso rezidenti v Združenih državah. Ta določba se 
uporablja tudi za osebe, ki niso rezidenti ene ali obeh držav 
pogodbenic. 

2. Obdavčevanje stalne poslovne enote ali stalne baze, ki jo ima 
rezident države pogodbenice ali podjetje države pogodbenice v 
drugi državi pogodbenici, ne sme biti manj ugodno v tej drugi 
državi, kot je obdavčevanje podjetij ali rezidentov te druge države, 
ki opravljajo enake dejavnosti. Določbe tega odstavka se ne 
razlagajo, kot da zavezujejo 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. 

3. Razen kjer veljajo določbe prvega odstavka 9. člena (Povezana 
podjetja), sedmega odstavka 11. člena (Obresti) ali šestega 
odstavka 12. člena (Licenčnine in avtorski honorarji), se obresti, 
licenčnine in avtorski honorarji in druga izplačila, ki jih plača rezident 
ali podjetje države pogodbenice rezidentu druge države 
pogodbenice, za namene določitve obdavčljivega dobička 
rezidenta ali podjetja prve omenjene države pogodbenice odbijajo 
pod istimi pogoji, kot če bi bili plačani rezidentu prve omenjene 
države. Tudi kakršnikoli dolgovi rezidenta ali podjetja države 
pogodbenice rezidentu druge države pogodbenice se za namen 
določitve obdavčljivega premoženja rezidenta ali podjetja prve 
omenjene države pogodbenice odbijajo pod istimi pogoji, kot da bi 
bili pogodbeno dogovorjeni z rezidentom prve omenjene države. 

4. Podjetja države pogodbenice, katerih kapital je v celoti ali delno, 
neposredno ali posredno v lasti ali pod nadzorom enega ali več 
rezidentov druge države pogodbenice, ne smejo biti v prvi 
omenjeni državi zavezana kakršnemukoli obdavčevanju ali 
kakršnikoli zahtevi v zvezi s tem, ki je bolj obremenjujoče, kot je 
ali je lahko obdavčenje in s tem povezane zahteve za druga 
podobna podjetja prve omenjene države. 

5. Nič v tem členu se ne razlaga, kot da preprečuje eni ali drugi 
državi pogodbenici, da naloži davek, kot je opisan v osmem 
odstavku 10. člena (Dividende) ali devetem odstavku 11. člena 
(Obresti). 

6. Določbe tega člena se uporabljajo ne glede na določbe 2. člena 
(Davki, za katere se uporablja konvencija) za davke vseh vrst in 
opisov, ki jih uvede država pogodbenica ali politična enota ali 
njena lokalna oblast. 

25. ČLEN 

Postopekskgpnegadogovora 

1. Če 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 ne glede na sredstva, ki 
ji jih omogoča domača zakonodaja teh držav, in roke, ki jih taki 
zakoni predpisujejo za predložitev zahtevkov za vračilo, predloži 
zadevo pristojnemu organu države pogodbenice, katere rezident 
je; če se njen primer nanaša na prvi odstavek 24. člena (Enako 
obravnavanje), pa tiste države pogodbenice, katere državljan je. 
Zadeva mora biti vložena v petih letih od prvega obvestila o dejanju, 
ki je imelo za posledico obdavčenje, ki ni v skladu z določbami te 
konvencije. 

2. Pristojni organ si prizadeva, če se mu zdi pritožba upravičena 
in če sam ne more priti do zadovoljive rešitve, razrešiti primer s 
skupnim dogovorom s pristojnim organom druge države 
pogodbenice, z namenom izogniti se obdavčevanju, ki ni v skladu 
s konvencijo. Vsak dosežen dogovor se izvaja ne glede na roke 
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ali druge postopkovne omejitve v domačih zakonih držav 
pogodbenic. Postopki za odmero in pobiranje se prekinejo med 
postopkom skupnega dogovora. 

3. Pristojni organi držav pogodbenic si prizadevajo s skupnim 
dogovorom razrešiti kakršnekoli težave aii dvome, ki izvirajo iz 
razlage ali'uporabe konvencije. Še zlasti se pristojni organi držav 

i pogodbenic lahko dogovorijo: 

a) za enak pripis dohodka, odbitkov, dobropisov ali olajšav podjetja 
države pogodbenice njegovi stalni poslovni enoti, ki je v drugi 
državi pogodbenici; 

b) za enako porazdelitev dohodka, odbitkov, dobropisov ali olajšav 
med osebami; 

c) za enako opredelitev posameznih dohodkovnih postavk, 
vključno z enako opredelitvijo dohodka, ki ga davčna zakonodaja 
ene od držav pogodbenic vključuje v dohodek od delnic in se 
obravnava kot drugačna vrsta dohodka v drugi državi; 

d) za enako opredelitev oseb; 

e) za enako uporabo pravil glede izvora za posamezne 
dohodkovne postavke; 

f) za skupen pomen izraza in 

g) o tem, da so izpolnjeni pogoji za uporabo desetega odstavka 
10. člena (Dividende), desetega odstavka 11. člena (Obresti), 
sedmega odstavka 12. člena (Licenčnine in avtorski honorarji) ali 
tretjega odstavka 21. člena (Drugi dohodki) konvencije. 

Prav tako se lahko med seboj posvetujejo o odpravi dvojnega 
obdavčevanja v primerih, ki jih ne predvideva ta konvencija. 

4. Pristojni organi se lahko tudi dogovorijo za povečanje določenih 
dolarskih zneskov, ki so omenjeni v konvenciji, da odražajo 
gospodarska ali denarna dogajanja. 

5. Pristojni organi držav pogodbenic lahko neposredno 
komunicirajo drug z drugim z namenom, da bi dosegli dogovor v 
smislu predhodnih odstavkov. 

26. ČLEN 

Izmenjava informacij in upravna pomoč 

1. Pristojni organi držav pogodbenic si izmenjujejo take informacije, 
ki so pomembne za izvajanje določb te konvencije ali domačih 
zakonov držav pogodbenic glede davkov, za katere se uporablja 
ta konvencija, kolikor obdavčevanje na njihovi podlagi ni v nasprotju 
s konvencijo, vključno z informacijami, ki se nanašajo na odmero 
ali pobiranje davkov, za katere se uporablja ta konvencija, njihovo 
izterjavo ali pregon in odločitev o pritožbah v zvezi z njimi. 
Izmenjava informacij ni omejena s 1. členom (Splošno področje 
uporabe). Vsaka informacija, ki jo prejme država pogodbenica, 
se obravnava kot tajna na isti način, kot se informacije, pridobljene 
po domačih zakonih te države, in se razkrije samo osebam ali 
organom (vključno s sodišči in upravnimi organi), udeleženim pri 
odmeri, pobiranju ali administriranju davkov, za katere se uporablja 
ta konvencija, njihovi izterjevi ali pregonu in odločanju o pritožbah 
v zvezi z njimi ali pri nadzoru nad tem. Te osebe in organi 
uporabljajo informacije samo v te namene. Informacije lahko 
razkrijejo na javnih sodnih obravnavah ali pri sodnih odločitvah. 

2. V nobenem primeru se določbe prvega odstavka ne razlagajo, 
kot da nalagajo obveznosti državi pogodbenici: 

a) da izvaja upravne ukrepe, ki niso v skladu z zakoni 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 (ordre public). 

3. Če za informacijo zaprosi država pogodbenica v skladu s tem 
členom, pridobi druga država pogodbenica to informacijo na isti 
način in v istem obsegu, kot če bi bil davek prve omenjene države 
davek te druge države in bi ga nalagala ta druga država, ne glede 
na to, da morda ta druga država v tem času ne potrebuje te 
informacije za namene svojega lastnega davka. Na posebno 
zaprosilo pristojnega organa države pogodbenice pristojni organ 
druge države pogodbenice priskrbi informacijo po tem členu v 
obliki izjav prič in overjenih izvodov neredigiranih izvirnih 
dokumentov (vključno s knjigami, listinami, izjavami, zapisi, računi 
in pisanji) v istem obsegu, kot se te izjave in dokumenti lahko 
pridobijo po zakonih in upravni praksi te druge države v zvezi z 
njenimi lastnimi davki. 

4. Za namene tega člena se konvencija ne glede na določbe 2. 
člena (Davki, za katere se uporablja konvencija) uporablja za 
davke vseh vrst, ki jih uvede država pogodbenica. 

27. ČLEN 

Diplomatski predstavniki in konzularni uslužbenci 

Nič v tej konvenciji ne vpliva na davčne ugodnosti diplomatskih 
predstavnikov aii konzularnih uslužbencev, določene s splošnimi 
pravili mednarodnega prava ali z določbami posebnih sporazumov. 

28. ČLEN 

Premoženje 

1. Premoženje, ki ga predstavljajo nepremičnine, navedene v 6. 
členu (Dohodek iz nepremičnin), ki je v lasti rezidenta države 
pogodbenice in je v drugi državi pogodbenici, se lahko obdavči v 
tej drugi državi. 

2. Premoženje, ki ga predstavlja premično premoženje, ki je del 
poslovnega premoženja stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje 
države pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ali premično 
premoženje, ki pripada stalni bazi, ki je na voljo rezidentu države 
pogodbenice v drugi državi pogodbenici za namen izvajanja 
samostojnih osebnih storitev, se lahko obdavči v tej drugi državi. 

3. Premoženje, ki ga predstavljajo ladje, letala in zabojniki v lasti 
rezidenta države pogodbenice, ki delujejo v mednarodnem 
prometu, in premično premoženje, ki se nanaša na delovanje teh 
ladij, letal in zabojnikov, se obdavči samo v tej državi. 

4.Vse druge sestavine premoženja rezidenta države pogodbenice 
se obdavčijo samo v tej državi. 
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29. ČLEN 

Začetek veljavnosti 

1. Ta konvencija se ratificira v skladu z veljavnimi postopki vsake 
države pogodbenice in listini o ratifikaciji se izmenjata, kakor hitro 
je to mogoče. 

2. Konvencija začne veljati ob izmenjavi listin o ratifikaciji in njene 
določbe se uporabljajo: 

a) za davke, zadržane pri viru od zneskov, plačanih ali pripisanih 
v dobro prvi dan tretjega meseca, ki sledi datumu, ko je konvencija 
začela veljati, ali po njem; 

b) za druge davke za davčna obdobja, ki se začnejo prvi dan 
januarja, ki sledi datumu, ko je konvencija začela veljati, ali po 
njem. 

30. ČLEN 

Prenehanje veljavnosti 

1. Ta konvencija velja, dokler je ne odpove država pogodbenica. 
Ena ali druga država pogodbenica lahko odpove konvencijo z 

obvestilom o odpovedi po diplomatski poti drugi državi pogodbenici. 
V takem primeru se konvencija preneha uporabljati: 

a) za davke, zadržane pri viru od zneskov, plačanih ali pripisanih 
v dobro po izteku šestmesečnega obdobja, ki se začne z 
datumom, ko je bilo dano obvestilo o odpovedi in 

b) za druge davke za davčna obdobja, ki se začnejo ob ali po 
izteku šestmesečnega obdobja, ki se začne na datum, ko je bilo 
dano obvestilo o odpovedi. 

V dokaz navedenega sta podpisana, ki sta ju za to pravilno 
pooblastili njuni vladi, podpisala to konvencijo. 

Sestavljeno v Ljubljani v dveh izvodih v slovenskem in angleškem 
jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, dne 21. 
junija 1999. 

ZA REPUBLIKO SLOVENIJO: ZA ZDRUŽENE DRŽAVE 
AMERIKE: 

Milojka Kolar l.r. Nancy Ely - Raphel l.r. 

Ministrstvo za zunanje zadeve se obrača na Veleposlaništvo 
Republike Slovenije v zvezi s Konvencijo med Združenimi 
državami Amerike in Republiko Slovenijo o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od 
dohodka in premoženja, podpisano 21. junija 1999 v Ljubljani. 

Listina o ratifikaciji Združenih držav Amerike, katere kopija je 
priložena, vsebuje pridržek in interpretacijo. 

Pridržek se glasi: 

(1) PRESOJE GLAVNEGA NAMENA. - Deseti odstavek 10. člena 
(dividende), deseti odstavek 11. člena (obresti), sedmi 
odstavek 12. člena (licenčnine in avtorski honorarji), tretji 
odstavek 21. člena (drugi dohodki) in pododstavek g tretjega 
odstavka 25. člena (postopek skupnega dogovora) konvencije 
se v celoti črtajo. 

Interpretacija se glasi: 

(2) IZMENJAVA INFORMACIJ. - Združene države Amerike 
razumejo, da sta v skladu s 26. členom konvencije pristojni 
organ Združenih držav Amerike in pristojni organ Republike 

Slovenije pooblaščena za pridobivanje in dajanje informacij, 
ki jih imajo finančne institucije, zastopniki ali osebe, ki delajo 
kot zastopniki ali fidicuarji ali ki imajo vpliv na osebo. 

Posledično bo začetek veljavnosti konvencije pogojen s tem 
pridržkom in to interpretacijo, pri čemer prvi spreminja konvencijo, 
podpisano 21. junija 1999 v Ljubljani, tako, da črta zgoraj navedeno 
besedilo iz določil konvencije. 

Ministrstvo za zunanje zadeve bi bilo hvaležno, če bi od 
Veleposlaništva Republike Slovenije prejelo noto s sporočilom, 
da sprejema pridržek in interpretacijo. 

Priloga: 

Kopija Listine o ratifikaciji 
Združenih držav Amerike 

Ministrstvo za zunanje zadeve, 

VVashington, 27. januar 2000 

t 
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VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

Št. 1/2001 

Veleposlaništvo Republike Slovenije izraža spoštovanje 
Ministrstvu za zunanje zadeve Združenih držav Amerike in ima 
čast, da glede note ministrstva z dne 27. januarja 2000 o Konvenciji 
med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o 
izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj 
v zvezi z davki od dohodka in premoženja, podpisani 21. junija 
1999 v Ljubljani, sporoči naslednje: 

Republika Slovenija se strinja, da se deseti odstavek 10. člena 
(dividende), deseti odstavek 11. člena (obresti), sedmi odstavek 
12. člena (licenčnine in avtorski honorarji), tretji odstavek 21. 

člena (drugi dohodki) in pododstavek g tretjega odstavka 25. 
člena (postopek skupnega dogovora) v celoti črtajo. 

Republika Slovenija se strinja z interpretacijo 26. člena, kot jo je 
predlagalo Ministrstvo za zunanje zadeve. 

Veleposlaništvo Republike Slovenije tudi ob tej priložnosti izraža 
Ministrstvu za zunanje zadeve Združenih držav Amerike svoje 
najgloblje spoštovanje. 

VVashington, 9. januar 2000 

Ministrstvo za zunanje zadeve 
Združenih držav Amerike 
VVashington 

3. člen 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za finance. 

4. člen 

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

1. Konvencijo med Republiko Slovenijo in Združenimi državami 
Amerike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju 
davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja sta v 
Ljubljani, dne 21. junija 1999 podpisali Milojka Kolar, državna 
sekretarka v Ministrstvu za finance in Nancy - Ely Raphel, 
veleposlanica Združenih držav Amerike v Republiki Sloveniji. V 
postopku ratifikacije je ameriški Senat podal pridržke k 
posameznim določbam konvencije z njihovim črtanjem, in sicer: 
deseti odstavek 10. člena (Dividende), deseti odstavek 11. člena 
(Obresti), sedmi odstavek 12. člena (Licenčnine in avtorski 
honorarji), tretji odstavek 21. člena (Drugi dohodki) in točka g) 
tretjega odstavka 25. člena (Postopek skupnega dogovora). Sprejel 
je tudi interpretativno izjavo v zvezi s 26. členom konvencije 
(Izmenjava informacij in upravna pomoč). Ameriška stran se je 
strinjala s slovenskim stališčem, da pridržki pomenijo spremembo 
konvencije, zaradi česar je bila z odobritvijo vlade in odbora za 
zunanjo politiko Državnega zbora na podlagi končnega poročila 
o pogajanjih za sklenitev konvencije z izmenjavo not z dne 
27.1.2000 in 9.1.2001 dogovorjena z ameriške strani predlagana 
sprememba konvencije. Slovenska stran namreč ocenjuje, da so 
predlagane spremembe konvencije za Republiko Slovenijo 
sprejemljive in niso v nasprotju z njenimi interesi. Ravno tako pa 
Republiki Sloveniji ustreza interpretacija 26. člena konvencije, 
ker je v skladu s slovensko zakonodajo. 

2. Konvencija ureja: 

razdelitev pravic obdavčevanja med država pogodbenicama; 
odpravo dvojnega obdavčevanja dohodkov in premoženja 
fizičnih in pravnih oseb - rezidentov Republike Slovenije in 
Združenih držav Amerike; 

■ 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 
vseh vrst, ki jih uvede država pogodbenica; 

- postopek skupnega dogovora, ki omogoča odpravo težav ali 
dvomov, ki izvirajo iz razlage ali uporabe določb te konvencije. 

S črtanjem zgoraj omenjenih posameznih določb v nekaterih členih 
konvencije se reševanje davčnih zlorab rešuje v okviru domače 
davčne zakonodaje obeh držav, tako da pristojna davčna organa 
izgubita pravico arbitrarnega odločanja le na podlagi določb 
konvencije. Kar zadeva 26. člen konvencije, ki se nanaša na 
izmenjavo davčnih informacij med pristojnima organoma tudi že 
sama slovenska zakonodaja določa, da morajo v konvenciji 
omenjene institucije na zahtevo davčnega organa posredovati 
zahtevane informacije za davčne namene. 

3. Konvencija začne veljati ob izmenjavi listin o ratifikaciji 
konvencije, njene določbe pa se pričnejo uporabljati za davke, 
zadržane pri viru od zneskov, plačanih ali pripisanih v dobro prvi 
dan tretjega meseca, ki sledi datumu, ko je konvencija začela 
veljati ali po njem, za druge davke pa se pričnejo uporabljati za 
davčna obdobja, ki se začnejo prvi dan januarja, ki sledi datumu, 
ko je konvencija začela veljati ali po njem. 

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

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

6. Konvencija je v skladu s predpisi Evropskih skupnosti. 

7. Konvencijo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
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PRILOGA 

IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOST! 

1) Naslpv predloga gkta: 

Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o 
izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka 
in premoženja (EVA 2001-1611-0136) 

2} Skladnost oredloaa akta z določbami "Evropskega sporazuma o pridružitvi": 

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

Jih ni. 

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

Jih ni. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

Jih ni. 

31 Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

/ 
V 

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

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 
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4^ Navedba roka predvidene oooolne uskladitve akta zzoorai navedenimi pravnimi viri ES (leto) 
l 

I 

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

t 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 

Predlog akta je sestavljen tudi v angleškem jeziku. 

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

/ 

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

/ 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI MEDNARODNE 

KONVENCIJE 0 PRIPRAVLJENOSTI, 

ODZIVANJO IN SODELOVANJD PRI 

ONESNAŽENJU Z OLJI, 1990 

-EPA 125-III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1811-0004 
Številka: 903-04/98-10 
Ljubljana, 15.02.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 13. seji dne 15. februarja 2001 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI MEDNARODNE 
KONVENCIJE O PRIPRAVLJENOSTI, ODZIVANJU IN 
SODELOVANJU PRI ONESNAŽENJU Z OLJI, 1990, 

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, 
- Jakob Presečnik, minister za promet, 
- Ignac Golob, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Edvard Roškar, državni sekretar v Ministrtstvu za promet, 
- Andrej Grasselli, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

l.člen 2. člen 

Ratificira se Mednarodna konvencija o pripravljenosti, odzivanju Konvencija se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v 
in sodelovanju pri onesnaženju z olji, 1990, sestavljena v Londonu slovenskem jeziku glasi: 
30. novembra 1990. 
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MEDNARODNA KONVENCIJA O PRIPRAVLJENOSTI, 
ODZIVANJU IN SODELOVANJU 

PRI ONESNAŽENJU Z OLJI, 1990 

POGODBENICE TE KONVENCIJE 

SE ZAVEDAJO potrebe po ohranjanju človekovega okolja na 
splošno in še zlasti morskega okolja, 

PRIZNAVAJO resno grožnjo, ki jo pomenijo za morsko okolje 
nesreče z onesnaženjem z olji, ki vključujejo ladje, priobalne 
naprave, morska pristanišča in naprave za pretovarjanje olj, 

SO POZORNE na pomen varnostnih ukrepov in preprečevanja 
onesnaženja z olji na prvi stopnji in potrebe po dosledni uporabi 
obstoječih mednarodnih dokumentov, ki obravnavajo varnost na 
morju in preprečevanje onesnaženja morja, zlasti Mednarodne 
konvencije o varstvu človeškega življenja na morju, 1974, 
spremenjene, in Mednarodne konvencije o preprečevanju 
onesnaževanja morja z ladij, 1973, dopolnjene s Protokolom 1978, 
kot sta bila spremenjena, in tudi na hiter razvoj višjih standardov 
načrtovanja, delovanja in vzdrževanja ladij, ki prevažajo olja, in 
priobalnih naprav, 

SO POZORNE TUDI na to, da je ob nesreči z onesnaženjem z 
olji hitro in učinkovito ukrepanje bistvenega pomena za zmanjšanje 
škode, ki je lahko posledica take nesreče, 

POUDARJAJO pomen učinkovite priprave za boj proti nesrečam 
z onesnaženjem z olji in pomembno vlogo, ki jo imata pri tem 
naftna industrija in pomorsko gospodarstvo, 

NADALJE SPOZNAVAJO pomen medsebojne pomoči in 
mednarodnega sodelovanja pri zadevah, ki vključujejo izmenjavo 
informacij o zmožnostih držav, da se odzovejo na nesreče z 
onesnaženjem z olji, priprave načrtov za nepredvideno 
onesnaženje z olji, izmenjavo poročil o pomembnih nesrečah, ki 
lahko poškodujejo morsko okolje ali obalo in s tem povezane 
interese držav, ter raziskave in razvoj sredstev za boj proti 
onesnaževanju morskega okolja z olji, 

UPOŠTEVAJO načelo "onesnaževalec plača" kot splošno načelo 
mednarodnega okoljskega prava, 

UPOŠTEVAJO TUDI pomen mednarodnih dokumentov o 
odgovornosti in nadomestilu za škodo zaradi onesnaženja z olji, 
vključno z Mednarodno konvencijo o civilni odgovornosti za škodo, 
povzročeno z onesnaženjem z nafto, 1969 (CLC) in Mednarodno 
konvencijo o ustanovitvi Mednarodnega sklada za povrnitev škode, 
nastale zaradi onesnaženja z nafto, 1971 (FUND) in nujno potrebo, 
da čim prej začneta veljati Protokol 1984 h Konvenciji CLC in 
Protokol 1984 h Konvenciji FUND, 

NADALJE UPOŠTEVAJO pomen dvostranskih in mnogostranskih 
sporazumov in dogovorov, vključno z regionalnimi konvencijami 
in sporazumi, 

OB UPOŠTEVANJU ustreznih določb Konvencije Združenih 
narodov o pravu morja, še zlasti njenega XII. poglavja, 

SE ZAVEDAJO potrebe po pospeševanju mednarodnega 
sodelovanja in povečanju obstoječih državnih, regionalnih in 
svetovnih zmožnosti za pripravljenost in odzivanje na 
onesnaževanje z olji, z upoštevanjem posebnih potreb držav v 
razvoju, predvsem majhnih otoških držav, 

GLEDE NA TO, da je te cilje mogoče najbolje doseči s sklenitvijo 
Mednarodne konvencije o pripravljenosti, odzivanju in sodelovanju 
pri onesnaženju z olji, 

SO SE SPORAZUMELE, kot sledi: 

1. ČLEN 
Splošne določbe 

1) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo posamično ali skupno 
sprejele vse ustrezne ukrepe v skladu z določbami te 
konvencije in priloge k njej za pripravo in odzivanje na nesreče 
z onesnaženjem z olji. 

2) Priloga k tej konvenciji je sestavni del konvencije in sklicevanje 
na to konvencijo je hkrati sklicevanje na prilogo. 

3) Ta konvencija se ne uporablja za vojne ladje, vojaške 
pomožne ali druge ladje, ki so v lasti države ali jih ta upravlja, 
in se v tem času uporabljajo le za vladne negospodarske 
namene. Pogodbenica s sprejemom ustreznih ukrepov 
zagotovi, da ne bo ovirala delovanja in operativnih zmožnosti 
takih ladij, ki so v njeni lasti ali jih upravlja, da bodo take ladje 
delovale skladno s to konvencijo, če je to možno in izvedljivo. 

2. ČLEN 
Opredelitev pojmov 

V tej konvenciji: 

1) "olje" pomeni mineralna olja v vseh oblikah, vključno s surovo 
nafto, gorilnim oljem, naftno usedlino, predelanimi in 
prečiščenimi naftnimi izdelki; 

2) "nesreča z onesnaženjem z olji" pomeni pojav ali vrsto pojavov 
istega izvora, ki povzročijo ali lahko povzročijo razlitje olj in ki 
pomenijo ali lahko pomenijo grožnjo za morsko okolje ali obalo 
ali s tem povezanimi interesi ene ali več držav, in ki zahtevajo 
nujno ukrepanje ali drugačen takojšen odziv; 

3) "ladja" pomeni ladjo katere koli vrste, ki deluje v morskem 
okolju, vključno s hidrogliserji, vozili na zračni blazini, 
podmornicami in plovili katere koli vrste. 

4) "priobalna naprava" pomeni katero koli nepremično ali 
plavajočo priobalno napravo ali objekt, namenjen za 
izkoriščanje plina ali olj, za raziskovalno ali proizvodno 
dejavnost, natovarjanje ali raztovarjanje olj; 

5) "morska pristanišča in naprave za pretovarjanje olj" pomenijo 
tiste naprave, ki so tveganje za nesrečo z onesnaženjem z 
olji in med drugim vključujejo morska pristanišča, naftne 
terminale, cevovode in druge naprave za pretovarjanje olj; 

6) "organizacija" pomeni Mednarodno pomorsko organizacijo; 
7) "generalni sekretar" pomeni generalnega sekretarja 

organizacije. 

3. ČLEN 
Načrti za nujno ukrepanje pri onesnaženju z olji 

1) a) Pogodbenica zahteva, da je na ladji, ki pluje pod njeno 
zastavo, načrt nujnih ukrepov pri onesnaženju ladijskega 
krova z olji po zahtevah in v skladu z določbami, ki jih je 
sprejela organizacija. 
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b) Ladje, ki morajo imeti v skladu s pododstavkom a) na 
krovu načrt nujnih ukrepov pri onesnaženju z olji, v 
pristanišču ali na terminalu, ki spada pod jurisdikcijo 
pogodbenice, pregledujejo uradne osebe, ki jih je ta 
pogodbenica pravilno pooblastila v skladu s postopki po 
obstoječih mednarodnih sporazumih ali svoji notranji 
zakonodaji. 

2) Pogodbenica zahteva, da ima upravljavec priobalne naprave 
pod njeno jurisdikcijo načrte nujnih ukrepov pri onesnaženju 
z olji, ki so usklajeni z državnim sistemom, uveljavljenim v 
skladu s 6. členom, in so odobreni v skladu s postopki, ki jih 
je določila pristojna državna oblast. 

3) Pogodbenica zahteva, če meni, da je to potrebno, da imajo 
oblasti ali upravljavci, ki so pristojni za taka morska pristanišča 
in naprave za pretovor olj pod njeno jurisdikcijo, načrte nujnih 
ukrepov pri onesnaženju z olji ali podobne programe, ki so 
usklajeni z državnim sistemom, uveljavljenim v skladu s 6. 
členom, in so odobreni v skladu s postopki, ki jih je določila 
pristojna državna oblast. 

4. ČLEN 
Postopki poročanja o onesnaženju z olji 

1) Pogodbenica: 
a) zahteva od poveljnikov in drugih oseb, odgovornih za 

ladje, ki plujejo pod njeno zastavo, in od oseb, ki so 
odgovorne za priobalne naprave, ki so pod njeno 
jurisdikcijo, da nemudoma poročajo o vsakem dogodku, 
povezanim z razlitjem ali možnim razlitjem olj na njihovi 
ladji ali priobalni napravi: 
i) najbližji obalni državi, če gre za ladjo; 
ii) če gre za priobalno napravo, obalni državi, ki ima 

jurisdikcijo nad njo; 
b) zahteva od poveljnikov in drugih oseb, odgovornih za 

ladje, ki plujejo pod njeno zastavo, in od oseb, ki so 
odgovorne za priobalne naprave, ki so pod njeno 
jurisdikcijo, da nemudoma poročajo o vseh dogodkih, ki 
so jih opazili na morju, povezanih z razlitjem ali prisotnostjo 
olj: 
i) najbližji obalni državi, če gre za ladjo; 
ii) če gre za priobalno napravo, obalni državi, ki ima 
jurisdikcijo nad njo; 

c) zahteva od oseb, odgovornih za morska pristanišča in 
naprave za pretovarjanje olj, ki so pod njeno jurisdikcijo, 
da nemudoma poročajo pristojnim oblastem o vsakem 
dogodku, povezanim z razlitjem ali možnim razlitjem ali 
prisotnostjo olj; 

d) daje navodilo svojim pomorskim inšpekcijskim plovilom 
ali letalom in drugim ustreznim službam ali uradnim 
osebam, da nemudoma poročajo pristojnim državnim 
oblastem oziroma najbližji obalni državi o vseh dogodkih, 
ki so jih opazili na morju ali v morskem pristanišču ali 
napravah za pretovarjanje olj, povezanih z razlitjem ali 
prisotnostjo olj; 

e) prosi pilote civilnega letalstva, da nemudoma poročajo 
najbližji obalni državi o vseh dogodkih, ki so jih opazili na 
morju, povezanih z razlitjem ali prisotnostjo olj. 

2) Poročila po točki i) pododstavka a) prvega odstavka se 
pripravijo v skladu z zahtevami, ki jih je oblikovala organizacija, 
in na podlagi navodil in splošnih načel, ki jih je sprejela 
organizacija. Poročila po točki ii) pododstavka a) prvega 
odstavka in pododstavkih b), c) in d) se v možnem obsegu 
pripravijo v skladu z navodili in splošnimi načeli, ki jih je sprejela 
organizacija. 

5. ČLEN 
Ukrepi ob prejemu poročila o onesnaženju z olji 

1) Kadar pogodbenica prejme poročilo iz 4. člena ali informacijo, 
ki jo priskrbijo drugi viri: 
a) oceni dogodek, da ugotovi, ali gre za nesrečo z 

onesnaženjem z olji; 
b) oceni vrsto, obseg in možne posledice nesreče z 

onesnaženjem z olji in 
c) potem brez odlašanja obvesti vse prizadete države ali 

tiste, ki bi lahko bile prizadete zaradi take nesreče z 
onesnaženjem z olji, skupaj 
i) s podatki o svojih ocenah in vseh ukrepih, ki jih je 

sprejela ali jih namerava sprejeti, da bi obvladala 
nesrečo, in 

ii) z nadaljnjimi potrebnimi informacijami, 
dokler niso ukrepi, ki jih je sprejela, da bi se odzvala 
na nesrečo, končani ali dokler se te države ne odločijo 
za skupne ukrepe. 

2) Kadar to upravičuje resnost onesnaženja z olji, mora 
pogodbenica neposredno ali, če je primerno, s pomočjo 
ustrezne regionalne organizacije ali s programi priskrbeti 
organizaciji informacije, navedene v pododstavkih b) in c) 
prvega odstavka. 

3) Kadar to upravičuje resnost onesnaženja z olji, morajo 
prizadete države neposredno ali, če je to primerno, s pomočjo 
regionalnih organizacij ali s programi sporočiti organizaciji 
svojo oceno, v kakšnem obsegu so ogroženi njihovi interesi, 
in morebitne ukrepe, ki so jih sprejele ali jih nameravajo sprejeti. 

4) Pogodbenice naj pri izmenjavi informacij in sporazumevanju 
z drugimi državami in organizacijo uporabijo, če je izvedljivo, 
sistem poročanja o onesnaženju z olji, ki ga je izdelala 
organizacija. 

6. ČLEN 
Državni in regionalni sistemi za pripravljenost 

in odzivanje 

1) Pogodbenica uvede državni sistem za takojšnji in učinkovito 
odzivanje na nesreče z onesnaženjem z olji. Ta sistem 
vključuje vsaj: 
a) imenovanje: 

i) pristojne državne oblasti ali organov, odgovornih za 
pripravljenost in odzivanje na onesnaženje z olji; 

ii) državne operativne kontaktne točke ali točke, kjer se 
sprejemajo in pošiljajo poročila o onesnaženju z olji, 
kot je navedeno v 4. členu, in 

iii) oblasti, pooblaščene, da delujejo v imenu države in 
zahtevajo pomoč ali se odločijo, da dajejo zahtevano 
pomoč; 

b) državni načrt pripravljenosti in odzivanja v nepredvidenih 
razmerah, ki vključuje organizacijske odnose med 
različnimi vključenimi javnimi ali zasebnimi telesi, z 
upoštevanjem smernic, ki jih je pripravila organizacija. 

2) Poleg tega vsaka pogodbenica v okviru svojih zmožnosti 
samostojno ali z dvostranskim ali večstranskim sodelovanjem 
in po potrebi v sodelovanju z naftno industrijo in pomorskim 
gospodarstvom, pristaniškimi oblastmi in drugimi ustreznimi 
enotami vzpostavi: 
a) pripravljeno opremo za uporabo pri razlitju olja, 

sorazmerno z možno izpostavljenostjo nevarnosti, in 
programe za njeno uporabo; 

b) program vaj za organizacijo odzivanja na onesnaženje z 
olji in usposabljanje ustreznega osebja; 
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c) podrobne načrte in komunikacijske zmogljivosti za 
odzivanje na nesrečo z onesnaženjem z olji. Take 
zmogljivosti morajo biti ves čas na voljo in 

d) mehanizem ali program za usklajevanje odzivanja na 
nesrečo z onesnaženjem z olji, po potrebi z zmogljivostmi 
za mobilizacijo potrebnih sredstev. 

3) Pogodbenica zagotovi, da se neposredno ali s pomočjo 
ustrezne regionalne organizacije ali programov organizaciji 
sproti pošiljajo informacije: 
a) o lokaciji, telekomunikacijskih podatkih in, če je mogoče, 

o področju odgovornosti oblasti in enot, navedenih v 
pododstavku a) prvega odstavka; 

b) o podatkih v zvezi z opremo za odzivanje na onesnaženje 
in o posebnih znanjih in izkušnjah iz strok, povezanih z 
odzivanjem na onesnaženje z olji in reševanjem na morju, 
ki je lahko na razpolago drugim državam, če to zahtevajo, 
in 

c) o svojem državnem načrtu za nepredvidene razmere. 

7. ČLEN 
Mednarodno sodelovanje pri odzivanju na 

onesnaženje 

1) Pogodbenice soglašajo, da bodo glede na svoje zmožnosti in 
razpoložljivost ustreznih sredstev na prošnjo katere koli 
pogodbenice, ki je prizadeta ali bi lahko bila prizadeta, 
sodelovale in zagotavljale svetovalne storitve, tehnično 
podporo in opremo za odzivanje na nesrečo z onesnaženjem 
z olji, kadar to upravičuje resnost take nesreče. Kritje stroškov 
take pomoči temelji na določbah iz priloge k tej konvenciji. 

2) Pogodbenica, ki je zaprosila za pomoč, lahko prosi 
organizacijo, da pomaga pri iskanju virov začasnega kritja 
stroškov iz prvega odstavka. 

3) Pogodbenica v skladu z veljavnimi mednarodnimi sporazumi 
sprejme potrebne zakonske in upravne ukrepe, da na svojem 
ozemlju omogoči: 
a) prihod, uporabo in odhod ladjam, letalom in drugim 

prevoznim sredstvom, ki sodelujejo pri odzivanju na 
nesrečo z onesnarenjem z olji, ali prometnemu osebju, 
tovori/, materialu in opremi, potrebnim za odpravljanje 
take nesreče, in 

b) hitro premikanje osebju, tovoru, materialu in opremi, 
navedenim v pododstavku a). 

8. ČLEN 
Raziskave in razvoj 

1) Pogodbenice soglašajo, da bodo sodelovale neposredno ali, 
če je primerno, s pomočjo organizacije ali ustreznih regionalnih 
organizacij ali dogovorov pri pospeševanju in izmenjavi 
rezultatov raziskovalnih in razvojnih programov v zvezi s 
povečanjem stanja pripravljenosti in odzivanja na onesnaženje 
z olji, vključno s tehnologijami in tehnikami nadzora, 
obvladovanja, omejevanja, odstranjevanja, širjenja, čiščenja 
in drugega za zmanjšanje ali blažitev učinkov onesnaženja z 
olji in vzpostavitev prejšnjega stanja. 

2) Zato se pogodbenice zavezujejo, da bodo vzpostavile 
neposredno ali, če je primerno, s pomočjo organizacije ali 
ustreznih regionalnih organizacij ali programov potrebne 
povezave med svojimi raziskovalnimi ustanovami. 

3) Pogodbenice soglašajo, da bodo, če je to primerno, sodelovale 
neposredno ali s pomočjo organizacije ali ustreznih regionalnih 
organizacij in dogovorov pri pospeševanju organizacije rednih 
mednarodnih seminarjev o pomembnih temah, vključno s 
tehnološkim razvojem postopkov in opreme za uporabo pri 
onesnaževanju z olji. 

4) Pogodbenice soglašajo, da bodo s pomočjo organizacije ali 
drugih pristojnih mednarodnih organizacij spodbujale razvoj 
standardov za združljive postopke in opremo za uporabo pri 
onesnaževanju z olji. 

9. ČLEN 
Strokovno sodelovanje 

1) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo, če je primerno, 
neposredno ali s pomočjo organizacije in drugih mednarodnih 
teles zagotavljale podporo za pripravljenost in odzivanje na 
onesnaženje z olji tistim pogodbenicam, ki bodo zaprosile za 
strokovno pomoč: 
a) za usposabljanje osebja, 
b) za zagotavljanje razpoložljivosti ustrezne tehnologije, 

opreme in naprav; 
c) za olajšanje drugih ukrepov in programov za pripravo in 

odzivanje na nesreče z onesnaženjem z olji in 
d) za spodbujanje skupnih raziskovalnih in razvojnih 

programov. 
2) Pogodbenice se zavezujejo, da bodo ob upoštevanju svoje 

notranje zakonodaje, predpisov in politike dejavno sodelovale 
pri prenosu tehnologije v zvezi s pripravljenostjo in odzivanjem 
na onesnaževanje z olji. 

10. ČLEN 
Pospeševanje dvostranskega in večstranskega 

sodelovanja pri pripravljenosti in odzivanju 

Pogodbenice si prizadevajo, da bodo sklenile dvostranske ali 
mnogostranske sporazume za pripravljenost in odzivanje na 
onesnaženje z olji. Kopije takih sporazumov se pošljejo 
organizaciji, ki jih da na razpolago pogodbenicam na njihovo željo. 

11. ČLEN 
Razmerje do drugih konvencij in mednarodnih 

sporazumov 

Nič v tej konvenciji se ne šteje za spreminjanje pravic ali 
obveznosti katere koli pogodbenice, ki izhajajo iz druge konvencije 
ali mednarodnega sporazuma. 

12. ČLEN 
Organizacijski dogovori 

1) Pogodbenice določajo, da organizacija ob upoštevanju svojega 
sporazuma in razpoložljivosti ustreznih sredstev za 
vzdrževanje dejavnosti opravlja te naloge in dejavnosti: 

a) informacijske storitve: 
i) prejema, pregleduje in na željo dostavlja informacije, ki jih 

pošiljajo pogodbenice (glej na primer drugi in tretji odstavek 
5. člena, tretji in deseti odstavek 6. člena), in ustrezne 
informacije, ki jih zagotavljajo drugi viri, in 

ii) pomaga pri iskanju virov začasnega kritja stroškov (glej 
na primer drugi odstavek 7. člena); 

b) izobraževanje in usposabljanje: 
i) pospešuje usposabljanje za pripravljenost in odzivanje 

na onesnaženje z olji (glej na primer 9. člen) in 
ii) pospešuje organizacijo mednarodnih seminarjev (glej na 

primer tretji odstavek 8. člena); 
c) strokovne storitve: 

i) omogoči sodelovanje pri raziskavah in razvoju (glej na 
primer prvi, drugi in četrti odstavek 8. člena in pododstavek 
d) prvega odstavka 9. člena; 
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ii) daje nasvete državam pri uvajanju državnih in regionalnih 
zmogljivosti za odzivanje in 

iii) analizira informacije, ki jih priskrbijo pogodbenice (glej na 
primer drugi in tretji odstavek 5. člena, tretji odstavek 6. 
člena in prvi odstavek 8. člena), in ustrezne informacije, 
ki jih priskrbijo drugi viri, in zagotavlja nasvete ali 
informacije državam; 

d) strokovna pomoč: 
i) omogoča zagotavljanje strokovne pomoči državam z 

uvajanjem državnih in regionalnih zmogljivosti za 
odzivanje in 

ii) omogoča zagotavljanje strokovne pomoči in nasvetov 
na prošnjo držav, izpostavljenih večim nesrečam z 
onesnaženjem z olji. 

2) Pri izvajanju dejavnosti, določenih v tem členu, si organizacija 
sama ali s pomočjo regionalnih dogovorov prizadeva okrepiti 
sposobnost držav za pripravo in boj proti nesrečam z 
onesnaženjem z olji, pri čemer upošteva izkušnje držav, 
regionalne sporazume in gospodarske ureditve in posveti 
posebno pozornost potrebam držav v razvoju. 

3) Določbe tega člena se izvajajo v skladu s programom, ki ga 
je pripravila organizacija in ga sproti pregleduje. 

13. ČLEN 
Presoja konvencije 

Pogodbenice v organizaciji presodijo učinkovitost konvencije v 
zvezi z njenimi cilji, še posebej glede načel, ki poudarjajo 
sodelovanje in pomoč. 

14. ČLEN 
Spremembe 

1) To konvencijo je mogoče spremeniti z enim od postopkov, 
določenih v nadaljnjih odstavkih. 

2) Spremembe, ki jih po proučitvi sprejme organizacija: 
a) vsaka sprememba konvencije, ki jo predlaga 

pogodbenica, se predloži organizaciji in jo generalni 
sekretar razpošlje vsem članicam organizacije in vsem 
pogodbenicam najmanj šest mesecev pred njeno 
obravnavo; 

b) predlagana sprememba, ki je razposlana, se predloži v 
proučitev odboru za varstvo morskega okolja v 
organizaciji; 

c) pogodbenice konvencije lahko ne glede na to, ali so članice 
organizacije ali ne, lahko sodelujejo pri postopkih odbora 
za varstvo morskega okolja; 

d) spremembe se sprejmejo z dvotretjinsko večino 
pogodbenic konvencije, ki so prisotne in glasujejo; 

e) če so spremembe sprejete v skladu s pododstavkom d), 
jih generalni sekretar pošlje vsem pogodbenicam 
konvencije v sprejetje; 

f) i) za spremembo člena ali priloge h konvenciji se šteje, 
da je bila sprejeta na dan, ko jo sprejmeta dve tretjini 
pogodbenic; 

ii) sprememba dodatka se šteje za sprejeto po preteku 
obdobja, ki ga določi odbor za varstvo morskega okolja 
v času njenega sprejema, pri čemer to obdobje ne 
sme biti krajše od desetih mesecev, razen če v tem 
obdobju generalni sekretar prejme ugovor najmanj 
tretjine pogodbenic; 

g) i) sprememba člena ali priloge h konvenciji, ki je bila 
sprejeta v skladu s točko i) pododstavka f), začne 
veljati šest mesecev po dnevu, za katerega velja, da 
je bila sprejeta za pogodbenice, ki so obvestile 
generalnega sekretarja, da jo sprejemajo; 

ii) sprememba dodatka, sprejeta v skladu s točko ii) 
pododstavka f), začne veljati šest mesecev po dnevu, 
za katerega velja, da je bila sprejeta za vse 
pogodbenice, razen za tiste, ki so ji ugovarjale pred 
tem datumom. Pogodbenica lahko kadar koli umakne 
predhodno poslani ugovor z uradnim obvestilom v ta 
namen generalnemu sekretarju. 

3) Sprememba, sprejeta na konferenci: 
a) na zahtevo pogodbenice, s katero soglaša vsaj tretjina 

pogodbenic, generalni sekretar skliče konferenco 
pogodbenic konvencije za proučitev sprememb 
konvencije; 

b) spremembo, sprejeto na taki konferenci z dvetretjinsko 
večino pogodbenic, ki so prisotne in glasujejo, pošlje 
generalni sekretar vsem pogodbenicam v sprejetje; 

c) razen če konferenca odloči drugače, se sprememba šteje 
za sprejeto in začne veljati v skladu s postopki, določenimi 
v pododstavkih f) in g) drugega odstavka. 

4) Za sprejem in začetek veljavnosti spremembe, ki dopolnjuje 
prilogo ali dodatek, velja postopek, ki se uporablja za 
spremembo priloge. 

5) Pogodbenica, ki ne sprejme spremembe člena ali priloge po 
točki i) pododstavka f) drugega odstavka ali spremembe, ki 
dopolnjuje prilogo ali dodatek po četrtem odstavku ali je 
ugovarjala spremembi dodatka po točki ii) pododstavka f) 
drugega odstavka, se obravnava, kot da ni pogodbenica te 
spremembe. Taka obravnava preneha ob predložitvi uradnega 
obvestila o sprejetju po točki i) pododstavka f) drugega 
odstavka ali z umikom ugovora po točki ii) pododstavka g) 
drugega odstavka. 

6) Generalni sekretar obvesti vse pogodbenice o vsaki 
spremembi, ki začne veljati skladno s tem členom, skupaj z 
datumom, na katerega začne veljati ta sprememba. 

7) Vsako uradno obvestilo o sprejetju, ugovoru ali umiku ugovora 
v zvezi s spremembo po tem členu se pošlje generalnemu 
sekretarju, ki o takem obvestilu in dnevu njegovega prejema 
obvesti vse pogodbenice. 

8) Dodatek h konvenciji vsebuje le določbe strokovne narave. 

15. ČLEN 
Podpis, ratifikacija, sprejetje, odobritev in pristop 

1) Ta konvencija je na voljo za podpis na sedežu organizacije 
od 30. novembra 1990 do 29. novembra 1991, po tem pa je na 
voljo za pristop. Država lahko postane pogodbenica te 
konvencije: 
a) s podpisom brez pridržka glede ratifikacije, sprejetja ali 

odobritve ali 
b) s podpisom s pridržkom glede ratifikacije, sprejetja ali 

odobritve, ki mu sledi rafitikacija, sprejetje ali odobritev ali 
c) s pristopom. 

2) Ratifikacija, sprejetje, odobritev ali pristop se opravi z 
deponiranjem listine v ta namen pri generalnem sekretarju. 

16. ČLEN 
Začetek veljavnosti 

1) Ta konvencija začne veljati dvanajst mesecev po dnevu, ko 
jo je najmanj petnajst držav podpisalo brez pridržka glede 
ratifikacije, sprejetja ali odobritve ali je deponiralo listine o 
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu v skladu s 15. členom. 

2) Za državo, ki deponira listino o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi 
konvencije ali o pristopu k njej, potem ko so izpolnjeni pogoji 
za začetek veljavnosti, a pred dnevom začetka veljavnosti, 
začne ratifikacija, sprejetje, odobritev ali podpis veljati na dan, 
ko začne veljati konvencija ali tri mesece po dnevu, ko je 
deponirala listino, kar je pozneje. 
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3) Za državo, ki deponira listino o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi 
konvencije ali pristopu k njej po dnevu, ko je začela veljati, 
začne ta konvencija veljati tri mesece po dnevu deponiranja 
listine. 

4) Po dnevu, ko se šteje sprememba te konvencije za sprejeto 
po 14. členu, velja vsaka deponirana listina o ratifikaciji, 
sprejetju, odobritvi ali pristopu za spremenjeno konvencijo. 

17. ČLEN 
Odpoved 

To konvencijo lahko odpove pogodbenica kadar koli po izteku 
petih let od dneva, ko je začela veljati zanjo. 
Odpove se z uradnim obvestilom generalnemu sekretarju. 
Odpoved začne veljati dvanajst mesecev po tem, ko prejme 
generalni sekretar uradno obvestilo o odpovedi oziroma po 
toliko daljšem obdobju, kot je lahko navedeno v obvestilu. 

18. ČLEN 
Oepozitar 

1) Ta konvencija se deponira pri generalnem sekretarju. 
2) Generalni sekretar: 

a) obvesti vse države, ki so podpisale konvencijo ali pristopile 
k njej: 

1) 

2) 
3) 

i) o vsakem novem podpisu ali deponiranju listine o 
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu skupaj z 
datumom; 

ii) o datumu začetka veljavnosti konvencije in 
iii) o deponiranju vsake listine o odpovedi te konvencije 

skupaj z datumom prejetja in datumom začetka 
veljavnosti odpovedi; 

b) pošlje overjene kopije konvencije vladam vseh držav, ki 
so jo podpisale ali pristopile k njej. 

3) Takoj ko začne konvencija veljati, depozitar pošlje overjeno 
kopijo generalnemu sekretarju Združenih narodov za 
registracijo in objavo v skladu s 102. členom Ustanovne listine 
Združenih narodov. 

19. ČLEN 
Jeziki 

Ta konvencija je sestavljena v enem izvirniku v angleškem, 
arabskem, francoskem, kitajskem, ruskem in španskem jeziku, 
pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. 

DA BI TO POTRDILI, so podpisani, ki so jih za to pravilno 
pooblastile njihove vlade, podpisali to konvencijo. 

SESTAVLJENO V LONDONU tridesetega novembra tisoč 
devetsto devetdeset. 
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PRILOGA 

Povračilo stroškov pomoči 

1) a) Če sporazum glede finančnih dogovorov, ki urejajo 
delovanje pogodbenic za obvladovanje nesreč z 
onesnaženjem z olji, ni bil sprejet na dvostranski ali 
mnogostranski podlagi še pred nesrečo z onesnaženjem 
z olji, krijejo pogodbenice stroške za svoje ukrepe pri 
onesnaženju v skladu s pododstavkom i) ali 
pododstavkom ii). 
i) Če je ena pogodbenica ukrepala na izrecno prošnjo 

druge pogodbenice, pogodbenica prosilka povrne 
državi, ki je pomagala, stroške njenega delovanja. 
Pogodbenica prosilka lahko kadar koli prekliče prošnjo, 
a v tem primeru krije stroške, ki so že nastali ali jih je 
če povzročila država, ki je pomagala. 

ii) Če je pogodbenica ukrepala na lastno pobudo, mora 
kriti stroške svojega delovanja. 

b) Načela iz pododstavka a) se uporabljajo, razen če se 
prizadeti pogodbenici drugače dogovorita za posamezen 
primer. 

2) Če ni drugače dogovorjeno, se povračilo stroškov ukrepov 
pogodbenice na prošnjo druge pogodbenice pošteno izračuna 
v skladu z zakonodajo in obstoječo prakso države, ki je 
pomagala. 

3) Pogodbenica, ki prosi za pomoč, in pogodbenica, ki pomaga, 
sodelujeta pri sprejemanju ukrepov glede zahtevka za 
nadomestilo, kadar je to primerno. V ta namen posvetita 
ustrezno pozornost obstoječi zakonski ureditvi. Kadar tako 
sprejeti ukrepi ne dovoljujejo polnega nadomestila za stroške, 
nastale med dajanjem pomoči, lahko pogodbenica prosilka 
pogodbenico, ki pomaga, prosi, da se odreče povračilu 
stroškov, ki presegajo vsote za nadomestilo, ali da zmanjša 
stroške, ki so bili izračunani v skladu z drugim odstavkom. 
Zaprosi lahko tudi za odlog povračila takih stroškov. Pri 
proučitvi take prošnje država, ki je pomagala, upošteva 
potrebe držav v razvoju. 

4) Določbe te konvencije se ne razlagajo, kot da bi kakor koli 
škodovale pravicam pogodbenic, da bi jim tretje pogodbenice 
povrnile stroške ukrepov za obvladovanje onesnaženja ali 
grožnje onesnaženja po drugih ustreznih določbah in pravilih 
notranjega in mednarodnega prava. Posebno pozornost je 
treba posvetiti Mednarodni konvenciji o civilni odgovornosti 
za škodo, povzročeno z onesnaženjem z nafto, 1969, in 
Mednarodni konvenciji o ustanovitvi mednarodnega sklada 
za povrnitev škode, nastale zaradi onesnaženja z nafto, 1971, 
ali vsem nadaljnjim spremembam teh konvencij. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za promet. Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Mednarodna konvencija o pripravljenosti, odzivanju in sodelovanju 
pri onesnaženju z olji je bila sprejeta v Londonu 30. novembra 
1990. 

Republika Slovenija posveča posebno skrb in napore za 
varovanje morskega okolja, zato je razumljivo, da mora privzeti v 
svoje notranje pravo tudi tiste mednarodne predpise, ki prispevajo 
k uresničevanju tega cilja. Konvencija določa, da morajo vse 
ladje imeti plan ukrepov v primeru onesnaženja z oljem (Ship- 
board Oil Pollution Emergency Plan), ter da morajo ladje v primeru 
onesnaženja morja z olji takoj obvestiti obalno državo. 

Podpisnice konvencije se zavezujejo, da bodo samostojno ali v 
sodelovanju z drugimi državami podpisnicami konvencije sprejele 
vse potrebne ukrepe, ki jih predpisuje konvencija in dopolnila 
konvencije za pripravljenost in delovanje v primeru onesnaženja 
morja z oljem. 

Konvencijo uporabljajo za pripravo planov v primerih onesnaženja 
morja: Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, pomorska 
inšpekcija, civilna zaščita in ostala pristojna ministrstva. 

Konvencijo v skladu s 63. členom Zakona o zunanjih zadevah 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Za pristop h konvenciji niso potrebne spremembe veljavnih aktov. 

Izvajanje Mednarodne konvencije o pripravljenosti, odzivanju in 
sodelovanju v primeru onesnaženja z olji iz leta 1990 ne bo 
zahtevalo novih finančnih sredstev in ne bo povzročilo novih 
finančnih obveznosti. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

H Naslov predloga akta: 
Zakon o ratifikaciji mednarodne konvencije o pripravljenosti, odzivanju in sodelovanju pri 
onesnaženju z olji 

2.) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma o pridružitvr 

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

IV. oddelek, I. poglavje (Pretok delovne sile). 
IV. oddelek, III. poglavje (Opravljanje storitev med skupnostjo in Slovenijo). 

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

V celoti. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

Jih ni. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

Mednarodna konvencija o civilni odgovornosti za škodo, povzročeno z onesnaženjem z nafto, 
1969-CLC (v celoti), 
Mednarodna konvencija o ustanovitvi Mednarodnega sklada za povrnitev škode, nastale 
zaradi onesnaženja z nafto. 1971 - FUND (v celoti). 

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

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

/ 
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4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi 
viri ES (teto) 

Predlog je usklajen z ES predpisi. 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

Ne. 

6. Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 

Da, v angleški jezik. 

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

Pri pripravi besedila niso sodelovali neodvisni strokovnjaki. 

8. Povezava z državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje 
roka za uskladitev 

Državni program upoštevan. 

V 
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^ROČILNICA 

in priimek:     | 

naslov:    

Telefon: Poštna številka: —  I 

3odjetje:    

)avčna številka: —  

JAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE j 

)atum:      

'odpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:     

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

!ena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 
 i 
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Izdaja Državni zbor Republike Slovenije • Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01 >47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01)47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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