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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 POKOJNINSKEM IN 

INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-C) 

EPA 1386 - skrajšani postopek 

Na podlagi 174. in 175. in 204.a člena Poslovnika Držav- 
nega zbora RS (Ur. list RS, it. 40/93 in 80/94) pošiljamo v 
obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVHA 
ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVA- 
ROVANJU 

Na podlagi 204.a člena Poslovnika Državnega zbora pred- 
lagamo, da se zakon obravnava in sprejme po skrajšanem 
postopku, ker gre le za manjše spremembe zakona. Obe- 

nem je hitro sprejetje zakona potrebno za čimprejšnjo 
izpolnitev osnovnega namena zakona. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS bomo pri obravnavi zakona v Državnem zboru in 
pri delu njegovih organov sodelovali kot predlagatelji. 

Ivo Hvalica, l.r. 
dr. Jože Pučnik, l.r. 

Vitodrag Pukl, l.r. 
Drago Šiftar, l.r. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 
Veljavni Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
določa usklajevanje pokojnin z rastjo plač in življenjskih stro- 
škov na način, ki ne povzroča povečevanje razlik med najniž- 
jimi in najvišjimi pokojninami. Pokojnine se usklajujejo po 
določenem odstotkovnem deležu za vsako pokojnino pose- 
bej. To v praksi pomeni, da se visoke pokojnine nominalno 
povečajo več kot nizke. Zaradi takšnega načina usklajevanja 
se tiste upravičence, ki imajo že tako nizke pokojnine potiska 
v še večjo socialno stisko. 

Menimo, da je potrebno pokojnine usklajevati v nominalnih 
zneskih za vse upravičence enako. Razlog je preprost, cene 
rastejo nominalno za vse enako. S tem zakonom poizkušamo 
uveljaviti način usklajevanja, ki bo pravičen do vseh. Izračuna 
naj se znesek za katerega se poveča celotna masa pokojnin 
ta se deli s številom upravičencev, pokojnine pa se povečajo 
vsem za dobljen nominalni znesek. 

Razlog, da predlagamo to spremembo v tako kratkem času po 
spremembah tega zakona je v tem, ker zakon kot je spreme- 
n en sedaj izključuje možnost zmanjšanja pokojnin. V kolikor 
bi bila naša metodologija usklajevanja pokojnin sprejeta prej, 
bi zmanjšanje pokojnin najbolj prizadelo tiste skupine upoko- 
jencev, ki jih s tem zakonom želimo zaščititi. 
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2. CILJI IN NAČELA ZAKONA II. BESEDILO ČLENOV 

Zakon bo spremenil samo 161. člen Zakona o invalidskem in 
pokojninskem zavarovanju, kjer bo določil način usklajevanja 
pokojnin. S to spremembo se pokojnine ne bodo več usklaje- 
vale v odstotnih deležih za vsako pokojnino posebej, ampak 
bodo usklajevane z določenimi zneski za vse upokojence 
enako. S takim načinom usklajevanja se bo ukinilo nesmi- 
selno povečevanje razlik med visokimi in nizkimi pokojni- 
nami. Da je sedanji način usklajevanja nepravičen govori 
dejstvo, da se življenjski stroški povečujejo za vse enako. 

Ta zakon ne prinaša uravnilovke, saj se razlike, ki izhajajo iz 
dela določijo ob prvi odmeri pokojnine. 

3. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA 

Izvajanje zakona ne bo obremenilo proračuna RS, niti prora- 
čuna SPIZ. 

SPLOŠNE DOLOČBE 
1.člen 

V 161. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova- 
nju (Uradni list 12/92) se doda nov odstavek, ki se glasi: 

»Pokojnine se usklajujejo tako: 
- da se najprej odstotni delež za katerega se povečuje pokoj- 
nina pomnoži s celotno maso pokojnin 
- nato se dobljen znesek deli s številom vseh prejemnikov 
pokojnin 
- za tako dobljen znesek se povečajo pokojnine vsem upra- 
vičencem.« 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Zakon spreminja način usklajevanja pokojnin tako, da so 
povečanja določena nominalno v enakih zneskih za vse upo- 
kojence. 

III. BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA 

161. člen 

Pokojnina uveljavljena v tekočem letu, se ob odmeri najprej 
uskladi za odstotek razlike, izračunane ob upoštevanju 86,6% 
povprečne plače vseh zaposlenih delavcev na območju Repu- 
blike Slovenije, izplačane za mesec december v koledarskem 

letu pred uveljavitvijo pravice do pokojnine, in povprečja teh 
plač, doseženega v navedenem koledarskem letu. 

Tako določena pokojnina se nato usklajuje na podlagi podat- 
kov o mesečnem gibanju plač v tekočem letu. Upoštevajo se 
vse uskladitve, izvedene na podlagi gibanj plač v letu uveljavi- 
tve pravice do pokojnine, ne glede na to, kdaj v tem letu je 
pokojnina uveljavljena. 
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Predlog zakona o 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 POROŠTVU 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

OBVEZNOSTI IZ POGODBE 0 NAJETJU 

KREDITA EVROPSKE RANKE ZA 

OBNOVO IN RAZVOJ ZA IZGRADNJO 

AVTOCESTNEGA ODSEKA 

PESNICA-ŠENTIU (ZPOPNA-A) 

- EPA 1381 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 180. seji dne 25. januarja 
1996 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O PORO- 
ŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ 
POGODBE O NAJETJU KREDITA EVROPSKE BANKE ZA 
OBNOVO IN RAZVOJ ZA IZGRADNJO AVTOCESTNEGA 
ODSEKA PESNICA - ŠENTILJ, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku s predlogom, da se uvrsti na sejo Držav- 
nega zbora Republike Slovenije v mesecu februarju 1996. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona obravnava in 

sprejme po hitrem postopku, ker izgradnja avtocestnega 
omrežja predstavlja izredno potrebo države in je njegovo 
pravočasno dokončanje prioritetnega pomena, saj spre- 
jem zakona pomeni takojšnjo preusmeritev sredstev na 
avtocestni odsek Hoče - Arja vas. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih teles sodelovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Božo JAŠOVIC, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance, 
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
finance. 

UVOD 

1. OCENA STANJA 

Državni zbor je v letu 1994 sprejel zakon o poroštvu Republike 
Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita Evropske 
banke za obnovo in razvoj za izgradnjo avtocestnega odseka 
Pesnica - Šentilj (Uradni list RS, št. 23/94). S tem zakonom je 
določeno, da Republika Slovenija daje poroštvo za obvezno- 
sti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji iz naslova kre- 
dita, ki ga ta najame pri Evropski banki za obnovo in razvoj za 
izgradnjo avtocestnega odseka Pesnica - Šentilj. 

DARS d. d. je po izvedenem mednarodnem javnem razpisu 
oddala dela za izgradnjo avtocestnega odseka Pesnica - 
Šentilj s pogodbo, z dne 7.6.1994, za ceno 3.726.470.580 SIT. 
Dosežena pogodbena cena pomeni, da bo pri izgradnji avto- 
cestnega odseka Pesnica - Šentilj ostal neizkoriščen del 
namenskih sredstev kredita EBRD v višini 9,5 mio USD. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Predlagan zakon je potrebno sprejeti zato, da bi se s tem 
omogočila poraba neporabljenih sredstev kredita na avto- 

cestnem odseku Pesnica - Šentilj na avtocestnem odseku 
Hoče - Arja vas, na pododseku Slovenska Bistrica - Sloven- 
ske Konjice v dolžini 9,11 km za izgradnjo dodatnih dveh 
pasov k obstoječi dvopasovni avtocesti. 

EBRD je že izdala soglasje, da se preostali del kredita, name- 
njen izgradnji avtocestnega odseka Pesnica - Šentilj, nameni 
za dograditev dodatnih dveh pasov k obstoječi dvopasovni 
avtocesti na avtocestnem odseku Hoče - Arja vas. 

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Sprejem predlaganega zakona bo omogočil izgradnjo avto- 
cestnega odseka Hoče - Arja vas, pododsek Slovenska 
Bistrica - Slovenske Konjice v dolžini 9,11 km, v skladu s 
sprejetim nacionalnim programom in s tem izgradnje avtocest 
v Republiki Sloveniji v smeri vzhod - zahod. I 

V vseh ostalih določbah ostaja zakon v celoti v veljavi, kar 
pomeni, da ostajajo enaki pogoji za porabo kredita. 
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4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE BESEDILO ČLENOV 

Sredstva za odplačilo prejetih kreditov bo zagotovila DARS d. 
d. iz sredstev zbranih cestnin in sredstev, predvidenih v pred- 
logu zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo 
avtocestnega omrežja Republike Slovenije po letu 1999 (EPA 
789). 
Finančne posledice po tem zakonu bi prizadele republiški 
proračun samo v primeru, da bi prišlo do vnovčitve po zakonu 
o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz pogodb o 
najetju kreditov. V tem primeru ima Republika Slovenija 
regresno pravico. 

Drugih posledic iz najetih kreditov ni. 

1. člen 

V zakonu o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz 
pogodbe o najetju kredita Evropske banke za obnovo in 
razvoj za izgradnjo avtocestnega odseka Pesnica - Šentilj 
(Uradni list RS, št. 23/94) se v naslovu in v 1. členu za 
besedama »Pesnica - Šentilj« doda vejica in besedi »Hoče - 
Arja vas«. 

2. člen 

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

Vlada Republike Slovenije je ustanovila Družbo za avtoceste v 
Republiki Sloveniji DARS d. d. z zakonom za opravljanje 
finančnega inženiringa, pripravo, organizacijo in vodenje 
gradnje in vzdrževanje omrežja avtocest ter upravljanje avto- 
cest v Republiki Sloveniji, skladno z odločitvami Državnega 
zbora. Poleg zagotovljenih sredstev iz virov po zakonu o 
zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega 
omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93) in 
pobranih cestnin se sredstva za realizacijo gradnje avtocest v 
skladu z nacionalnim programom izgradnje avtocest, zago- 
tavljajo tudi iz kreditov Evropske banke za obnovo in razvoj. 

Po zakonu o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz 
pogodbe o najetju kredita Evropske banke za obnovo in 
razvoj za izgradnjo avtocestnega odseka Pesnica - Šentilj 
(Uradni list RS, št. 23/94) so sredstva kredita EBRD name- 
njena za izgradnjo avtocestnega odseka Pesnica - Šentilj. 

Po izvedenem mednarodnem javnem razpisu je DARS d. d. 7. 
6. 1994 sklenila z izbranim izvajalcem SCT d. d. Ljubljana 
pogodbo o izgradnji AC Pesnica - Šentilj za ceno 
3.726.470.580 SIT. Glede na doseženo pogodbeno ceno bo iz 
odobrenih sredstev kredita EBRD za odsek AC Pesnica - 

Šentilj ostalo neporabljenih sredstev kredita v višini 9,5 mio 
USD. 

Za preostali del kredita je EBRD že izdala soglasje, in sicer da 
se lahko nameni za izgradnjo dodatnih dveh pasov k obstoječi 
dvopasovni avtocesti na odseku AC Hoče - Arja vas. 

Glede na navedeno, predlagatelj predlaga Državnemu zboru, 
da navedeni zakon dopolni tako, da se preostanek sredstev 
odobrenega kredita EBRD, namenjenega za izgradnjo avto- 
cestnega odseka Pesnica - Šentilj, namenijo za dograditev 
dodatnih dveh pasov k obstoječi dvopasovni avtocesti na 
odseku AC Hoče - Arja vas, na pododseku Slovenska Bistica 
- Slovenske Konjice v dolžini 9,11 km. 

Da bi zagotovili tekoče financiranje gradbenih del, ki so že v 
teku, je v skladu z 201. členom poslovnika Državnega zbora- 
predlagatelj ocenil, da je predlagani zakon potrebno obravna- 
vati po hitrem postopku, ker bo le tako možno nemoteno 
nadaljevati gradnjo odsekov na trasi AC Hoče - Arja vas v letu 
1996. Realizacija zastavljenih ciljev v nacionalnem programu 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji sodi med izredne 
potrebe države. 

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO: 

ZAKON o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz 
pogodbe o najetju kredita Evropske banke za obnovo in 
razvoj za izgradnjo avtocestnega odseka Pesnica - Šentilj 

1. člen 

Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za 
avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. (v nadaljnjem besedilu: 
DARS d. d.), iz naslova kredita, ki ga ta najame pri Evropski 
banki za obnovo in razvoj za izgradnjo avtocestenga odseka 
Pesnica - Šentilj, in sicer pod naslednjimi pogoji: 
- znesek kredita - 32,7 mio USD, kredit se črpa v USD, 
- obrestna mera - variabilna 6 mesečni LIBOR, z opcijo, da 
se v času trajanja kredita lahko obrestna mera fiksira ob 
plačilu stroškov konverzije, 

- rok odplačila - 15 let z vključenim štiriletnim moratorijem 
na odplačilo glavnice, začetek odplačevanja april 1998, 
- drugi stroški - provizija za odlog črpanja, odpoved kredita, 
provizija za konverzijo valute ali konverzijo obrestne mere ter 
zamudne obresti, največ v višini 2,75% od vrednosti kredita 
letno, 
- stroški priprave kredita - 1% vrednosti kredita, plačljivi v 
enkratnem znesku v sedmih dneh, ko pogodba stopi v veljavo, 
- marža za deželni rizik - 1% na variabilno ali fiksno 
obrestno mero. 

Skladno s prejšnjim odstavkom bo Republika Slovenija v 
primerih, ko DARS d. d. zaradi svoje neplačljivosti ne bo 
poravnala svojih dospelih obveznosti po kreditni pogodbi, na 
poseben poziv Evropske banke za obnovo in razvoj plačalate 
obveznosti namesto DARS d. d. 
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I 

Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 POKOJNINSKEM IN 

INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-D) 

- EPA 1387 - hitri postopek 

Poslanci Ivo Hvalica, dr. Jože Pučnik, Vitodrag Pukl in 
Drago Šiftar so dne 5/2—1996 predložili v obravnavo 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIS-C) - 
skrajšani postopek (EPA 1386), ki ureja enako oziroma 
podobno vsebino kot predlog zakona o spremembah In 
dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIS-D) - hitri postopek (EPA 1387), ki ga 
je dne 6/2-1996 predložil v obravnavo poslanec lvan_ 
Sisinger. Ker Zakonodajni postopek o predlogu zakona," 
ki so ga vložili poslanci Ivo Hvalica, dr. Jože Pučnik, 
Vitodrag Pukl In Drago Šiftar še ni končan, je predsednik 
Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174. 
člena poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev 
predloga zakona, ki ga je predlložil poslanec Ivan Si- 
singer. 

Podpisani poslanec pošiljam na podlagi 174. in 175. člena 
Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93 in 
80/94) v obravnavo in sprejem 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVARO- 
VANJU 

in ga pošiljam v obravnavo in sprejem na podlagi 3. 
odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora. 

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora predla- 
gam, da Državni zbor obravnava in sprejme zakon po 
hitrem postopku. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora vam sporočam, da bom pri obravnavi predloga 

zakona na sejah delovnih teles in državnega zbora sodelo- 
val sam kot predlagatelj. 

Sprejem predloga po hitrem postopku narekuje potreba 
sprotnega usklajevanja pokojnin glede na gibanje plač, 
nadaljevanje dosedanjega delovanja in aktivnosti organov 
kapitalskega sklada znotraj sistema pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja ter čimprejšnjega konstituiranja 
skupščine Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarova- 
nje, saj je rok ustavnega sodišča za ureditev tega potekel 
že v letu 1994 in skupščina ves ta čas še vedno deluje v 
začasni sestavi po sklepu Državnega zbora. 

Zaradi navedenih razlogov štejem, da je hitri postopek 
utemeljen. 

Ivan SISINGER, l.r. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREMEMBO IN 
DOPOLNITEV ZAKONA 

Usklajevanje pokojnin po tem predlogu je bilo prisotno tudi v 
Državnem zboru, Državnem svetu in delovnih telesih v vseh 
razpravah od prve obravnave predloga zakona pa vse do 

končnega sprejemanja. Državni zbor je na podlagi doseženih 
dogovorov z upokojenci, ki so se vodili predvsem v letu 1995 
in tudi v mesecu januarju 1996 v Vladi in Ministrstvu za delo 
družino in socialno politiko obravnaval za II. branje predlog 
Vlade, ki je predlagala spremembo 160. člena v drugem 
odstavku kako se pokojnine po teh spremembah usklajujejo. 
Končni sprejem se je bistveno oddaljil od tega predloga, kar je 
povzročilo veliko razburjenje v vseh upokojenskih sredinah, 

7 poročevalec, št. 5 



tako v strankah kot tudi v društvih upokojencev in njihovih 
zvezah. Iz teh nastalih razlogov so spremembe v zakonu 
nujno potrebne. 

V ustanovljenem kapitalskem skladu, ki ga je po zakonu 
ustanovila skupščina zavoda PIZ kot delničar in ustanovitelj in 
vložila potrebna zagonska sredstva je nujno, da organi kapi- 
talskega sklada nadaljujejo z minimalnim delom, saj sprejeto 
podržavljanje kapitalskega sklada po III. obravnavi zakona 
škoduje zakonu, ki je bilo že do sedaj storjeno. 

Stanje v delovanju skupščine zavoda in njenih organov je 
vsem poznano, da je le tej rok potekel koncem leta 1993 in je 
zato Državni zbor rok začasno podaljšal za njeno delovanje 
do konstituiranja nove skupščine. Po vseh prizadevanjih, tudi 
v Državnem zboru, bi se morala nova skupščina konstituirati 
do konca 1994. leta, če ne bi Ustavno sodišče razveljavilo 
izvolitve v DZ 16 predstavnikov v skupščino zavoda iz vrst 
upokojencev. Tudi glede tega stanja terjajo razlogi, da se ta 
odprta pomembna zadeva delovanja redne skupščine in dru- 
gih njenih organov v najkrajšem možnem času uredijo po 
predlogu tega zakona. 

2. CIUI IN NAČELA ZAKONA 

S predlaganimi spremembami se bo uredila sprememba 
dosedanjega usklajevanja pokojnin, ki določa poračune v 
minusu tudi za dva meseca nazaj in za tekoči mesec, saj je 
sedanje usklajevanje pokojnin poznalo v skladu z veljavnim 
zakonom le rast pokojnin za dva meseca nazaj glede na rast 
plač vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji. Takšno predla- 
gano usklajevanje na gibanju plač vseh zaposlenih ima za cilj 
tudi v tem, da ne bo moglo prihajati do primerov, da pokoj- 
nine hitreje naraščajo od plač, ker ob tem predlogu to ni 
mogoče, saj zavod mora vsako usklajevanje opraviti na pod- 
lagi uradnih podatkov Zavoda za statistiko RS glede gibanja 
plač, ob tem pa upoštevati določilo 159. člena zakona, ki 
določa, da je to razmerje 85% oziroma ne more biti nižje od 
85%. 

Cilji za kapitalski sklad in načela njegovega delovanja so 
povsem jasni in so opredeljeni v predlogu zakona. 

Kar se tiče ciljev za konstituiranje nove skupščine zavoda so 
povsem jasni, saj je sedanje začasno stanje delovanja teh 
organov v ZPIS nujno zakonsko urediti tako, kot predlagajo 
upokojenske organizacije oziroma društva. Državni zbor in 
Vlado so na te probleme že večkrat v letu 1994 in 1995 
opozorili dosedanji začasni organi ZPIZ. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Ob doslednem zagotavljanju tekočega plačevanja prispevkov 
za PIZ tudi po nižji stopnji sprejeti za leto 1996 in ob sprejetih 
odločitvah za povišanje najnižjih prispevkov v privatnem sek- 
torju ne bo potrebnih v letu 1996 bistveno večjih sredstev 
nameniti iz proračuna kot je že določeno, saj usklajevanje po 
tem predlogu vendarle pozna minuse ne samo pluse, kar bo 
odvisno od gibanja plač v letu 1996, če bodo te umirjene v 
porastu, do večjih finančnih posledic za proračun ne bi smelo 
priti. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. I. 
RS, št. 12/92, 5/94 in /96) se 160. člen spremeni tako, da se 
glasi: 

»Pokojnine se usklajujejo na podlagi rednih statističnih 
podatkov o mesečnem gibanju plač vseh zaposlenih delavcev 
na območju republike. 

Upokojencem pripada usklajena pokojnina od prvega dne 
meseca za katerega je ugotovljeno gibanje plač, ki še ni bilo 
upoštevano pri prejšnjih uskladitvah pokojnin.« 

2. člen 

246. člen zakona se spremeni tako, da se glasi: 

»Kapitalski sklad je pravna oseba, ki je ustanovljena z name- 
nom ustvarjanja dodatnih sredstev za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje. 

Osnovni kapital kapitalskega sklada so: 
- delnice, deleži in kupnina iz prodaje podjetij, na podlagi 
predpisov o lastninskem preoblikovanju podjetij 
- premoženje, vrnjeno po 247. in 248. členu tega zakona. 

Kapitalski sklad posluje kot delniška družba s pravicami, 
obveznostmi in odgovornostmi, določenimi s tem zakonom in 
zakonom o gospodarskih družbah. Edini ustanovitelj in delni- 
čar kapitalskega sklada je zavod. 

Firma kapitalskega sklada je kapitalski sklad pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, d. d. 

Sedež kapitalskega sklada je v Ljubljani. 

Kapitalski sklad pokriva stroške poslovanja s prihodki od 
svojih naložb ter drugimi prihodki.« 

3. člen 

250. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Kapitalski sklad ima statut, ki ga sprejme skupščina kapital- 
skega sklada. 

Organi kapitalskega sklada so skupščina, nadzorni svet in 
direktor. 

Skupščina kapitalskega sklada ima 15 članov. Nadzorni svet 
ima 5 članov. 

Skupščino kapitalskega sklada in nadzorni svet kapitalskega 
sklada imenuje skupščina zavoda. 

Kapitalski sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor 
kapitalskega sklada, ki ga na podlagi javnega razpisa imenuje 
skupščina kapitalskega sklada.« 

4. člen 

250. a člen se črta. 

*. 5. člen 

Drugi odstavek 274. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»Skupščino sestavlja 50 članov, od tega: 
- 20 predstavnikov upokojencev, ki jih imenujejo organiza- 
cije upokojencev, 
- 5 predstavnikov delovnih invalidov, ki jih imenujejo organi- 
zacije delovnih invalidov, 
- 20 predstavnikov delodajalcev in zavarovancev, od katerih 
10 predstavnikov imenujejo reprezentativni sindikati, 10 pred- 
stavnikov pa imenujejo reprezentativna združenja deloda- 
jalcev, 
- 5 predstavnikov, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije.« 

6. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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Državni zbor Republike Slovenije je 25. januarja 1996 v tretji 
obravnavi sprejel predlog zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju in predlagane amandmaje Vlade s katerimi 
se osebno kot tudi vodstvo DeSUS in koordinacijski odbor 
upokojencev ni strinjal. V smislu sedanjega ogorčenja in 
protestov slovenskih upokojencev in po sklepih predsedstva 
DeSUS iz januarske seje 1996 sem vložil predlagane spre- 
membe in dopolnitve povezane s 160. členom zakona in 
usklajevanja pokojnin v smislu kot je to bilo odločeno s strani 
Državnega zbora na decembrski seji ob drugI obravnavi. Prav 
tako se nanašajo spremembe na kapitalski sklad in organe 
kapitalskega sklada kot sem to predlagal že za drugo branje 
in ponovno v tretjem branju, pred dokončnim odločanjem o 
teh spremembah zakona in ker je Državni zbor sprejel odloči- 
tve na predlog Vlade mimo zahtev in dogovorov z upokojenci 

III. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO: 

180. člen 

Pokojnine se usklajujejo na podlagi uradnih statističnih 
podatkov o mesečnem gibanju plač vseh zaposlenih delavcev 
na območju republike. 

Februarske pokojnine se uskladijo tako, da se zagotovi raz- 
merje iz prvega odstavka 159. člena tega zakona. Pri tem se 
namestć bivanja povprečnih plač, ugotovljenega za mesec 
december preteklega leta, upošteva povprečna plača na 
zaposlenega v republiki iz preteklega leta, povečana z rastjo 
življenjskih stroškov v mesecu februarju tekočega leta glede 
na povprečje preteklega leta. 

Pri izvedbi uskladitve pokojnin v mesecu februarju se akonta- 
tivno upošteva dejanska rast življenjskih stroškov do vključno 
meseca januarja tekočega leta in ocena gibanja življenjskih 
stroškov v mesecu februarju tekočega leta v višini povprečne 
mesečne rasti življenjskih stroškov v preteklem koledarskem 
letu. 

Dokončna uskladitev v skladu z drugim odstavkom tega člena 
se opravi v mesecu marcu glede na dokončni podatek o 
gibanju življenjskih stroškov v mesecu februarju tekočega 
leta. 

Upokojencem pripada pokojnina, usklajena po prejšnjih 
odstavkih, od prvega dne meseca, v katerem je ugotovljen 
porast plač, ki še ni bil upoštevan pri zadnji uskladitvi pokoj- 
nin. Izplačilo pokojnin ne more biti nižje od izplačila pokojnin 
za prejšnji mesec. Pri uskladitvi se upoštevajo vsa gibanja 
plač od zadnje uskladitve pokojnin. 

246. člen 

Kapitalski sklad je pravna oseba, ki je ustanovljena z name- 
nom ustvarjanja dodatnih sredstev za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje. 

Osnovni kapital kapitalskega sklada so: 

- delnice, deleži in kupnine iz prodaje podjetij, na podlagi 
predpisov o lastninskem preoblikovanju podjetij; 
- premoženje, vrnjeno po 247. in 248. členu tega zakona. 

je v ponovnem postopku nujno predlagane spremembe 
obravnavati in sprejeti. Isto velja seveda tudi za 274. člen, to je 
sestavo skupščine zavoda, kjer vztrajamo, da je razmerje za 
sestavo skupščine takšno, kot ga je Državni zbor sprejel v 
začetku leta 1994, t. j. 50:50, kar pomeni, da imajo upokojenci 
in delovni invalidi 25 članov, predstavniki reprezentativnih 
sindikatov in predstavniki reprezentativnih združenj deloda- 
jalcev vsak po 10 ter Vlada 5 predstavnikov, kar je skupno 
prav tako 25 članov. Takšno razmerje je Ustavno sodišče že v 
letu 1994 potrdilo, ko je razveljavilo le v 274. členu način 
izvolitve predstavnikov upokojencev, ki smo jih izvolili v 
Državnem zboru namesto organizacij oz. društev upokojen- 
cev. Izvolitev upokojencev v sestavo skupščine sodi v njihov 
organizirano pristojnost, kot je sicer s sedanjimi spremem- 
bami v zakonu bilo sprejeto. 

Kapitalski sklad posluje kot delniška družba s pravicami, 
obveznostmi in odgovornostmi, določenimi s tem zakonom in 
zakonom o gospodarskih družbah. Edini ustanovitelj in delni- 
čar kapitalskega sklada je Republika Slovenija. 

Firma kapitalskega sklada je »Kapitalski sklad pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, d. d.«. 

Sedež kapitalskega sklada je v Ljubljani. 

Kapitalski sklad pokriva stroške poslovanja s prihodki od 
svojih naložb ter z drugimi prihodki. 

250. člen 

Organi kapitalskega sklada so skupščina, nadzorni svet in 
direktor. 

Skupščina kapitalskega sklada ima 15 članov. 

Nadzorni svet ima 9 članov. 

Kapitalski sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor, 
ki ga na podlagi javnega razpisa imenuje skupščina kapital- 
skega sklada. 

Skupščino kapitalskega sklada in nadzorni svet kapitalskega 
sklada imenuje Državni zbor Republike Slovenije. 

250. a člen 

Kapitalski sklad ima statut, ki ga sprejme skupščina kapital- 
skega sklada s soglasjem Vlade Republike Slovenije. 

274. člen 

Skupščino sestavlja 60 članov, od tega: 

- 20 predstavnikov upokojencev in delovnih invalidov, od 
katerih 16 predstavnikov imenujejo organizacije upokojen- 
cev, štiri predstavnike pa imenujejo organizacije delovnih 
invalidov; 

- 20 predstavnikov delodajalcev in zavarovancev, od katerih 
10 predstavnikov imenujejo reprezentativni sindikati, 10 pred- 
stavnikov pa reprezentativna združenja delodajalcev; 

- 20 predstavnikov, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije. 

T 
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Predlog zakona o 

PREVZEMU DOLGA IN 0 IZDAJI 

ODVEZNIC ZARADI ZAMENJAVE DOLGA 

PO NOVEM FINANČNEM SPORAZUMU 

IZ LETA 1988 (ZPDNFS) 

- EPA 1391 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 183. seji dne 7. februarja 
1996 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PREVZEMU DOLGA IN O IZDAJI 
OBVEZNIC ZARADI ZAMENJAVE DOLGA PO NOVEM 
FINANČNEM SPORAZUMU IZ LETA 1988, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku s predlogom, da se navedeni zakon 
obravnava in sprejme v mesecu februarju 1996. 

Dokončna pravno formalna ureditev obveznosti do sku- 
pine tujih komercialnih upnikov, ki izvirajo še iz obdobja 
bivše SFRJ pomeni izredne potrebe države, saj je za Repu- 
bliko Slovenijo velikega pomena zaradi njenega položaja v 
mednarodni finančni skupnosti. 

Pred ponudbo Republike Slovenije tujim upnikom za 
zamenjavo (obvestilo o ponudbi je sestavni del zakona), je 
Republika Slovenija, za izpustitev slovenskih dolžnikov iz 
Republike Slovenije iz obveznosti po Novem finančnem 
sporazumu iz leta 1988, morala pridobiti soglasje dveh 
tretjin tujih upnikov. Agent upnikov po Novem finančnem 
sporazumu nas je dne 11/1-1996 pismeno obvestil, da je 
bilo dvo-tretjinsko soglasje upnikov pridobljeno. Vendar 
pa to soglasje postane dokončno le, če Republika Slove- 

nija opravi zamenjavo dolga na podlagi zakona v roku do 
30/6-1996 (glej Informativni memorandum). Tehnični 
potek vseh potrebnih postopkov je opredeljen v Informa- 
tivnem memorandumu, ki je sestavni del Zakona. Sprejem 
zakona po hitrem postopku je potreben, da bi bilo mogoče 
vse postopke zamenjave izvesti pravočasno. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Repulike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih teles sodelovali: 

- Mitja GASPARL minister za finance, 
- Božo JAŠOVIC, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance, 
- dr. Mojmir MRAK, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance, 
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
finance. 

Vlada Republike Slovenije predlaga, da pri navedenem 
zakonu sodelujejo tudi predstavniki Banke Slovenije, in 
sicer: 
- dr. France ARHAR, guverner Banke Slovenije, 
- mag. Janez KOŠAK, viceguverner Banke Slovenije, 
- Senka MAVER, svetovalka v Banki Slovenije. 

1. OCENA STANJA 

S sprejemom in nadaljnjo izvedbo Zakona o prevzemu dolga 
in o izdaji obveznic zaradi zamenjave dolga po Novem finanč- 
nem sporazumu iz leta 1988 (v nadaljevanju Zakon), sklenje- 
nim med Narodno banko Jugoslavije, določenimi drugimi 
jugoslovanskimi bankami, bivšo Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo kot garantom, kreditodajalci, identifici- 
ranimi v njem in bako Chemical Investment Bank Limited kot 
agentom se formalno in dokončno ureja prenos refinancira- 
nih obveznosti, ki izvirajo iz obdobja bivše SFRJ do skupine 
tujih komercialnih upnikov. Sprejem in izvedba Zakona 
pomeni uresničitev določb 11. člena Ustavnega zakona za 
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvis- 
nosti Republike Slovenije (UL RS št. 1/91-1.) in 22.b, 22.d, 22.e, 
22.f in 22.g-člena Ustavnega zakona o dopolnitvah ustavnega 
zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije (UL RS št. 45/94). 

2. CILJI IN NAČELA 

Dokončna pravno formalna ureditev obveznosti slovenskih 
dolžnikov iz naslova refinanciranih kreditov, ki izvirajo iz 
obdobja bivše SFRJ do skupine tujih komercialnih upnikov, 
pomeni uresničitev ciljev in načel, ki jih je Republika Slovenija 
ob osamosvojitvi sprejela kot vodilo pri urejanju dolžniško 
upniških odnosov do tujine, ki so nastali kot posledica raz- 
pada SFRJ. 

3. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV 

Proračun Republike Slovenije je že dosedaj zagotavljal del 
sredstev za izpolnjevanje obveznosti po Novem finančnem 
sporazumu iz leta 1988 iz naslova obveznosti Ministrstva za 
gospodarske dejavnosti, Ministrstva za promet in zveze, Slo- 
venskih železnic ter Splošne plovbe Koper, ki jih je Republika 
Slovenija prevzela na osnovi slovenskih predpisov. Višina 
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celotne glavnice in zapadlih obresti iz tega naslova je USD 
264,6 milijonov (Tabela 4), od tega so bile redno zapadle 
glavnice in obresti že odplačane na fiduciarni račun. Ob 
prevzemu dolga in izdaji obveznic zaradi zamenjave dolga po 
Novem finančnem sporazumu pa Republika Slovenija prev- 
zame še dodatne obveznosti v višini USD 333,9 milijonov iz 
naslova obveznosti bivše SFRJ oziroma njenih institucij 
(Tabela 2 in 4). 

Plačilo ostalega dela dolga ne bo obremenjevalo proračuna 
Republike Slovenije, ker ga bodo plačevali dejanski dolžniki. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Ta zakon ureja 

- prevzem dolga, ki izhaja iz Novega finančnega sporazuma 
iz leta 1988 s strani Republike Slovenije, 
- izdajo obveznic zaradi zamenjave dolga po Novem finanč- 
nem sporazumu iz leta 1988, in 
- notranja razmerja med Republiko Slovenijo kot prevzemni- 
kom dolga in slovenskimi dolžniki do Republike Slovenije po 
tem zakonu. 

2. člen 

Izrazi v tem zakonu pomenijo: 

Novi finančni sporazum iz leta 1988 (v nadaljevanju: NFS) je 
sporazum z dne 20. septembra 1988, sklenjen med Narodno 
banko Jugoslavije, določenimi drugimi jugoslovanskimi ban- 
kami, bivšo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo 
kot garantom, kreditodajalci, identificiranimi v njem, in banko 
Chemical Investment Bank Limited kot agentom; 

Sporazum o Trade and Deposit Facility iz leta 1988 (v nadalje- 
vanju: STDF) je sporazum z dne 20. septembra 1988, sklenjen 
med Narodno banko Jugoslavije, določenimi jugoslovanskimi 
bankami, tam identificiranimi kreditodajalci in banko Chemi- 
cal Investment Bank Limited kot agentom; 

slovenski končni uporabniki: pravne osebe - uporabniki kre- 
ditov s sedežem v Republiki Sloveniji ter njihovi pravni na- 
sledniki; 

slovenski dolžniki po tem zakonu so: 
- banke: Ljubljanska banka dd, Ljubljana; Kreditna banka 
Maribor dd, Ljubljana; Nova Ljubljanska banka dd, Ljubljana; 
Nova Kreditna banka Maribor dd, Maribor; Abanka dd, Ljub- 
ljana in 
- slovenski končni uporabniki, za katere ni bila izdana 
garancija slovenske banke; 

dokumentacija, ki določa pogoje zamenjave: Informativni 
memorandum z dne 30. novembra 1995; 

sodelujoči upnik: pravna oseba, ki bo vključena v zamenjavo 
dolga v skladu z dokumentacijo, ki določa pogoje zamenjave; 

dan zamenjave: dan, na katerega Republika Slovenija izda 
lastne obveznice zaradi zamenjave dolga po NFS; 

fiduciarni račun: račun Banke Slovenije pri banki Dresdner 
Bank Luxembourg SA, Luxemburg, ki je odprt na podlagi 
Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 430-03/93-5/6 z dne 13. 
januarja 1994. 

3. člen 

Informativni memorandum z dne 30. novembra 1995 in Obve- 
stilo o ponudbi sta sestavni del tega zakona in objavljena 
skupaj z njim. 

4. člen 

Republika Slovenija prevzame in zamenja dolg po NFS v 
vrednosti, ki znaša na dan 15. januarja 1996 USD 974 milijo- 
nov, zmanjšani za delež, ki se nanaša na upnike, ki niso 
sodelujoči upniki, tako, da izda obveznice. 

5. člen 

Republika Slovenija izda obveznice v višini 
- 18% nezapadle glavnice, dolgovane sodelujočim upnikom 
do dneva zamenjave, in 
- 18% vrednosti že zapadlih in neplačanih glavnic in obresti, 
izračunanih na način, ki ga določa dokumentacija, ki določa 
pogoje zamenjave, in dolgovanih sodelujočim upnikom do 
dneva zamenjave. 

Vlada Republike Slovenije z uredbo ugotovi dokončni nomi- 
nalni znesek in druge pogoje obveznic v skladu z dokumenta- 
cijo, ki določa pogoje zamenjave. 

6. člen 

V zvezi z izdajo obveznic iz 4. člena tega zakona in izvedbo 
zamenjave skleneta ustrezne pogodbe Minister za finance in 
guverner Banke Slovenije. 

7. člen 

Obvestilo o ponudbi, s katerim Republika Slovenija ponudi 
tujim upnikom zamenjavo dolga v skladu z dokumentacijo, ki 
določa pogoje zamenjave, podpišeta minister za finance in 
guverner Banke Slovenije. 

8. člen 

Slovenski dolžniki po tem zakonu se z dnem zamenjave 
dokončno in v celoti izpustijo iz obveznosti po NFS do tujih 
upnikov in vstopijo v obveznost do Republike Slovenije. 

Obveznost slovenskih dolžnikov do Republike Slovenije po 
tem zakonu izhaja iz posojil za refinanciranje, ali njihovih 
delov, 
- ki se nanašajo na originalne kredite, odobrene slovenskim 
končnim uporabnikom, in 
- ki se nahajajo v portfelju tujih upnikov, kadar je dolžnik do 
Republike Slovenije po tem zakonu banka. 

9. člen 

Obračun izvršenih plačil v obdobju od januarja 1992 do dneva 
zamenjave pripravi Banka Slovenije z vsakim slovenskim 
dolžnikom do Republike Slovenije po tem zakonu; pri obra- 
čunu upošteva kriterij za določitev obveznosti iz drugega 
odstavka prejšnjega člena. 

Za znesek obračunanih izvršenih plačil se slovenskim dolžni- 
kom zmanjša njihova obveznost do Republike Slovenije, ki jo 
ugotovi Banka Slovenije. 

Stroške iz naslova tečajnih razlik, obresti in druge stroške, 
nastale v zvezi z obveznostmi po NFS, ki so že bile odplačane 
na fiduciarni račun, nosi Republika Slovenija. 

Obveznost slovenskih dolžnikov do Republike Slovenije po 
tem zakonu se na dan zamenjave preračuna v DEM in USD, po 
srednjih tečajih Banke Slovenije, ki veljajo na dan zamenjave, 
v razmerju, ki je enako razmerju, v katerem se izdajo obvez- 
nice Republike Slovenije v zamenjavo za del dolga po NFS. 

Slovenski dolžniki do Republike Slovenije po tem zakonu 
odplačujejo svojo obveznost do Republike Slovenije po dina- 
miki, ki je enaka dinamiki v dokumentaciji, ki določa pogoje 
zamenjave, s tem, da so dolžni vsakokrat zagotoviti kritje v 
rokih in na način, ki ga določi s sklepom Banka Slovenije, ki je 
plačilni agent Republike Slovenije. 
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Obveznost slovenskih dolžnikov do Republike Slovenije po 
tem zakonu se obrestuje po pogojih, ki so enaki pogojem iz 
dokumentacije, ki določa pogoje zamenjave. 

10. člen 

Banke, slovenski dolžniki do Republike Slovenije po tem 
zakonu, izdajo v korist Republike Slovenije v osmih dneh od 
dneva zamenjave abstraktno nepreklicno prvovrstno bančno 
garancijo, plačljivo na prvi poziv, v višini, ki jo ugotovi Banka 
Slovenije v skladu z določbami prejšnjega člena. 
Bančna garancija se deponira pri Banki Slovenije kot plačil- 
nem agentu Republike Slovenije. 

Republika Slovenija sklene poseben dogovor o načinu zava- 
rovanja plačila s slovenskimi končnimi uporabniki, za katere 
ni bila izdana garancija slovenske banke. 

11. člen 

Ta zakon ne posega v veljavna pogodbena razmerja med 
slovenskimi dolžniki do Republike Slovenije po tem zakonu, 
njihovimi dolžniki in končnimi uporabniki. 

12. člen 

Nova Ljubljanska banka dd, Ljubljana mora 
- ponuditi pred dnevom zamenjave sodelujočim upnikom po 
STDF odkup subordinirane udeležbe v STDF v višini do 9,9% 
njihovih depozitov na podlagi STDF, 
- skleniti pred dnevom zamenjave s sodelujočimi upniki po 
STDF oziroma Chemical Investment Bank Ltd, London, agen- 
tom upnikov, pogodbo o udeležbi v depozitu, 

- plačati na dan zamenjave sodelujočim upnikom po STDF 
subordinirano udeležbo v STDF v višini do 9,9% glavnice in 
pripadajočih zapadlih in neplačanih obresti (vključno z 
obrestmi na obresti) po obrestni meri, ki velja za redna plačila, 
v originalnih valutah. 

13.člen 

Razmerja med Republiko Slovenijo, Banko Slovenije in Novo 
Ljubljansko banko dd, Ljubljana v zvezi s pogodbami iz prejš- 
njega člena se uredijo s pogodbo, ki se sklene najpozneje dva 
,dni pred dnevom zamenjave. 

14. člen 

Sodelujoči upniki po STDF so pravne osebe opredeljene v 
skladu z Informativnim memorandumom. 

15. člen 

Republika Slovenija prevzame dolg po NFS v delu, ki ustreza 
že odplačani glavnici in obrestim na fiduciarni račun, in 
prevzame ustrezen del sredstev na tem računu. Republika 
Slovenija uporabi ta sredstva za zmanjševanje obveznosti iz 
izdanih obveznic. 

Preostala sredstva se zadržijo na fiduciarnem računu do 
dokončnega obračuna. 

16. člen 

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

I. Sploino 

II. Uvod 

Problematika, ki jo urejuje zakon, sega v začetek osemdesetih 
let, ko se je nekdanja Jugoslavija znašla - skupno s še 
nekaterimi drugimi državami v razvoju, ki so zaznamovale 
obdobje t.l. svetovne dolžniške krize - pred problemom 
devizne likvidnosti, ki ga sama brez tuje pomoči ni bila spo- 
sobna rešiti. Značilnosti odnosov, ki so se od leta 1982 dalje 
oblikovali z mednarodno finančno skupnostjo, bi lahko strnili 
v naslednjem: (i) vlogo garanta za velikanski segment dolga 
mora prevzeti država, (ii) upniki pridobe skozi prisotnost 
mednarodnih uradnih institucij, posebno še Mednarodnega 
denarnega sklada, vpliv na ekonomsko-politične dogodke v 
državi, (iii) v pogodbenih razmerjih se uporabljajo klavzule, ki 
jih pravna praksa sicer pozna, vendar pridobe zaradi specifič- 
nih razmer poseben značaj, (iv) oblikujejo se finančni paketi 
pomoči - za nekdanjo Jugoslavijo je bil najbolj celovit pro- 
gram oblikovan leta 1983, - ki so obsegali bodisi tako svež 
denar za premagovanje likvidnostih težav, kakor tudi posojila 
za spodbujanje izvoza ter odlog odplačila tekoče zapadle 
glavnice v kasnejše obdobje, t.j. njihovo restrukturiranje: 
reprogramiranje oz. refinanciranje, ali pa le kombinacije teh 
elementov. 

Jugoslovanske obveznosti do komercialnih bank so se 
restrukturirale s skupno štirimi sporazumi: prvi je bil podpi- 
san 9. septembra 1983 in se je nanašal na odplačilo približno 
USD 980 milijonov obveznosti iz naslova glavnic, zapadlih v 
letu 1983. Hkrati so tuje banke tega leta odobrile Narodni 
banki Jugoslavije tudi svež denar v znesku USD 600 milijonov 
za premagovanje likvidnostnih težav ter podaljšale odplačilo 
kratkoročnih kreditov (USD 205 milijonov, t. i. Extension Agre- 
ement) in uporabo kratkoročnih kreditnih linij (USD 624 mili- 
jonov, t.i. Subscribtion Agreement). Naslednji sporazum je bil 
podpisan 16. maja 1984 in se je nanašal na odplačilo USD 1,48 
milijarde v letu 1984 zapadlih glavnic. Sledil mu je sporazum 

podpisan 18. decembra 1985, ki je se je navezoval na glavnico 
v znesku USD 4,326 milijarde, zapadlo v obdobju 1985/1988. 
Zadnja tovrstna sporazuma, t.j. New Financing Agreement iz 
leta 1988 ter t.i. Alternative Participation Instruments Exc- 
hange Agreement, sta bila podpisana dne 20. septembra 1988 
In sta se nanašala na jugoslovanske obveznosti iz naslova 
glavnice v znesku USD 7,2 milijarde, in sicer tako na tiste, ki 
so že bile predhodno restrukturirane v okviru navedenih spo- 
razumov, kakor tudi tekoče zapadle glavnice iz rednih kredit- 
nih aranžmajev s tujimi komercialnimi bankami. Istočasno je 
sindikat tujih komercialnih bank odobril leta 1988 Narodni 
banki Jugoslavije s Sporazumom o Trade and Deposit Facility 
dodatnih USD 300 milijonov svežega denarja. Narodna banka 
Jugoslavije je leta 1990 ta sredstva dala v depozit jugoslovan- 
skim poslovnim bankam, z namenom izboljšati njihovo 
deviznbo likvidnost. 

Predmet naštetih sporazumov s komercialnimi bankami so 
bile vse tiste obveznosti do tujih komercialnih bank, katerih 
odplačilo niso hkrati zavarovale vladne agencije za zavarova- 
nje izvoznih tveganj - tovrstne obveznosti so se namreč 
uvrščale v sklop restrukturirani v okviru Pariškega kluba. 
Nadalje je bilo za obveznosti, na katere so se sporazumi 
nanašali značilno tudi, da so nastale pred januarjem leta 1983, 
rok njihovega odplačila pa je bil daljši od enega leta. 

1.2. Ureditev odnosov do tujih komercialnih bank v letu 1988 

Podlago za ureditev odnosov s tujimi komercialnimi bankami 
sta predstavljala Zakon o zadolževanju v tujini za refinancira- 
nje kreditov in najemanje finančnih kreditov v obdobju 
1988-1996 (Ur. I. SFRJ, št. 31/88s 15. maja 1988, št. 8/89zdne 
3. februarja 1989 ter št. 33/89 z dne 2. junija 1989 in zaupno 
glasilo št. 26/89 z dne 2. junija 1989) ter Zakon o garanciji 
federacije za obveznosti po pogodbi o refinanciranju med 
Narodno banko Jugoslavije in bankami, pooblaščenimi za 
posle s tujino, kot dolžniki ter zastopniki upnikov in tujih 
komercialnih bank kot upniki (Ur. I. SFRJ, št. 31/88 z dne 15. 
maja 1988). 
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Dne 20. septembra 1988 so bili na tej podlagi sklenjeni trije 
sporazumi, in sicer: 
- Novi finančni sporazum, med Narodno banko Jugoslavije, 
določenimi drugimi jugoslovanskimi bančnimi institucijami, 
(bivšo) Socialistično federativno republiko Jugoslavijo kot 
garantom, kreditorji, identificiranimi v njem, in Chemical 
Investment Bank Ud London kot agentom; 
- t.i. Alternative Partlclpatlon Instrumenta Exchange Agre- 
ement, med Narodno banko Jugoslavije ter ostalimi izdajatelji 
(skupno: izdajatelji), Narodno banko Jugoslavije kot agentom 
izdajateljev, na eni strani in tedanjim Manufacturers Hanover 

, Ltd, kot agentom za zamenjavo in nosilci obveznic, na drugi 
strani; 
- Sporazum o Trade and Deposlt Faclllty, sklenjen med 
Narodno banko Jugoslavije, določenimi jugoslovanskimi 
bančnimi institucijami, tam identificiranimi kreditorji in Che- 
mical Investment Bank Ltd London kot agentom. 

1.2.1. Novi finančni sporazum 

1.2.1.1. Pogodbena razmer/a dolžnikov - sporazum je podpi- 
salo deset poslovnih bank, skupno z Narodno banko Jugosla- 
vije - do upnikov so se oblikovala na naslednjih načelih: 
(i) načelo solidarne odgovornosti dolžnikov, t.i. joint and 
severaI clause, določa, da je vsak izmed dolžnikov v obvezi za 
vse obveznosti vseh dolžnikov, tudi v primeru plačilne nespo- 
sobnosti kateregakoli izmed dolžnikov; 
(II) t.i. »Right ofSet-Off' omogoča upnikom, da v primeru, da 
nastopi t.i. Eve nt of Default, pobotajo, si prisvojijo ali upora- 
bijo sredstva kateregakoli dolžnika ali katerokoli drugo 
obveznost kreditorjev zaradi poravnave obveznosti katerega- 
koli izmed dolžnikov; 
(Hi) t.i. »Event of Default' določilo našteva dogodke, ko lahko 
agent upnikov na zahtevo ali v soglasju z dvotretjinsko večino 
upnikov razglasi zapadlost celotnega preostalega dolga in 
zahteva takojšnje plačilo, ali pa obvesti dolžnike in garanta o 
svoji nameri, da zahteva takojšnje plačilo. V Novem finanč- 
nem sporazumu je npr. navedenih enaindvajset dogodkov, ki 
lahko sprožijo zahtevo za poplačilo dolga oz. avtomatično 
zaplembo imetij kateregakoli izmed dolžnikov. Opis večine 
teh dogodkov dopušča široko interpretacijo. T.i. »Event of 
Default« lahko nastopi že, »...če zaradi izrednih razmer 
večina upnikov upravičeno domneva, da dolžniki in garant ne 
bodo plačali, ali ne bodo sposobni plačati svojih obveznosti 
po sporazumu. ..'; 
(iv) načelo enakosti na upniški strani se izraža v tem, da si vsi 
upniki delijo »pro rata', torej sorazmerno, vsa plačila, kakor 
tudi delna predplačila, ki jih s strani dolžnikov prejme kateri- 
koli izmed njih. Položaj vseh upnikov in vsakega izmed njih je 
torej izenačen s položajem ostalih upnikov. V primeru, da bi 
nekateri upniki prejeli večji delež plačil, se sproži mehanizem, 
ki v končni fazi izenačuje deleže realiziranih terjatev vseh 
upnikov. To načelo v povezavi z načelom solidarne odgovor- 
nosti ter pravico pobotavanja (»set off') daje kreditorjem 
možnost, da zasežejo sredstva kateregakoli dolžnika pri kate- 
remkoli upniku za poplačilo kateregakoli izmed upnikov, in to 
tudi v primeru, da bi zadevni dolžnik v celoti zagotovil kritje za 
poplačilo svojih obveznosti in bi dotični upnik prejel plačilo 
svojih terjatev v celoti. 

1.2.1.2. Odplačilni pogoji Novega finančnega sporazuma 

Določila sporazuma predvidevajo odlačilo glavnice, izražene 
v dvanajstih valutah (od tega je v preostalem dolgu - po 
stanju januarja 1996 - 53% obveznosti izražene v USD, s 14% 
oz. 15% pa sta zastopana JPY oz. DEM) v šestindvajsetih 
enakih polletnih obrokih za glavnico, za vsako izmed treh 
tranš (A, B in C), od katerih je prvi-zapadel v odplačilo 
februarja 1944, zadnji pa zapade decembra 2006. Obresti, v 
pretežni meri temelječe na obrestni meri LiBOR, povečani za 
maržo 0,8125% letno, bi se naj tekoče poravnavale od podpisa 
sporazuma dalje v tro- oz. šestmesečnih obrokih. 

1.2.1.3. Mehanizem plačil 

Plačilni agent ali agent dolžnikov je sporazumu Narodna 
banka Jugoslavije, medtem ko je vlogo agenta upnikov prev- 
zel Manufacturers Hanover Ltd London, ki se je kasneje 

združil in preimenoval v Chemical Investment Bank Ltd Lon- 
don. Naloga agenta upnikov je razporejati plačila, prejeta s 
strani plačilnega agenta dolžnikov, številnim upnikom. Teh je 
bilo leta 1983 okoli 600, medtem ko se je njihovo število v 
kasnejšem obdobju zmanjšalo na današnjih 200. Poslovne 
banke - dolžniki, so morale ob zapadlosti zagotavljati 
devizno kritje na račune Narodne banke Jugoslavije. V kolikor 
to ne bi bilo zagotovljeno, so obstoječi predpisi dovoljevali, 
da zvezni proračun poseže po sredstvih republiškega prora- 
čuna, glede na sedež končnega uporabnika restrukturiranega 
posojila. Prejetim kritjem je Narodna banka Jugoslavije 
dodala še zneske, (i) ki so se nanašali na dolg federacije ter 
tiste zneske, (ii) ki se jih je bila obvezala poravnati na podlagi 
predpisov in na tej podlagi sklenjenih pogodb o internem 
prevzemu obveznosti. Zbirni znesek je v nadaljevanju naka- 
zala na račune agenta upnikov. 
Odplačilo obveznosti je na dogovorjeni način potekalo do 
konca leta 1991, 17. januarja 1992 pa je Narodna banka 
Jugoslavije obvestila banke, naj same zagotavljajo odplačilo 
obveznosti neposredno na račune agenta upnikov. S tem je 
torej Narodna banka Jugoslavije prenehala izpolnjevati vlogo 
plačilnega agenta po sporazumu. Potem, ko so nekdanje 
jugoslovanske poslovne banke postopno prenehale izpolnje- 
vati svoje obveznosti, je maja 1992prenehala plačila izvrševati 
tudi Narodna banka Jugoslavije. 
Z namenom, da se zaščitijo slovenski interesi, se v skladu s 
Sklepom Vlade z junija 1992 začasno prenehale odplačevati 
svoje obveznosti tudi slovenske banke. Šele po doseženem 
dogovoru z Mednarodnim koordinacijskim komitejem upni- 
kov v septembru 1992, ki sicer v ničemer ni spreminjal pogod- 
benih določil, so začele določeni sement obveznosti (npr. z 
izjemo tistih, ki so bile prenošene v odplačilo na Narodno 
banko Jugoslavije in federacijo ter tistih, za katere so bile 
seznanjene, da so bile na sekundarnem trgu odkupljene s 
strani drugih nekdanjih jugoslovanskih subjektov) ponovno 
redno poravnavati. Na podlagi omenjenega dogovora so se 
odtlej vsa odplačila upoštevala izključno f korist slovenskega 
deleža obveznosti, kakor naj bi bil ta določen v dokončnem 
sporazumu Slovenije s sindikatom komercialnih bank. 

Glede na to, da so pogajanja f drugi polovici leta 1993 zašla v 
slepo ulico, je Vlada Republike Slovenije dne 13. januarja 
1994 sprejela Sklep, po katerem se odplačilo, dokler ne bo 
dosežen dokončen dogovor s tujimi upniki, zagotavlja na t.i. 
fiduciarni račun. Banka Slovenije ga je odprla pri Dresdner 
Bank Luxembourg SA, Luxemburg. 

1.2.1.4. Razporeditev obveznosti po Novem finančnem spo- 
razumu: vlilna nealoclranega dolga 

Dolg Narodne banke Jugoslavije oz. federacije do komercial- 
nih bank se je znatno povečal leta 1980, ko se je poslabšala 
devizna likvidnost države in se je bila država prisiljena in bila 
še sposobna zadolževati se na mednarodnem trgu kapitala. 
Dolg federacije v okviru celotnega zneska je ob sklenitvi 
sporazuma znašal USD 1,7 milijarde. V navedeni znesek so se 
vključevale neodplačane obveznosti Iz posojil pri komercial- 
nih bankah, od tega (po podatkih, ki jih je pridobila Banka 
Slovenije) npr.: (i) iz sindiciranega posojila 46 bank v znesku 
USD 400 milijonov, (ii) iz dveh posojil po USD 150 milijonov 
(država posojilodajalca: Francija), (iii) iz posojila v znesku 
USD 100 milijonov (država posojilodajalca: Avstrija), (iv) iz 
posojila v znesku USD 250 milijonov, najetega pri 16 kuvajt-' 
skih bankah ter (v) iz posojila v višini USD 600 milijonov, ki je 
bilo odobreno Jugoslaviji v okviru finančne pomoči leta 1983 
s strani komercialnih bank. 

Sedaj znaša dolg iz Posojil za refinanciranje, t.j. iz naslova 
tistih, ki se še vedno nahajajo v portfelju tujih upnikov, in ki se 
nanašajo na zgoraj navedene obveznosti federacije, še USD 
1,1 milijarde. 

1.2.1.5. Interni prenosi dolga na Narodno banko Jugoslavije 
In na federacijo) 

(i) prenos obveznosti na Narodno banko Jugoslavije 
Jugoslovanski poslovni subjekti so imeli možnost, da svoje 
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obveznosti, zapadle v obdobju od vključno leta 1983 do 
vključno leta 1985, ki so bile predmet dogovorov o restrukturi- 
ranju obveznosti, tekoče poravnajo. V skladu z Zakonom o 
plačilih v konvertibilnih devizah (Ur. I. SFRJ, št. 34/83, 70/83) 
ter nadalje v skladu z Zakonom o kreditnih odnosih s tujino 
(Ur. I. SFRJ, št. 66/85, 38/86, 16/89) - natančneje njegovim 49. 
c členom - jim je bila dana možnost, da do 30. septembra 
1986 te poravnajo do bank oz. do Narodne banke Jugoslavije, 
ki s tem prevzemajo obvezo njihovega odplačila ob zapad- 
losti. 

Slovenski subjekti so v navedenem obdobju do Narodne 
banke Jugoslavije odplačali obveznosti v takratni višini glav- 
nice USD 30,4 milijona. 

(ii) prenos obveznosti na federacijo 
Konec leta 1989 je pričel veljati poseben zakon, objavljen v 
Uradnem listu SFRJ, št. 83/89, znan tudi kot zakon -962«, t.j. 
Zakon o prevzemu obveznosti federacije iz določenih zuna- 
njih kreditov in o zadolžitvi Narodne banke Jugoslavije v tujini 
za račun federacije v letu 1990. Namera tedanjih jugoslovan- 
skih finančnih oblasti je bila, da na sekundarnem trgu z USD 
0,5 milijarde, pridobljenimi z najetjem novega kredita, odkupi 
za USD 962 milijonov Refinanciranih posojil iz Novega finanč- 
nega sporazuma. Na ta način bi se zmanjšala bremena iz 
zunanjega dolga nekaterim jugoslovanskim subjektom, kate- 
rim se je bila federacija obvezala kriti nastale tečajne razlike 
pri odplačilu njihovih obveznosti v tujino. Tako bi se zmanj- 
šale tudi obveznosti federacije do teh subjektov. 

V skladu z odločitvijo takratnega Republiškega sekretariata 
za finance so se za znesek »oprostitve«, ki je bila dodeljena 
Sloveniji, prenesle na federacijo (ne pa tudi do federacije 
odplačale) obveznosti v znesku USD 39,6 milijonov, ki so se 
nanašale na Nuklearno elektrarno Krško. 

(iii) Tabela 1 prikazuje prenos obveznosti na Narodno banko 
Jugoslavije in na federacijo, po republikah. Vir podatkov: 
Narodna banka Jugoslavije, Poročilo 12/91/ZAK 

Republika Prenos na NBJ/49. Prenos na federacijo/ 
c člen zakon »962« 

BiH 
Črna gora 
Hrvaška 
Makedonija 
Slovenija 
Srbija 

v 1000 
USD 
4.228 

21.682 
2.157 

30.402 
53.389 

V% 
4 

19 
2 

27 
48 

v 1000 
USD 

103.026 
97.354 
81.965 
39.609 

192.409 

V% 

20 
19 
16 
8 

37 
SKUPAJ 111.858 100 514.363 100 

1.2.1.6. Poall zamenjave dolgov 
Novi finančni sporazum vsebuje določbe, ki pomenijo odmik 
od strogih okvirov, ki so jih upniki začrtali v pogodbena 
besedila v zgodnjem obdobju dolžniške krize. Pod določenimi 
pogoji dopuščajo zamenjave dolga: za skupne naložbe (debt/ 
equity), za nove dolgove (debt/debt), za izvoz (debt/exports), 
kakor tudi zamenjavo težko izterljivih terjatev za dolg. Nepo- 
sredni odkup dolga s svežim denarjem je bil v skladu z Novim 
finančnim sporazumom dovoljen le do zneska UD 50 milijo- 
nov letno. 
Jugoslovanski poslovni subjekti, t.j. podjetja, banke in 
Narodna banka Jugoslavije so na navedeni način od konca 
leta 1988 do konca leta 1991 na sekundarnem trgu zamenjali 
in na ta način ugasnili za približno USD 3 milijarde Refinanci- 
ranih posojil iz Novega finančnega sporazuma. Tržna vred- 
nost le-teh je bila nižja od nominalne in je održala pričakova- 
nja imetnikov glede bodočih odplačil dolžnikov, t.j. njihovo 
oceno položaja dolžnikov. Posli zamenjave so potekali bodisi 
preko poslovnih bank ter Narodne banke Jugoslavije, bodisi 
le s posredovanjem Narodne banke Jugoslavije. Poslovne 
banke so pri tem v tujini ugašale (i) predvsem le tista Refinan- 
cirana posojila, na katerih so bile same navedene kot dolžnik, 
ali (ii) pa le do višine deleža svojega dolga na tistih Refinanci- 
ranih posojil, kjer so se pojavljale skupaj z drugimi jugoslo- 
vanskimi poslovnimi bankami. Narodna banka Jugoslavije je 

ponavadi kupovala celotne pakete, ne glede na konkretne 
dolžnike. Edina je razpolagala z natančno evidenco o tem, 
kakšne so celotne obveznosti poslovnih bank ter vsake izmed 
njih. Vsekakor pa vsaka izmed poslovnih bank razpolaga s 
podatki o višini svojih obveznosti. 

Natančneje urejuje področje zamenjav dolgov, t.i. Oualified 
Transaction, poglavje 5.13., ki določa tehnični postopek za 
ugasnitev postavk v evidencah upnikov. Med drugim je pred- 
pogoj za to tudi potrditev obrazcev t.i. Exhibit BB in Exhibit 
CC, s strani udeleženih upnikov, nosilcev posla ter Narodne 
banke Jugoslavije, kot plačilnega agenta dolžnikov. 

Področje zamenjav dolgov je bilo urejeno s predpisi izdanimi 
na podlagi zakona o kreditnih poslih s tujino. Zakon o kredit- 
nih poslih s tujino (Ur. I. SFRJ, št. 84/90 z dne 29. decembra 
1990 ter Sklep o načinu opravljanja poslov konverzije dolgov 
(Ur. I. SFRJ, št. 46/91 z dne 21. junija 1991), ki sta bila zadnja v 
vrsti teh predpisov, sta določala, da je pogoj za izvedbo 
poslov zamenjav dolga pridobljeno predhodno pismeno 
soglasje Narodne banke Jugoslavije. Ne glede na navedeno, 
pa se je v skladu z določili zakona štelo, da je Narodna banka 
Jugoslavije svoje soglasje dala, v kolikor na vlogo za izdajo 
pismenega soglasja ni odgovorila v roku 30 dni. 

Slovenski poslovni subjekti so v obdobju od začetka leta 1989 
do konca leta 1991 zamenjali za nominalnih USD 230 milijo- 
nov obveznosti, v pretežni meri za nove obveznosti ter izvoz 
blaga, v manjši meri pa tudi za deleže v skupnih naložbah s 
tujimi osebami. Nekatera podjetja in Nova Ljubljanska banka 
d.d., Ljubljana so posle izvajali tudi še potem, ko je Narodna 
banka Jugoslavije prenehala izdajati svoja soglasja na posle. 
Teh tudi v nadaljevanju ni potrdila na t.i. obrazcu Exhibit CC. 
Tako je dolg v nominalni višini USD 71 milijonov ostal eviden- 
tiran še naprej kot obstoječi dolg po Novem finančnem spora- 
zumu. 

1.2.1.7. Sekundarni trg: transakcije na upnlikl strani 

Sekundarni trg dolgov držav velikih dolžnic se je oblikoval v 
drugi polovici osemdesetih let in postajal odtlej vse pomemb- 
nejši. Predmet trgovanja v primeru Novega finančnega spora- 
zuma za Jugoslavijo iz leta 1988 so t.i. Posojila za refinancira- 
nje (RCL - Refinancing and Consolidating Loan Notice) oz. 
njihovi deli, ki v smislu evidenc, vodenih pri agentu upnikov, 
predstavljajo elementarno postavko, ki je predmet trgovanja. 
Povprečna cena Posojil za refinanciranje iz Novega finanč- 
nega sporazuma se je gibala med 45 c/USD do 55 c/USD leta 
1989 in dosegla 65 c/USD leta 1990. V naslednjem obdobju in 
do prve polovice leta 1995 se je zmanjšala na raven od 25-35 
c/USD, ter se nato postopoma povečevala, tako da znaša 
trenutno okoli 50 c/USD. 

1.2.2. T.I. Alternative Partlclpatlon Instrumenta Exchange 
Agreement 

V drugi polovici osemdesetih let je bila - v nasprotju s 
prakso, ki je veljala od začetka dolžniške krize - dotedanjim 
udeležencem na upniški strani dana možnost, da v programih 
restrukturiranja sodelujejo relativno manj kot ostali, t.j. bodisi 
niso bili zavezani sodelovati v naslednjih sporazumih, ali pa 
jim npr. ni bilo potrebno zagotoviti svežega denarja v okviru 
obstoječega restrukturiranja. V zameno za to so prejeli t.i. 
Alternative Participating Instruments, obveznice, imenovane 
tudi -Exit BondS", katerih pogoji so bili slabši od pogojev, ki 
so veljali za ostale udeležence. 

V povezavi z Novim finančnim sporazumom za Jugoslavijo 
leta 1988 je bil podpisan sporazum, t.i. Alternative Participa- 
tion Instruments Exchange Agreement, in na tej podlagi je 
bilo izdanih skupno za USD 80,4 milijona tovrstnih obveznic. 
Določila sporazuma so v mnogočem enaka določilom Novega 
finančnega sporazuma, tako npr. vključujejo tudi določilo o 
solidarni obvezi vseh izdajateljev (nekdanjih jugoslovanskih 
poslovnih bank in Narodne banke Jugoslavije). Obveznice so 
izražene izključno v USD, njihova odplačilna doba je daljša 
(prvo odplačilo glavnice zapade leta 1998 in zadnje 2008), 
obrestovane pa so po fiksni obrestni meri, ki znaša 5,75% 
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letno. T.i. de faul t je v primeru neplačila lahko sprožen na 
zahtevo imetnikov, ki razpolagajo z najmanj 25% celotnega 
portfelja. 
1.2.3. Sporazum o Trade and Deposit Faclllty 

Osnovni namen sporazuma, ki se je nanašal na USD 300 
milijonov svežega denarja, je bil omogočiti Narodni banki 
Jugoslavije, da na zahtevo kateregakoli izmed upnikov iz tega 
sporazuma deponira pri agentu upnikov v zavarovanje kratko- 
ročnih trgovinskih kreditov odobrenih jugoslovanskim 
poslovnim subjektom sredstva v viiini teh kreditov. Zaradi 
zapletenosti dogovorjenega postopka ter v prid neposred- 
nemu izboljševanju devizne likdivnosti poslovnih bank, so 
bila sredstva julija 1990 razporejena poslovnim bankam glede 
na njihovo udeležbo v Novem finančnem sporazumu, po 
pogojih iz sporazuma s tujimi bankami, z namenom, da banke 
same po potrebi in preko Narodne banke Jugoslavije zagoto- 
vijo depozit pri agentu upnikov v primeru poslov svojih komi- 
tentov. 

V tem okviru je tedanja Ljubljanska banka prejela v depozit 
USD 28 milijonov in tedanja Kreditna banka Maribor USD 0,1 
milijon, na Narodno banko Jugoslavije pa je tako odpadlo 
USD 94 milijonov. 

2. Prevzem dolga a atranl Republike Slovenije In Izdaja 
obveznic Republike Slovenije zaradi zamenjave dolga po 
Novem finančnem sporazumu 
2.1.1. Predpogoji za Izvedbo transakcije 

Dne 8. junija 1995 sta Mednarodni koordinacijski komite upni- 
kov ter slovenska delegacija za pogajanja s tujimi komercial- 
nimi bankami dogovorila okvirne pogoje zamenjave dolga po 
Novem finančnem sporazumu ter pogoje, kar zadeva obvez- 
nosti iz naslova Sporazuma o Trade and Deposit Facility. V 
skladu s temi naj bi bili na dan, ko: 

(i) Republika Slovenija izda obveznice v zameno za 18% 
dolga po Novem finančnem sporazumu, in sicer le upnikom, 
ki so opredeljeni kot sodelujoči upniki ter ' 
(ii) Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana kupi od upnikov, 
ki so opredeljeni kot sodelujoči upniki, subordinirano ude- 
ležbo v njihovih depozitih po Sporazumu o Trade and Deposit 
Facility, vsi slovenski subjekti razrešeni solidarne obveznosti 
po Novem finančnem sporazumu. 

Imetniki obveznic iz naslova t.i. Alternative Participation 
Instruments Exchange Agreement niso zastopani v Medna- 
rodnem koordinacijskem komiteju upnic, zato so se doseda- 
nja pogajanja navezovala le na Novi finančni sporazum in 
Sporazum o Trade and Deposit Facility. Republika Slovenija 
je v Informativnem memorandumu naznanila, da bo po uredi- 
tvi odnosov z upniki po navedenih dveh sporazumih nadalje- 
vala pogajanja na enakih osnovah tudi z upniki po 1.1. Alterna- 
tive Participation Instruments Exchange Agreement. 

V obdobju od junija 1995 dalje je bila v sodelovanju s pravnimi 
zastopniki obeh strani, - t.j. Clearly Gottlieb Steen £ Hamil- 
ton, New York, kot zastopniki slovenske strani ter Simpson 
Thacher, New York, kot zastopniki Mednarodnega koordina- 
cijskega komiteja, - pripravljena dokumentacija, ki je 
postopke podrobneje določala. Predstavljajo jo: 
(i) Informativni memorandum, kot osnovni dokument, ki 
samo transakcifo določa v vseh podrobnostih. Nanj se nave- 
zujejo: 
(ii) Zaprosilo za soglasje ter 
(iii) Obvestilo o ponudbi ter Obvestilo o ponudbi po Spora- 
zumu o Trade and Deposit Facillty. 

Dne 30. novembra 1995je bil vsem upnikom po Novem finanč- 
nem sporazumu ter Sporazumu o Trade and Deposit Facility 
poslan Informativni memorandum, skupaj z Zaprosilom za 
soglasje. Postopek je namreč določal, da lahko slovenska 
stran ponudi sodelujočim upnikom zamenjavo dolga oz. 
odkup subordinirano udeležbe šele na podlagi soglasja, pri- 
dobljenega s strani (i) dveh tretjin upnikov po Novem finanč- 
nem sporazumu ter(ii) Parlamenta Republike Slovenije. Tran- 
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sakcija naj bi se predvidoma Izvršila 70 dni po dnevu, ko bi 
bila upnikom posredovana Obvestilo o ponudbi in Obvestilo o 
ponudbi po Sporazumu o Trade and Deposit Facility. 

Soglasje na predvideno zamenjavo so posredovali upniki na 
katere se nanaša skoraj 80% celotnega portfelja po Novem 
finančnem sporazumu. 

2.1.2. Opredelitev sodelujočih kreditorjev 

Analiza sekundarnega trga Refinanciranih posojil po Novem 
finančnem sporazumu in trga depozitov po Sporazumu o 
Trade and Deposit Facility je pokazala, da se lastniška struk- 
tura spreminja, tudi v korist oseb, ki so bile osebe oz. so 
zastopale interese oseb, iz področja Zvezne republike Jugo- 
slavije, kakor tudi, ki so zastopale interese Narodne banke 
Jugoslavije. 

Zamenjava dolga po Novem finančnem sporazumu se naj bi 
izvedla samo do oseb, ki so opredeljene kot sodelujoči upniki 
v povezavi s katerikolim Posojilom za refinanciranje, ali nje- 
govim delom, t.j. v primeru, ko gre za 

(i) upnike, ki niso na posebnem seznamu Urada za nadzor 
tujih naložb Zakladnice Združenih držav Amerike (Office of 
Foreign Assets Control of the U.S. Department of Treasury, 
OFAC), kot »Blokirane osebe in posebej izbrani državljani 
Zvezne republike Jugoslavije',« 
(Ii) upnike, ki niso na seznamu, ki ga je pripravil neodvisni 
arbiter, 
(lil) Posojilo za refinanciranje, ali njegov del, ki se dne 8. 
junija 1995 ni nahajalo v portfelju oseb, navedenih pod alinejo 
(i)-in (ii) zgoraj, 
(iv) upnike, ki podpišejo izjavo, da niso t.i. kontrolirane jugo- 
slovanske osebe in da tudi ne delujejo po pooblastilu t.i. 
kontroliranih jugoslovanskih oseb in oseb, navedenih v 
sklopu alinej (i) in (ii) zgoraj. Prav tako bodo upniki dolžni 
podpisati izjavo, kar zadeva osebe, za račun katerih posedu- 
jejo Posojila za refinanciranje, ali njihove dele, da so te osebe 
potrdile, da niso t.i. kontrolirane jugoslovanske osebe ali 
osebe iz seznamov pod alinejo (i) in (ii) zgoraj. 

Plačilo udeležbe v depozitih po Sporazumu o Trade and 
Deposit Facillty naj bi se izvršilo samo sodelujočim upnikom, 
ki so opredeljeni na enak način kot pri Novem finančnem 
sporazumu. 

Pojem t.i. kontrolirane jugoslovanske osebe vključuje vse 
osebe, vključno z institucijami ter njihovimi agencijami, s 
sedežem ali prebivališčem v Zvezni republiki Jugoslaviji in 
druge osebe, ki so na kakršenkoli način kontrolirane oz. 
delujejo za račun ali v korist teh oseb. 

Seznam sodelujočih upnikov oz. Posojil za refinanciranje oz. 
depozitov se bi naj oblikoval na podlagi odgovorov in izjav 
upnikov na Obvestili o ponudbi, ki bi ju naj prejeli s slovenske 
strani. Ocenjuje se, da naj bi bil Iz zamenjave izključen porfelj 
v nominalni višini glavnice najmanj USD 683 milijonov po 
Novem finančnem sporazumu ter, da se plačilo udeležbe v 
Sporazumu o Trade and Deposit Facillty ne bi navezovalo na 
portfelj v nominalnem znesku glavnice USD 104 milijonov. 
Republika Slovenija bi naj zato izdala temu ustrezno manj 
obveznic (t. j. za 18% od USD 683 USD 123 milijonov za 
glavnico ter temu znesku pripadajoče zapadle in neplačane 
obresti) ter plačala manjši znesek udeležbe v depozitih po 
Sporazumu o Trade and Deposit Facility, in sicer: 9,9% od 
USD 104 milijonov = USD 10 milijonov, ter temu znesku 
pripadajoče zapadle in neplačane obresti. 

Podrobnejša razporeditev je razvidna iz Tabele 2 In Tabele 3 v 
prilogi, 

2.1.3. Struktura ter finančni pogoji zamenjave 

2.1.3.1. Zamenjava dolga naj bi potekala v skladu z določili 
poglavja 5.13. Novega finančnega sporazuma, ki med obli- 
kami zamenjav dolga predvideva tudi t.i.. Zamenjavo kvalifici- 
ranega tehtanega povprečja. Ta omogoča zamenjavo dolga 
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za dolg z enakim ali večjim tehtanim povprečnim rokom 
odplačila, ter dopušča možnost sklenitve tega posla le z 
določenim segmentom upnikov. Glavnica vsakega Posojila za 
refinanciranje, ali njegovega dela, ki bo predmet zamenjave, 
se naj bi zmanjšala (ugasnila) za ustrezni delež, sorazmerno s 
tem pa se naj bi oblikovala vrednost novo izdanih obveznic. 
Za (i) preostanek glavnice vsakega od teh Posojil za refinanci- 
ranje, ali njihovih delov, za (ii) celotno glavnico pri tistih 
Posojilih za refinanciranje, ali njihovih delih, ki ne bodo pred- 
met zamenjave, kakor tudi za (iii) celoten znesek zapadlih in 
neplačanih obresti po vsakem in vseh Posojilih za refinancira- 
nje, ali njihovih delih, bodo tudi še v naprej veljala določila 
Novega finančnega sporazuma. Slednji torej v navedenem 
delu še naprej ostaja v veljavi, le da med udeleženimi subjektu 
ni več slovenskih. 

2.1.3.2. Zamenjava dolga se naj bi izvedla na naslednji način: 

(i) 18% nezapadle glavnice dolgovane sodelujočim upnikom 
do dneva zamenjave, naj bi se zamenjalo za Obveznice Serije 
1, ter 
(ii) 18% tržne vrednosti že zapadlih in neplačanih glavnic in 
obresti (upoštevaje plačila, izvršena tujim upnikom s strani 
slovenskih bank po 1. juniju 1992), dolgovanih sodelujočim 
upnikom na dan zamenjave, naj bi se zamenjalo za Obveznice 
Serije 2. 

Znesek Obveznic Serije 2 bi bil določen tako, da bi naj bila na 
dan zamenjave sedanja vrednost odplačil po Obveznicah 
Serije 2, -ob uporabi diskontne stopnje, ki je za 1,55 odstotne 
točke višja od donosov na nemške in ameriške državne obvez- 
nice, - enaka vsoti zapadlih in neplačanih glavnic in obresti 
na 18% dolga po Novem finančnem sporazumu. Pri izračunu 
se naj bi v korist tega deleža v celoti upoštevala plačila, ki so 
jih neposredno do agenta upnikov izvršile slovenske poslovne 
banke. 

Predvideno je, da glavnica in obresti iz obveznic zapadajo 
polletno, v enakih obrokih za glavnico, prvič šest mesecev od 
dneva zamenjave in v nadaljevanju vsakih šest mesecev, s 
tem, da zadnji obrok zapade v odplačilo dne 27. decembra 
2006. 

Izdajatelj Obveznic Serije 1 in Obveznic Serije 2 bi naj bila 
Republika Slovenija. 

Obveznice bi naj bile nominirane v DEM in USD, glede na 
izbiro upnikov, s tem, da imajo upniki možnost izbire valute le 
pri Posojilih za refinanciranje, ki se ne glasijo na DEM ali USD. 
Preračun v navedeni valuti se izvede upoštevajoč medvalutna 
razmerja, ki se določijo dvajset dni pred dnevom zamenjave. 
Obveznice naj bi bile obrestovane po obrestni meri LIBOR, 
povečani za maržo 0,8125% letno. Marža se lahko pri Obvez- 
nicah Serije 2 poveča na dan, ki je šest mesecev kasnejši od 
dneva zamenjave, na največ 1,5125% letno. 

Republika Slovenija ima možnost odkupiti Obveznice Serije 2 
v razdobju 18 mesecev od dneva zamenjave po ceni, ki je 
enaka vsoti že zapadle in neplačane glavnice in obresti na 
opredeljeni delež obveznosti po Novem finančnem spora- 
zumu, ki je predmet zamenjave. Ne glede na to pa lahko 
Republika Slovenija kadarkoli odkupi Obveznice Serije 1 in/ali 
Obveznice Serije 2 po njihovi nominalni vrednosti. 

2.1.3.3. Obveznice naj bi kotirale na Luxemburški borzi. 
Vlogo zaključnega agenta za izpeljavo posla bo prevzela 
Chemical Investment Bank Ud, London, vlogo fiskalnega 
agenta pa Societe Generale Bank & Trust Luxemburg. 

2.1.3.4. Terminski plan zamenjave 

V skladu z Informativnim memorandumom naj bi se zame- 
njava izvedla približno 70. dan po tem, ko bi bila Obvestilo o 
ponudbi in Obvestilo o ponudbi po Sporazumu o Trade and 
Deposit Facility razposlana tujim upnikom. V tem razdobju se 
naj bi, med drugim, v določenem trenutku ustavilo evidentira- 
nje prenosov med upniki Posojil za refinanciranje, ali njihovih 
delov, da bi se na ta način ugotovilo stanje portfelja vsakega 

posameznega upnika in da bi lahko slednji zaključenemu 
agentu posredovali ustrezne izjave ter podatke v zvezi s tem 
portfeljem. 

2.1.3.5. Znesek obveznic 

Končni znesek izdanih obveznic bo odvisen (i) od zneska do 
dneva zamenjave obračunanih obresti na delež dolga po 
Novem finančnem sporazumu, ki ga prevzema Republika Slo- 
venija, (ii) od odločitve upnikov, kar zadeva izbor valute ter 
(iii) od zneska Posojil za refinanciranje, ali njihovih delov, ki 
ne bodo predmet zamenjave. 

Glede na trenutno razpoložljive podatke je dne 15. januarja 
1996 ta znesek znašal USD 974 milijonov, pred zmanjšanjem 
zaradi izločitve nesodelujočih upnikov. Glede na oceno o 
znesku, ki se nanaša na nesodelujoče upnike (USD 683 milijo- 
nov, glavnica), bi naj bil dejanski obseg izdanih obveznic 
manjši za USD 152 milijonov, t.j. USD 822 milijonov. Dogovor- 
jeni delež v celotni obveznosti po Novem finančnem spora- 
zumu (18%) se na ta način zmanjšuje na dejanski delež v višini 
15%. Razporeditev je razvidna iz Tabele 2 v prilogi. 

3. Notranja razmerja med Republiko Slovenijo In sloven- 
skimi dolžniki 

3.1. Opredelitev vlilne aloclranega dolga 

Glede na to, da naj bi Republika Slovenija navzven nastopala 
kot izdajatelj Obveznic, torej bi s tem bila dolžnik za celoten 
znesek dolga, je potrebno z zakonom določiti način in obseg 
tistega dela dolga, za katerega se Republika Slovenija 
poplača od domačih subjektov. Zakon določa, da so to (i) 
banke: Ljubljanska banka dd, Ljubljana, Kreditna banka Mari- 
bor dd, Ljubljana, Nova Ljubljanska banka dd, Ljubljana, Nova 
Kreditna banka Maribor dd, Maribor ter Abanka dd, Ljubljana, 
ter (ii) slovenski končni uporabniki za posle, pri katerih ni bila 
izdana garancija slovenske poslovne banke. 

Iz opredelitve alociranega dolga, t.j. dolga, ki izhaja iz Posojil 
za refinanciranje, ali njihovih delov, za katere velja, (i) da se 
nanašajo na originalne kredite, ki so bili odobreni slovenskim 
končnim uporabnikom in, (ii) da se nahajajo v portfelju tujih 
upnikov, kadar gre za Posojilo za refinanciranje, ali njegov 
del, po katerem je dolžnik do Republike Slovenije po tem 
zakonu banka, izhaja, da so slovenski dolžniki do Republike 
Slovenije dejansko: Nova Ljubljanska banka dd, Ljubljana, 
Nova Kreditna banka Maribor dd, Maribor, Abanka dd, Ljub- 
ljana in podjetje Nafta Lendava za kredite, ki jih je podjetje 
najelo s posredovanjem Privredne banke Zagreb dd, Zagreb. 

V pojasnilo je potrebno namreč navesti, da v skladu z Ustav- 
nim zakonom o dopolnitvah Ustavnega zakona za izvedbo 
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 45/1 z dne 27. julija 194) 
izkazujeta Ljubljanska banka dd, Ljubljana ter Kreditna banka 
Maribor dd, Ljubljana na pasivni strani bilance, med drugim, 
obveznosti iz naslova tistih Posojil za refinanciranje, ali njiho- 
vih delov, ki se nanašajo na originalne kredite, ki so bili 
odobreni slovenskim končnim uporabnikom, vendar so bila ta 
na sekundarnem trgu ugasnjena s strani subjektov, ki niso 
slovenski subjekti. Iz opredelitve alociranega dolga izhaja 
tudi, da banke odplačujejo tudi obveznosti iz Posojil za refi- 
nanciranje, ali njihovih delov, ki se še nahajajo v portfelju tujih 
upnikov in ki se nanašajo v portfelju tujih upnikov in ki se 
nanašajo na postavke, ki so bile prenošene v odplačilo na 
Narodno banko Jugoslavije ter na federacijo, in sicer na 
podlagi uvodoma že predstavljenih predpisov, veljavnih v 
nekdanji Jugoslaviji. 

Alocirani dolg iz naslova glavnice znaša na dan 15. januarja 
1996 USD 413,5 milijonov in vključuje obveznosti, ki so bile od 
začetka leta 1994 vplačane na fiduciarni račun Banke Slove- 
nije pri Dresdner Bank Luxembourg SA Luxemburg. V tem 
znesku znašajo obveznosti Nove Ljubljanske banke dd, Ljub- 
ljana USD 400,4 milijona, Nove Kreditne banke Maribor dd, 
Maribor USD 1,5 milijona, Abanke dd, Ljubljana USD 2,2 
milijona ter Nafte Lendava USD 9,4 milijona. Razliko do 
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celotne obveznosti Republike Slovenije zagotavlja proračun. 
Razporeditev je razvidna iz Tabele 2 v prilogi. 

3.2. Pogoji, ki vel/ajo za obveznosti slovenskih dolžnikov 

Zakon določa, da se razmerja do domačih subjektov obliku- • 
jejo skladno s pogoji, ki veljajo v odnosu do tujine - tako v 
pogledu razmerja valut (DEM, USD), v katerem bo izražena 
obveznost, kakor tudi, kar zadeva obrestno mero in dinamiko 
odplačila. 

V skladu s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 430-03/93-5/ 
6 z dne 13. januarja 1994 bo Republika Slovenija prevzela vse 
stroške (tečajne razlike, obresti in druge stroške), nastale v 
povezavi z obveznostmi, ki bodo do dneva zamenjave vpla- 
čane na fiduciarni račun. 

Republika Slovenija se bo lahko poplačala, v kolikor ne bo 
prejela ustreznega kritja, na podlagi garancije, ki jo bodo 
banke deponirale pri Banki Slovenije kot plačilnemu agentu 
Republike Slovenije. 

Republika Slovenija bo z Nafto Lendava sklenila poseben 
dogovor o načinu odplačila obveznosti. 

Banke bodo lahko pogoje, kar zadeva ročnost ter valutno 
strukturo, same neposredno dogovarjale s svojimi dolžniki oz. 
komitenti. 

4. Plačilo udeležbe v Sporazumu o Trade and Deposlt Facl- 
llty 

Eden izmed pogojev, da se zamenjava dolga po Novem 
finančnem sporazumu izvrši, je neposredno plačilo, na dan 
zamenjave, s strani Nove Ljubljanske banke dd, Ljubljana 
subordinirane udeležbe sodelujočim upnikom v višini 9,9% 
njihovih depozitov na podlagi Sporazuma o Trade and Depo- 
sit Facility, vključno s pripadajočimi zapadlimi in neplačanimi 
obrestmi (vključno z obrestmi na obresti), po obrestni meri, ki 
velja za redna plačila ter v originalnih valutah teh depozitov. 
Nova Ljubljanska banka dd, Ljubljana bo zato na podlagi 
zakona pozvana, da ponudi odkup, na podlagi Obvestila o 
ponudbi po Sporazumu o Trade and Deposit Facllity, ter 
sklene, na tej podlagi; ustrezne pogodbe. 

Nova Ljubljanska banka dd, Ljubljana je sredstva v depozitu 
pri njej nakazala na fiduciarni račun januarja 1994. Ta sred- 
stva bodo služila kot vir za zgoraj navedeno plačilo sodelujo- 
čim upnikom. Z delom, ki bo preostal po plačilu udeležbe 
sodelujočim upnikom, bo do dokončne ureditve vprašanja 
(možne tožbe) upravljala ter vsa tveganja, kakor tudi pozitivni 
rezultat na tej osnovi nosila Republika Slovenija. 

Republika Slovenija bo s pogodbo uredila odnose z Novo 
Ljubljansko banko dd, Ljubljana. 

5. Sredstva na flduclarnem računu 

Zakon izrecno določa, da bo Republika Slovenija prevzela 
dolg po Novem finančnem sporazumu v delu, ki se nanaša na 
že odplačano glavnico in odplačane obresti po Novem finanč- 
nem sporazumu, ter na tej podlagi prevzela sredstva na tem 
računu iz tega naslova. Slednja se bodo lahko uporabila za 
zmanjševanje obveznosti po izdanih obveznicah. 

Tabela 2: 

PRIKAZ SLOVENSKEGA DELE2A OBVEZNOSTI 
IZ NOVEGA FINANČNEGA SPORAZUMA 
Stanje 15.1.1996, zneski v milijonih USD 

t. Novi finančni sporazum - celotna obveznost 
1. glavnica 4.396 
1.1. Zapadla glavnica 676 
1.2. nezapadla glavnica 3.720 
2. obresti 1.180 

II. Novi finanćni sporazum: slovenski delež obveznosti 
slovenski vsi upniki slovenski sodelujoči 

delež, delež: upniki 
18% 

znesek y% znesek v % 

1. glavnica 791 100 668 100 
1.1. zapadla glavnica 122 15 103 15 
1.2. nezapadla glavnica 669 85 565 85 

2. glavnica 791 100 668 100 
2.1. stov. dolžniki do RS 413 52 413 62 
2.2. proračun 378 48 255 38 

3. zapadla glavnica, 
s korekcij 126 100 106 100 

3.1. stov. dolžniki do RS 65 52 65 61 
3.2. proračun 

61 48 41 39 
4. zap. obr., s korekt. 
(vkl. plae. stov. bank) 179 100 151 100 
4.1. stov. dolžniki do RS 74 41 74 49 
4.2. proraeun 105 59 77 51 

5. zapadla glavnica 
in obresti (3+4) 305 100 257 100 
5.1. stov. dolžniki 
do RS (3.1.+4.4.) 139 46 139 54 
5.2. proračun (83.2+4.2) 166 54 118 46 

6. nezapadla glavnica 669 100 565 100 
6.1. stov. dolžniki do RS 349 52 349 62 
6.2. proračun 320 48 216 38 

7. zapadlo in nezapadlo 
(5+6) 974 100 822 100 
7.1. slov. dolžniki 
do RS (5.1 .+6.1.) 488 50 488 59 
7.2. proračun (5.2.+6.2.) 486 50 334 41 

8. delež obveznosti 
do sodelujočih upnikov 
8.1. tc.ll/1.1. vs. I./1.1. 
zapadla glavnica 15 
8.2. tc. 11/1.2. vs. 171.2., 
nezapadla glavnica 15 

III. Sredstva na flduclarnem raCunu 
1. sredstva na fid. rac. 
(brez obresti nanje) 104 
1.1.. slov. dolžniki do RS 90 
1.2.proračun  14 

Sredstva, vplačana s strani Nove Ljubljanske banke dd, Ljub- 
ljana na fiduciarni račun iz naslova t. i. Alternative Participa- 
tion Instruments Exchange Agreement (USD 1,1 milijona) se 
bodo zadržala na računu do dokončne ureditve vprašanja 
obveznosti s tujimi upniki. Prav tako se bo način uporabe 
preostalih sredstev iz naslova na fiduciarni račun nakazanih 
obveznosti po Sporazumu o Trade and Deposit Facility, dogo- 
voril - kakor je že bilo omenjeno - s posebno pogodbo med 
Republiko Slovenijo in Novo Ljubljansko banko dd, Ljubljana. 

Razporeditev sredstev na fiduciarnem računu je razvidna iz 
Tabele 2 in Tabele 3 v prilogi. 

Opomba: 
1. Ocena: nesodelujod upnik) - NSF: 683 
2. korekcijski faktor: 1.03 )upoštevan pri zapadlih obveznostih prora una 
In deloma NBL dd) 
3. V tokah II. 1 do II.7 niso upoštevana pla'ila na fiduciarni raun 
Vir podatkov: Banka Slovenije 
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Tabela 3: Obvestilo kreditorjem 

PRIKAZ UDELEŽBE NLB dd V DEPOZITIH 
IZ SPORAZUMA O TRADE AND DEPOSIT FACILITY 

stanje 15.1.1996; zneski v milijonih USD 

I. Sporazum o Trade and Deposit Facility - celotna obveznost 
1.1. glavnica 325 
1.2. obresti 92 

II. Sporazum o Trade and Deposit Facllity - udeležba 
Nove Ljubljanske banke dd, Ljubljana 

udeležba: udeležba: 
vsi upniki sodelujoči upniki 
znesek v % znesek v % 

delež 9.9% 
1. skupaj: glavnica 
in obresti (zapadlo) 
1.1. glavnica 
1.2. obresti 

41 
32 

g 

100 
78 
22 

28 
22 

6 

100 
79 
21 

lil. Sredstva na fiduciarnem računu 
1. sredstva na fid. rae. 
(brez obresti nanje) 31 
1.1. glavnica 29 
1.2. obresti 2 

Opomba: 
Ocena: nesodelujoei upniki - STDF: 104 
Vir podatkov: Banka Slovenije 

Tabela 4: 
OBVEZNOSTI PRORAČUNA RS 
NA OSNOVI PREVZEMA DOLGA 

leto dosedanje 
obveznosti 

glavnica obresti 

dodatne 
obveznosti 

glavnica obresti 
skupaj 

glavnica obresti 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

12,6 
25,2 
25,2 
25,2 
25,2 
25,2 
25,2 
25,2 
25,2 
25,2 
25,2 

8.4 
15,4 
13,9 
12,3 
10,7 
9.1 
7.5 
5.9 
4,4 
2,8 
1.2 

15,9 
31,8 
31,8 
31,8 
31,8 
31,8 
31,8 
31,8 
31,8 
31,8 
31,8 

10,6 
19,5 
17,5 
15.4 
13.5 
11.4 
9.4 
7.5 
5,5 
3,3 
1.5 

28,5 
57,0 
57,0 
57,0 
57,0 
57,0 
57,0 
57,0 
57.0 
57.0 
57,0 

19,0 
34,9 
31.4 
27,7 
24,2 
20.5 
16,9 
13.4 
9,9 
6,1 
2,7 

Skupaj 264,6 91,6 333,9 115,1 598,5 206,7 

Vir podatkov: Ministrstvo za finance Republike Slovenije in Banka 
Slovenile 

Opomba: Sledi besedilo zamenjave v angl. jeziku! 

Ta Informativni memorandum ne predstavlja Ponudbe za 
zamenjavo (ali kakršnokoli ponudbe tu opisanih Obveznic). 
Ponudba za zamenjavo bo dana šele, ko bo Republika Slove- 
nija Sklenitvenemu Agentu (definiranemu tu) dostavila Obve- 
stilo o ponudbi za razdelitev Kreditorjem (definiranim tu). 
Ponudba za zamenjavo bo, če bo dana, dana samo Sodelujo- 
čim kreditorjem (definiranim tu). 

Če bo Ponudba za zamenjavo dana, bodo Obveznice izdane 
.skladno z naslednjimi postopki: 

(1) Obveznice, izdane izven Združenih držav (definirane tu) 
Sodelujočim Kreditorjem, ki v Instrumentu prenosa (opisa- 
nem tu) izjavijo, da niso Osebe ZDA (definirane tu), bodo 
zastopane z Globalnimi obveznicami (»Globalne obveznice 
po Predpisu S«), ki bodo v posesti skupnega depozitarja 
(»Skupni depozitar«) za račun sistema Euroclear (»Euroc- 
lear«) in Cedel Bank Socićtć Andnyme (»Cedel«). Vsak tak 
Sodelujoči Kreditor bo moral izjaviti in potrditi v takem Instru- 
mentu prenosa da: 

(a) ni Oseba ZDA in pridobiva Obveznice za svoj račun ali za 
račun osebe, ki ni Oseba ZDA in ne z namenom distribucije v 
Združenih državah ali Osebam ZDA (razen v kolikor je dovo- 
ljeno z Predpisom S (»Predpis S« v okviru Zakona ZDA o 
vrednostnih papirjih iz leta 1933 (»Zakon o vrednostnih pa- 
pirjih). 

(b) priznava dejstvo, da so Obveznice predmet ponudbe in so 
izdane izven Združenih držav v odvisnosti od Predpisa S, in da 
Obveznice niso in ne bodo registrirane skladno z Zakonom o 
vrednostnih papirjih. 

(2) Globalne Obveznice po Predpisu S bodo nominirane v 
ameriških dolarjih ali nemških markah. Globalne obveznice 
po Predpisu S, nominirane v ameriških dolarjih, bodo izdane v 
registrirani obliki brez kuponov. Kot je tu bolj popolno nave- 
deno, bodo Globalne Obveznice po Predpisu S, nominirane v 
nemških markah, izdane kot prinosniške brez kuponov samo 
Sodelujočim Kreditorjem (a) ki niso Osebe ZDA (kot defini- 
rano v Kodeksu o internih prihodkih iz leta 1986) ali so filiale 
ameriških finančnih institucij v tujini, (b) ki delujejo izven 
Združenih držav in (c) ki z Instrumentom prenosa predložijo 
dokazilo, da je beneficiar neameriška TEFRA oseba (defini- 
rana tu). 

(3) Obveznice, nominirane v ameriških dolarjih, ki so izdane 
Sodelujočim Kreditorjem, ki ne dajo dokazila iz odstavka (1), 
bodo izdane kot globalne Obveznice (»Omejene globalne 
obveznice«), ki bodo registrirane na ime in bodo v posestil 
skrbnika (»Skrbnik«), Vsak tak Sodelujoči kreditor bo moral 
izjaviti in v Instrumentu prenosa potrditi, da: 

Zamenjava 
Obveznic z gibljivo obrestno mero in obročnim 

odplačevanjem z zapadlostjo leta 2006 
(ki se izdajo v serijah) 

za 
Posojila za refinanciranje iz Novega finančnega sporazuma 

iz leta 1998 

Informativni Memorandum 

Ta informativni memorandum služi samo kot informacija in ne 
predstavlja tu opisane ponudbe za izvedbo zamenjave. Taka 
ponudba, če bo dana, bo dana na podlagi Obvestila o 
ponudbi skladno s tu navedenimi zahtevami. 

Tu opisana ponudba za zamenjavo bo, če bo dana, dana samo 
Kreditorjem, ki niso identificirane Povezane Osebe ali Kontro- 
lirane Jugoslovanske Osebe (vsake kot definirane tu), in bo 
dana samo za Posojila za refinanciranje ali njihove dele, ki 
niso posedovana za račun Identificiranih Povezanih Oseb ali 
Kontroliranih Jugoslovanskih Oseb. 
30. november 1995 

(a) (i)je kvalificirani institucionalni kupec (kot definiran v 
Predpisu 144 A po Zakonu o vrednostnih papirjih) (»kvalifici- 
rani institucionalni kupec«), ki kupuje take Obveznice za svoj 
lastni račun ali za račun enega ali več kvalificiranih instituci- 
onalnih kupcev, ali (ii) institucionalni investitor, ki je akrediti- 
rani investitor v smislu Predpisa 501 (a) (1), (2), (3) ali (7) po 
Zakonu o vrednostnih papirjih (»akreditirani institucionalni 
investitor«), ki pridobiva Obveznice, ki so mu izdane, za svoj 
lastni račun ali za račun enega ali več akreditiranih instituci- 
onalnih investitorjev; in 

(b) takih Obveznic ne pridobiva z namenom kakršnekoli pro- 
daje ali distribucije, razen tiste v skladu s spodaj navedenimi 
omejitvami. 

(4) Vsak Sodelujoči Kreditor, ki želi pridobiti beneficirano 
upravičenje na Omejeni globalni obveznici bo moral pred- 
hodno v Instrumentu prenosa izjaviti in potrditi, da se zaveda, 
da Obveznice niso in ne bodo registrirane po Zakonu o 
vrednostnih papirjih, in da je njemu izdane Obveznice 
mogoče prenesti le z izročitvijo podpisanega obvestila o pre- 
nosu Skrbnika v obliki, kot je priložena Sporazumu o fiskal- 
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nem agentu, s katerim bo prenosnik moral izjaviti, da se 
prenos izvršuje: 

(a) na osebo, ki je po najboljšem prepričanju prenosnika 
kvalificirani institucionalni kupec v transakciji, ki je skladna 
Predpisom 144 A po Zakonu o vrednostnih papirjih; 

■ 
(b) skladno s Predpisom S; 

c) na akreditiranega institucionalnega investitorja v transak- 
ciji, ki ne vključuje kakršnegakoli splošnega akviziterstva ali 
oglaševanja (v tem primeru bo prejemnik v prenosu moral 
podpisati in Fiskalnemu agentu dostaviti pismo o investiranju 
(»Pismo o investiranju«) v obliki, kot je priložena Sporazumu 
o fiskalnem agentu, v katerem bo med drugim potrdil, da je 
akreditirani institucionalni investitor, ki Obveznice, ki se pre- 
našajo nanj, pridobiva za lastni račun ali za račun enega ali 
več akreditiranih institucionalnih investitorjev, in da Obveznic 
ne pridobiva z namenom kakršnekoli distribucije ali odpro- 
daje razen tiste skladno s tu navedenimi omejitvami); ali 

(d) skladno z izjemo od registracije po Zakonu o vrednostnih 
papirjih, kot je dana s Predpisom 144 le-tega (če obstaja). 

(5) Omejene globalne obveznice bodo nominirane samo v 
ameriških dolarjih in bodo izdane v registrirani obliki brez 
kuponov. 

(6) Na Omejenih Globalnih obveznicah bo pojasnilo z nasled- 
njo vsebino, razen če Slovenija skladno s pristojnim pravom 
ne določi drugače; 

. Te obveznice niso bile registrirane po dopolnjenem zakonu 
ZDA o vrednostnih papirjih iz leta 1933 (»Zakon o vrednostnih 
papirjih«) in se jih ne sme ponuditi, prodati, zastaviti ali kako 
drugače prenesti razen (a) osebi, ki je po najboljšem prepriča- 
nju prodajalca kvalificirani institucionalni kupec (kot defini- 
rano v predpisu 144 a zakona o vrednostnih papirjih) s tran- 
sakcijo skladno z zahtevami predpisa 144a, (b) skladno s 
predpisom s zakona o vrednostnih papirjih, (c) akreditira- 
nemu institucionalnemu investitorju (v smislu predpisa 501(1) 
(1), (2), (3) ali (7) zakona o vrednostnih papirjih), ki podpiše in 
fiskalnemu agentu dostavi pismo o investiranju v obliki, prilo- 
ženi sporazumu o fiskalnem agentu, ali (d) skladno z izjemo 
obveze registracije po zakonu o vrednostnih papirjih, dolo- 
čeno v predpisu 144 istega zakona (če obstaja), v vsakem 
primeru skladno q katerimikoli relevantnimi zakoni o vred- 
nostnih papirjih katerekoli države združenih držav ali katero- 
koli drugo jurisdikcijo. 

(7) Obveznice, nominirane v nemških markah bodo imele 
legendo, s katero bo pojasnjeno, da bo 

Vsaka oseba ZDA, ki ima to terjatev, podvržena omejitvam iz 
zakona združenih držav o davku na dohodek, vključno z 
omejitvami, ki jih navajata poglavji 165(J) in 1287(a) kodeksa 
internih prihodkov. 

(8)~Obveznice, nominirane v nemških markah, bodo izdane 
skladno z Ameriškim zakonom Tax Equity and Fiscal Respon- 
sibility Act iz leta 1982 (»TEFRA«). Skladno s tem in dodatno k 
drugim tu vsebovanimi omejitvami: 

(a) Obveznice, nominirane v nemških markah, ne bodo ponu- 
jene ali prodane nobeni Osebi ZDA (razen filiali ameriške 
finančne institucije v tujini), niti karterikoli osebi v Združenih 
državah; 

(b) Obveznice, nominirane v nemških markah, bodo izdane 
samo Sodelujočim kreditorjem, ki so neameriške osebe ali so 
filiale ameriških finančnih institucij v tujini in ki (i) prejmejo 
zaprosilo za Soglasje) (definirano tukaj), Informativni memo- 
randum in Obvestilo o ponudbi izven Združenih držav in (ii) 
pošljejo podpisano Soglasje, Instrumente prenosa in Navo- 
dila za dostavo Obveznic iz dežele izven Združenih držav (in 
če tak Sodelujoči kreditor podpisuje take dokumente preko 
zastopnika na osnovi pooblastila, podpiše in pošlje tako poo- 
blastilo iz dežele izven Združenih držav); in 

(c) Obveznice, nominirane v nemških markah, bodo izdane 
samo Sodelujočim kreditorjem, ki izpolnijo in skupaj z Instru- 
menti prenosa in tu opisanimi Navodili za dostavo Obveznic, 
predložijo dokazilo da je beneficiar takih Obveznic TEFRA 
Neameriška oseba v obliki, ki bo priložena Obvestilu o po- 
nudbi. 

V tem Informativnem memorandumu bodo Sodelujoči kredi- 
torji, ki smejo pridobiti Obveznice, nominirane v nemških 
markah, skladno z gornjima določiloma (a) in (b), imenovani 
»TEFRA Neameriške osebe«. Izrazi, uporabljeni v tem 
odstavku (8), imajo pomen kot jim ga dajejo Kodeks internih 
prihodkov iz 1986, in na podlagi tega sprejeti Predpisi Zaklad- 
nice. 

Dodatno, da bi se izognili navedenim davčnim sankcijam po 
zakonodaji Združenih držav, se od davkoplačevalcev Združe- 
nih držav, ki so lastniki beneficiarnih upravičenj v Obveznicah 
serije DM zahteva, da imajo in prenašajo taka upravičenja 
skladno z določenimi postopki, vključno z omejitvami na 
ponudbah za prodajo, pri prodaji in dostavi Obveznic Serije 
DM znotraj Združenih držav, in da izpolnjujejo določene zah- 
teve po poročanju. 

V tem Informativnem memorandumu (razen v predhodnem 
odstavku (8)) imata izraza »Oseba ZDA« in »Združene države« 
odgovarjajoči pomen kot je določen v Predpisu S. 

Vsak Kreditor se zaveda, da nobena oseba, razen tistih, ki jih 
vsebujeta ta informativni memorandum in katerokoli Obve- 
stilo o ponudbi, ni pooblaščena za dajanje kakršnihkoli infor- 
macij ali kakršnihkoli izjav v zvezi s Slovenijo ali Obveznicami, 
in da se v primeru, da so te dane, takih drugih informacij ali 
izjav ne sme jemati kot danih s pooblastilom Slovenije. Nepo- 
oblaščeno je razdeljevanje tega Informativnega memoran- 
duma in kakršnegakoli Obvestila o ponudbi katerikoli Osebi 
ZDA ali katerikoli osebi v Združenih državah, razen kvalificira- 
nemu institucionalnemu kupcu ali kreditiranemu instituci- 
onalnemu investitorju in tistim osebam, če sploh, ki so anga- 
žirane za svetovanje katerikoli taki osebi v zvezi s tem Infor- 
mativnim memorandumom. Prepovedana je kakršnakoli 
objava njegove vsebine brez predhodnega pisnega soglasja 
Slovenije. 

Ponudba ali prodaja Obveznic znotraj Združenih držav s 
strani trgovca vrednostnih papirjev (pa če je ta vključen v 
ponudbo ali ne) pred potekom 40 dni od datuma Obvestila o 
ponudbi, lahko krši obvezo registracije iz Zakona o vrednost- 
nih papirjih, če je taka ponudba ali prodaja izvršena drugače 
kot skladno s Predpisom 144 A ali drugo izjemo od take 
obveze registracije. 

Obveznice bodo izdane skladno z Izjemo za izdajatelja-državo 
skladno s § 3 št. 1 Zakona o prodajnem Prospektu vrednost- 
nih papirjev Zvezne republike Nemčije (VVertpapierverkauf- 
sprospektgesetz) z dne 13. decembra 1990 in bo skladno s 
tem v Zvezni republiki Nemčiji lahko predmet javne prodaje 
brez prodajnega prospekta. 

Sodelovanje Kreditorja v Ponudbi za zamenjavo (če bo ta 
dana) ima takega Kreditorja lahko računovodske, davčne in 
regulatorne posledice. Ta Informativni memorandum ni 
namenjen obravnavi teh posledic, ki so v različnih jurisdikci- 
jah lahko različne, in naj se torej o teh zadevah vsak Kreditor 
posvetuje s svojimi računovodskimi, davčnimi in pravnimi 
svetovalci. 

1. UVOD 

Republika Slovenija (»Slovenija«) namerava dati ponudbo 
(»Ponudba za zamenjavo«) za zamenjavo Obveznic z gibljivo 
obrestno mero in obročnim odplačevanjem z zapadlostjo leta 
2006, ki bodo izdane v serijah (»Obveznice«) za del neodpla- 
čanih Posojil za refinancirnaje (»Posojila za refinanciranje«) 
po Novem finančnem sporazumu (»Novi finančni sporazum«) 
z dne 20. septembra 1988, med Narodno banko Jugoslavije, 
Določenimi drugimi jugoslovanskimi bančnimi instituciiami. 
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bivšo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo kot 
Garantom, Kreditorji, identificiranimi v njem, in Chemical 
Investment Bank Limited kot Agentom (»Agent NFS«), v zne- 
skih in po pogojih, navedenih tu in v Obvestilu o ponudbi. Če 
bo Ponudba za zamenjavo dana, potem bo Slovenija prav 
tako Novi Ljubljanski banki d. d. odredila odkup za gotovino 
subordiniranih »zadnji v vrsti« udeležbenih upravičenj v 
Depozitih iz Sporazuma o Trade and Deposit Facility (»Spora- 
zum o Trade and Deposit Facility«) z dne 20. septembra 1988 
med Narodno banko Jugoslavije, Določenimi jugoslovanskimi 
bančnimi institucijami, tam identificiranimi Kreditorji in Che- 
mical Investment Bank Limited kot Agentom (»Agent STDF«), 
v zneskih in po pogojih, navedenih tu in v Obvestilu o ponudbi 
STDF (definiranem tu). 

Ta informativni memorandum navaja pogoje, pod katerimi 
Slovenija namerava dati Ponudbo za zamenjavo, vendar ne 
predstavlja ponudbe kot take. Ponudba za zamenjavo, če bo 
dana* bo dana na osnovi obvestila, ki bo skladno s tu navede- 
nimi zahtevami (»Obvestilo o ponudbi«), in bo med drugim 
navajala datum zamenjave (»Datum zamenjave«), datum evi- 
dentiranja za zamenjavo (»Datum evidentiranja«) in datum, do 
katerega morajo Kreditorji dati ponudbo za odgovarjajoči 
delež svojih Posojil za refinanciranje, da bodo lahko sodelo- 
vali v zamenjavi (»Datum za odgovor«). Obvestilo o ponudbi 
bo razdeljeno evidentiranim kreditorjem po Novem finanč- 
nem sporazumu (»Kreditorji«) šele po izpolnitvi določenih 
pogojev, vključno s tem da (i) bo Agent NFS prejel podpisana 
soglasja v obliki, razdeljeni Kreditorjem skupaj s tem Informa- 
tivnim memorandumom (»Soglasja«), od Kreditorjev, ki pose- 
dujejo vsaj 2/3 skupnega zneska neporavnane glavnice Poso- 
jil za refinanciranje, in (ii) bo Parlament Republike Slovenije 
dal soglasje na Ponudbo za zamenjavo. 

Tu opisana ponudba za zamenjavo bo, če bo dana, dana 
samo Kreditorjem (»Sodelujoči kreditorji«), ki (i) niso Identi- 
ficirane povezane osebe ali Kontrolirane jugoslovanske 
osebe (vsaka kot opisana tu), in (II) kar se tiče posameznih 
Posojil za refinanciranje (ali njihovih delov) za račun identifi- 
ciranih povezanih oseb ali Kontroliranih jugoslovanskih 
oseb. Kreditorji, ki bodo želeli sprejeti Ponudbo za zame- 
njavo, bodo morali predložiti izjavo o tem, da so Sodelujoči 
kreditorji, v obliki, priloženi Obvestilu o ponudbi, da bodo v 
zameno dobili Obveznice. 

Zamenjava obveznic za dele Posojil za refinanciranje skladno 
s Ponudbo za zamenjavo bo, če bo dana, predstavljala 
»Zamenjavo kvalificiranega tehtanega povprečja«, kot je defi- 
nirana v Novem finančnem sporazumu. 

Če bo Ponudba za zamenjavo dana, bo vsak Sodelujoči kredi- 
tor upravičen zamenjati del neodplačane glavnice vsakega 
Posojila za refinanciranje, ki ga tak Sodelujoči kreditor pose- 
duje, za Obveznice, ki bo določen kot sledi: 

(i) znesek glavnice, enak odstotku, ki ni višji od 18%, ki ga tak 
Sodelujoči kreditor izbere (»Odstotek zamenjave«) od neza- 
padlih obrokov glavnice takega Posojila za refinanciranje, bo 
zamenjan za enak znesek glavnice Obveznic (»Obveznice 
Serije 1«) in 

(ii) dodatni znesek glavnice iz takega Posojila za refinancira- 
nje bo zamenjan za ekvivalentni znesek glavnice Obveznic 
posebne serije (»Obveznice Serije 2«), v vsakem primeru z 
zneskom glavnice, ki bo enak zmnožku (a) odstotka zame- 
njave zapadlega in neplačanega zneska glavnic iz Posojila za 
refinanciranje na Datum zamenjave in natečenih in do 
Datuma zamenjave neplačanih obresti) po nekazenskih (non- 
default) obrestnih merah, navedenih v Novem finančnem spo- 
razumu, določenih na tu navedeni način (»Zapadli neplačani 
znesek« za tako Posojilo za refinanciranje) in (b) koeficienta, 
določenega tako, da bo sedanja vrednost predvidenih plačil 
po takih Obveznicah Serije 2 na Dan zamenjave, enaka Zapad- 
lemu neplačanemu znesku za tako Posojilo za refinanciranje. 

Samo glavnico iz Posojil za refinanciranje (in ne obresti 
nanjo) se sme zamenjati za Obveznice. Zato Kreditorji, posest- 
niki samo upravičenj iz obresti na Posojila za refinanciranje, 

ne bodo upravičeni do sodelovanja v zamenjavi. Delež zneska 
glavnice vsakega Posojila za refinanciranje, ki bo zamenjen 
za Obveznice, bo takoj po zamenjavi ugasnjen. 

Glavnica iz Posojil za refinanciranje, nominiranih v ameriških 
dolarjih bo zamenjana za Obveznice, nominirane v ameriških 
dolarjih, in glavnica iz Posojil za refinanciranje, nominiranih v 
nemških markah, bo zamenjana za Obveznice, nominirane v 
ameriških dolarjih ali nemških markah, po izbiri vsakega 
Sodelujočga kreditorja, na osnovi tečaja za konverzijo, dolo- 
čenega na tu specificirani način. Ne glede na predhodno, 
bodo vse Obveznice, izdane Sodelujočim kreditorjem, ki niso 
TEFRA Neameriške osebe, ndminirane v ameriških dolarjih. 

Obveznice bodo obrestovane po gibljivi obrestni meri, enaki 6 
mesečnemu LIBOR (kot je tu definiran) za ameriške dolalrje 
ali nemške marke, kakor pač bo, povečanemu za 13/16% 
letno. Obresti na Obveznice bodo plačljive za nazaj šest 
mesecev po Datumu zamenjave in vsakih šest mesecev po 
tem na podlagi zapadlosti ali poplačila (ali, če kateri od teh 
dni ni delovni dan, na naslednji delovni dan, razen če bi 
naslednji delovni dan padel v naslednji koledarski mesec, ko 
bodo obresti plačljive na neposredno predhodni dan) (vsak 
»Datum plačila«). 

Obrestna marža nad LIBOR pri Obveznicah Serije 2, bo 
ponovno določena na prvi Datum plačila z namenom, da bo 
po taki ponovni določitvi tržna vrednost Obveznic Serije 2 na 
dan takega Datuma plačila, določena na tu opisani način, 
enaka skupnemu znesku Neplačanih zapadlih zneskov za vsa 
Posojila za refinanciranje, v zvezi s katerimi je izvršena zame- 
njava, pri čemer bo obrestna marža povišana maksimalno za 
0,70% 
Glavnica Obveznic bo plačljiva v enakih obrokih na vsak 
Datum plačila z začetkom na prvi Datum plačila. Kot datum 
dokončne zapadlosti Obveznic bo naveden 27. december 
2006. Slovenija bo imela pravico (ne bo pa obvezana) popla- 
čati katerokoli ali vse Obveznice Serije 2 na katerikoli Datum 
plačila do in vključno s tretjim Datumom plačila, z vsaj 30 
dnevno najavo na tu opisani način, po ceni poplačila, izraženi 
v odstotkih" enaki Zapadlemu neplačanemu znesku, delje- 
nemu z začetnim zneskom glavnice Obveznic Serije 2, plus 
natečene in neplačane obresti do dne poplačila. Slovenija bo 
imela pravico poplačati katerokoli ali vse Obveznice na kateri- 
koli Datum plačila (ali na katerikoli Datum plačila po tretjem 
Datumu plačila v primeru Obveznic Serije 2) z vsaj 30 dnevno 
najavo na tu opisani način, po ceni poplačila al pari, povezani 
za natečene in neplačane obresti do dne poplačila. 

Obveznice ne bodo registrirane po Zakonu o vrednostnih 
papirjih. Obveznice, nominirane v ameriških dolarjih, bodo 
izdane kot globalne Obveznice v popolnoma registrirani 
obliki brez kuponov. Obveznice, nominirane v nemških mar- 
kah, bodo izdane kot prinosniške globalne Obveznice brez 
kuponov. Globalne Obveznice bodo deponirane pri Skrbniku 
ali pri Skupnem Depozitarju za račun Euroclear in Cedel, kot 
je tu opisano. Obveznice bodo prenosljive samo skladno z 
omejitvami, navedenimi zgoraj pod »Obvestilo kreditorjem« 
in v Sporazumu o fiskalnem agentu. 

Dana bo vloga za uvrstitev Obveznic na Luxemburški borzi. 

Sklenitveni agent za zamenjavo bo Chemical Bank (»Skleni- 
tveni Agent«). Vprašanja v zvezi s tem Informativnim memo- 
randumom naslovite na Ministrstvo za finance Republike Slo- 
venije ali na Sklenitvenega agenta, in zahtevke za dodatne 
izvode tega Informativnega memoranduma ali tenriu prilože- 
nih dokumentov na Sklenitvenega agenta, v obeh primerih na 
odgovarjajoča naslova, navedena na koncu tega Informativ- 
nega memoranduma. Poleg tega bodo kopije tega Informativ- 
nega memoranduma in drugih dokumentov razdeljenih s tem 
Informativnim memorandumom, na voljo za vpogled ali kopi- 
ranje med normalnim delovnim časom pri Sklenitvenem 
agentu na naslovu Sklenitvenega agenta, navedenem na 
koncu tega Informativnega memoranduma. 

S tem, ko ima vlogo Sklenitvenega agenta, bo Chemical Bank 
opravljala samo tehnične in administrativne funkcije v zvezi z 
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administracijo zamenjave, ki so tu specifično navedene za 
Sklenitvenega agenta. Sklenitveni agent se lahko posvetuje s 
pravnim svetovalcem in drugimi svetovalci, ki jih je izbral, in 
ne bo odgovoren za nobeno v dobri veri in po nasvetu takega 
svetovalca ali svetovalcev storjeno ali opuščeno dejanje. Slo- 
venija je pristala na plačilo določene odškodnine Sklenitve- 
nemu agentu v zvezi z zamenjavo. Poleg tega je Slovenija 
pristala Agenta NFS, Agenta STDF in člane Mednarodnega 
koordinacijskega komiteja Bank Kreditorjev bivše Jugoslavije 
(»ICC«) ( v njihovem svojstvu kot takih) odškodovati za in 
poplačati določene stroške, kot je bilo soglasno dogovorjeno 
med Slovenijo, Agentom NFS, Agentom STDF in člani ICC. 

Niti Sklenitveni agent, niti katerikoli član ICC se ne bo štel za 
agenta, zaupnika ali fiduciarja Slovenije, Kreditorjev, kreditor- 
jev iz Sporazuma o Trade and Deposit Facility ali katerekoli 
druge osebe, razen v kolikor ni tu izrecno drugače navedeno. 
Niti Sklenitveni agent, niti Agent NFS, niti Agent STDF, kateri- 
koli član ICC, niti katerikoli od direktorjev, vodilnih uslužben- 
cev, agentov, zaposlenih ali afiliacij Sklenitvenega agenta, 

^Agenta NFS, Agenta STDF ali kateregakoli člana ICC, ne bo 
odgovoren za nobeno dejanje, ki ga je ali so ga storili ali 
opustili v zvezi s Ponudbo za zamenjavo, razen če gre za 
njegovo ali njihovo veliko malomarnost ali naklep. 

Ponudba za zamenjavo ne bo vključevala ponudbe za zame- 
njavo Obveznic za del Instrumentov Alternativne Udeležbe 
(»Instrumenti Alternativne Udeležbe«), izdanih v okviru Spo- 
razuma o Zamenjavi Instrumentov Alternativne Udeležbe z 
dne 29. septembra 1988 med Narodno banko Jugoslavije, 
določenimi drugimi jugoslovanskimi bančnimi institucijami, 
Manufacturers Hanover Limited kot Agentom Zamenjave in 
Določenimi drugimi finančnimi institucijami. Slovenija razmi- 
šlja, da bi začela postopek za ponudbo za zamenjavo obvez- 
nic ali drugih dožniških instrumentov, ki jih je izdala v zvezi z 
Instrumenti Alternativne Udeležbe, po konsumaciji Ponudbe 
za zamenjavo. 

II. Terminski načrt zamenjava 

Pričakovati je, da bo terminski načrt za Ponudbo za zame- 
njavo, čeprav se lahko spremeni, naslednji: 

Datum Dogodek 
30. november, 1995 Zahtevek za soglasje In Infor- 

mativni memorandum razde- 
ljen Kreditorjem. 

10. januar, 1996 Podpisana Soglasja, zahte- 
vana od Kreditorjev, na ta da- 
tum ali pred tem. 

Takoj po prejemu Soglasij od 
dveh tretjin Kreditorjev 

Ponudba za zamenjavo pred- 
ložena slovenskemu Parla- 
mentu v soglasje. 

Takoj po datumu, ko sloven- 
ski Parlament da soglasje k 
Ponudbi za zamenjavo 

Datum obvestila - Obvestilo 
o ponudbi poslano Kreditor- 
jem in kreditorjem po Spora- 
zumu o Trade and Deposit 
Facility. 

Približno 14 dni po Datumu 
obvestila 

Datum evidentiranja - Agent 
NFS in Agent STDF ne bosta 
evidentirala asignacij Posojil 
za refinanciranje oziroma 
Depozitov med Datumom 
evidentiranja in Datumom 
zamenjave. 

Približno 25 dni po Datumu 
obvestila 

Datum za odgovor - Kredi- 
torji, ki želijo ponuditi del 
svojih Posojil za refinancira- 

nje v zamenjavo, morajo 
Sklenitvenemu agentu do- 
staviti podpisani Instrument 
prenosa in Navodila za do- 
stavo Obveznic (vsako v obli- 
ki, ki je priložena Obvestilu o 
ponudbi), dati izjavo o svo- 
jem statusu Sodelujočega 
kreditorja (v obliki, priloženi 
Obvestilu o ponudbi), in, če 
je potrebno, izbrati valuto za 
svoje Obveznice. Kreditorji iz 
Sporazuma o Trade and De- 
posit Facility, ki želijo prodati 
udeležbena upravičenja v de- 
lu svojih Depozitov, morajo 
dati izjavo o svojem statusu 
kot Sodelujočih STDF Kredi- 
torjih (kot je definiran tu) (v 
obliki, priloženi Obvestilu o 
ponudbi STDF). 

22 dni pred Datumom zame- 
njave 

Datum potrditve - Sklenitve- 
ni agent bo obvestil Kreditor- 
je, da bo Datum zamenjave 
22 dni od datuma takega ob- 
vestila (ali, če tak 22. dan ni 
dan, ko banke v Londonu, 
New Yorku, Frankfurtu in 
Ljubljani poslujejo, na dan 
neposredno pred tem). 

20 dni pred Datumom zame- 
njave 

Znesek glavnice Obveznic 
Serije 2, določen na podlagi 
donosa na Referenčnem 
vladnem vrednostnem papir- 
ju ob 11:00 po newyorškem 
času (za Obveznice v USD) 
ali po frankfurtskom času (za 
Obveznice v DM). Tečaji za 
konverzijo Posojil za refinan- 
ciranje, ki niso nominirana v 
ameriških dolarjih ali nem- 
ških markah, ki bodo določe- 
ni na podlagi povprečja po- 
nudb terminskih (forvvard) 
tečajev za transakcijo s po- 
ravnavo na Datum zamenja- 
ve, ponujenih ob 11:00 po 
londonskem času (ali tistem 
drugem času, ki je opisan tu) 
na dvajseti dan pred Datu- 
mom zamenjave (ali, če tak 
dan ni Dan navedbe tečajev 
/definiran tu/, na dan nepo- 
sredno pred Dnem navedbe 
tečajev) s strani Referenčnih 
bank valut (definiranih tu). 

10 delovnih dni pred Datu- 
mom zamenjave 

Datum zamenjave (Približno 
70 dni po Datumu obvestila) 

Sklenitveni agent bo vsakega 
Sodelujočega kreditorja ob- 
vestil o znesku glavnice Ob- 
veznic, ki bodo izdane nje- 
mu, in vsakega Sodelujoče- 
ga STDF Kreditorja o znesku 
gotovine, ki jo bo prejel kot 
plačilo za udeležbena upravi- 
čenja v njegovih Depozitih. 
Obveznice bodo izdane So- 
delujočim kreditorjem, ki so 
dostavili podpisane Instru- 
mente prenosa, Navodila za 
izročitev Obveznic in izjave. 
Gotovina bo plačana Sodelu- 
jočim STDF kreditorjem, ki 
so dostavili podpisane Spo- 
razume o udeležbi v Depozi- 
tu (definirani tu) ali poobla- 
stila in izjave. 
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III. Pridobitev soglasja 

Slovenija bo dala Ponudbo za zamenjavo pod pogojem, da bo 
prejela (i) soglasje Kreditorjev, ki posedujejo najmanj dve 
tretjini skupnega zneska neodplačane glavnice Posojil za 
refinanciranje, za odvezo Obligorjev (kot so definirani v 
Novem finančnem sporazumu), ki so Slovenske pravne osebe 
(kot je definirano v Soglasju) od solidarnostnega jamstva in 
plačila obveznosti iz Novega finančnega sporazuma, in (ii) 
soglasje takih Kreditorjev za odvezo vseh Slovenskih pravnih 
oseb kakršnekoli in vseh morebitnih obveznosti po in v zvezi z 
Novim finančnim sporazumom. Slovenija namerava dati 
Ponudbo za zamenjavo samo, če bo prej tako soglasje prido- 
bila. 

Od pravnih oseb, katerih odveza od obveznosti po Novem 
finančnem sporazumu je v okviru Soglasja zaprošena, sta 
samo Ljubljanska banka d.d. in Kreditna banka Maribor d.d. 
originalni podpisnici Novega finančnega sporazuma. Ostale 
pravne osebe, katerih odveza je v okviru Soglasja zaprošena 
(vključno s Slovenijo in Banko Slovenije), niso originalne 
podpisnice Novega finančnega sporazuma. Ne glede na to 
Slovenija išče soglasje Kreditorjev, da odvežejo njo in take 
pravne osebe v Soglasju, da bi dobila zagotovilo, da ne bo 
uveljavljena nikakršna terjatev po Novem finančnem spora- 
zumu do nobene od njih. 

IV. Opis Ponudbe za zamenjavo 

V nadaljevanju je opis pogojev, pod katerimi namerava Slove- 
nija dati Ponudbo za zamenjavo, če bodo spodaj navedeni 
pogoji izpolnjeni. 

A. Obvestilo o ponudbi 
Ponudba za zamenjavo bo, če bo dana, dana na osnovi 
Obvestila o ponudbi. Obvestilo o ponudbi bo veljavno, ko ga 
bo Slovenija dostavila Sklenitvenemu agentu za razdelitev 
Kreditorjem. 

Slovenija bo dostavila Obvestilo o ponudbi Sklenitvenemu 
agentu za razdelitev Kreditorjem na datum (»Datum obve- 
stila«) takoj potem, ko (i) bo Agent NFS prejel podpisana 
Soglasja Kreditorjev, posestnikov vsaj dveh tretjin skupnega 
zneska neodplačane glavnice Posojil za refinanciranje, in (ii) 
bo Parlament Republike Slovenije dal soglasje k Ponudbhi za 
zamenjavo. Slovenija pričakuje, da bosta ta pogoja izpolnjena 
v prvem kvartalu 1996, vendar ni zagotovila, da bo temu res 
tako. Sklenitveni agent bo distribuiral Obvestilo o ponudbi 
Kreditorjem takoj po tem, ko ga bo prejel od Slovenije. 

Informacije, ki jih bo vsebovalo Obvestilo o ponudbi, dostav- 
ljeno Sklenitvenemu agentu s strani Slovenije, bodo vključe- 
vale naslednje: 

1. Dejstvo, da Slovenija daje obvezujočo ponudbo za zame- 
njavo zneska glavnice tu opisanih obveznic za glavnico Poso- 
jil za refinanciranje v posesti tu opisanih Sodelujočih kreditor- 
jev, po pogojih in pod pogoji, navedenimi v tem Informativ- 
nem memorandumu in obvestilu o ponudbi. 

2. Pričakovani datum zamenjave (ki bo določen po posvetu s 
Sklenitvenim agentom) se trenutno pričakuje približno 70 dni 
po Datumu obvestila. 

3. Datum evidentiranja za zamenjavo, ki bo, razen če ne bo 
drugače navedeno v obvestilu o ponudbi, 14. dan po Datumu 
obvestila. 

4. Datum za odgovor, ki je datum, do katerega morajo Sodelu- 
joči kreditorji dostaviti Instrumente prenosa, navodila za 
dostavo obveznic in dokazila o svojem statusu Sodelujočih 
kreditorjev (v vsakem primeru v obliki, priloženi Obvestilu o 
ponudbi), da bi lahko zamenjali odgovarjajoči del svojih 
Posojil za refinanciranje za Obveznice, in ki bo, razen če ne 
bo drugače navedeno v Obvestilu o ponudbi, 25. dan po 
Datumu obvestila. 

5. Datum potrditve, ki je datum, na katerega mora Slovenija 
Sklenitvenemu agentu potrditi, da bo Datum zamenjave tisti, 
ki je bil predviden v obvestilu o ponudbi, ali pa Sklenitvenega 
agenta obvestiti, da bo Datum zamenjave kasnejši, nakar bo 
Sklenitveni agent o taki potrditvi ali obvestilu obvestil Sodelu- 
joče kreditorje, ki so sprejeli Ponudbo za zamenjavo, ta datum 
pa bo vsaj 22 dni pred Datumom zamenjave. 

6. Potrditev soglasja Parlamenta Republike Slovenije k 
ponudbi za zamenjavo. 

7. Dejstvo, da za Ponudbo za zamenjavo veljajo pogoji, opi- 
sani v poglavju IV. F tega Informativnega memoranduma. 

Z dostavo Obvestila o ponudbi Sklenitvenemu agentu za 
razdelitev kreditorjem bo Slovenija z Datumom zamenjave 
postala obvezana konsumirati ponudbo za zamenjavo z vsa- 
kim Sodelujočim kreditorjem, ki veljavno ponuja glavnico iz 
Posojil za refinanciranje in odrediti novi Ljubljanski banki d.d. 
odkup subordiniranega »zadnji v vrsti« udeležbenega upravi- 
čenja v Depozitih vsakega Sodelujočega STDF Kreditorja, ki 
podpiše in Sklenitvenemu agentu dostavi Sporazum o ude- 
ležbi v depozitu (definiran tu) ali pooblastilo, s katerim Skleni- 
tvenega agenta pooblašča za podpis in dostavo Sporazuma o 
udeležbi v depozitu za njegov račun, v vsakem primeru pod 
edinim pogojem, da so izpolnjeni ali ovrženi pogoji, navedeni 
v Poglavju IV. F tega Informativnega memoranduma. 

B. Sodelujoči kreditorji Iz Novega Finančnega Sporazuma 

Ponudba za zamenjavo bo dana samo Sodelujočim kreditor- 
jem. Kreditorji, ki niso Sodelujoči kreditorji (»Nesodelujoči 
kreditorji«) ne bodo imeli pravice do zamenjave nobenega 
dela Posojil za refinanciranje za obveznice ali kako drugače 
sodelovati v zamenjavi, in kakršnikoli instrumenti prenosa, 
navodila za dostavo Obveznic ali drugi dokumenti, ki bi jih 
prejela Slovenija ali Sklenitveni agent od kateregakoli Neso- 
delujočega kreditorja, bodo brez moči ali učinka, ne glede na 
morebitno dostavo Obvestila o ponudbi takemu Nesodelujo- 
čemu kreditorju, ali na kakršnokoli drugo okoliščino. 

•» 
Kreditor je Sodelujoči kreditor kar zadeva katerokoli posojilo 
za refinanciranje ali njegov del, če ni Nesodelujoči kreditor 
kar zadeva tako Posojilo za refinanciranje ali tak del. kreditor 
je Nesodelujoči kreditor kar zadeva katerokoli posojilo za 
refinanciranje ali njegov del; 

(a) če je tak kreditor identificirana povezana oseba; ali 

(b) če je bilo tako posojilo za refinanciranje (ali njegov rele- 
vantni del) izkazano v knjigah identificirane povezane osebe 
ob 16:00 (po newyorškem času) na dan 8. junija 1995 (»Čas 
objave«); ali 

(c) če tak Kreditor ne podpiše in Sklenitvenemu agentu ne 
dostavi na ali pred Datumom za odgovor izjave o tem, da tak 
Kreditor ni Kontrolirana jugoslovanska oseba v obliki, ki bo 
priložena Obvestilu o ponudbi; ali 

(d) če tak Kreditor ne podpiše in ne dostavi Sklenitvenemu 
agentu na ali pred Datumom za odgovor izjave v eni od oblik, 
ki bodo priložene obvestilu o ponudbi, o tem, da: 

(i) tak Kreditor je in je ob Času objave bil beneficiar takega 
Posojila za refinanciranje (ali njegovega relevantnega dela) in 
da takega Posojila za refinanciranje (ali takega dela) ne posre- 
duje za račun katerekoli tretje osebe; ali 

(ii) tak Kreditor ni, in ob Času objave ni bil beneficiar takega 
Posojila za refinanciranje (ali njegovega relevantnega dela), 
in da so vse tretje osebe, ki so ali so ob Času objave bili 
beneficiarji takega Posojila za refinanciranje (ali takega dela), 
takemu Kreditorju potrdili, da niso Identificirane povezane 
osebe ali Kontrolirane jugoslovanske osebe. 

Za potrebe določila (b), bo Posojilo za refinanciranje veljalo 
za »izkazano v knjigah« Kreditorja ob Času objave, če je 
Agent NFS prejel zahtevek za evidentiranje asignacije takega 
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Posojila za refinanciranje takemu Kreditorju pred časom 
objave, in so bili vsi pogoji za tako evidentiranje izpolnjeni 
pred časom objave. 

Seznam posojil za refinanciranje, izkazanih ob času objave v 
knjigah Kreditorjev, ki so bili ob času objave identificirane 
povezane osebe, bo imel Sklenitveni agent. 

»Identificirana povezana oseba« je oseba ali pravna oseba, 
identificirana na (i) listi, ki jo je pripravil urad za nadzor tujih 
naložb zakladnice Združenih držav (Office for Foreign Assets 
Control of the U. S. Department of Treasury) kot »Blokirane 
osebe in posebej izbrani državljani Zvezne republike Jugosla- 
vije (Srbije in Črne gore)«, ali (ii) tu priloženem seznamu z 
oznako Dodatek I (vključno s katerimkoli Kreditorjem, ki pose- 
duje Posojila za refinanciranje ali kakršenkoli njihov del, pa je 
njihov beneficiar katerakoli oseba ali pravna oseba iz določila 
(i) ali tega določila (ii), tak kreditor v izmeri takega Posojila za 
refinanciranje ali takega dela). 

Oseba ali pravna oseba je »kontrolirana jugoslovanska 
oseba«, če je taka oseba ali pravna oseba (a) vlada Zvezne 
republike Jugoslavije (Srbije in Črne gore), vključno s kakrš- 
nimkoli njenim delom ali lokalnimi oblastmi v njej, njihovimi 
odgovarjajočimi agencijami ali institucijami pod njeno kon- 
trolo, vključno z Narodno banko Jugoslavije ali Gospodarsko 
zbornico Jugoslavije, (b) oseba, ali je afiliacija osebe ali 
pravne osebe, ki je državljan, rezident v ali domicilirana, 
ustanovljena, s sedežem ali z glavnim mestom poslovanja v 
Zvezni republiki Jugoslaviji (Srbiji in Črni gori), (c) v lasti ali je 
kontrolirana, direktno ali indirektno, s strani vlade ali katere- 
koli vladne agencije Zvezne Republike Jugoslavije (Srbije in 
Črne gore) ali s strani skrbskih ali črnogorskih oseb ali prav- 
nih oseb, ali (d) dela ali namerava delati, direktno ali indi- 
rektno, ali ki posreduje, ima v lasti ali kontrolira, direktno ali 
indirektno, posojila za refinanciranje ali kakršenkoli njihov 
del, za račun ali v korist oseb ali pravnih oseb, omenjenih v 
(a), (b) ali (c) zgoraj (v primeru te točke (d) samo v izmeri 
posojil za refinanciranje ali kakršnegakoli njihovega dela v 
posesti za račun ali v korist takih oseb ali pravnih oseb). 

C. Finančni pogoji Zamenjave 

1. Zneski posojil za refinanciranje, ki se zamenjajo. Vsak 
Sodelujoči kreditor, ki želi sprejeti Ponudbo za zamenjavo v 
zvezi s posojilom za refinanciranje, mora zamenjati glavnico 
takega Posojila za refinanciranje v skupnem znesku, ki je 
enak vsoti: 

(a) odstotka (»Odstotek zamenjave«), ki ga izbere Sodelujoči 
kreditor, ki ni večji od 18%, od nezapadlih obrokov glavnice 
takega Posojila za refinancirane; in 

(b) dodatnega zneska glavnice takega Posojila za refinancira- 
nje, enakega zmnožku med (i) Odstotkom zamenjave zneska 
zapadle in neplačane glavnice na Datum zamenjave in nateče- 
nih obresti do Datuma zamenjave in neplačanih iz naslova 
takega Posojila za refinanciranje (vključno z obrestmi na 
obresti) po nekazenskih (non-default) obrestnih merah, nave- 
denih v Novem finančnem sporazumu, določenih na spodaj 
navedeni način (»Zapadli neplačani znesek« za tako Posojilo 
za refinanciranje), in (ii) Koeficientom Serije 2 (definiranim 
spodaj) za tako Posojilo za refinanciranje. 

»Koeficient Serije 2« za katerokoli Posojilo za refinanciranje 
je enak ulomku, katerega števec je znesek glavnice Obveznic 
Serije 2, ki bodo izdane v zvezi s takim Posojilom za refinanci- 
ranje skladno s Poglavjem IV.X.5 (i) tega Informativnega 
memoranduma, in imenovalec Zapadli neplačani znesek 
takega Posojila za refinanciranje. 

Znesek glavnice, ki se zamenjuje, bo med zneski odplačil 
glavnice po takem Posojilu za refinanciranje, zapadlimi ali 
nezapadlimi, alociran na osnovi pro rata, skladno z odgovar- 
jajočimi zneski takih odplačil glavnice. 

Za določitev Zapadlega neplačanega zneska po kateremkoli 
Posojilu za refinanciranje, bo znesek natečenih in neplačanih 

obresti za vsako Posojilo za refinanciranje (vključno z 
obrestmi na obresti) izračunan do Datuma zamenjave kot da 
bi se vse obresti, plačane od 1. junija 1992 s strani Obligorja 
(kot je definiran v Novem finančnem sporazumu), ki je sloven- 
ski (»Slovenska plačila obresti«) nanašale na obresti na del 
takega Posojila za refinanciranje, ki je predmet ponudbe 
skladno z določilom (a) zgoraj. Mehanizem za ta izračun bo 
naslednji: 

(i) ugotovljen bo skupni znesek natečenih in neplačanih obre- 
sti (ob izključitvi obresti na obresti) na celotni znesek Posojila 
za refinanciranje, 

(ii) znesku, ugotovljenemu skladno z določilom (i) bo dodan 
celotni znesek Slovenskih plačil obresti, razdeljen v zvezi s 
takim Posojilom za refinanciranje, 

(iii) vsota, ugotovljena skladno z določilom (ii) bo multiplici- 
rana z Odstotkom zamenjave za tako Posojilo za refinanci- 
ranje, 

(iv) celotni znesek Slovenskih plačil obresti, ki je bil razdeljen 
v zvezi s takim Posojilom za refinanciranje, bo odštet od 
zmnožka, ugotovljenega skladno z določilom (iii), in 

(v) obresti na obresti bodo izračunane in dodane znesku, 
ugotovljenemu skladno z določilom (iv) pod predpostavko, da 
se je razdelitev Slovenskih plačil obresti, vključenih v izračun 
iz določila (ii), ob času plačila nanašala v celoti na del takega 
Posojila za refinanciranje, ki je predmet ponudbe takega 
Sodelujočega kreditorja. 

2. Ugasnitev zamenjane glavnice. Glavnica Posojil za refi- 
nanciranje, ki bo zamenjana skladno s Ponudbo za zame- 
njavo, bo ugasnjena na Datum zamenjave. Po Datumu zame- 
njave ne bodo izvršena nikakršna plačila, niti v zvezi z glav- 
nico niti z obrestmi, v zvezi z zamenjanim zneskom glavnice, 
in Sodelujočim kreditorjem, ki Ponudbo za zamenjavo sprej- 
mejo, bodo nepreklicno ugasnjene vsakršne pravice, ki bi jih 
imeli do vnovčenja katerihkoli zneskov v zvezi s takim zne- 
skom glavnice po Datumu zamenjave. 

3. Izdaja Obveznic v serijah. Obveznice bodo izdane v štirih 
serijah (vsaka »Serija«), poimenovanih Serija USD-1, Serija 
USD-2, Serija DM-1 in Serija DM-2. Obveznice Serije USD-1 in 
Obveznice Serije USD-2 so skupno poimenovane »Obveznice 
Serije USD«, in Obveznice Serije DM-1 in Obveznice serije 
DM-2 so skupno poimenovane »Obveznice Serije DM«. 
Obveznice Serije USD-1 in Obveznice Serije DM-1 so skupno 
poimenovane »Obveznice Serije 1«, in Obveznice Serije USD- 
2 in Obveznice Serije DM-2 so skupno poimenovane »Obvez- 
nice Serije 2«. 

4. Valute. Obveznice Serije USD bodo nominirane v ameriških 
dolarjih, in Obveznice Serije DM bodo nominirane v nemških 
markah. Zamenjave, ki se nanašajo na Posojila za refinancira- 
nje, nominirana v ameriških dolarjih, bodo izvršene za Obvez- 
nice Serije USD, in zamenjave, ki se nanašajo na Posojila za 
refinanciranje, nominirana v nemških markah, bodo izvršene 
za Obveznice Serije DM. Zamenjave, ki se nanašajo na Poso- 
jila za refinanciranje, nominirana v drugih valutah, bodo izvr- 
šene za Obveznice Serije USD ali Obveznice Serije DM, kakor 
bodo izbrali relevantni Sodelujoči kreditorji v Instrumentih 
prenosa, ki ga podpišejo in dostavijo Sklenitvenemu agentu v 
zvezi s takimi Posojili za refinanciranje, kot je opisano v 
Poglavju IV.D tega Informativnega memoranduma. Ne glede 
na predhodno bodo vse Obveznice, izdane Sodelujočim kre- 
ditorjem, ki niso TEFRA Neameriške osebe, nominirane v 
ameriških dolarjih. 

Za vse namene v zvezi s Ponudbo za zamenjavo, bodo imele 
konverzije valut za osnovo terminske tečaje (forvvard exc- 
hange rates), določene na način, kot je navedeno v tem 
odstavku. Sklenitveni agent bo zahteval, da Referenčne 
banke za valute (definirane spodaj) navedejo tečaj, veljaven 
ob 11:00 po londonskem času (ali v primeru Yena, veljaven ob 
11:00 po tokijskem času, ali v primeru kanadskega dolarja, 
veljaven ob 11:00 po lokalnem času v Torontu) na dvajseti dan 
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pred Datumom zamenjave (ali, če tak dan ni Dan navedbe 
tečajev/definiran tu/, na dan neposredno pred Dnem navedbe 
tečajev), in sicer terminski tečaj za valutne transakcije za 
izpolnitev z valuto na Datum zamenjave reda velikosti pri- 
bližno USD 1.000.000 (ali ekvivalenta v katerikoli drugi valuti). 
Taki terminski tečaji ki so torej tečaji, ki jih nudijo Referenčne 
banke za valute za relevantne valute, katerih konverzija se 
dela, prvovrstnim bankam, ki so aktivne udeleženke na takem 
trgu, za prodajo ameriških dolarjev ali nemških mark, kakor 
pač bo, na Datum zamenjave. Taki terminski tečaji bodo v 
vsakem primeru izraženi kot enota ameriških dolarjev ali 
nemških mark, kakor pač bo, za enoto relevantne valute, 
razen v primeru funta sterlinga ali evropske valute, kjer bodo 
taki terminski tečaji izraženi v ameriških dolarjih ali nemških 
markah, kakor pač bo, za eno enoto Funta sterlinga ali evrop- 
ske vlute. Sklenitveni agent bo obvestil Referenčne banke za 
valute na Datum potrditve (če bo Slovenija na Datum potrditve 
potrdila, da bo Datum zamenjave tisti, ki je bil načrtovan) da 
namerava tako navedbo tečajev zahtevati. Vsak terminski 
tečaj bo povprečje navedb tečajev, prejetih od Referenčnih 
bank za valute (ali, v primeru prejema ene same navedbe 
tečaja, bo Sklenitveni agent na tak Dan navedbe tečajev 
zahteval navedbo tečajev pri treh vodilnih bankah v Londonu 
(ali v nekem drugem glavnem finančnem centru), ki redno 
opravljajo devizne posle, v katerih se delajo poravnave v 
relevantnih valutah, kot jih bo po svoji diskrecijski pravici 
izbral Sklenitveni agent. 

»Referenčne banke valut« bodo, v primeru konverzij v ameri- 
ške dolarje, Morgan Guaranty Trust Company of New York in 
Lloyds Bank plc, in v primeru konverzij v nemške marke, 
Morgan Guaranty Trust Company of New York, Lloyds Bank 
plc in VVestdeutsche Landesbank Girozentrale, razen za kon- 
verzije iz Yena v ameriške dolarje ali nemške marke, ko bodo 
Referenčne banke za valute The Sakura Bank, Limited, The 
Bank of Tokyo, Ltd. in The Sumitomo Bank, Limited, in za 
konverzije iz kanadskih dolarjev v ameriške dolarje ali nemške 
marke, ko bodo Referenčne banke za valute Bank of Mon- 
treal, the Bank of Nova Scotia in the Royal Bank of Canada. 

»Dan navedbe tečajev« pomeni katerikoli dan razen dneva, ko 
komercialne banke v Londonu, New Yorku in dodatno za 
konverzije iz Yena v ameriške dolarje ali nemške marke, v 
Tokyu, in za konverzije iz kanadskih dolarjev v ameriške 
dolarje ali nemške marke, v Torontu, morajo biti ali so poo- 
blaščene biti zaprte. 

Kakor hitro bo mogoče po določitvi odgovarjajočih tečajev za 
konverzijo, bo Sklenitveni agent Kreditorje o tečajih za kon- 
verzijo obvestil po teleksu ali telefaksu. 

Dva dni pred datumom ali datumu, na katere se morajo 
določiti tečaji za konverzijo (ali, če tak dan ni dan, ko banke v 
Londonu, New Yorku, Frankfurtu in Ljubljani poslujejo, na 
dan, ki je neposredno pred tem) (»Datum potrditve«), bo 
Slovenija obvestila Sklenitvenega agenta, ki bo nemudoma 
°bvestil Kreditorje, da se še vedno pričakuje, da bo Datum 
zamenjave predvidoma še vedno datum, ki je bil predhodno 
^Poročen Kreditorjem v Obvestilu o ponudbi (in bodo tečaji za 
konverzijo določeni na zgoraj navedeni način), ali pa bo 
obvestila Sklenitvenega agenta, da se Datum zamenjave pre- 
stavlja na datum, ki bo v takem obvestilu naveden. Na Datum 
Potrditve bo Sklenitveni agent obvestil Sodelujoče kreditorje, 

so se obvezali ponuditi svoja Posojila za refinanciranje ali 
katerikoli njihov del, da je bila taka potrditev prejeta, ali da je 
oilo prejeto tako obvestilo (v drugem primeru, kjer je naveden 
novi Datum zamenjave). Če bo prišlo do zamude v Datumu 
zamenjave, potem bodo novi tečaji za konverzijo določeni na 
*9oraj navedeni način na osnovi novega Datuma zamenjave. 

Po določitvi tečajev ža konverzijo kot je določeno zgoraj, 
Pr'de do zamude v Datumu zamenjave, ali sicer do njega ne 
Pr|de, bo Slovenija poravnala kakršnokoli direktno izgubo ali 
".oške, nastale zaradi sprememb v tečajih valut, nastalih z 
žirom na zamudo ali preklic pričakovanega Datuma zame- 
lave, vsakemu Sodelujočemu kreditorju, ki se je obvezal 

Ponuditi v zamenjavo svoje Posojilo za refinanciranje ali nje- 
gov del, nominiran v originalni valuti, ki ni ameriški dolar, niti 

nemška marka, pod pogojem, da tak Sodelujoči kreditor pred- 
loži primerne dokaze za tako izgubo. 

5. Znesek glavnice Obveznic, ki bodo izdane. Na podlagi 
veljavne ponudbe glavnice iz Posojila za refinanciranje s 
strani Sodelujočega kreditorja, bo Slovenija izdala in izročila 
takemu Sodelujočemu kreditorju na Datum zamenjave znesek 
glavnice Obveznic, ki bo enak skupnemu ponujenemu znesku 
glavnice. Obveznice, ki bodo takemu Sodelujočemu kredi- 
torju izdane v zvezi s takim Posojilom za refinanciranje, bodo 
razdeljene v Obveznice Serije 1 in Obveznice Serije 2 kot 
sledi: , 

(i) Znesek glavnice izdanih Obveznic Serije 1 bo enak 
Odstotku zamenjave zneska nezapadle glavnice takega Poso- 
jila za refinanciranje; 

(ii) Znesek glavnice izdanih Obveznic Serije 2 bo določen 
tako, da bo sedanja vrednost predvidenih odplačil glavnice in 
obresti na takih Obveznicah Serije 2 na Datum zamenjave 
(določena na spodaj opisani način), ob uporabi diskonta v 
viiini 1,55% nad donosom ustreznega Referenčnega vlad- 
nega vrednostnega papirja (kot je definiran tu) ob ustreznem 
Določitvenem času (definiranem tu) enaka Zapadlemu nepla- 
čanemu znesku po takem Posojilu za refinanciranje. 

»Referenčni vladni vrednostni papir« bo (a) v primeru določi- 
tve zneska glavnice Obveznic Serije USD-2, ki se ga izda, 
Zakladni zapis ZD (U.S. Treasury Note) z dospelostjo pet let 
od Datuma zamenjave (ali naslednjo najbližjo dospelostjo 
Zakladnega zapisa ZD, če noben Zakladni zapis ZD ne 
dospeva natančno pet let od Datuma zamenjave), ali (b) v 
primeru določitve zneska glavnice Obveznic Serije DM-2, ki se 
ga izda, Zvezna obveznica (Bundesanleihe) z dospelostjo pet 
let od Datuma zamenjave (ali naslednjo najbližjo dospelostjo 
Bundesanleihe, če nobena ne dospeva natančno pet let od 
Datuma zamenjave). 

Donos na odgovarjajoči Referenčni vladni vrednostni papir 
bo določen s strani Sklenitvenega agenta: 

(a) za določitev zneska glavnice izdanih Obveznic Serije USD- 
2, ob 11:00 po newyorškem času na dvajseti dan pred Datu- 
mom zamenjave (ali, če tak dan ni dan, na katerega komerci- 
alne banke v New Yorku poslujejo, na dan, ki temu nepo- 
sredno sledi) (»Določitveni čas« za Obveznice Serije USD-2) 
skladno s standardno tržno prakso, na osnovi sredine med 
nakupno in prodajno ceno za tak Referenčni vladni vred- 
nostni papir, navedeno na kotacijskih zaslonih (Ouotation 
Screens) Cantor Fitzgerald za Vladne vrednostne papirje 
ZDA; 

(b) za določitev zneska glavnice izdanih Obveznic Serije DM- 
2, ob 11:00 po frankfurtskem času na dvajseti dan pred 
Datumom zamenjave (ali, če tak dan ni dan, na katerega 
banke v Frankfurtu poslujejo, na dan, ki temu neposredno 
sledi) (»Določitveni čas« za Obveznice Serije DM-2) skladno s 
standardno tržno prakso, na osnovi sredine med nakupno in 
prodajno ceno za tak referenčni vladni vrednostni papir, nave- 
deno na relevantni strani med stranema »ABOB« in »ABOO« 
Reuterjevega Money Market Rate Service. 

Za določitev zneska glavnice izdanih Obveznic Serije 2, bodo 
načrtovana odplačila po Obveznicah Serije 2 določena tako, 
kot bi bile Obveznice Serije 2 obrestovane po fiksni obrestni 
meri, enaki 13/16% letno, plus: 

(i) v primeru Obveznic Serije USD-2, sredine med nakupnim in 
prodajnim vseobsegajočim swap tečajem za plačnika fiksnih 
obresti v poslu svvapa obrestne mere z rokom pet let, ko je 
objavljen ob Določitvenem času za Obveznice Serije USD-2 
na zaslonu, označenem kot »ICAP« na Reuterjevem Money 
Market Rate Service; ali 

(ii) v primeru Obveznic Serije DM-2, sredine med nakupnim in 
prodajnim vseobsegajočim svvap tečajem za plačnika fiksnih 
obresti v poslu svvapa obrestne mere z rokom pet let. kot je 
objavljen ob poločitvenem času za Obveznice Serije DM-2 na 
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zaslonu, označenem kot »ICAR« na Reuterjevem Money Mar- 
ket Rate Service. 

Izračun donosa na Referenčnih vladnih vrednostnih papirjih, 
svvap tečaja in zneska glavnice izdanih Obveznic Serije 2 s 
strani Sklenitvenega agenta bo, v odsotnosti očitne napake, 
dokončen in obvezujoč za vse udeležence v poslu. 

D. Metoda Sprejetja Ponudbe za zamenjavo. 

Sodelujoči kreditorji, ki želijo zamenjati glavnico iz Posojila 
za refinanciranje za Obveznice, morajo podpisati in Sklenitve- 
nemu agentu dostaviti na naslov, naveden na koncu tega 
Informativnega memoranduma, ob ali pred 17:00 po london- 
skem času na Datum za odgovor, nepreklicni instrument 
prenosa (»Instrument prenosa«) in Navodila za dostavo 
obveznic, vsakega v obliki, ki bo priložena Obvestilu o 
ponudbi. Izjave in potrdila, ki jih bo Sodelujoči kreditor dal v 
Instrumentu prenosa, ki ga bo podpisal in dostavil Sklenitve- 
nemu agentu, bodo med drugim odločala o upravičenosti 
takega Sodelujočega kreditorja do Obveznic, nominiranih v 
ameriških dolarjih ali nemških markah, in, v primeru Obvez- 
nic, nominiranih v ameriških dolarjih, ali bodo take Obveznice 
predstavljene z Globalnimi obveznicami po Prepisu S ali z 
Omejenimi globalnimi obveznicami. Glej »Obvestilo Kreditor- 
jem«. Instrument prenosa bo stopil v veljavo avtomatično, ko 
bo s strani Sklenitvenega agenta, za račun Slovenije, ustrezni 
znesek glavnice Obveznic dostavljen na račun pri Euroclearu 
ali Cedelu (kar bo ustrezalo), ki ga je navedel tak Sodelujoči 
kreditor v takih Navodilih za dostavo obveznic, ali z evidenti- 
ranjem s strani Skrbnika skladno z Navodili za dostavo Obvez- 
nic. S stopanjem v veljavo bo Instrument prenosa nepreklicno 
in brezpogojno prenesel odgovarjajočo glavnico iz Posojila 
za refinanciranje takega Sodelujočega kreditorja na Slove- 
nijo, ki pa bo na Datum zamenjave ugasnjena. 

Glavnico iz Posojil za refinanciranje lahko v zamenjavo ponu- 
dijo samo (i) Sodelujoči kreditorji, ki so izkazani kot posest- 
niki takih Posojil za refinanciranje v knjigah in evidencah 
Agenta NFS ob 17:00 po londonskem času na Datum evidenti- 
ranja, navedenem v Obvestilu o ponudbi, ali (ii) Sodelujoči 
kreditorji, katerih zahtevke za evidentiranje asignacije takih 
Posojil za refinanciranje nanje je Agent NFS prejel, in so bili 
vsi pogoji za tako evidentiranje izpolnjeni pred 17:00 po 
londonskem času na Datum evidentiranja. Sklenitveni agent 
bo ugotovil, ali kateri od Sodelujočih kreditorjev, ki je ponudil 
glavnico iz Posojil za refinanciranje, izpolnjuje prej omenjene 
pogoje, in odločitev Sklenitvenega agenta bo, v odsotnosti 
očitne napake, dokončna in nespremenljiva. 

Samo glavnico iz Posojil za refinanciranje (in na pripadajočih 
obresti) je mogoče zamenjati za Obveznice. Torej tisti Kredi- 
torji, ki so le posestniki obresti iz Posojil za refinanciranje, ne 
bodo upravičeni sodelovati pri zamenjavi. 

Obveznice bodo izdane Sodelujočim kreditorjem, ki bodo 
dostavili Instrumente prenosa in Navodila za dostavo Obvez- 
nic Sklenitvenemu agentu samo v primeru, ko bo Sklenitveni 
agent potrdil, da taki Sodelujoči kreditorji dejansko so »Sode- 
lujoči kreditorji«, vključno s tem, da so taki Sodelujoči kredi- 
torji dostavili Sklenitvenemu agentu izjave, opisana v 
Poglavju IV. B(c) in (d) zgoraj. 

V zvezi z zamenjavo, v kolikor bodo v zvezi z lastništvom 
Posojil za refinanciranje kakšna usklajevanja, bodo s tem 
povezane Obveznice deponirane na depozitni račun (escrovv 
account), odprt pri Sklenitvenem agentu skledno z depozit- 
nim sporazumom (escrovv agreement), v obliki, ki bo prilo- 
žena Obvestilu o ponudbi. Vsa usklajevanja, ki zadevajo last- 
ništvo Posojil za refinanciranje in s temi povezanih Obveznic, 
morajo biti razrešena v roku šestih mesecev od Datuma zame- 
njave na način, opisan v takem depozitnem (escrovv) spora- 
zumu. 

E. Sporazum o Trade and Deposit Facility 

Če bo Ponudba za zamenjavo dana, potem bo Slovenija tudi 
odredila, da Nova Ljubljanska banka d.d. vsakemu Sodelujo- 

čemu STDF Kreditorju (definiranemu tu) ponudi nakup za 
gotovino subordiniranih »zadnji v vrsti« udeležbenih upravi- 
čenj v Depozitih po Sporazumu o Trade and Deposit Facility v 
posesti takega Sodelujočega kreditorja STDF ob 17:00 po 
londonskem času na Datum evidentiranja. Agent STDF ne bo 
evidentiral asignacij Depozitov po Sporazumu o Trade and 
Deposit Facility v obdobju, ki se začne z Datumom evidentira- 
nja in se konča z Datumom zamenjave. Skupni znesek takih 
udeležbenih upravičenj, ki ga bo Slovenija ali z njene strani 
določeni ponudil dokupiti od kateregakoli Sodelujočega 
STDF Kreditorja bo 9,9% (ali tak drugi odstotke, ki ne bo večji 
od 9,9%, kot ga bo tak Sodelujoči STDF Kreditor izbral) 
Depozitov po Sporazumu o Trade and Deposit Facility v 
posesti takega Sodelujočega STDF Kreditorja, in nakupna 
cena takih udeležbenih upravičenj bo al pari plus natečene in 
neplačane obresti (vključno z obrestmi na obresti) do Datuma 
zamenjave po nekazenskih obrestnih merah, navedenih v 
Sporazumu o Trade and Deposit Facility. 

Obenem, ko bo Sklenitvenemu agentu dostavila Obvestilo o 
ponudbi za razdelitev kreditorjem po Sporazumu o Trade and 
Deposit Facility, bo Slovenija ali Nova Ljubljanska banka d.d. 
dostavila Sklenitvenemu agentu za razdelitev kreditorjem iz 
Sporazuma o Trade and Deposit Facility obvestilo (»Obvestilo 
o ponudbi STDF«), v katerem bo med drugim navedla: 

1. Dejstvo, da Nova Ljubljanska banka d.d. daje obvezujočo 
ponudbo za nakup 9,9% Depozitov v posesti vsakega Sodelu- 
jočega STDF kreditorja po Sporazumu o Trade and Deposit 
Facility. 

2. Dejstvo, da bo vsak tak nakup Izvršen na Datum zamenjave 
in da se predvideva, da bo Datum zamenjave tisti, ki je nave- 
den v Obvestilu o ponudbi. 

3. Datum evidentiranja za nakup, ki bo identičen z Datumom 
evidentiranja za Ponudbo za zamenjavo. 

4. Dejstvo, da morajo Sodelujoči STDF kreditorji, ki želijo 
ponudbo sprejeti, Sklenitvenemu agentu dostaviti, ne kasneje 
kot je Datum za odgovor, podpisane Sporazume o udeležbi v 
depozitu ali pooblastila, ki se nanašajo nanje, in izjave, ki so 
opisane tu. 

5. Dejstvo, da bo na Datum potrditve Datum zamenjave potr- 
jen, ali da bo dano obvestilo o odlogu Datuma zamenjave. 

6. Dejstvo, da ponudba za nakup udeležb podleže pogojem, 
opisanim v Poglavju IV. F tega informativnega memoran- 
duma. 

Sklenitveni agent bo Obvestilo o ponudbi STDF distribuiral 
kreditorjem po Sporazumu o Trade and Deposit Facility 
nemudoma po tem, ko ga bo prejel od Slovenije. 

Da bi tako ponudbo sprejel, mora Sodelujoči STDF kreditor 
podpisati in Sklenitvenemu agentu dostaviti, na ali pred Datu- 
mom za odgovor, pooblastilo po bistvu v obliki, ki bo prilo- 
žena Obvestilu o ponudbi STDF, s katerim bo Sklenitvenega 
agenta pooblastil za račun takega Sodelujočega STDF kredi- 
torja podpisati in dostaviti Sporazum o udeležbi v depozitu 
(»Sporazum o udeležbi v depozitu«) v obliki, ki je priložena 
temu dokumentu kot Dodatek II (razen če takemu Sodelujo- 
čemu STDF kreditorju dokumenti upravljanja ali politike pre- 
povedujejo podpisovati dokumente preko predstavnika na 
podlagi pooblastila, ko bo tak Sodelujoči STDF kreditor pod- 
pisal in Sklenitvenemu agentu dostavil Sporazum o udeležbi v 
depozitu v taki obliki), s katerim bo prenesel 9,9% (ali tak 
drugi odstotek, izbran s strani takega Sodelujočega STDF 
kreditorja, ki ne bo večji od 9,9%) subordiniranih »zadnji v 
vrsti« udeležbenih upravičenj v svojih Depozitih iz Sporazuma 
o Trade and Deposit Facility na Novo Ljubljansko banko d.d., 
s stopanjem v veljavo, ob prejemu plačila kupnine s strani 
takega Sodelujočega STDF kreditorja Plačilo za taka udelež- 
bena upravičenja bo izvršeno na Datum zamenjave v valuti ali 
valutah Depozitov v posesti takega Sodelujočega STDF kredi- 
torja na račun, ki ga bo v takem pooblastilu (ali v obvestilu, 
priloženemu takemu Sporazumu o udeležbi v depozitu) nave- 
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del tak Sodelujoči STDF kreditor. Ponudba Nove Ljubljanske 
banke d.d. za odkup subordiniranih »zadnji v vrsti« udeležbe- 
nih upravičenj v Depozitih Sodelujočih STDF kreditorjev, opi- 
sana zgoraj, bo konsumirana samo v primeru, da bo konsumi- 
rana Ponudba za zamenjavo (ki bo predmet kakršnegakoli 
usklajevanja). 

Za določitev nakupne cene udeležbenih upravičenj v Depozi- 
tih po Sporazumu o Trade and Deposit Facility, ki bodo 
kupljeni, bo znesek natečenih in neplačanih obresti na Depo- 
zite v posesti Sodelujočega STDF kreditorja (vključno z 
obrestmi na obresti) do Datuma zamenjave izračunan tako, 
kot da so se vse obresti, plačane od 1. junija 1992 s strani 
nekega Obligorja (kot je definiran v Sporazumu o Trade and 
Deposit Facility), ki je slovenski, ob plačilu nanašale na 9,9% 
(ali tak manjši odstotek) delež takih Depozitov, udeležba v 
katerih naj bi bila kupljena. 

Kreditor (kot definiran v Sporazumu o Trade and Deposit 
Facility) bo veljal za »sodelujočega STDF kreditorja« v zvezi s 
katerimkoli Depozitom ali njegovim delom, razen ko: 

(a) je tak Kreditor Identificirana povezana oseba; ali 

(b) je bil tak Depozit (ali njegov relevantni delež) ob Času 
objave izkazan v knjigah Identificirane povezane osebe; ali 

(c) tak Kreditor ne podpiše in ne dostavi Sklenitvenemu 
Agentu na ali pred Datumom za odgovor izjave v obliki, ki bo 
priložena Obvestilu o ponudbi STDF, o tem, da tak Kreditor ni 
Kontrolirana jugoslovanska oseba; ali 

(d) tak Kreditor ne podpiše in Sklenitvenemu agentu ne 
dostavi na ali pred Datumom za odgovor izjave v eni od oblik, 
ki bodo priložene Obvestilu o ponudbi STDF, o tem, da 

(i) tak Kreditor je in je ob Času objave bil beneficiar takega 
Depozita (ali njegovega relevantnega dela) in ni posestnik 
takega Depozita (ali takega dela) v korist nobene tretje osebe; 
ali 
(ii) tak Kreditor ni in ob Času objave ni bil beneficiar takega 
Depozita (ali njegovega relevantnega dela), in so vse tretje 
osebe, ki so ali so v Času objave bile beneficiarji takega 
Depozita (ali takega dela) izjavile takemu Kreditorju, da niso 
identificirane povezane osebe ali Kontrolirane jugoslovanske 
osebe. 
Za potrebe določila (b) bo Depozit veljal za »izkazanega v 
knjigah« Sodelujočega STDF kreditorja ob Času objave, če bo 
Agent STDF pred Časom objave prejel zahtevek za evidentira- 
nje asignacije takega Depozita takemu Sodelujočemu kredi- 
torju STDF, in so bili vsi pogoji za tako evidentiranje izpol- 
njeni pred Časom objave. 

V zvezi z odkupom s strani Nove Ljubljanske banke d.d., 
subordiniranih »zadnji v vrsti« udeležbenih upravičenj v 
Depozitu v njihovi posesti, od sodelujočih STDF Kreditorjev, 
kot je opisano zgoraj, bodo v primeru kakršnihkoli usklajeval- 
n'h vprašanj, ki zadevajo lastništvo Depozitov, zneski, plačani 
v zvezi s takimi udeležbami, deponirani na depozitnem 
računu (escrovv account), odprtem pri Sklenitvenem agentu 
skladno z depozitnim (escrovv) sporazumom v obliki, ki bo 
Priložena Obvestilu o ponudbi. Vsa usklajevanja, ki zadevajo 
astništvo Depozitov in zneske, plačane v zvezi z udeležbenimi 
Upravičenji v njih, kupljenih s strani Nove Ljubljanske banke 
J-11 morajo biti končana v roku šestih mesecev od Datuma 
^menjave na način, opisan v takem depozitnem (escrovv) 
sporazumu. 
F- Pogoji za zamenjavo 

bo Ponudba za zamenjavo dana, bo obveza in pravica 
Slovenije, zamenjati Obveznice za veljavno ponujeno glav- 
nico iz Posojil za refinanciranje v posesti Sodelujočih kredi- 
t0riev, in odrediti Novi Ljubljanski banki d.d. nakup podreje- 
nih udeležbenih upravičenj v Depozitih od Sodelujočih STDF 
kreditorjev po Sporazumu o T rade and Deposit Facility, pogo- 
lena z izpolnitvijo naslednjih pogojev na ali pred Datumom 
*amenjave: 

1. Izpeljava vseh preudarno s strani Agenta NFS specificira- 
nih postopkov pred Datumom potrditve, ki so po newyorškem 
pravu potrebni za ohranitev terjatev iz Posojil za refinancira- 
nje do neslovenskih Obligorjev, ki bodo po sprovedbi zame- 
njave ostale odprte (vključno z vso njihovo glavnico in pripa- 
dajočimi obrestmi), in drugih obveznosti iz in po Novem 
finančnem sporazumu. 

2. Pridobitev vseh soglasij, potrebnih na podlagi ustreznih 
sankcij Združenih narodov in drugih sankcijskih predpisov 
(vključno z in ne omejeno na predpise Urada za nadzor tujih 
naložb Zakladnice Združenih držav (Office of Foreign Assets 
Control of the U. S. department Of Treasury/ in Sanctions 
Emergency Unit Bank of England) za udeležbo Agenta NFS, 
Agenta STDF, Sklenitvenega agenta in Fiskalnega agenta v 
zamenjavi, kot bodo preudarno navedena s strani Agenta NFS 
pred Datumom potrditve pod pogojem, da v primeru, da 
Agent NFS Slovenijo obvesti o kakršnihkoli takih potrebnih 
soglasjih za dovolitev sodelovanja kateregakoli Kreditorja v 
zamenjavi na ali po Datumu potrditve, se bo smatralo pogoj iz 
tega drugega odstavka v zvezi s takim Kreditorjem za izpol- 
njen, če bo tako soglasje pridobljeno pred Datumom zame- 
njave ali, če tako soglasje ne bo pridobljeno pred Datumom 
zamenjave, bodo Obveznice, do katerih bi tak Kreditor sicer 
bil upravičen na Datum zamenjave, s strani Slovenije izdane 
in deponirane na depozitnem (escrovv) računu, odprtem pri 
Sklenitvenem agentu skladno z depozitnim (escrovv) sporazu- 
mom v obliki, priloženi Obvestilu o ponudbi (razume se, da 
Obveznice takemu Kreditorju ne bodo sproščene do pridobi- 
tve takega soglasja). 

3. Plačilo določenih provizij in stroškov Agenta NFS, Agenta 
STDF, Sklenitvenega agenta in članov ICC s strani Slovenije. 

4. Podpis in dostava definitivne dokumentacije v zvezi z 
Obveznicami v obliki in z vsebino, zadovoljivo za Slovenijo, 
Sklenitvenega agenta, Agenta NFS in Fiskalnega agenta, 
vključno z in ne omejeno na Obveznice, Sporazum o fiskal- 
nem agentu (definiranim tu) in ostala potrdila, mnenja ali 
druge običajne dokumente, ki se nanašajo nanje. 

5. Z ozirom na obvezo in pravico Slovenije, da Ponudbo za 
zamenjavo konsumira, plačilo kupnine s strani Nove Ljubljan- 
ske banke d.d. za subordinirana »zadnji v vrsti« udeležbena 
upravičenja v Depozitih po Sporazumu o Trade and Deposit 
Facility Sodelujočim STDF kreditorjem, z nakupom katerih 
Nova Ljubljanska banka d.d. soglaša, kot je opisano zgoraj. 

Katerikoli od predhodnih pogojev za Ponudbo za zamenjavo, 
vsebovan v odstavkih 1, 2 in 4 zgoraj, je lahko kadarkoli 
spremenjen ali sporazumno umaknjen z dogovorom med 
Slovenijo in Sodelujočimi kreditorji, ki imajo v posesti naj- 
manj dve tretjini skupnega zneska neodplačane glavnice 
Posojil za refinanciranje, specificiranega v podpisanih in 
dostavljenih Instrumentih prenosa in Navodilih za dostavo 
obveznic kot tistega, ki je predmet ponudbe v zamenjavi. 
Predhodni pogoj za Ponudbo za zamenjavo, vsebovan v 5, 
odstavku zgoraj, je lahko kadarkoli spremenjen ali spora- 
zumno umaknjen z dogovorom med Slovenijo in Sodelujo- 
čimi STDF kreditorji, ki imajo v posesti najmanj dve tretjini 
skupnega zneska neodplačane glavnice Depozitov, specifici- 
ranega v seznamu k odgovarjajočim Sporazumom o udeležbi 
v Depozitu (vsi skupaj) kot Depoziti, ki jih je Slovenija sklenila 
odkupiti (ali odredila njihov odkup) kot subordinirana »zadnji 
v vrsti« udeležbena upravičenja. Predhodni pogoj za 
Ponudbo za zamenjavo, vsebovan v 3. odstavku zgoraj, je 
lahko kadarkoli spremenjen ali sporazumno umaknjen z 
dogovorom med Slovenijo in Agentom NFS, Agentom STDF, 
Sklenitvenim agentom ali člani ICC, kakorkoli že. 

V. Opis Obveznic 

Obveznice bodo izdane po Sporazumu o fiskalnem agentu 
(»Sporazum o fiškalnem agentu«) med Slovenijo in Soci6t6 
Generale Bank and Trust (Luxembourg), kot Fiskalnim agen- 
tom, Glavnim plačilnim agentom in Skrbnikom (»Fiskalni 
agent«). Narejena bo vloga za kotacijo Obveznic na Luxem- 
burški borzi. Pojasnila v nadaljevanju na kratko povzemajo 
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nekatere od pogojev Obveznic in Sporazuma o fiskalnem 
agentu. Ta pojasnila niso popolna in se kot taka kvalificirajo 
šele s sklicevanjem na oblike Obveznic in Sporazum o fiskal- 
nem agentu. Oblike Obveznic in Sporazum o fiskalnem 
agentu bodo Kreditorjem distribuirane skupaj z Obvestilom o 
ponudbi. 

Izdaja v serijah 

Obveznice bodo izdane v štirih serijah (vsaka »Serija«), nomi- 
niranih kot Serija USD-1. Serija USD-2, Serija DM-1 in Serija 
DM-2. Obveznice Serije USD-1 in serije USD-2 so skupno 
poimenovane kot »Obveznice Serije USD«, in Obveznice 
Serije DM-1 in Serije DM-2 so skupno poimenovane kot 
»Obveznice Serije DM«. Obveznice Serije USD-1 in Obveznice 
Serije DM-1 so skupno poimenovane kot »Obveznice Serije 1« 
in Obveznice Serije USD-2 in Obveznice Serije DM-2 so 
skupno poimenovasne kot »Obveznice Serije 2«. 

Znesek glavnice Obveznic 

Obveznice vsake Serije bodo izdane na odgovarjajoče zneske 
glavnice, določene na način, naveden v Poglavju IV.C.5 
zgoraj. 

Plačila obresti 

Obresti na Obveznice Serije USD tečejo od Datuma zame- 
njave po obrestni meri 13/16% letno nad Londonsko med- 
bančno obrestno mero (London Interbank Offered Rate) za 
šestmesečne evrodolarske depozite (»USD-LIBOR«), in obre- 
sti na Obveznice Serije DM bodo tekle od Datuma zamenjave 
po obrestni meri 13/16% letno nad Londonsko medbančno 
obrestno mero (London Interbank Offered Rate) za šestme- 
sečne depozite v nemških markah (»DM-LIBOR«, in skupaj z 
»USD-LIBOR«, »LIBOR«), v primeru Obveznic Serije 2 v odvis- 
nosti od mehanizma ponovno določitve, o.pisanega spodaj. 
Obresti se bodo na vsako Obveznico v kateremkoli Obrest- 
nem obdobju obračunale na neodplačani del zneska glavnice 
take Obveznice od odplačila glavnice na prvi dan takega 
Obrestnega obdobja (razen začetnega Obrestnega obdobja, 
ki se začne na in vključuje Datum zamenjave, v katerem se 
bodo obresti na vsako Obveznico računale na neodplačani 
del zneska glavnice take Obveznice na Datum zamenjave). 
Obresti na Obveznice se bodo računale na osnovi dejansko 
pretečenih dni v določenem Obrestnem obdobju, deljenih s 
360 dnevi, z zaokroženjem dobljene številke na najbližji cent 
ali pfening. Obresti na Obveznice bodo plačljive za nazaj na 
vsak Plačilni datum. 

»Obrestno obdobje« je obdobje, ki se začne na in vključuje 
Datum zamenjave, in se konča z in ne izključuje prvega 
Datuma plačila, in vsako naslednje obdobje, ki se začne z in 
vključuje Datum plačila in se konča z in ne izključuje nasled- 
njega Datuma plačila. 

»Datum plačila« pomeni (i) datum, ki je šest mesecev od 
Datuma zamenjave: (ii) vsak datum, ki je šest mesecev od 
predhodnega Datuma plačila: in (iii) navedeno zapadlost 
Obveznic, razen če bi Datum plačila sicer padel na dan, ki ni 
Delovni dan, ko bo ta preložen na naslednji dan, ki je Delovni 
dan, razen, če bi naslednji dan, ki je Delovni dan, padel v 
naslednji koledarski mesec, ko bo tak Datum plačila dan, ki je 
neposredno pred Delovnim dnem. 

»Delovni dan« pomeni (i), ko banke poslujejo v Londonu, New 
York Cityju, Frankfurtu in Luxemburgu. in (ii) v zvezi s kate- 
rimkoli plačilom ki naj bi ga izvršil kateri od plačilnih agentov, 
lociran v kateremkoli mestu, dan, ko banke poslujejo v takem 
mestu. • 

Določitev LIBOR 

Na drugi Bančni dan za LIBOR pred prvim dnem vsakega 
Obrestnega obdobja (vsak »Datum določitve LIBOR«), bo 
Fiskalni agent določil LIBOR s tem, da bo pridobil kotacijo 
obrestne mere za šestmesečne depozite v ameriških dolarjih 
(v primeru USD-LIBOR), ali za šestmesečne depozite v nem- 

ških markah (v primeru DM-LIBOR), ki se pojavi na monitorju 
Telerate in je označena kot Stran 3750 (ali taka druga stran ali 
servis, ki bi jo nadomestil za namene prikaza londonskih 
medbančnih obresti za depozite v ameriških dolarjih ali v 
nemških markah pri vodnih bankah, karkoli pa je) ob 11:00 po 
londonskem času na tak Datum določitve LIBOR. 

Alternativna določitev USD-LIBOR 

Če na katerikoli Datum določitve LIBOR na strani 3750 Tele- 
rate (ali taki drugi strani ali servisu, ki bi jo nadomestil za 
namene prikaza londonskih medbančnih obresti za depozite v 
ameriških dolarjih pri vodilnih bankah), ne bo kotacije za 
USD-LIBOR, bo USD-LIBOR aritmetična sredina, izražena v 
odstotkih, ponujenih obresti za depozite v ameriških dolarjih, 
za obdobje šestih mesecev, ki so prikazane ob 11:00 po 
londonskem času na tak Datum določitve LIBOR na zaslonu 
Reuterjevega Money Market Rate Service, označenem kot 
»LIBO«, (ali drugi taki strani, ki bi »LIBO« v tem servisu 
nadomestila za namene prikaza londonskih medbančnih 
obrestnih mer za dolarske depozite pri vodilnih bankah) 
(»Reuterjeva stran LIBO«). Če taka obrestna mera v takem 
času na Reuterjevi strani LIBO ni prikazana, bo Fiskalni agent 
od vsake od štirih vodilnih bank v Londonu, ki jih bo Fiskalni 
agent izbral (»Referenčne banke za USD«), dobil kotacije 
obresti, kot jo Referenčne banke za USD nudijo približno ob 
11:00 po londonskem času na tak Datum določitve LIBOR za 
depozite v ameriških dolarjih v višini USD 1.000.000 prvora- 
zrednim bankam na londonskem medbančnem trgu za 
obdobje šestih mesecev. Če bo skladno z zahtevo prejel dve 
ali več takih kotacij, bo USD-LIBOR za tak datum aritmetično 
povprečje takih kotacij. Če bo skladno z zahtevo prejel manj 
kot dve taki kotaciji, bo Fiskalni agent prejel od vsake od štirih 
vodilnih bank v New York Cityju, ki jih je Fiskalni agent izbral 
(»Referenčne banke v New Yorku«), kotacije obresti kot jih 
Referenčne banke v New Yorku nudijo približno ob 11:00 po 
newyorškem času na tak Datum določitve LIBOR za depozite 
v ameriških dolarjih v višini USD 1.000.000 vodilnim evrop- 
skim bankam za obdobje šestih mesecev. ČE bosta skladno z 
zahtevo dani dve ali več kotacij, potem bo USD-LIBOR za tak 
datum aritmetično povprečje takih kotacij. Če bi na katerikoli 
Datum določitve LIBOR Fiskalni agent moral, a ne bi mogel 
določiti LIBOR na način, kot je določen zgoraj, bo USD- 
LIBOR za naslednje Obrestno obdobje za take Obveznice 
USD-LIBOR, kot je bil določen na predhodni Datum določitve 
LIBOR. 

Alternativna določitev DM-LIBOR 

Če na katerega od Datumov določitve LIBOR na strani 3750 
Telerate (ali taki drugi strani ali servisa, ki bi jo nadomestil za 
namene prikaza londonskih medbančnih obrestnih mer za 
depozite v nemških markah pri vodilnih bankah), ne bo kota- 
cije, potem bo DM-LIBOR aritmetična sredina, izražena v 
odstotkih, obrestnih mer za depozite v nemških markah, za 
obdobje šestih mesecev, ki so prikazane na zaslonu, poime- 
novanem »ISDA« Reuterjevega Money Market Service (ali taki 
drugi strani, ki bi nadomestila stran ISDA na tem servisu za 
namen prikaza londonskih medbančnih obrestnih mer za 
depozite v nemških markah pri vodilnih bankah) ob 11:00 po 
londonskem času na tak Datum določitve LIBOR (»Reuterjeva 
stran ISDA«), Če take obrestne mere ni prikazane na Reuter- 
jevi strani ISDA ob takem času, potem bo Fiskalni agent od 
vsake od štirih vodilnih bank v Londonu, ki jih je Fiskalni 
agent izbral (»Referenčne banke za DM«) dobil kotacije obre- 
sti, ki jih Referenčne banke za DM približno ob 11:00 po 
londonskem času na tak Datum določitve LIBOR nudijo za 
depozite v nemških markah v višini DM 1,000.000, prvovrstnim 
bankam na londonskem medbančnem trgu za obdobje šestih 
mesecev. Če bosta skladno z zahtevo prejeti dve ali več takih 
kotacij, potem bo DM-LIBOR za tak datum aritmetično pov- 
prečje takih kotacij. Če bosta skladno z zahtevo prejeti manj 
kot dve kotaciji, bo Fiskalni agent izbral (»Referenčne banke v 
Frankfurtu«), za obrestne mere, ki jih Referenčne banke v 
Frankfurtu nudijo približno ob 11:00 po frankfurtskem času 
na tak Datum določitve LIBOR za depozite v nemških markah 
v višini DM 1.000.000, vodilnim evropskim bankam za obdobje 
šestih mesecev. Če sta v skladu z zahtevo pridobljeni dve ali 
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več kotacij, potem bo DM-LIBOR aritmetično povprečje takih 
kotacij. Če bi na katerikoli Datum določitve LIBOR Fiskalni 
agent moral, pa ne more določiti DM-LIBOR na način, dolo- 
čen zgoraj, potem bo DM-LIBOR za take Obveznice za nasled- 
nje Obrestno obdobje DM-LIBOR, kot je bil določen na pred- 
hodni Datum določitve LIBOR. 

Splošno 

Vsi odstotki, dobljeni s katerimkoli izračunom LIBOR, bodo 
zaokroženi, če bo potrebno, na najbližjo 1/16 enega odstotka, 
vsi zneski v ameriških dolarjih, uporabljeni pri takem izra- 
čunu, ali dobljeni s takimi izračuni, bodo zaokroženi na naj- 
bližji cent (s tem, da bo polovica centa ali več zaokrožena 
navzgor), in vsi zneski v nemških markah, uporabljeni pri 
takem izračunu ali dobljeni s takimi izračuni, bodo zaokroženi 
na najbližji pfennig (s tem, da bo polovica pfenniga ali več 
zaokrožena navzgor). 

Določitev LIBOR na vsak Datum določitve LIBOR s strani 
Fiskalnega agenta in njegov izračun obrestne mere za Obvez- 
nice za odgovarjajoče Obrestno obdobje bo, v odsotnosti 
očitne napake, dokončno in obvezujoče. 

Izraz »Bančni dan za LIBOR« pomeni dan, na katerega se na 
londonskem medbančnem trgu odvijajo posli depozitov v 
ameriških dolarjih v primeru določitev USD-LIBOR, ali v nem- 
ških markah v primeru določitev DM-LIBOR, pri čemer (i) 
pomeni »Bančni dan za LIBOR« v primeru določitve USD- 
LIBOR na podlagi kotacij Referenčnih bank v New Yorku, kot 
ppisano zgoraj, dan, na katerega se posli depozitov v ameri- 
ških dolarjih odvijajo na medbančnem trgu v New York Cityju, 
in (ii) pomeni »Bančni dan za LIBOR« v primeru določitve DM- 
LIBOR na podlagi ponudb Referenčnih bank v Frankfurtu, kot 
opisano zgoraj, dan, na katerega se posli depozitov v nemških 
markah odvijajo na frankfurtskem medbančnem trgu. 

»Telerate« pomeni Associated Press - Dovv Jones Telerate 
Service. 

Fiskalni agent bo poskrbel, da bodo dana obvestila o obrest- 
nih merah in zneskih obresti za vsako Obrestno obdobje in o 
odgovarjajočem Datumu plačila kakor hitro bo mogoče po 
Datumu določitve LIBOR, nikakor pa ne kasneje kot četrti 
Delovni dan po tem. 

Ponovna določitev marže na Obveznicah serije 2 

Marža nad USD-LIBOR ali DM-LIBOR, kar pač bo, bo na 
Obveznicah Serije 2 ponovno določena na prvi Datum plačila 
2 namenom, da bo po taki ponovni določitvi tržna vrednost 
Obveznic Serije USD-2 na tak Datum plačila enaka vsoti 
Zapadlih neplačanih zneskov iz Posojil za refinanciranje, del 
9lavnice katerih je zamenjan za Obveznice Serije USD 
("Zapadli neplačani znesek v USD«), in z namenom, da bo 
tržna vrednost Obveznic Serije DM-2 na tak Datum plačila 
enaka vsoti Zapadlih neplačanih zneskov iz Posojil za refinan- 
ciranje, del glavnice katerih je zamenjan za Obveznice Serije 
DM (»Zapadli neplačani znesek v DM«), pri čemer bo v obeh 
Prtmerih marža maksimalno 1,5125%. Marža bo za Obveznice 
Serije USD in za Obveznice Serije DM ponovno določena 
'očeno. 
Približno ob 11:00 po londonskem času na peti Delovni dan 
Pred prvim Datumom plačila bo Fiskalni agent pozval k 
Ponudbam za maržo nad USD-LIBOR oziroma DM-LIBOR, 
Potrebno za izenačitev tržne vrednosti Obveznic Serije USD-2 
* Zapadlim neplačanim zneskom v USD, in za izenačitev tržne 
Rednosti Obveznic Serije DM-2 z Zapadlim neplačanim zne- 
5*0m v DM. K ponudbam v zvezi z vsako od takih serij 
^bveznic bosta pozvani dve (po obsegu) največji finančni 
"stituciji, uvrščeni v tabeli, naslovljeni »Vodilni Managerji 

JrUrobondov«, v najnovejši izdaji Euromoneya pred takim 
e|ovnim dnem, ki tako tabelo vsebuje, in dve (po obsegu) 

"ajvečji finančni instituciji, uvrščeni v tabeli, naslovljeni »Naj- 
eoji trgovci Emerging Markets« v najnovejši izdaji Euromo- 6ya pred takim Delovnim dnem, ki tako tabelo vsebuje. 

^ar*a na taki seriji Obveznic bo ponovno določena na nižjo 

od (i) povprečja takih ponudb za tako Serijo, zaokroženih 
navzgor, če bo potrebno, na najbližjih 25/10.000 enega 
odstotka, in (ii) 1.5125%. Če bosta za Obveznice Serije USD-2 
ali Obveznice Serije DM-2 pridobljeni manj kot dve ponudbi, 
bo Fiskalni agent k ponudbam pozval vodilne finančne insti- 
tucije, ki jih je Fiskalni agent izbral, ki redno sodelujejo v 
transakcijah na trgu Evroobveznic (Eurobonds), ne glede na 
to, ali kreirajo trg za katere od Obveznic Serije 2 ali ne, dokler 
ne bo pridobil dveh ponudb. Marža za odgovarjajoče Obvez- 
nice bo določena na nižjo od (i) povprečja takih ponudb za 
tako Serijo, po potrebi zaokroženega navzgor na 25/10.000 
enega odstotka, in (ii) 1.5125%. , 

Obvestilo o obrestni marži za Obveznice Serije USD-2 in 
Serije DM-2 po ponovni določitvi bo Fiskalni agent posredo- 
val na način, tu naveden pod »Obvestila«, kakor hitro bo 
mogoče po ponovni določitvi obrestne marže, vendar v nobe- 
nem primeru ne kasneje kot četrti Delovni dan po tem. 

Odplačila glavnice, Poplačilo in Nakup 

Odplačila glavnice iz Obveznic bodo v enakih obrokih na vsak 
Datum plačila, razen v primeru, ko bodo predhodno popla- 
čane. Navedena končna zapadlost Obveznic bo 27. december 
2006. Slovenija bo imela pravico poplačati katerokoli ali vse 
Obveznice Serije 2 na katerikoli Datum ptačila do in vključno s 
tretjim Datumom plačila, po ceni poplačila, izraženi v odstot- 
kih njihovega zneska glavnice, enakega (i) Zapadlemu nepla- 
čanemu znesku v USD (v primeru Obveznic Serije USD-2) ali 
Zapadlemu neplačanemu znesku v DM (v primeru Obveznic 
Serije DM-2), deljenemu z (ii) zneskom glavnice Obveznic 
Serije USD-2 ali Obveznic Serije DM-2 ob izdaji, kot pač bo, v 
obeh primerih s prištevkom natečenih in neplačanih obresti 
do dneva poplačila. 

Slovenija bo imela prav tako pravico poplačati katerokoli ali 
vse obveznice Serije 1 na katerikoli Datum plačila, in katere- 
koli ali vse Obveznice Serije 2 na katerikoli Datum plačila po 
tretjem Datumu plačila, po ceni poplačila al pari s prištevkom 
natečenih in neplačanih obresti do dneva poplačila. Posest- 
niki Obveznic, pozvani zaradi delnega ali poplačila v celoti, 
morajo svoje Obveznice predati v pisarni enega od plačilnih 
agentov (v primeru Obveznic Serije DM izven Združenih 
držav), da bodo znesek poplačila prejeli. 

Če naj bi bile poplačane manj kot vse Obveznice katerekoli 
Serije, bodo Obveznice (ali njihovi deli), pozvane zaradi 
poplačila, izbrane s strani Fiskalnega agenta na osnovi pro 
rata skladno z neodplačanim nominalnim zneskom takih 
Obveznic pred takim poplačilom. Minimalni skupni znesek 
katerekoli Serije, ki ga je mogoče kadarkoli poplačati, je USD 
10.000.000 (v primeru Obveznic Serije USD) ali DM 15.000.000 
(v primeru Obveznic Serije DM); pod pogojem, da bo v pri- 
meru delnega poplačila Obveznic katerekoli Serije, tako 
poplačilo v skupnem znesku glavnice katerekoli take Serije, ki 
bo integralni mnogokratnik USD 1.000 (v primeru Obveznic 
Serije USD) ali DM 1.000 (v primeru Obveznic Serije DM). 
Dodatno k temu bo v primeru delnega poplačila Obveznic 
nominalni poplačani znesek obračunan pro rata med amorti- 
zacijska plačila. Obvestilo o poplačilu bo dano na način, 
opisan spodaj pod »Obvestila«, ne manj kot trideset, niti več 
kot šestdeset dni pred odgovarjajočim datumom poplačila. 
Vsa obvestila o poplačilu bodo navajala: 

(1) odgovarjajoči datum, na katerega naj bi predplačilo bilo; 

(2) znesek glavnice Obveznic vsake Serije, ki naj bi bil na tak 
datum poplačan, in ceno poplačila; 

(3) da je znesek, ki se plačuje za poplačilo Obveznic, omejen 
na ceno poplačila zanje in da obresti prenehajo teči z datu- 
mom poplačila, specificiranem v obvestilu; in 

(4) mesto ali mesta, kjer je potrebno Obveznice, pozvane k 
poplačilu, predati za izplačilo cene poplačila, kar bo v uradih 
plačilnih agentov (v primeru Obveznic Serije DM izven Zdru- 
ženih držav) in da bo cena poplačila plačljiva ob prezentaciji 
takih Obveznic v kateremkoli takem uradu. 
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Če bo obvestilo o poplačilu dano na način, opisan spodaj pod 
»obvestila«, bodo Obveznice, ki bodo predmet poplačila, 
zapadle in bodo plačljive na datum poplačila, naveden v 
takem obvestilu, in ob prezentaciji in predaji Obveznic na 
mestu ali mestih, navedenih v takem obvestilu, bodo Obvez- 
nice plačane in poplačane s strani Slovenije na mestu ali 
mestih in na način specificiran tu, in po ceni poplačila, speci- 
ficirani tu. će bo denar za poplačilo Obveznic dan na razpo- 
lago za plačilo šele po datumu poplačila, se bodo za Obvez- 
nice, pozvane k poplačilu, še naprej obračunavale obresti do 
takrat, ko bo tak denar dan na razpolago. 

Slovenija lahko kadarkoli kupi Obveznice katerekoli Serije na 
odprtem trgu ali drugače po katerikoli ceni, dokler ne pride 
do Kršitve zaradi neizpolnjevanja pogodbe (Oefault) (ali 
dogodka, ki bi po določenem času postal Default) zaradi 
neplačila glavnice ali obresti iz Obveznic in se ta nadaljuje. 

Narava Obveznosti; Izjava o negativnem jamstvu (Negative 
Pledge). 

Status 
Obveznice bodo predstavljale direktno, brezpogojno, nezava- 
rovano in nepodrejeno obveznost Slovenije in bodo vselej 
rangirane pari passu in brez kakršnekoli preference med 
njimi. Slovenija bo zastavila za pravočasna plačila zapadle 
glavnice in obresti na Obveznice in za izpolnjevanje obvezno- 
sti iz Obveznic ves svoj ugled in prihodke. Obveznosti plačil 
Slovenije iz Obveznic bodo vselej rangirane vsaj enako z 
vsemi sedanjimi in bodočimi nezavarovanimi in nepodreje- 
nimi obveznostmi Slovenije iz Zunanje zadolžitve (definirane 
tu). 

Izjava o negativnem jamstvu (Negative Pledge) 

Dokler katera od Obveznic ostane nepoplačana, razen v pri- 
meru, navedenem spodaj, Slovenija ne bo kreirala ali dovolila 
obstoja nobene zastavne pravice, jamstva, hipoteke, pravice 
do izkupička na prodajo, drugih sredstev zavarovanja, drugih 
bremen ali druge stvarne obremenitve (katerokoli od pred- 
hodnega »Zastavna pravica«) na celoto ali del svoje obstoječe 
ali bodoče aktive ali prihodkov za sekuritizacijo katerekoli 
Zunanje zadolžitve Slovenije, razen če bi bile obveznosti 
Slovenije iz Obveznic sočasno ali pred tem enako in proporci- 
onalno zavarovane. Ne glede na predhodno Slovenija sme 
kreirati ali dovoliti obstoj: 

(i) kakršnekoli Zastavne pravice na premoženje z namenom 
financiranja nakupa ali izgradnje takega premoženja ali 
kakršnokoli obnovitev ali podaljšanje kakršnekoli take 
Zastavne pravice, ki je omejena na prvotno premoženje in 
pokrita z njo in ki zavaruje kakršnokoli obnovitev ali podaljša- 
nje prvotnega zavarovanega financiranja; 
(ii) kakršnekoli Zastavne pravice, ki je ob času nakupa obsto- 
jala na kateremkoli premoženju in kakršnokoli obnovitev ali 
podaljšanje katerekoli takšne Zastavne pravice, ki je omejena 
na prvotno premoženje in pokrita z njo, in ki zavaruje kakrš- 
nokoli obnovitev ali podaljšanje prvotno zavarovanega finan- 
ciranja; 
(iii) kakršnekoli Zastavne pravice, ki je obstajala na Datum 
zamenjave; 
(iv) kakšrnekoli Zastavne pravice, nastale zaradi financiranja 
celotnih ali dela stroškov nakupa, izgradnje ali izdelave pro- 
jekta, pod pogojem da (a) se posestniki Zunanje zadolžitve 
Slovenije, zavarovani s tako Zastavno pravico, izrecno stri- 
njajo, da so aktiva in prihodki takega projekta glavni vir 
odplačila take Zunanje zadolžitve in (b) da je premoženje, v 
zvezi s katerim je taka Zastavna pravica dana, sestavljeno 
samo iz take aktive in prihodkov; in 
(v) kakršnekoli Zastavne pravice, ki nastane v okviru običaj- 
nih bančnih transakcij in zavaruje zadolžitev Slovenije, z 
zapadlostjo ne več kot eno leto po datumu, ko je prvotno 
nastala. 

»Zunanja zadolžitev« pomeni obveznosti in garancije za 
obveznosti, za izposojeni denar ali poočitene z obveznicami, 
zadolžnicami, zapisi ali drugimi podobnimi instrumenti, nomi- 

niranimi ali plačljivimi, ali ki so lahko po opciji njihovega 
posestnika plačljive, v valuti, ki ni zakonita valuta Slovenije. 

Zaveza Banke Slovenije 

Banka Slovenije bo v korist posestnikov Obveznic dala 
Zavezo (»Zaveza Banke Slovenije«), ki bo nepreklicna, 
skladno s katero bo Banka Slovenije Sloveniji dala na razpo- 
lago ameriške dolarje in nemške marke z zamenjavo ameri- 
ških dolarjev in nemških mark za tolarje, da bo omogočila 
Sloveniji izpolnjevanje njenih obveznosti iz Obveznic. Oblika 
Zaveze Banke Slovenije je priložena kot Dodatek III. 

Neizpolnjevanje pogodbe (Default); Pospešena zapadlost 

Če v zvezi s katerokoli Serijo Obveznic nastane kateri od 
naslednjih dogodkov (»Dogodki default«) in se nadaljuje: 

(a) Neplačilo: Slovenija ne plača kateregakoli zneska glav- 
nice katerekoli od Obveznic katerekoli Serije ob zapadlosti in 
ko je plačljiva ali ne plača katerihkoli obresti na katerekoli 
Obveznice katerekoli Serije ob zapadlosti in ko so plačljive, 
in, razen v primeru plačila, zapadlega na navedeni datum 
zapadlosti iz ali na katerikoli datum poplačila Obveznic kate- 
rekoli Serije, se stanje neplačila nadaljuje 15 dni; ali 
(b) Neizpolnjevanje drugih obveznosti: Slovenija ne izvrši ali 
izpolni katerekoli od ali več svojih drugih obveznosti iz Obvez- 
nic ali iz Sporazuma o fiskalnem agentu, ko je kršitev 
pogodbe nepopravljiva, ali, če je popravljiva, ni popravljena v 
roku 45 dni od obvestila o taki kršitvi Fiskalnega agenta 
Sloveniji. 
(c) Navzkrižna odgovornost (Cross Default): (i) posestniki 
katerekoli Javno izdane zadolžitve (definirane tu) Slovenije 
(vključno z Obveznicami katerekoli Serije) zaradi neplačila 
glavnice po ali obresti na tako Javno izdano zadolžitev Slove- 
nije pospešijo tako Javno izdano zadolžitev ali tako Javno 
izdano zadolžitev razglasijo kot zapadlo in plačljivo, ali za 
predplačljivo (razen zahtevanih redno predvidenih predpla- 
čil), pred njeno navedeno zapadlostjo in taka pospešitev, 
razglasitev ali predplačilo niso anulirani ali preklicani v roku 
30 dni, ali (ii) Slovenija ne plača v celoti kateregakoli zneska 
glavnice po ali obresti iz katerekoli druge Serije ob zapadlosti 
(po preteku morebitnega odloga plačila - grace period); ali 
(d) Banka Slovenije: Banka Slovenije preneha biti centralna 
banka Slovenije ali preneha opravljati funkcije, ki jih opravlja 
na datum izdaje Obveznic, če naslednik Banke Slovenije v taki 
vlogi ali z ozirom na take funkcije ni obvezen izvrševati obvez- 
nosti iz Zaveze Banke Slovenije ali ne izvrši obveznosti, po 
bistvu podobne Zavezi Banke Slovenije; ali 
(e) Moratorij na plačilo: je razglašen kakršenkoli moratorij na 
plačilo katerekoli Zunanje zadolžitve s strani Slovenije ali 
Banke Slovenije; ali 
(f) Preklic Soglasje Vlade: kakršenkoli preklic kateregakoli 
soglasja vlade (vključno s soglasjem Parlamenta Slovenije na 
Ponudbo za zamenjavo), ki je potrebno za to, da predstavljajo 
Obveznice pravno, veljavno, obvezujočo in izterljivo obvezo 
Slovenije; 

potem imetniki ne manj kot 25% skupnega zneska glavnice 
neodplačanih Obveznic take Serije, ob izključitvi neodplača- 
nih Obveznic take Serije v posesti Slovenije ali v posesti za 
račun Slovenije, Banke Slovenije ali katerekoli Slovenske 
pravne osebe, kontrolirane s strani ene ali druge ali obeh, 
lahko s pisnim obvestilom Sloveniji, dostavljenim v urad 
Fiskalnega agenta, razglasijo glavnico Obveznic take Serije, 
skupaj z obračunanimi obrestmi ali katerimkoli drugimi zne- 
ski, plačljivimi v zvezi z Obveznicami take Serije, za takoj 
zapadlo in plačljivo. Po taki razglasitvi, če so vsi zneski, takrat 
zapadli v plačilo v zvezi z Obveznicami take Serije, plačani v 
celoti (razen zneskov, ki zapadejo samo zaradi take razglasi- 
tve) in so vsi drugi defaulti v zvezi z Obveznicami take Serije 
sanirani, potem je tako razglasitev mogoče anulirati ali prekli- 
cati s strani posestnikov ne manj kot 50% skupnega neodpla- 
čanega zneska glavnice Obveznic take Serije s pisnim obve- 
stilom Sloveniji, dostavljeni, v urad Fiskalnega agenta. 

»Javno izdana Zunanja zadolžitev« pomeni Zunanjo zadolži- 
tev Slovenije ali s strani Slovenije garantirano zunanjo zadol- 
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žitev, ki (i) je javno izdana in privatno plasirana na kapitalskih 
trgih, (ii) je v obliki ali predstavljena z obveznicami, zadolžni-' 
cami ali drugimi vrednostnimi papirji ali z garancijo nanje, in 
(iii) kotira ali lahko kotira, je ali je lahko uvrščena, je ali je 
lahko legitimno kupljena ali prodana na katerikoli borzi, avto- 
matiziranem sistemu trgovanja ali na prostem ali drugem trgu 
vrednostnih papirjev. 

Primeri obdavčitve 

Vsa plačila glavnice in obresti v zvezi z Obveznicami, bo 
Slovenija izvršila kot prosta in brez odbitka za ali na račun 
kakršnihkoli sedanjih ali bodočih davkov, davščin, pristojbin, 
plačil ali upravnih stroškov kakršnekoli narave, ki so s strani 
Slovenije ali v Sloveniji ali s strani njene katerekoli oblasti ali 
oblasti v njej, ki je pooblaščena obdavčiti (»skupaj »Slovenski 
davki«), naloženi, pobrani, zbrani, zadržani ali odmerjeni, 
razen če je tako zadržanje ali odbitek zahtevan z zakonom. V 
primeru, da bodo Slovenski davki zadržani ali odbiti od plačil 
glavnice in obresti v zvezi z Obveznicami, ker tako zahteva 
zakon, bo Slovenija plačala take dodatne potrebne zneske, 
tako da bodo imetniki Obveznic prejeli zneske, kot da zadrža- 
nje ali odbitki ne bi bili zahtevani, s tem da noben tak dodatni 
znesek ne bo plačljiv v zvezi z nobeno Obveznico: 

(a) posestniku (ali tretji osebi za račun posestnika) kjer je 
posestnik obvezan plačati take Slovenske davke v zvezi s tako 
Obveznico zato, ker (i) je posameznik, ki je državljan ali 
rezident Slovenije, ali kapitalska družba, osebna družba, 
trust, joint venture, nekapitalska organizacija ali druga pravna 
oseba, ustanovljena skladno z zakoni Slovenije, ali katerakoli 
njena politična podenota ali enota znotraj nje z glavnim sede- 
žem poslovanja v Sloveniji, ali (ii)je operativno navzoč ali ima 
stalni sedež poslovanja v Sloveniji ali katerikoli njeni politični 
Podenoti ali davčni oblasti v njej; ali 
(b) prezentirano v plačilo več kot 30 dni po Relevantnem 
datumu, ko je prezentacija zahtevana, da se tako plačilo dobi, 
razen v kolikor ne bi bil njen posestnik upravičen do takih 
dodatnih zneskov ob prezentaciji iste v plačilo na zadnji dan 
takega obdobja 30 dni. 

"Relevantni datum« v zvezi s katerokoli Obveznico pomeni 
datum, na katerega plačilo v zvezi z njo najprej zapade ali (če 
iskalni agent ni prejel celotnega plačljivega zneska na tak 
datum ali pred njim) datum, na katerega je posestnikom 
Obveznic dano obvestilo na način, opisan spodaj v »Obve- 
stila«, da je bil tak denar prejet in je na voljo za plačilo, 
"ažurne se, da bo kakršnokoli sklicevanje r\a »glavnico« in/ali 
"obresti« vključevano vse dodatne zneske, ki jo morebiti 
Piačljivi po Obveznicah. 

Zastaranje 

terjatve do Slovenije za plačilo glavnice in obresti na Obvez- 
ne serije USD bodo postale nične, v kolikor ne bodo uveljav- 
'iene v desetih letih (za glavnico) in petih letih (za obresti) od 
*apadlosti plačila. 

Terjatve do Slovenije za plačilo glavnice in obresti na Obvez- 
nice Serije DM bodo postale nične, v kolikor (i) ne bodo 
Prezentirane v plačilo v roku desetih let od datuma zapadlosti 
Jv primeru glavnice) in štirih let (v primeru obresti) od konca 
■eta, v katerem plačilo takih obresti zapade in (ii) v primeru 
n®plačila ob prezentaciji, taka terjatev ne bo uveljavljena v roku dveh let od konca relevantnega obdobja za prezentacijo, 
°Pisanega v točki (i). 

Oblika Obveznic 

Paznice Serije USD bodo izdane v obliki polno registriranih 
bon obveznic, brez kuponov, in Obveznice Serije DM odo izdane v obliki prinosniških globalnih Obveznic brez 

baP°nov (registrirane globalne Obveznice in prinosniške glo- ne obveznice, skupaj »Globalne obveznice«). 

Sim®?11'06' prvotno izdane izven Združenih držav Sodelujo- 
Os h ditorjem, ki v Instrumentu prenosa izjavijo, da niso 

®be ZDA, bodo izdane v obliki štirih Globalnih obveznic po 

Predpisu S, in bodo v posesti skupnega Depozitarja za račun 
Euroclear in Cedel. Posebna Obveznica po Predpisu S bo 
izdana za vsako od serij Obveznic Serije USD-1, Obveznic 
Serije USD-2, Obveznic Serije DM-1 in Obveznic Serije DM-2. 
Obveznice Serije DM bodo izdane samo Sodelujočim kredi- 
torjem, ki v Instrumentu prenosa izjavijo, da so TEFRA 
Neameriške osebe. 

Obveznice, prvotno izdane v Združenih državah ali Sodelujo- 
čim kreditorjem, ki v Instrumentu prenosa ne izjavijo, da niso 
Ameriške osebe, bodo izdane v obliki dveh Omejenih global- 
nih obveznic, ki bodo v posesti Skrbnika za račun takih 
Sodelujočih Kreditorjev ali njihovih" pooblaščencev. Posebna 
Omejena globalna Obveznica bo izdana za vsako od Obveznic 
Serije USD-1 in Obveznic Serije USD-2. 

Dokončne obveznice 

Razen v omejenih okoliščinah, opisanih spodaj, posestniki 
beneficiranih upravičenj na Globalnih obveznicah ne bodo 
upravičeni do registracije Obveznic na svoje ime, ne bodo 
prejeli in ne bodo upravičeni do prejema Obveznic v dokončni 
obliki (»Dokončne Obveznice«) in ne bodo šteti za posestnike 
teh po Sporazumu o fiskalnem agentu ali Obveznicah. Če 
Skupni depozitar ali Skrbnik obvesti Fiskalnega agenta, da ni 
pripravljen ali ne more nadaljevati kot depozitar ali skrbnik, 
kar pač je, za Globalne obveznice, in depozitar ali skrbnik - 
naslednik ni imenovan s strani Fiskalnega agenta v roku 90 
dni po prejemu takega obvestila, ali če je v zvezi s katerokoli 
Serijo Obveznic prišlo do Defaulta in se ta nadaljuje, kot je 
opisano pod »Default: Pospešena zapadlost«, kar ima za 
posledico razglasitev takojšnje zapadlosti in plačljivosti glav- 
nice Obveznic take Serije, skupaj z obrestmi in kakršnimikoli 
drugimi zneski, plačljivimi v zvezi z Obveznicami take Serije, 
bo Slovenija izdala ali odredila izdajo Dokončnih Obveznic v 
zameno za Globalne Obveznice. Katerakoli prinosniška 
Dokončna Obveznica, ki bo dostavljena v zameno za upravi- 
čenje v prinosniški Globalni Obveznici, bo imela v bistvu ista 
pojasnila, kot so navedena na licu prinosniške globalne 
Obveznice, za katero je bila zamenjana. 

Apoeni 

Obveznice, ki jih bodo predstavljale Obveznice po Predpisu S, 
bodo izdane v apoenih po USD 1.000 in integralnih mnogo- 
kratnikih USD 1.00 za zneske nad temi, ali DM 1.000 in 
integralnih mnogokratnikih DM 1.000 za zneske nad temi. Vse 
ostale obveznice bodo izdane v apoenih po USD 250.000 in 
integralnih mnogokratnikih USD 1.000 za zneske nad temi. V 
primeru, da je Sodelujoči kreditor sicer upravičen prejeti 
glavnico Obveznic, ki ni integralni mnogokratnik USD 1.000 
ali DM 1.000, kakorkoli že, bo tak znesek glavnice zaokrožen 
na najbližjih USD 1.000 ali DM 1.000, kar pač bo (pri čemer bo 
USD 500 ali DM 500, kar pač bo, zaokroženo navzgor), in bo 
tak Sodelujoči kreditor prejel znesek glavnice Obveznic, ki 
zadosti pogojem minimalnih apoenov, navedenih zgoraj. 

Pravni naslov 

Skladno s pristojno zakonodajo in pogoji Sporazuma o fiskal- 
nem agentu in Obveznic bosta Slovenija in Fiskalni Agent 
imela za in obravnavala (a) v zvezi z Obveznicami Serije USD, 
registriranega posestnika takih Obveznic in (b) v zvezi s pri- 
nosniškimi DM Obveznicami, prinosnika takih Obveznic (na 
začetku Skrbnik ali Skupni Depozitar, kar pač je) kot absolut- 
nega lastnika teh za kakršenkoli namen, ne glede na kakršno- 
koli obvestilo o nasprotnem, in bodo vsa plačila registrira- 
nemu posestniku ali prinosniku ali po odredbi tega, karkoli 
že, veljavna in z učinkom razbremenitve Slovenije in Fiskal- 
nega agenta obveznosti iz Obveznic do višine plačanega 
zneska ali zneskov. 

Način plačila 

Glavnica in obresti na Obveznice bodo plačljive S telegrafskim 
prenosom takoj razpoložljivih sredstev v takih kovancih ali 
valuti Združenih držav (v primeru Obveznic Serije USD) ali 
Zvezne republike Nemčije (v primeru Obveznic Serije DM), ki 
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bo v času plačila zakonito plačilno sredstvo (legal tender) za 
plačilo javnih in privatnih dolgov (a) v zvezi z Obveznicami 
Serije USD osebam, na čigar ime so Obveznice registrirane na 
datum evidentiranja pred katerimkoli Plačilnim dnem (v pri- 
meru Globalnih obveznic Skrbnik ali Skupni depozitar) in (b) v 
zvezi Obveznicami Serije DM, prinosnikom. Vsako tako izpla- 
čilo v zvezi s Obveznicami Serije DM bo vnešeno v odgovarja- 
joči amortizacijski načrt za vsako tako Obveznico, in tak vnos 
bo prima facie dokaz tako izvršenega plačila po taki Obvez- 
nici. Lastniške pozicije bodo v okviru Eurocleara in Cedela 
določene skladno s standardnimi konvencijami, ki jih tak 
sistem upošteva. Lastniška pozicije bodo v zvezi z Omejenimi 
globalnimi obveznicami določene skladno s knjigami in doku- 
mentacijo, ki jo bo Skrbnik imel za tak namen. Fiskalni agent 
bo imel vlogo glavnega plačilnega agenta Slovenije za Obvez- 
nice skladno s Sporazumom o fiskalnem agentu, in bo imel 
pravico imenovati dodatne plačilne agente (ki bodo vključe- 
vali plačilnega agenta v Luxemburgu, dokler bodo Obveznice 
kotirale na Luxemburški borzi) pod pogojem, da bodo vsi 
plačilni agenti (vključno z glavnim plačilnim agentom) za 
Obveznice Serije DM locirani izven Združenih držav. Niti Slo- 
venija niti fiskalni agent ne bo nosil nobene odgovornosti ali 
obveznosti za katerikoli vidik dokumentacije Skrbnika, Euroc- 
leara ali Cedela v zvezi s plačili ali za plačila, ki jih bo izvršil 
Skrbnik, Euroclear ali Cedel na račun beneficiranih upravi- 
čenj v Globalnih obveznicah, ali za vzdrževanje, nadzor ali 
pregled katerekoli dokumentacije Skrbnika, Eurocleara ali 
Cedela, ki se nanaša na taka beneficirana upravičenja. 

Prenos in Zamenjava Obveznic 

Prenos Obveznic sme biti opravljen samo v skladu z omeji- 
tvami, navedenimi zgoraj pod »Obvestilo Kreditorjem« in 
skladno z omejitvami, navedenimi tu in v Sporazumu o fiskal- 
nem agentu, ki so povzete spodaj. 

Beneficirana upravičenja v Omejenih globalnih obveznicah se 
sme prenesti na osebo, ki to prejme v obliki upravičenja v 
Globalni obveznici po Predpisu S iz iste Serije, in sicer potem, 
ko je Fiskalni agent od prenašalca prejel pisno potrdilo o 
prenosu (v obliki, določeni v Sporazumu o fiskalnem agentu), 
s katerim je potrjena skladnost prenosa s Predpisom S. 
Takšno potrdilo ni zahtevano za prenose beneficiranih upravi- 
čenj na Globalni obveznici po Predpisu S katerekoli take 
Serije osebi, ki to prejme v obliki beneficiranega upravičenja 
na Omejeni globalni obveznici iste serije. Kakršnokoli benefi- 
cirano upravičenje na eni od Globalnih obveznic določene 
Serije, ki je prenešeno na osebo, ki to prejme v obliki benefici- 
ranega upravičenja na drugi Globalni obveznici iste Serije, 
bo, ob prenosu, prenehalo biti upravičenje na taki Globalni 
obveznici in bo postalo upravičenje na taki drugi Globalni 
obveznici, in bo posledično po tem predmet vseh omejitev 
prenosa in drugih postopkov, ki veljajo za tako drugo Glo- 
balno obveznico, dokler bo tako upravičenje ostalo. Benefici- 
ranih upravičenj na Globalnih obveznicah ene Serije ni 
mogoče zamenjati za beneficirana upravičenja na Globalni 
obveznici druge Serije. 

Dodatno k temu, da bi se izognili navedenim davčnim sankci- 
jam po zakonodaji Združenih držav, se od davkoplačevalcev, 
ki so lastniki beneficiranih upravičenj na Globalni obveznici 
po Predpisu S, ki predstavlja Obveznice Serije DM, zahteva, 
da taka upravičenja posedujejo ali prenesejo skladno z dolo- 
čenimi postopki, vključno z omejitvami na ponudbah za pro- 
dajo, na prodaji in dostavi Obveznic Serije DM znotraj Združe- 
nih držav, in da izpolnjujejo določene zahteve po poročanju. 

Prenos upravičenja na Omejeni globalni obveznici bo izvršen 
z vknjižbo v evidence, ki jih ima Skrbnik za tak namen, ob 
prezentaciji podpisanega obvestila o prenosu v obliki, dolo- 
čeni v Sporazumu o fiskalnem agentu in skladni z omejitvami, 
določenimi tu pod »Obvestilo Kreditorjem«, s strani osebe, v 
taki dokumentaciji evidentirane kot lastnika takega upraviče- 
nja. Ker Skrbnik ne bo vodil gotovinskih računov za račun 
imetnikov upravičenj v Omejenih globalnih obveznicah, bo 
potrebno zadeve okrog plačila v zvezi s prenosi takih upravi- 
čenj urejati ločeno od zadev prenosa zadevnih Obveznic. 
Prenosi upravičenj v Globalnih obveznicah po Predpisu S 

bodo med udeleženci v Euroclearu in Cedelu izvršeni na 
običajen način skladno z njihovimi ustreznimi predpisi in 
postopki poslovanja. 

Obvestila 

Razume se, da bodo vsa obvestila posestnikom Obveznic 
dana (i) z objavo v Financial Timesu, in (ii) dokler bodo 
Obveznice kotirale na Luxemburški borzi in tako zahtevajo 
predpisi Luxemburške borze, z objavo takih obvestil v vodil- 
nem dnevniku neomejene naklade v Luxemburgu. Ne glede 
na predhodno se lahko, dokler so vse Obveznice predstav- 
ljene z eno ali več Globalnimi obveznicami za račun Eurocle- 
ara in Cedela in/ali s Skrbnikom, se lahko tako objavo v takem 
časopisu nadomesti z dostavo relevantnega obvestila Euroc- 
learu, Cedelu in/ali Skrbniku, da bi ga ti posredovali posestni- 
kom upravičenj v relavantni Globalni obveznici, pod pogojem 
predhodnega soglasja Luxemburške borze. Razume se, da bo 
vsako tako obvestilo dano z datumom take dostave ali objave, 
ali če bo objavljeno več kot enkrat ob razlničnih datumih, na 
datum prve objave. 

Pristojno pravo 

Za Obveznice bo pristojno in Obveznice bodo tolmačene 
skladno z zakoni države Nevv York (v primeru Obveznic Serije 
USD) ali Zvezne republike Nemčije (v primeru Obveznic Serije 
DM). Soglasje k in izdaja Obveznic s strani in za račun Slove- 
nije bosta v pristojnosti slovenske zakonodaje. 

Jurisdikcija, Pristanek na vročitev in Izvršbo 

Slovenija bo imenovala Generalnega konzula Republike Slo- 
venije v Cityju in Okrožju New York za svojega pooblaščenega 
zastopnika, ki se mu lahko vroči sodni spis v kakršnemkoli 
postopku na osnovi Obveznic Serije USD, ki bi bil sprožen v 
katerikoli državi ali na zveznem sodišču v Cityju in Okrožju 
New York s strani posestnika katerekoli Obveznic Serije USD. 
Slovenija bo imenovala pooblaščenega zastopnika, ki se mu 
lahko vroči sodni spis v kakršnemkoli postopku na osnovi 
Obveznic Serije DM, ki bi bil sprožen na kateremkoli sodišču v 
Frankfurtu na Maini s strani posestnika Obveznic Serije DM. 
Slovenija se bo nepreklicno podredila jurisdikciji kateregakoli 
takega sodišča v zvezi s katerimkoli takim postopkom in se 
nepreklicno odrekla kakršnemukoli prigovoru, ki bi ga imela 
glede pristojnosti takega sodišča v zvezi s katerimkoli takim 
postopkom. Tako imenovanje bo nepreklicno dokler ne bodo 
vsi že zapadli in zneski glavnice in obresti na ali v zvezi z 
vsemi Obveznicami, ki še zapadejo, plačani Fiskalnemu 
agentu. Ne glede na predhodno pa bo Slovenija v primeru, da 
Generalni konzul Republike Slovenije v Cityju in Okrožju New 
York zaradi kakršnegakoli razloga ne bo več mogel imeti 
vloge takega pooblaščenega zastopnika ali imeti sedeža v 
Cityju in Okrožju New York, ali vodilni uslužbenec Ambasade 
Republike Slovenije v Bonnu ne bo več mogel imeti vloge 
takega pooblaščenega zastopnika ali imeti sedeža v Zvezni 
republiki Nemčiji, imenovala drugo osebo v Cityju in Okrožju 
Nevv York ali v Zvezni republiki Nemčiji, kakorkoli že, kot 
svojega pooblaščenega zastopnika. Slovenija se bo nepre- 
klicno odrekla in se ne bo sklicevala na imuniteto od jurisdik- 
cije takega sodišča, do katere bi bila sicer upravičena 
(vključno z imuniteto suverena in imuniteto do rubeža po 
začasni odredbi, rubeža po sodni odločbi in izvršbo) v kater- 
mekoli postopku na podlagi Obveznic. Slovenija se bo tudi 
odrekla vsakršnim pravicam, do katerih bi bila upravičena 
glede na sedež ali domicil. Slovenija je tudi predmet tožbe na 
pristojnih sodiščih v Sloveniji. Zaveza Banke Slovenije vse- 
buje primerljiva določila. 

Valuta razsodbe 

Obveznosti Slovenije v zvezi s katerimkoli dolgovanim zne- 
skom iz Obveznic bodo, ne glede na katerokoli razsodbo v 
valuti (»Valuta razsodbe«), ki niso Ameriški dolarji v primeru 
Obveznic Serije USD ali nemške marke v primeru Obveznic 
Serije DM, izpolnjene, v kolikor bo na Delovni dan po prejemu 
posestnik takega zneska, naloženega v plačilo z razsodbo v 
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Valuti razsodbe, lahko skladno z običajnimi bančnimi 
postopki lahko kupil ameriške dolarje v primeru Obveznic 
Serije USD ali nemške marke v primeru Obveznic Serije DM za 
Valuto razsodbe; če bo tako kupljeni znesek v ameriških 
dolarjih v primeru Obveznic Serije USD ali nemških markah v 
primeru Obveznic Serije DM manjši od prvotno dolgovanega 
takemu posestniku v ameriških dolarjih v primeru Obveznic 
Serije USD ali v nemških markah v primeru Obveznic Serije 
DM, Slovenija pristaja, da bo kot posebno obveznost in ne 
glede na kakršnokoli tako razsodbo, takemu posestniku 
poplačala tako izgubo. 

VI. Seznam definiranih izrazov 

DEFINICIJA 

Agent NFS 
Agent STDF 
Akreditirani institucionalni investitor 
Bančni dan za LIBOR 
Cedel 
Čas objave 
Dan navedbe tečajev 
Datum določitve LIBOR 
Datum evidentiranja 
Datum obvestila 
Datum plačila 
Datum potrditve 
Datum za odgovor 
Datum zamenjave 
Default (Neizpolnjevanje pogodbe) 
Delovni dan 
DM-LIBOR 
Dokončne obveznice 
Določitveni čas 
Euroclear 
Fiskalni agent 
Globalne obveznice 
Globalne obveznice po Predpisu S 
ICC 
Identificirana povezana oseba 
Instrument prenosa 
Instrumenti alternativni udeležbe 
Javno izdana zunanja zadolžitev 
koeficient Serije 2 
Kontrolirana jugoslovanska oseba 
Kreditorji 
Kvalificirani institucionalni kupec 
LIBOR 
Nesodelujoči kreditorji 
Novi finančni sporazum 
Obrestno obdobje 
Obvestilo o ponudbi 
Obvestilo o ponudbi STDF 
Obveznice 
Obveznice Serije 1 
Obveznice Serije 2 
Obveznice Serije DM 
Obveznice Serije USD 
Odstotek zamenjave 
Omejene globalne obveznice 
Oseba ZDA 
Pismo o investiranju 
Ponudba za zamenjavo 
Posojila za refinanciranje 
Predpis S 
Referenčne banke valut 
Referenčne banke za DM 
Referenčne banke v Frankfurtu 
Referenčne banke v New Yorku 
Referenčne banke za USD 
Referenčni vladni vrednostni papir 
Relevantni datum 
Reuterjeva stran ISDA 
Reuterjeva stran LIBO 
Serija 
Sklenitveni agent 

Skrbnik 
Skupni depozitar 
Slovenija 
Slovenska plačila obresti 
Slovenske pravne osebe 
Slovenski davki 
Sodelujoči kreditorji 
Sodelujoči STDF kreditor 
Soglasja 
Sporazum o fiskalnem agentu 
Sporazum o Trade and Deposit Facility 
Sporazum o udeležbi v depozitu 
TEFRA 
TEFRA Neameriške osebe 
Telerate 
USD - LIBOR 
Valuta razsodbe 
Zakon o vrednostnih papirjih 
Zamenjava kvalificiranega tehtanega povprečja 
Zapadli neplačani znesek 
Zapadli neplačani znesek USD 
Zapadli neplačani znesek v DM 
Zastavna pravica 
Zaveza Banke Slovenije 
Združene države 
Zunanja zadolžitev 

Dodatek I 

Seznam Identificiranih povezanih oseb 

CYBENCO TRADING LTD, 2 Sofouli Street, Nicosia, Ciper 
INSTITUT BK, Palmira Toljatija 3, Novi Beograd 
SOUTHMED HOLDING LTD, 2 Sofouli Street, Nicosia, Ciper 
YU KOMERC BK, Jevrejska ul. 7, 11000 Beograd 

Dodatek II 

Oblika Sporazuma o udeležbi v depozitu 

OBLIKA SPORAZUMA O UDELEŽBI V DEPOZITU 

Sklicujemo se na Sporazum o Trade and Deposit Facility z 
dne 20. septembra 1988 (kot je bil spremenjen, dopolnjen ali 
sicer od časa do časa spremenjen, »Sporazum o Trade and 
Deposit Facility«) med Narodno banko Jugoslavije (NBJ) kot 
obligorjem, določenimi drugimi jugoslovanskimi bančnimi 
institucijami, ki so bile od časa do časa pogodbene stranke v 
njem, nejugoslovanskimi bankami in finančnimi institucijami, 
ki so bile od časa do časa pogodbene stranke v njem (»Kredi- 
torji«), Chemical Investment Bank Limited (»CIBL«) kot agen- 
tom za Kreditorje (v tej funkciji »Agent«) in CIBL kot agentom 
za sredstvo in obstoj zavarovanja (collateral agent) (v tej 
funkciji »Agent za sredstvo in obstoj zavarovanja«). Razen če 
so tu definirani drugače, imajo izrazi, definirani v Sporazumu 
o Trade and Deposit Facility in uporabljeni tu, pomen, kot v 
Sporazumu o Trade and Deposit Facility. Ta Sporazum o 
udeležbi v depozitu (kot bo morebiti spremenjen, dopolnjen 
ali sicer od časa do časa spremenjen, »Sporazum o ude- 
ležbi«) med Kreditorji (posamično »Kreditor-prodajalec«, in 
skupno »Kreditorji-prodajalci«), identificiranimi v priloženem 
Seznamu I, Agentom in Novo Ljubljansko banko d.d. (»Udele- 
ženec«), datiran  1995 (»Datum uveljavitve«) 

potrjuje: 

Da so Kreditorji-prodajalci pogodbene stranke v Sporazumu o 
Trade and Deposit Facility, skladno s katerim so Kreditorji- 
prodajalci dali depozite NBJ po pogojih in pod pogoji, nave- 
denimi v Sporazumu o Trade and Deposit Facility; 

Da vsak Kreditor-prodajalec, želi prodati in prenesti na in 
izročiti Udeležencu, in Udeleženec želi kupiti, pridobiti in 
prevzeti od vsakega Kreditorja-prodajalca, nedeljeno subordi- 
nirano »zadnji v vrsti« udeležbeno upravičenje v takem 
odstotku, kot je specificiran v priloženemu Seznamu 1 (ki ne 
bo večji od 9,9%), od vsakega Depozita, neodplačanega po 
Sporazumu o Trade and Deposit Facilitv takega Kreditorja- 
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prodajalca, in je v Seznamu 1 naveden poleg imena Kredi- 
torja-prodajalca; in 

Da ta Sporazum o udeležbi določa pogoje za tako prodajo in 
nakup, in za nadaljnje upravljanje Sporazuma o Trade and 
Deposit Facility in Depozitov Kreditorjev-prodajalcev, s strani 
Kreditorjev-prodajalcev. 

S TEM se TOREJ Kreditorji-prodajalci in Udeleženec dogovo- 
rijo kot sledi: 

1. Prodaja in Nakup udeležbenih upravičenj v Depozitih. 
Vsak Kreditor-prodajalec, bo prodal, prenesel in izročil Udele- 
žencu, in Udeleženec bo kupil, pridobil in vzel od takega 
Kreditorja-prodajalca s prodajo brez regresa, po pogojih in 
pod pogoji tega Sporazuma o udeležbi, nedeljeno subordini- 
rano »zadnji v vrsti« upravičenje v takem odstotku, kot je 
naveden na Seznamu 1 (ki ne bo večji od 9,9%), skupnega 
zneska glavnice vsakega Depozita takega Kreditorja-proda- 
jalca, navedenega poleg imena Kreditorja-prodajalca, na Sez- 
namu 1; vendar pod pogojem, da bo Udeleženčevo udelež- 
beno upravičenje na izvršenih plačilih po vsakem Depozitu 
kot je navedeno v Poglavju 3 spodaj. Udeležbeno upravičenje 
Udeleženca v vsakem takem Depozitu bo nominirano v isti 
valuti kot Depozit. 

2. Postopek nakupa, (a) Udeleženec bo svoje udeležbeno 
upravičenje v vsakem Depozitu vsakega Kreditorja-proda- 
jalca, navedeno poleg imena takega Kreditorja-prodajalca, v 
Seznamu 1, kupil na Datum uveljavitve. 
(b) Udeleženec bo na Datum uveljavitve plačal vsakemu Kredi- 
torju-prodajalcu, v promptno razpoložljivih sredstvih znesek, 
ki bo enak takemu odstotku skupnega zneska glavnice takega 
Depozita takega Kreditorja-prodajalca kot je v zvezi z vsakim 
Depozitom takega Kreditorja-prodajalca, v Seznamu 1 nave- 
den poleg imena takega Kreditorja-prodajalca, skupaj z nato- 
čenimi in neplačanimi obrestmi (vključno z obrestmi na obre- 
sti) po nezamudnih obrestnih merah, navedenih v Sporazumu 
o T rade and Deposit Facility, na tak skupni znesek glavnice do 
Datuma uveljavitve, ki bo naveden v obvestilu, ki ga bo Agent 
poslal takemu Kreditorju-prodajalcu, ne kasneje kot 10 kole- 
sarskih dni pred datumom plačila. Udeleženec bo Kreditorju- 
prodajalcu tako plačilo izvršil na račun, ki ga bo Kreditor- 
prodajalec, navedel v dokumentu, ki bo vseboval pooblastilo 
Agentu, da ta Sporazum o udeležbi podpiše za račun takega 
Kreditorja-prodajalca (ali v obvestilu v taki obliki, ki bo prilo- 
žen podpisanemu Sporazumu o udeležbi v depozitu). 

(c) Plačila Udeleženca v zvezi z vsakim Depozitom, udelež- 
beno upravičenje v katerem kupuje skladno s tem Sporazu- 
mom o udeležbi, bo v isti valuti kot je tista, v kateri je 
nominiran Depozit. 

3. Plačila na Račun Depozitov, (a) Vsak Kreditor-prodajalec 
in Udeleženec se strinjata, da bo kakršnokoli plačilo, ki ga bo 
izvršila NBJ ali drugi v zvezi s katerimkoli Depozitom takega 
Kreditorja-prodajalca, izvršeno na ustrezni Račun plačila v 
korist takega Kreditorja-prodajalca, skladno s Sporazumom o 
Trade and Deposit Facility, in da bo Agent razporedil sredstva 
skladno s Sporazumom o Trade and Deposit Facility. 

(b) Ne glede na določila Poglavja 5.03 Sporazuma o T rade and 
Deposit Facility Udeleženec sprejema in se strinja z dejstvom, 
da ne bo upravičen prejeti nikakršnih plačil na račun katere- 
gakoli Depozita, v katerem kupuje udeležbeno upravičenje 
skladno s tem Sporazumom o udeležbi, dokler ne bo v celoti 
plačano celotno upravičenje kateregakoli Kreditorja-proda- 
jalca, v celotnem znesku glavnice takega Depozita in nateče- 
nih in neplačanih obresti (vključno z obrestmi na obresti) na 
tak Depozit. Vsak Kreditor-prodajalec, da Agentu navodila, 
naj v svojih knjigah evidentira prodajo takega Kreditorja- 
prodajalca Udeležencu nedeljenega subordiniranega »zadnji 
v vrsti« udeležbenega upravičenja v takem Depozitu takega 
Kreditorja-prodajalca skladno s tem Sporazumom o udeležbi 
(in z odstotkom takega udeležbenega upravičenja v vsakem 
takem Depozitu), in da Agentu še navodila, naj v primeru, da 
tak Kreditor-prodajalec, prejme plačilo ali plačila glavnice ali 
obresti po takem Depozitu, katerih znesek, ko je seštet z 

zneskom plačila, prejetim s strani takega Kreditorja-proda- 
jalca, od Udeleženca na račun takega Depozita, presega 
celotno upravičenje takega Kreditorja-prodajalca, v skupnem 
znesku glavnice takega Depozita in v natečenih in neplačanih 
obrestih (vključno z obrestmi na obresti) na tak Depozit, naj 
Agent plača katerikoli presežni znesek, prejet po takem Depo- 
zitu, direktno Udeležencu. 

(c) V primeru, da Agent izvrši katerokoli plačilo Udeležencu 
skladno z gornjim odstavkom (B) in: 

(i) je zahtevano, da katerikoli Kreditor-prodajalec vrne NBJ ali 
plača katerikoli drugi Osebi katerokoli prejšnje plačilo 
takemu Kreditorju-prodajalcu po kateremkoli Depozitu 
takega Kreditorja-prodajalca, v katerem Udeleženec kupuje 
udeležbeno upravičenje skladno s tem Sporazumom o ude- 
ležbi: ali 

(ii) je zaradi kateregakoli razloga zahtevano, da Udeleženec 
vrne tako plačilo NBJ ali plača katerikoli drugi Osebi skladno 
s katerimkoli zakonom o stečaju ali zakonu o nesolventnosti, 
katerokoli klavzulo o razdelitvi v Sporazumu o Trade and 
Deposit Facility ali drugače, 

potem bo Udeleženec na zahtevo poplačal Agentu predhodno 
t plačani znesek takemu Kreditorju-prodajalcu, katerega vra- 

čilo ali plačilo tretji Osebi je zahtevano od Kreditorja-proda- 
jalca, ali bo poplačal znesek, plačan Udeležencu, katerega 
vračilo NBJ ali plačilo katerikoli drugi osebi je zahtevano od 
Udeleženca, kakor pač bo. 

(d) Udeleženec akceptira in se strinja, da je njegova edina 
pravica po tem Sporazumu o udeležbi z ozirom na katerikoli 
Depozit, v katerem kupuje udeležbeno upravičenje, pravica 
dobiti plačila na subordinirani osnovi »zadnji v vrsti« skladno 
s tem Poglavjem 3. Ne glede na predhodno, Udeleženec lahko 
kadarkoli odredi kateremukoli Kreditorju-prodajalcu, da 
odpiše del kateregakoli Depozita, v katerem je Udeleženec 
kupil udeležbeno upravičenje skladno s tem Sporazumom o 
udeležbi, ki ni večji od zneska takega udeležbenega upraviče- 
nja, in v tem primeru bo znesek takega udeležbenega upravi- 
čenja zmanjšan za tak odpisani znesek. 

4. Sprememba Sporazuma o Trade and Deposit Facility- 
Vsak Kreditor-prodajalec si pridržuje pravico, v vsakem pri- 
meru po svoji diskrecijski pravici, brez predhodnega obvestila 
Udeležencu (a) soglašati s spremembo ali umaknitvijo kate- 
rihkoli pogojev Sporazuma o Trade and Deposit Facility, (b) 
soglašati s katerimkoli ukrepom ali opustitvijo ukrepa NBJ ali 
katerekoli druge pogodbene stranke iz Sporazuma o Trade 
and Deposit Facility, če je, in (c) uveljavljati ali se odreči 
uveljavljanju katerihkoli pravic ali pravnih sredstev, ki jil1 

Kreditor-prodajalec ima po Sporazumu o Trade and Deposit 
Facility, vključno z in brez omejitve na pravico, kadarkoli, p o 
svoji presoji (i) razglasiti ali se odreči razglasitvi kateregakoli 
Depozita za zapadlega in plačljivega, ko lahko to stori skladno 
s Sporazumom o Trade and Deposit Facility, ali (ii) uveljavitvi 
ali se odreči uveljavitvi Sporazuma o Trade and Deposit Faci- 
lity. Od Udeleženca ne bo zahtevano nikakršno plačilo in zanj 
ne bo v zvezi s tako spremembo, umaknitvijo, soglasje^ 
uveljavitvijo ali drugim ukrepom nastal nikakršen strošek ali 
obveznost. 

5. Stroški. Udeleženec ne bo obvezan nobenemu KreditorjU' 
prodajalcu poplačati ali kako drugače plačati nikakršnih stro- 
škov ali plačil, ki bi nastali ali ki bi jih tak Kreditor-prodajalec 
ali njegov agent izvršil v zvezi s Sporazumom o Trade and 
Deposit Facility in Depoziti. 

6. Določila, ki se nanašajo na Sporazum o Trade and 
Deposit Facility in Zavarovanje. 

(a) Vsi dokumenti, ki se nanašajo na vsak Depozit katerega' 
koli Kreditorja-prodajalca, v katerem Udeleženec kupuje ude- 
ležbeno upravičenje skladno s tem Sporazumom o udeležbi- 
če so, bodo v posesti Kreditorja-prodajalca ali njegoveg* 
agenta v njegovem imenu; vendar pod pogojem, da bod" 
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dokumenti do višine Udeleženčevega nedeljenega subordini- 
ranega upravičenja v takem Depozitu skladno s Sporazumom 
o udeležbi v posesti Kreditorja-prodajalca ali njegovega 
agenta v korist Udeleženca. 

(b) Ne glede na določila odstavka 6 (a), Udeleženec ne bo 
imel nikakršnega upravičenja v 

(i) kateremkoli premoženju, vzetem kot sredstvo zavarovanja 
za katerikoli drugi depozit ali depozite pri NBJ ali katerokoli 
posojilo ali posojila, dana NBJ s strani kateregakoli Kredi- 
torja-prodajalca; ali 
(ii) kateremkoli premoženju zdaj ali poslej v lasti ali pod 
kontrolo kateregakoli Kreditorja-prodajalca ali njegovega 
agenta, ki je ali lahko postane sredstvo zavarovanja za Depo- 
zite takega Kreditorja-prodajalca zaradi (1) splošnega opisa, 
vsebovanega v katerikoli splošni kreditni pogodbi ali zapisu 
ali pogodbi o vrednostnih papirjih ali drugem dokumentu 
zavarovanja v posesti takega Kreditorja-prodajalca, ali (2) 
kakršnekoli pravice do pobota, protiterjatve, bančne zastavne 
pravice ali česa drugega, 

razen da, v odvisnosti od določil Poglavja 3, če bo tako 
premoženje ali bodo sredstva iz takega premoženja uporab- 
ljena za zmanjšanje Depozitov takega Kreditorja-prodajalca, v 
katerih Udeleženec kupuje udeležbeno upravičenje skladno s 
tem Sporazumom o udeležbi, potem bo Udeleženec upravi- 
čen do deleža v taki uporabi do višine, dovoljene v Poglavju 3. 

7. Delitev plač. Če bo Udeleženec kadarkoli prejel plačilo na 
račun vseh ali dela svojih upravičenj v kateremkoli Depozitu, v 
katerem kupuje udeležbeno upravičenje skladno s Sporazu- 
mom o udeležbi, vključno z in ne omejeno na račun pobota, v 
znesku, ki bo večji od zneska, do katerega je upravičen 
skladno s Poglavjem 3, potem bo Udeleženec v gotovini 
plačal relevantnemu Kreditorju-prodajalcu ali Kreditorjem- 
prodajalcem znesek nad tem. V primeru, da tako plačilo ovira 
pravni postopek ali drugo, bodo narejene ustrezne nadaljnje 
prilagoditve. 

8. Omejitev odgovornosti Agenta in Kreditorjev-prodajai- 
cev. (a) Niti Agent, niti katerikoli od Kreditorjev-prodajalcev 
ne bo odgovoren Udeležencu za kakršnokoli napako v presoji 
ali za katerokoli storjeno ali opuščeno dejanje Agenta ali 
takega Kreditorja-prodajalca ali njegovega agenta, razen za 
veliko malomarnost ali naklep takega Kreditorja-prodajalca. 
Ne da bi omejeval predhodno, lahko Agent ali tak Kreditor- 
prodajalec upošteva nasvet svetovalca kar zadeva pravne 
posle, in na kakršenkoli pisni dokument, za katerega verjame, 
da je avtentičen in pravilen in da ga je podpisala ali poslala 
pristojna in pooblaščena Oseba ali Osebe. 

(b) Niti od Agenta, niti od nobenega Kreditorja-prodajalca ne 
bo zahtevano, naj naredi kakršnokoli poizvedbo v zvezi z NBJ 
ali obveznostjo katerekoli Osebe NBJ ali obvezo katerekoli 
druge Osebe do Kreditorjev-prodajalcev iz Sporazuma o 
Trade and Deposit Facility, ali da preveri lastnino ali knjige in 
evidence NBJ ali katerekoli take druge Osebe. 

(c) Niti Agent, niti kateri od Kreditorjev-prodajalcev ne daje 
nikakšrnih izjav ali jamstev in ne prevzame nobene odgovor- 
nosti za (i) kakršnekoli navedbe, jamstva in izjave, dane v ali v 
zvezi s Sporazumom o Trade and Deposit Facility, (ii) izpolni- 
tev, legalnost, veljavnost, uveljavitev, avtentičnost, zadostnost 
ali vrednost Sporazuma o Trade and Deposit Facility ali kate- 
rekoli druge listine ali dokumenta, ki je predložen skladno z 
njim, (iii) finančno stanje NBJ ali katerekoli pogodbene 
stranke v Sporazumu o Trade and Deposit Faci!ity, ali (iv) 
izpolnitev obveznosti NBJ iz Sporazuma o Trade and Deposit 
Facility ali obveznosti katerekoli druge pogodbene stranke iz 
Sporazuma o Trade and Deposit Facility. 

(d) Niti Agent, niti nobeden od Kreditorjev-prodajalcev ne bo 
obvezan arhivirati ali evidentirati nikakršne dokumentacije v 
*vezi z nobenim od zavarovanj, ali imeti tak arhiv ali evidenco. 

(®) Niti Agent niti nobeden od Kreditorjev-prodajalcev ne bo 
obvezen ali dolžan Udeležencu dati kakršnihkoli bonitetnih ali 

drugih informacij, ki zadevajo stanje, finančno stanje ali posle 
NBJ ali katerekoli pogodbene stranke v Sporazumu o Trade 
and Deposit Facility, ki bi jih lahko dobil Agent ali Kreditor- 
prodajalec ali katerakoli od njegovih afiliacij. 

9. Transferibiinost. (a) Udeleženec se strinja in priznava, da 
Kreditorji-prodajalci lahko udeležbe ali druga upravičenja v 
Depozitih, v katerih Udeleženec kupuje udeležbena upraviče- 
nja skladno s . Sporazumom o udeležbi, prodajo drugim. 
Kakršnakoli prodaja udeležb ali drugih upravičenj (ki pred- 
stavljajo manj kot celotno upravičenje Kreditorja-prodajalca v 

.takih Depozitih) bo na osnovi, ki proporcionalno razdeli ude- 
ležbeno upravičenje Udeleženca v vsakem takem Depozitu 
med zadržano upravičenje takega Kreditorja-prodajalca v 
takem Depozitu in upravičenje v takem Depozitu, prodano 
drugim, in kakršenkoli instrument prenosa ali drug doku- 
ment, ki je dokaz za tako prodajo, bo odražal tako proporci- 
onalno razdelitev. Ne glede na kakršnokoli prodajo udeležb 
ali drugih upravičenj v Depozitih, v katerih Udeleženec kupuje 
udeležbeno upravičenje skladno s Sporazumom o udeležbi, 
Udeleženec ne bo upravičen prejeti nikakršnih plačil na račun 
takih Depozitov, razen kolikor je dovoljeno v Poglavju 3. 
Kreditorji-prodajalci in Udeleženec prav tako priznavajo in se 
strinjajo, da bo kakršnokoli sklicevanje na »Kreditorja-proda- 
jalca« v Poglavju 3 vključevalo takega Kreditorja-prodajalca in 
katerekoli prejemnike kakršnihkoli upravičenj v kateremkoli 
Depozitu takega Kreditorja-prodajalca, v katerih Udeleženec 
kupuje udeležbeno upravičenje skladno s tem Sporazumom o 
udeležbi in katerekoli naslednike ali asignatarje takega Kredi- 
torja-prodajalca. 

(b) Udeleženec izjavlja, da kupuje svoje udeležbeno upravi- 
čenje v vsakem Depozitu za svoj račun in ne z namenom 
kakršnekoli prodaje ali drugačne distribucije. Udeleženec ne 
bo prodal, cediral, izročil ali drugače razpolagal z. ali kreiral 
ali dovolil obstoja kakršnekoli zastavne pravice ali pravice do 
izkupička na prodaji na vseh ali kateremkoli delu svojega 
udeležbenega upravičenja v kateremkoli Depozitu brez pred- 
hodnega pisnega soglasja ustreznega Kreditorja-prodajalca 
(ki soglasja netio nerazumno odklonil). 

10. izjave in soglas|a Udeleženca, (a) Udeleženec izjavlja in 
potrjuje, da je pravno pooblaščen za sklenitev tega Spora- 
zuma o udeležbi. 

(b) Udeleženec potrjuje, da (i) je ta Sporazum o udeležbi 
sklenil na podlagi lastne presoje bonitete NBJ, ali neodvis- 
nega komercialnega odnosa z NBJ, na osnovi takih dokumen- 
tov in informacij, kot jo je imel Udeleženec za ustrezno, 
neodvisno in brez oslanjanja na kateregakoli Kreditorja-pro- 
dajalca, (ii) nobeden od Kreditorjev-prodajalcev Udeležencu 
ni dajal nikakršnih izjav ali jamstev in (iii) nikakršno dejanje, 
storjeno po tem s strani Kreditorja-prodajalca, vključno s 
pregledom stanja NBJ ali katerekoli pogodbene stranke v 
Sporazumu o Trade and Deposit Facility ne bo predstavljalo 
izjave ali jamstva Kreditorja-prodajalca Udeležencu. 

(c) Udeleženec bo še naprej, neodvisno in brez oslanjanja na 
kateregakoli Kreditorja-prodajalca, in na podlagi takih doku- 
mentov in informacij, kot jih bo imel za ustrezne, sam presojal 
in preverjal finančno stanje, boniteto, stanje, status in naravo 
NBJ in katerekoli pogodbene stranke v Sporazumu o Trade 
and Deposit Facility in se bo sam odločal o korakih po tem 
Sporazumu o udeležbi. 

11. Depoziti (escrow) dogovor. Podpis in dostava Spora- 
zuma o udeležbi s strani kateregakoli Kreditorja-prodajalca 
ne bo presedan in ne bo drugače neugodno vplival na pravice 
takega Kreditorja-prodajalca kar zadeva zneske, deponirane 
na depozitnem (escrovv) računu do razrešitve usklajevanja v 
zvezi z lastništvom Depozitov, ki na Seznamu 1 niso navedeni 
poleg imena takega Kreditorja-prodajalca. 

12. Odpoved terjatvam. Vsak Kreditor-prodajalec se z veljav- 
nostjo z Udeleženčevim nakupom udeležbenih upravičenj 
skladno s tem Sporazumom o udeležbi nepreklicno odpove- 
duje kakršnimkoli in vsem terjatvam, ki bi jih imel do katere- 
koli Slovenske pravne osebe iz (kot definirana v nadaljeva- 
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nju), in odvezuje vsako tako osebo od, obveznosti po in v 
zvezi s Sporazumom o Trade and Deposit Facility (drugih od 
vsakršne take obveznosti iz tega Sporazuma o udeležbi). 
»Slovenska pravna oseba« pomeni Ljubljansko banko d.d., 
Kreditno banko Maribor d.d., Slovenijo, Banko Slovenije, 
Novo Ljubljansko banko d.d., Novo Kreditno banko Maribor 
d.d. in vse ostale pravne osebe, ne glede na njihovo obliko, ki 
so v večinski lasti ali drugače kontrolirane s strani Slovenije 
ali Slovenskih pravnih oseb, skupaj z njihovimi vsakokratnimi 
nasledniki v upravičenju. 

13. Izvodi. Ta Sporazum o udeležbi lahko podpiše ena ali več 
pogodbenih strank v njem v poljubnem številu izvodov in vsi 
taki izvodi skupaj konstituirajo eno in isto listino. 

14. Preklici in spremembe; Pravni nasledniki in cesionarji; 
Pristojno pravo. Nobenega od pogojev ali določil tega Spora- 
zuma o udeležbi ni mogoče preklicati, spremeniti, dopolniti 
ali drugače spremeniti z ozirom na kateregakoli Kreditorja- 
prodajalca, razen na podlagi pisnega dokumenta, podpisa- 
nega s strani takega Kreditorja-prodajalca in Udeleženca. Ta 
Sporazum o udeležbi bo obvezujoč za in bo v dobro nasledni- 
kov in cesionarjev pogodbenih strank. Sporazum o udeležbi 
bo v pristojnosti in Sporazum o udeležbi bo razlagan in 
tolmačen skladno z zakoni države Nevv York. 

V POTRDITEV GORNJEGA so pogodbene stranke v tem 
Sporazumu o udeležbi odredile njegov podpis In dostavo s 
strani svojih pooblaičenih vodilnih uslužbencev na datum, 
ki je prej napisan zgoraj. 

(SEZNAM KREDITORJEV 
PRODAJALCEV) 

Ime: 
Funkcija: Pooblaščenec 

NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d. d. 

Ime: 
Funkcija: 

CHEMICAL INVESTMENT BANK 
LIMITED, 
kot Agent 

Ime: 
Funkcija: 

SEZNAM 1 

K SPORAZUMU O UDELEŽBI V ZVEZI S SPORAZUMOM O 
TRADE AND DEPOSIT FACILITYZ DNE 20. SEPTEMBRA 1988 

MED 

NARODNO BANKO JUGOSLAVIJE, DOLOČENIMI DRUGIMI 
JUGOSLOVANSKIMI BANČNIMI INSTITUCIJAMI, POGODBE- 
NIMI STRANKAMI, NEJUGOSLOVANSKIMI BANKAMI IN 
FINANČNIMI INSTITUCIJAMI, POGODBENIMI STRANKAMI, IN 
CHEMICAL INVESTMENT BANK LIMITED KOT AGENTOM IN 
AGENTOM ZA SREDSTVO IN OBSTOJ ZAVAROVANJA TER- 
JATEV (COLLATERAL AGENTOM) 

Ime in na- 
slov Kre- 
ditorja- 
proda- 
jalca 

Skupni zne- 
sek glavnice 
Depozita(ov) 
v posesti 
Kreditorja- 
prodajalca 

Številke De- 
pozita(ov) v 
posesti Kre- 
ditorja-pro- 
dajalca 

Odstotek 
upravičenja, 
kupljen s 
strani Udele- 
ženca* 

Znesek 
glavnice 
Udele- 
žen čevega 
upravičenja 

Dodatek III 

Oblika Zaveze Banke Slovenije 

Banka Slovenije 
Posestnikom Obveznic Republike Slovenije z gibljivo 
obrestno mero in obročnim odplačevanjem z zapadlostjo leta 
2006 

[Datum]  

Spoštovani, 
1. Sklicujemo se na Obveznice Republike Slovenije (»Slove- 
nija«) z gibljivo obrestno mero in obročnim odplačevanjem z 
zapadlostjo leta 2006 (»Obveznice«), Tu uporabljeni izrazi, 
pisani z veliko začetnico, imajo pomen, kot je določen v 
Pogojih Obveznic. 

2. To je izjava, s katero potrjujemo, da je transferibilnost 
Tolarja kar zadeva prosto izvrševanje plačil, ki predstavljajo 
transakcije na tekočem računu z drugimi deželami, zagotov- 
ljena s členoma 2 in 19 slovenskega Deviznega zakona 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 1-19/1). Ta zakon sicer daje 
v določilih 64. člena pooblastilo za začasno omejitev določe- 
nih plačil s posebnimi pravnimi akti Vlade. Vendar pa zakon s 
1. odstavkom istega člena izključuje plačila, dolgovana po 
kreditih, garancijah in mednarodnih konvencijah; s tem je 
zadeva garancije za transfer pravno pokrita. Transferja za 
Republiko Slovenijo skladno s 23. členom gornjega zakona 
izvršuje Banka Slovenije. 

3. Pravni status, njene naloge in obveznosti Banke Slovenije 
so določene z Zakonom o Banki Slovenije (Uradni list Repu- 
blike Slovenije št. 1-19/1). Prvi odstavek 2. člena tega zakona 
določa, da je prva naloga Banke zagotavljati stabilnost tolarja 
in splošno eksterno likvidnost. 

4. S tem izjavljamo, z ozirom na gornjo zakonsko podlago, da 
je transferibilnost odplačil dolga tujim kreditorjem zagotov- 
ljena. Banka Slovenije se s tem v funkciji Centralne banke 
Republike Slovenije nepreklicno strinja in obvezuje do 
posestnikov Obveznic od časa do časa Sloveniji omogočiti, 
po prejemu tolarske protivrednosti s strani Slovenije, v taki 
vrednosti in po takratnem tečaju zadovoljiti v ameriških dolar- 
jih ali nemških markah, kar bo ustrezalo, vsako obvezo Slove- 
nije iz Obveznic (ali katerekoli razsodbe kateregakoli sodišča 
v zvezi z njimi) in plačati tako dolgovane zneske, v vsakem 
primeru kot in ko bodo ti plačljivi po pogojih Obveznic. 

5. Določila - in - Pogojev Obveznic Serije USD se nanašajo 
na to zavezo mutatis mutandis kot se nanaša na Obveznice 
Serije USD, in določila - in - Pogojev Obveznic Serije DM se 
nanašajo na to zavezo mutatis mutandis kot se nanaša na 
Obveznice Serije DM.' 

S spoštovanjem, 
Guverner za in v imenu Banke Slovenije 

* Ne večji od 9,9%. 1 To so deli oblike Pogojev Obveznic, ki se nanašajo na 

pristojno pravo oziroma suvereno imuniteto/jurisdikcijo. 
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Naslovi za Slovenijo, Skienitvenega agenta 
in Fiskalnega agenta 

Republika Slovenija: Ministrstvo za finance Republike Slovenije 
Župančičeva 3 
61000 Ljubljana, Slovenija 
V roke: dr. Mojmir Mrak 
Telefon: 386 61 1785 211 
Faks: 386 61 214 640 

Sklenitveni Agent: Chemical Bank 
270 Park Avenue 
New York, New York 100 17 
V roke: Robert Gyenge/ Helena Lenac 
Telefon: 212-270-4896/7259 
Faks: 212-270-7052 

Chemical Bank 
Trinity Tovver 
9 Thomas More Street 
London, England E1 9YT 
V roke: Suzan Evans in Cathie Burgess 
Tel.: 44-171-777- 
Fax: 44-171-2360 

Fiskalni agent: Soci6t6 Generale Bank and Trust 
(Luxembourg) 
11 Avenue Emile 
Reuter 
Luxembourg 2920 
V roke: Michael Becker/Danielle Brique 
Telefon: 352 4793 11292/11312 
Faks: 352 4711 34 

Opomba: 
sledi besedilo v angleškem jeziku 

Zamenjava 

Obveznic z gibljivo obrestno mero in obročnim 
odplačevanjem z zapadlostjo leta 2006 

(ki se izdajo v serijah) 

za 

Posojila za refinanciranje iz Novega finančnega 
sporazuma iz leta 1988 

Obvestilo o ponudbi 

Pogoji Ponudbe za zamenjavo, dane na podlagi tega Obve- 
stila o ponudbi, so opisani v Informativnem memorandumu z 
dne 30. novembra 1995, ki je bil predhodno razdeljen Kredi- 
torjem. To Obvestilo o ponudbi ne vsebuje popolne informa- 
cije o Ponudbi za zamenjavo. Kreditorje naprošamo, da si 
Informativni memorandum preberejo v celoti. 

Tu opisana Ponudba za zamenjavo je dana samo Kreditor- 
jem, ki niso Identificirane povezane osebe ali Kontrolirane 
jugoslovanske osebe (oboje kot definirane v Informativnem 
memorandumu) in je dana samo za Posojila za refinancira- 
nje ali njihove dele, ki niso posedovana za račun Identifici- 
ranih povezanih oseb ali Kontroliranih jugoslovanskih oseb. 

OPOZORILO KREDITORJEM 

Obveznice, ki bodo izdane v zvezi s tu opisano Ponudbo za 
?amenjavo podležejo pomembnim transfernim restrikcijam, 
•n oblika in valuta Obveznic bosta odvisni od lokacije in 
karakteristik Sodelujočih kreditorjev, ki jim bodo Obveznice 
'zdane, deloma na podlagi restrikcij, vsebovanih v davčni in 
zakonodaji Združenih držav o vrednostnih papirjih. Trans- 
'erne restrikcije in predpisi, ki urejajo obliko in valuto Obvez- 

nic, so opisani v Informativnem memorandumu pod »Obve- 
stilo Kreditorjem«. 

Vsak Kreditor se zaveda, da nobena oseba, razen tistih, ki jih 
vsebujeta to Obvestilo o ponudbi in Informativni memoran- 
dum, ni pooblaščena za dajanje kakršnihkoli informacij ali 
kakršnihkoli izjav v zvezi s Slovenijo ali Obveznicami, in da se 
v primeru, da so te dane, takih drugih informacij ali izjav ne 
sme jemati kot danih s pooblastilom Slovenije. Nepooblaš- 
čeno je razdeljevanje tega Obvestila o ponudbi in Informativ- 
nega memoranduma katerikoli ,Osebi ZDA ali katerikoli osebi 
v Združenih državah, razen kvalificiranemu institucionalnemu 
kupcu ali akreditiranemu institucionalnemu investitorju ali 
tistim osebam, če sploh so, ki so angažirane za svetovanje 
katerikoli taki osebi v zvezi s tem Obvestilom o ponudbi in 
Informativnim memorandumom. Prepovedana je kakršnakoli 
objava njegove vsebine brez predhodnega pisnega soglasja 
Slovenije. 

Udeležba Kreditorja v Ponudbi za zamenjavo ima lahko za 
takega Kreditorja računovodske, davčne in regulatorne posle- 
dice. Niti Ponudba za zamenjavo, niti Informativni memoran- 
dum ne obravnavata teh posledic, ki so lahko v različnih 
jurisdikcijah različne, in vsak Kreditor naj se o teh zadevah 
posvetuje s svojim računovodskimi, davčnimi in pravnimi 
svetovalci. 

Ponudbe in prodaja Obveznic v prinosniški obliki, nominira- 
nih v nemških markah, podležejo omejitvam na podlagi 
TEFRA. Posledično to Obvestilo o ponudbi ne predstavlja 
ponudbe takih Obveznic nobeni Osebi ZDA, niti nobeni osebi 
v Združenih državah, razen podružnici finančne institucije 
ZDA v tujini. Obveznice v prinosniški obliki, nominirane v 
nemških markah, bodo izdane samo TEFRA Neameriškim 
osebam, ki izpolnjujejo pogoje, navedene tu in v Informativ- 
nem memorandumu, in vsak Sodelujoči kreditor, ki ni TEFRA 
Neameriška oseba in pogojev ne izpolnjuje, bo moral vzeti 
Obveznice v registrirani obliki, nominirane v ameriških do- 
larjih. 

Zamenjava Obveznic z gibljivo obrestno mero in obročnim 
odplačevanjem z zapadlostjo leta 2006 

za 

del neodplačanih Posojil za refinanciranje iz Novega 
finančnega sporazuma iz leta 1988 

Republika Slovenija (»Slovenija«) s tem daje obvezujočo 
ponudbo, po pogojih in pod pogoji, navedenimi v tem Obve- 
stilu o ponudbi in v Informativnem memorandumu z dne 30. 
novembra 1995 (»Informativni memorandum«), kopija kate- 
rega je priložena, in ki je del tega s sklicevanjem nanj, za 
zamenjavo svojih Obveznic z gibljivo obrestno mero in obroč- 
nim odplačevanjem z zapadlostjo leta 2006, ki bodo izdane v 
serijah (.Obveznice'), za del neodplačanih Posojil za refinan- 
ciranje iz Novega finančnega sporazuma (»Novi finančni spo- 
razum«) z dne 20. septembra 1988 med Narodno banko Jugo- 
slavije. določenimi drugimi jugoslovanskimi bančnimi institu- 
cijami, bivšo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo 
kot Garantom, tam identificiranimi Kreditorji in Chemical 
Investment Bank Limited kot Agentom, v zneskih, navedenih 
tu in v Informativnem memorandumu. Z veliko začetnico 
pisani izrazi v tem Obvestilu o ponudbi, ki niso posebej 
definirani, imajo odgovarjajoči pomen, kot jim je dodeljen v 
Informativnem memorandumu. 

I. Povzetek Ponudbe za zamenjavo 

Povzetek v nadaljevanju ni popoln in se kot tak kvalificira s 
sklicevanjem na podrobnejše informacije, ki so v Informativ- 
nem memorandumu, ki vsebuje popolne pogoje Ponudbe za 
zamenjavo. 

Na Datum zamenjave (kot je definiran tu), ki bo po pričakova- 
njih na ali okrog , 1996, bo Slovenija izdala Obveznice v 
zneskih in Serijah, navedenih spodaj in v Informativnem 
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memorandumu, vsakemu Sodelujočemu kreditorju, ki 
veljavno ponuja del svojih Posojil za refinanciranje v zame- 
njavo skladno s tu navedenimi postopki. Sodelujoči kreditorji, 
ki želijo zamenjati del svojih Posojil za refinanciranje za 
Obveznice, morajo postopati skladno s postopki, opisanimi tu 
pod »Postopki za sprejetje Ponudbe za zamenjavo«, vključno 
z dostavo tu opisanih dokumentov Sklenitvenemu agentu ne 
kasneje kot   1996. 

Sodelujoči kreditor sme ponuditi del kateregakoli Posojila za 
refinanciranje, evidentiranega v knjigah in evidencah Agenta 
NFS na njegovo ime ob 17:00 po londonskem času na dan 
 1996 (»Datum evidentiranja«), ali katerokoli Posojilo 
za refinanciranje, za evidentiranje asignacije katerega so bili 
vsi pogoji izpolnjeni na Datum evidentiranja pred 17:00 po 
londonskem času. Za namene tega Obvestila o ponudbi se bo 
o takem Posojilu za refinanciranje govorilo kot o »evidentira- 
nem« pri relevantnem Sodelujočem kreditorju na Datum evi- 
dentiranja. , 

Vsak Sodelujoči kreditor bo upravičen zamenjati del neodpla- 
čane glavnice vsakega Posojila za refinanciranje v posesti 
takega Sodelujočega kreditorja za Obveznice, ki bo določen, 
kot sledi: 

(i) znesek glavnice, enak odstotku, ki ne bo večji od 18%, ki jo 
bo tak Sodelujoči kreditor izbral (»Odstotek zamenjave«) od 
nezapadlih obrokov glavnice takega Posojila za refinancira- 
nje, bo zamenjan za enak znesek glavnice Obveznic (»Obvez- 
nice Serije 1«), in 

(ii) dodatni znesek glavnice takega Posojila za refinanciranje 
bo zamenjan za ekvivalentni znesek glavnice Obveznic ločene 
serije (»Obveznice Serije 2«), v vsakem primeru bo znesek 
glavnice enak zmnožku (a) Odstotka zamenjave zneska 
zapadle in neplačane glavnice na Datum zamenjave in nateče- 
nih in neplačanih obresti do Datuma zamenjave po takem . 
Posojilu za refinanciranje (vključno z obrestmi na obresti) po 
nekazenskih obrestnih merah, navedenih v Novem finančnem 
sporazumu, določenega na način, naveden v Informativnem 
memorandumu (»Zapadli neplačani znesek« za tako Posojilo 
za refinanciranje) in (b) koeficienta, določenega tako, da bo 
sedanja vrednost predvidenih obrokov odplačil na take 
Obveznice Serije 2 na Datum zamenjave določena na način, 
naveden v Informativnem memorandumu, enaka Zapadlemu 
neplačanemu znesku za tako Posojilo za refinanciranje. 

Samo glavnico Posojil za refinanciranje (in ne tudi obresti 
nanje) je mogoče zamenjati za Obveznice. Zato Kreditorji, ki 
posedujejo samo obresti na Posojila za refinanciranje, ne 
bodo upravičeni sodelovati v zamenjavi. Del glavnice vsakega 
Posojila za refinanciranje, ki se zamenja za Obveznice, bo 
takoj po zamenjavi ugasnjen. 

Sodelujočim kreditorjem, ki niso TEFRA Neameriške osebe, 
nominirane v ameriških dolarjih. 

Zamenjava Obveznic za dele Posojil za refinanciranje na 
osnovi Ponudbe za zamenjavo bo predstavljala »Zamenjavo 
kvalificiranega tehtanega povprečja«, kot je definirana v 
Novem finančnem sporazumu. 

Obveznice bodo prinašale obresti po gibljivi obrestni meri, 
enaki šestmesečnemu LIBOR za ameriške dolarje ali nemške 
marke, kar pač bo, plus 13/16% letno. Obresti na Obveznice 
bodo plačljive za nazaj šest mesecev po Datumu zamenjave in 
vsakih šest mesecev po tem ob zapadlosti ali poplačilu (ali, če 
katerikoli tak dan ni delovni dan, na naslednji delovni dan, 
razen če bi naslednji delovni dan padel v naslednji koledarski 
mesec, ko bodo obresti plačljive na neposredno predhodni 
delovni dan) (vsak »Datum plačila«). 

Marža nad LIBOR bo na Obveznice Serije 2 določena 
ponovno na prvi Datum plačila z namenom, da bo po taki 
ponovni določitvi tržna vrednost Obveznic Serije 2 na tak 
Datum plačila, določena na način, opisan v Informativnem 
memorandumu, enaka skupnemu znesku Zapadlih neplača- 
nih zneskov za vsa Posojila za refinanciranje, ki so predmet 
zamenjave, pri čemer bo maksimalno povišanje marže 0,70%. 

Glavnica obveznic bo plačljiva v enakih obrokih na vsak 
Datum plačila, z začetkom na prvi Datum plačila. Navedeni 
zadnji datum zapadlosti Obveznic bo 27. december 2006. 
Slovenija bo imela pravico (ne pa tudi obveze) poplačati 
katerokoli ali vse Obveznice Serije 2 na katerikoli Datum 
plačila do in vključno s tretjim Datumom plačila, ob vsaj 30. 
dnevni najavi, dani na način, opisan v Informativnem memo- 
randumu, po ceni poplačila, izraženi kot odstotku njenega 
zneska glavnice, enakega Zapadlemu neplačanemu znesku, 
deljenemu z začetnim zneskom glavnice Obveznic Serije 2, 
plus natečene in neplačane obresti do dneva poplačila. Slove- 
nija bo imela pravico poplačati katerokoli ali vse Obveznice 
na katerikoli Datum plačila (ali na katerikoli Datum plačila po 
tretjdm Datumu plačila v primeru Obveznic Serije 2) ob vsaj 
30-dnevni najavi, dani na način, opisan v Informativnemu, 
memorandumu, po ceni poplačila al pari plus natečene in 
neplačane obresti do dneva poplačila. 

Obveznice ne bodo registrirane po ameriškem Zakonu o vred- 
nostnih papirjih iz leta 1933 (»Zakon o vrednostnih papirjih«). 
Obveznice, nominirane v ameriških dolarjih, bodo izdane kot 
globalne Obveznice v polno registrirani obliki brez kuponov. 
Obveznice, nominirane v nemških markah, bodo izdane kot 
globalne Obveznice v prinosniški obliki brez kuponov. Glo- 
balne obveznice bodo deponirane pri Skupnem depozitarju 
za račun Euroclear in Cedel, ali pri Skrbniku, kot je opisano v 
Informativnem memorandumu. Obveznice bodo prenosljive 
samo skladno z restrikcijami, navedenimi pod »Obvestilo kre- 
ditorjem« v Informativnem memorandumu in v Sporazumu o 
fiskalnem agentu. 

Dan bo zahtevek za kotacijo Obveznic na Luxemburški borzi. 

Parlament Republike Slovenije je dal soglasje k Ponudbi za 
zamenjavo skladno s svojim (Sklep št z dne ,1996)- 
Ponudba za zamenjavo podleže zadostitvi pogojem, navede- 
nim v Poglavju IV. F Informativnega memoranduma. Ponudba 
za zamenjavo bo v pristojnosti zakonov države New York. 0» 
času konsumacije Ponudbe za zamenjavo bo Slovenija Skle- 
nitvenemu agentu dostavila določena pravna mnenja, potrdila 
(ki bodo vsebovala izjave in zagotovila, običajna za vrsto 
ponudbe, kot je s tem dana) in druge običajne dokumente, v 
vsakem primeru, kot bo preudarno zahteval Sklenitveni agent 
pred Datumom potrditve. 

Sklenitveni agent za Ponudbo za zamenjavo bo Chemical 
Bank (»Sklenitveni agent«), Vpraianja v zvezi s tem Obvesti- 
lom o ponudbi (vključno kar se tiče skladnosti s postopki' 
opisanimi v tem Obvestilu o ponudbi pod »Postopki 
sprejetje Ponudbe za zamenjavo«) ali informativnim memO" 
randumom naslovite na Ministrstvo za finance Republik* 
Slovenije ali na Sklenitvenega agenta, in zahtevke 

Ponudba za zamenjavo je dana samo Kreditorjem (»Sodelu- 
joči kreditorji«), ki (i) niso Identificirane povezane osebe ali 
Kontrolirane jugoslovanske osebe in (ii) kar se tiče posa- 
meznih Posojil za refinanciranje (ali njihovih delov), teh 
Posojil za refinanciranje (ali njihovih delov) ne posedujejo 
za račun Identificiranih povezanih oseb ali Kontroliranih 
jugoslovanskih oseb. Kreditorji, ki želijo sprejeti Ponudbo za 
zamenjavo, morajo dati potrdilo v tu opisani obliki, da so 
Sodelujoči kreditorji, da bodo v zamenjavo prejeli Obveznice. 
Sklicuje se na Poglavje IV. B Informativnega memoranduma, 
za opis katerega so Kreditorji Sodelujoči kreditorji za namene 
Ponudbe za zamenjavo. 

Glavnica Posojil za refinanciranje, nominiranih v ameriških 
dolarjih, bo zamenjana za Obveznice, nominirane v ameriških 
dolarjih, in glavnica Posojil za refinanciranje, nominiranih v 
nemških markah, bo zamenjana za Obveznice, nominirane v 
nemških markah. Glavnica posojil za refinanciranje, nomini- 
ranih v drugih valutah, bo zamenjana za Obveznice, nomini- 
rane v ameriških dolarjih ali nemških markah, kot bo izbral 
vsak Sodelujoči kreditor, na osnovi tečajev za konverzijo, 
določenih na način, specificiran v Informativnem memoran- 
dumu. Ne glede na predhodno bodo vse Obveznice, izdane 
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dodatne kopije tega Obvestila o ponudbi, Informativnega 
memoranduma ali tem priloženih dokumentov naslovite na 
Sklenitvenega agenta, v vsakem primeru na odgovarjajoče 
naslove, navedene na koncu Informativnega memoran- 
duma. Dodatno k temu bodo kopije tega Obvestila o ponudbi, 
Informativnega memoranduma in drugih dokumentov, ki so s 
tema predmet distribucije, na voljo za vpogled ali kopiranje 
med običajnim delovnim časom Sklenitvenega agenta na 
naslovih Sklenitvenega agenta, navedenih na koncu Informa- 
tivnega memoranduma. 

Kot sklenitveni agent bo Chemical Bank opravljala tehnične in 
administrativne naloge v zvezi z administracijo zamenjave, ki 
so v tem Obvestilu o ponudbi in v Informativnem memoran- 
dumu posebej navedene za Sklenitvenega agenta. Sklenitveni 
agent se sme posvetovati s pravnim svetovalcem in drugimi 
svetovalci, ki jih je izbral, in ne bo odgovoren za nobeno v 
dobri veri storjeno ali opuščeno dejanje skladno z nasvetom 
takega svetovalca ali svetovalcev. 

Sklenitveni agent se ne bo štel za agenta, zaupnika ali fiduci- 
arja Slovenije, Kreditorjev ali katerekoli druge osebe po tem 
Obvestilu o ponudbi ali Informativnem memorandumu, razen 
v kolikor ni izrecno drugače določeno v tem Obvestilu o 
ponudbi ali v Informativnem memorandumu. Niti Sklenitveni 
agent, niti katerikoli od njegovih direktorjev, vodilnih usluž- 
bencev, agentov, zaposlenih ali afiliacij ne bo odgovoren za 
nobeno dejanje, storjeno v zvezi s Ponudbo za zamenjavo, 
razen če je to posledica njegove ali njihove velike malomarno- 
sti ali napačnega ravnanja. 

II. Terminski načrt zamenjave 

Terminski načrt bo za Ponudbo za zamenjavo naslednji, razen 
v kolikor Kreditorjem ne bo sporočeno drugače: 

Datum Dogodek 

 ,1996 
Datum obvestila - Obvesti- 
lo o ponudbi poslano So- 
delujočim kreditorjem. 

 ,1996 Datum evidentiranja. Agent 
NFS ne bo evidentiral asig- 
nacij Posojil za refinancira- 
nje med Datumom eviden- 
tiranja in Datumom zame- 
njave. 

 ,1996 Datum za odgovor - Kredi- 
torji, ki želijo ponuditi del 
svojih Posojil za refinanci- 
ranje v zamenjavo morajo 
dostaviti Sklenitvenemu 
agentu podpisani Instru- 
ment prenosa in Navodila 
za dostavo Obveznic (v 
obliki, kot je priložena), da- 
ti izjavo o svojem statusu 
kot Sodelujočih kreditorjih 
(v obliki, kot je priložena), 
in če je potrebno, izbrati 
valuto svojih Obveznic. 

 , 1996 Datum potrditve - Skleni- 
tveni agent bo Kreditorje 
obvestil o Datumu zame- 
njave, ki bo vsaj 22 dni po 
Datumu potrditve, in je pri- 
čakovati, da bo to datum, 
naveden spodaj. 

Približno 20 dni pred Datu- 
mom zamenjave 

Določen bo znesek glavni- 
ce Obveznic Serije 2 na os- 
novi donosa na Referenčne 
vladne vrednostne papirje 
ob 11:00 po newyorškem 
času (za Obveznice v ame- 
riških dolarjih) ali frankfurt- 

skem času (za Obveznice v 
nemških markah). Določe- 
ni bodo tečaji za konverzijo 
Posojil za refinanciranje, ki 
niso nominirana v ameri- 
ških dolarjih ali nemških 
markah na podlagi pov- 
prečja ponudb terminskih 
(forvvard) tečajev za tran- 
sakcije s poravnavo z valu- 
to na Datum zamenjave, 
ponujenih s strani Refe- 
renčnih bank valut ob 
11:00 po londonskem času, 
(ali takem drugem času, 
kot je opisan v Informativ- 
nem memorandumu) na 
dvajseti dan pred Datu- 
mom zamenjave (ali, če tak 
dan ni Dan navedbe teča- 
jev, na neposredno pred- 
hodni Dan navedbe teča- 
jev). 

10 delovnih dni pred Datu- 
mom zamenjave 

Sklenitveni agent bo obve- 
stil vsakega Sodelujočega 
kreditorja o znesku glavni- 
ce Obveznic, ki mu bodo 
izdane. 

Datum zamenjave (pričaku- 
je se, da bo  ,1996 

Sodelujočim kreditorjem, 
ki so dostavili podpisane 
Instrumente prenosa, Na- 
vodila za dostavo Obveznic 
in potrdila o Sodelujočem 
kreditorju, bodo izdane 
Obveznice. 

III. Postopki za"8prejetje Ponudbe za zamenjavo 

Sodelujoči kreditorji, ki želijo sprejeti Ponudbo za zamenjavo, 
morajo postopati skladno s spodaj navedenimi postopki. 
Vsako odstopanje od postopanja skladno s takimi postopki 
ima lahko za posledico zavrnitev relevantne ponudbe (razen 
v primeru takega odstopanja, ki je korigirano pred Datumom 
za odgovor), in v tem primeru Kreditor-ponudnik ne bo 
prejel v zameno Obveznic. 

1. Vsak Sodelujoči kreditor mora Sklenitvenemu agentu 
dostaviti enega ali več izpolnjenih in podpisanih Instrumentov 
prenosa v obliki, priloženi kot Dodatek A, z navedbo nasled- 
njih informacij v zvezi z vsakim Instrumentom prenosa: 

a) Ime in naslov Sodelujočega kreditorja. 

b) Številka zaključnice in znesek glavnice vsakega Posojila za 
refinanciranje (ali njegovega dela), ki se jo izključi iz številk 
zaključnic in zneskov glavnice Posojil za refinanciranje (ali 
njihovih delov), evidentiranih pri takem Sodelujočem kredi- 
torju na Datum evidentiranja, ki so navedene v Seznamu 1 k 
takemu Instrumentu prenosa (navede se jo v Seznamu 2 k 
takemu Instrumentu prenosa). Sklenitveni agent je za vsakega 
Sodelujočega kreditorja pripravil Seznam 1 k takemu Instru- 
mentu prenosa (ki je priložen k takemu Instrumentu prenosa), 
ki navaja številko zaključnice in znesek glavnice vsakega 
Posojila za refinanciranje (ali njegovega dela), ki je evidenti- 
ran pri takem Sodelujočem kreditorju na dan , 1996. 
Sklenitveni agent bo vsakemu Sodelujočemu kreditorju 
poslal, ne kasneje kot sedem Delovnih dni pred Datumom za 
odgovor, revidirani Seznam 1 k takemu Instrumentu prenosa, 
v katerem bosta navedena številka zaključnice in znesek glav- 
nice vsakega Posojila za refinanciranje (ali njegovega deia), 
evidentiranega pri takem Sodelujočem kreditorju na Datum 
evidentiranja. V primeru, da bo tak Sodelujoči kreditor dvo- 
mil, da je originalni Seznam 1 ali revidirani Seznam 1, ki ju je 
pripravil Sklenitveni agent, popoln ali sicer točen, mora tak 
Sodelujoči kreditor obvestiti Sklenitvenega agenta takoj, ko je 
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mogoče, s telefaksom (s potrditvijo po telefonu) na njegovo 
številko telefaksa v Londonu, navedeno na koncu Informativ- 
nega memoranduma. V primeru, da nobeden od Sodelujočih 
kreditorjev ni dal takega obvestila Sklenitvenemu agentu v 
roku štirih Delovnih dni po tem, ko je Sklenitveni agent poslal 
revidirani Seznam 1, potem se bo razumelo, da je revidirani 
Seznam 1 popoln in točen za vse namene Ponudbe za zame- 
njavo. Vsak Instrument prenosa, ki ga bo tik Sodelujoči 
kreditor dostavil, mora vsebovati revidirani Seznam 1, in Sez- 
nam 2 in Seznam 3 k takemu Instrumentu prenosa morata biti 
izpolnjena s sklicevanjem na revidirani Seznam 1. Po prejemu 
takega Instrumenta prenosa bo Sklenitveni agent določil 
skupni znesek glavnice Posojil za refinanciranje, zamenjane 
na podlagi takega Instrumenta prenosa tako, da bo odštel 
skupni znesek glavnice Posojil za refinanciranje, navedenih v 
Seznamu 2 k takemu Instrumentu prenosa, če bo, od skup- 
nega zneska Posojil za refinanciranje, navedenih v revidira- 
nem Seznamu 1 k takemu Instrumentu prenosa. Določitev 
takih zneskov s strani Sklenitvenega agenta bo, v odsotnosti 
očitne napake, dokončna in zavezujoča za vse udeležence. 
Vsako Posojilo za refinanciranje, ki bo navedeno v Seznamu 2 
k takemu Instrumentu prenosa, ne bo zamenjano na podlagi 
takega Instrumenta prenosa. 

c) Odstotek zamenjave za vsako tako Posojilo za refinancira- 
nje (ali njegov del), navedeno v Seznamu 1 k takemu Instru- 
mentu prenosa, in ne izključeno iz takega Instrumenta pre- 
nosa s sklicevanjem na Seznam 2 k takemu Instrumentu 
prenosa, ki se razume, da bo 18%, razen če ne bo v Seznamu 
3 k takemu Instrumentu prenosa za tako Posojilo za refinanci- 
ranje (ali njegov del) navedeno drugače (vnesti v Seznam 3 k 
takemu Instrumentu prenosa). 

d) Če se tak Sodelujoči kreditor, ali v primeru Obveznic Serije 
USD, filiala ali poslovna enota Sodelujočega kreditorja, v 
Instrumentu prenosa določena za prevzemnika Obveznic, 
kvalificira za pridobitev udeležbenega upravičenja na Glo- 
balni obveznici po Predpisu S skladno s postopki pod »Obve- 
stilo Kreditorjem« v Informativnem memorandumu in to želi, 
označi okence, poimenovano »Predpis S« pod podpisno črto 
v takem Instrumentu prenosa.. Tisti Sodelujoči kreditor, ki ne 
bo označil tega okenca, bo moral vzeti Obveznice, nomini- 
rane v ameriških dolarjih, v obliki upravičenj na Omejenih 
globalnih obveznicah za Obveznice Serije USD-1 in Obvez- 
nice Serije USD-2. 

e) Če tak Sodelujoči kreditor (i) ponuja Posojilo za refinanci- 
ranje (ali njegov del), nominirano v valuti, ki niso ameriški 
dolarji, (ii) je odkljukal okence, ki zadeva Predpis S, opisano v 
odstavku (d) zgoraj, (iii) ponuja Posojilo za refinanciranje (ali 
njegov del), (A) nominirano v nemških markah, ali (B) nomini- 
rano v valuti, ki niso nemške marke ali ameriški dolarji in želi 
prejeti Obveznice Serije DM v zameno, in (iv) se kvalificira za 
podpis in dostavo izjave glede statusa beneficiarja zadevnih 
Obveznic kot TEFRA Neameriške osebe Sklenitvenemu 
agentu, kot opisano v 3. odstavku spodaj, označi okence, 
poimenovano »TEFRA Neameriška oseba« pod podpisno črto 
v takem Instrumentu prenosa. Tisti Sodelujoči kreditor, ki ne 
označi tega okenca in ne dostavi take izjave, bo moral vzeti 
Obveznice, nominirane v ameriških dolarjih, v obliki upravi- 
čenj na Globalnih obveznicah po Predpisu S (če je označeno 
okence iz odstavka /d/ zgoraj) aH na Omejenih globalnih 
obveznicah (če to okence ni odkljukano) za Obveznice Serije 
USD-1 in Obveznice Serije USD-2. 

f) Navodila za dostavo Obveznic, pod podpisno črto v takem 
Instrumentu prenosa, vključno z: 

(i) V primeru, da je tak Sodelujoči kreditor v takem Instru- 
mentu prenosa označil okence, ki se nanaša na Predpis S, kot 
je opisano v odstavku (d) zgoraj, z računom pri Euroclear ali 
Cedel, v dobro katerega naj se Obveznice knjižijo. Za vse 
Obveznice, ki jih določena Navodila za dostavo Obveznic 
pokrivajo, se sme navesti en sam račun. 

(ii) V primeru, da tak Sodelujoči kreditor v takem Instrumentu 
prenosa ni odkljukal okenca, ki se nanaša na Predpis S, kot je 
opisano v odstavku (d) zgoraj, z navodili za plačilo za zadevne 

Obveznice za plačila, ki jih bo izvršil Skrbnik. Za vse Obvez- 
nice, ki jih določena Navodila za dostavo Obveznic pokrivajo, 
se sme navesti en sam sklop navodil za plačilo. 

2. Vsak Sodelujoči kreditor mora Sklenitvenemu agentu 
dostaviti izpolnjeno in podpisano potrdilo z izjavo glede svo- 
jega statusa kot Sodelujočega kredilorja v obliki, priloženi kot 
Dodatek B. 

3. Vsak Sodelujoči kreditor, ki zamenjuje Posojila za refinan- 
ciranje, nominirana v nemških markah, in ki je TEFRA Neame- 
riška oseba, in vsak Sodelujoči kreditor, ki zamenjuje Posojila 
za refinanciranje, nominirana v valutah razen v nemških mar- 
kah ali ameriških dolarjih, ki želi v zameno prejeti Obveznice 
serije DM, in ki je TEFRA Neameriška oseba, mora Sklenitve- 
nemu agentu dostaviti izpolnjeno in podpisano potrdilo v 
obliki, priloženi kot Dodatek C, z izjavo glede svojega statusa 
kot TEFRA Neameriške osebe. 

4. Vsak Sodelujoči kreditor sme Sklenitvenemu Agentu dosta- 
viti ločene Instrumente prenosa, v odvisnosti od izjav in zago- 
tovil, ki jih Sodelujoči kreditor želi (in se kvalificira) dati v 
zvezi s Posojili za refinanciranje (ali njihovimi deli) v njegovi 
posesti na Datum evidentiranja. Nobenega Posojila za refi- 
nanciranje (ali njegovega dela) ni mogoče zamenjati na pod- 
lagi več kot enega Instrumenta prenosa. Torej je Sodelujoči 
kreditor, ki Sklenitvenemu agentu dostavi ločene Instrumente 
prenosa, dolžan zagotoviti, da bosta Seznam 1 in Seznam 2 k 
takim ločenim Instrumentom prenosa izpolnjena tako, da 
nobeno Posojilo za refinanciranje (ali njegov del) ne bo zame- 
njano na podlagi več kot enega takega ločenega Instrumenta 
prenosa. 

5. Vse te dokumente Je potrebno dostaviti Sklenitvenemu 
agentu osebno ali po pošti na njegov naslov v Londonu, 
naveden na koncu Informativnega memoranduma, na dan 
   1996 do 17:00 po londonskem času. 

6. Dokumenti, ki jih dostavi Sodelujoči kreditor, ki vzame aH 
(i) Obveznice Serije USD v obliki upravičenj na Globalnih 
obveznicah po Predpisu S za Obveznice Serije USD, ali (ii) 
Obveznice Serije DM, morajo navajati naslov takega Sode- 
lujočega kreditorja izven Zdruienih držav. V primeru, dt 
dokumenti, dostavljeni s strani Sodelujočega kreditorja, ki 
jemlje Obveznice Serije USD v obliki upravičenj na Global- 
nih obveznicah po Predpisu S za Obveznice Serije USD, ne 
navajajo naslova izven Zdruienih držav, se bo razumelo, d> 
tak Sodelujoči kreditor ni Izpolnil pogojev iz odstavka 1(d) 
zgoraj, in bo moral vzeti Obveznice Serije USD v ob0 
upravičenj na Omejenih globalnih obveznicah za Obveznici 
Serije USD. V primeru, da dokumenti, ki jih dostavi Sodelu- 
joči kreditor, ki jemlje Obveznice Serije DM, ne navajajo 
naslova izven Združenih držav, se bo razumelo, da ta' 
Sodelujoči kreditor ni izpolnil pogojev iz odstavkov 1(e) in > 
zgoraj in bodo morali vzeti Obveznice, nominirane v ameri- 
ških dolarjih. 

Sodelujoči kreditorji, ki veljavno dostavijo zgoraj opisan« 
dokumente pravočasno, bodo prejeli odgovarjajoči znes®* 
glavnice Obveznic v obliki dobropisa na svojem določene^ 
računu pri Euroclear ali Cedel, ali z vknjižbo v knjigah ^ 
evidencah Skrbnika na Datum zamenjave. Vsak Sodelujoč 
kreditor bo prejel obvestilo o znesku glavnice Obveznic, ki m" 
bodo izdane, deset delovnih dni pred Datumom zamenjave- 

V primeru, da Sklenitveni agent ugotovi, da katerokoli PosO" 
jilo za refinanciranje (ali njegov del), vključen v Inštrumefl 
prenosa Sodelujočega kreditorja, ni evidentiran pri taken^ 
Sodelujočem kreditorju na Datum evidentiranja, Sodelujoč 
kreditor obvesti Sklenitvenega agenta, da originalni Seznam 
ali revidirani Seznam 1 k nekemu Instrumentu prenos* 
dostavljenemu s strani takega Sodelujočega kreditorja, " 
popoln ali sicer ni točen, kar zadeva katerokoli Posojilo z 

refinanciranje (ali njegov del), ali pa da poteka kakšno dru9 
usklajevanje v zvezi z lastništvom takega Posojila za refinanc 
ranje (ali njegovega dela), in zadeva ni rešena pred Datumom 
zamenjave, bodo zadevne Obveznice izdane in hranjene 
depoju (escrovv) pri Sklenitvenem agentu skladno z depoz 
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nim (escrow) dogovorom, ki bo med drugim določal, da se 
pričakuje, da bodo vsa taka usklajevanja zaključena v roku 
šestih mesecev od Datuma zamenjave, po preteku katerega 
bodo taka usklajevanja rešena na podlagi »interpleader«-jev* 
kot opisano v takem sporazumu o depoju (escrovv). 

Vse ugotovitve Sklenitvenega agenta glede skladnosti doku- 
mentov, predloženih s strani kateregakoli Sodelujočega kre- 
ditorja, s tu navedenimi postopki, pravočasnosti predložitve 
takih dokumentov in glede zneska glavnice Obveznic, ki bodo 
takemu Sodelujočemu kreditorju izdane, bodo, v odsotnosti 
očitne napake, zavezujoče za takega Sodelujočega kreditorja. 

DODATEK A 

INSTRUMENT PRENOSA 

Chemical Bank 
Trinity Tower 
9 Thomas More Street 
London, Anglija E1 9YT 
V roke: Suzan Evans/Cathie Burgess 

ZA PREJETO VREDNOST podpisani s tem nepreklicno in brez 
kakršnegakoli regresa prenaša in asignira na REPUBLIKO 
SLOVENIJO (»Slovenija«) z dnem, navedenim spodaj, vse 
svoje pravice, pravni naslov in upravičenje v in do dela glav- 
nice vsakega Posojila za refinanciranje, določenega na spo- 
daj navedeni način, navedenega v priloženem Seznamu 1, in 
ne izključenega s sklicevanjem na priloženi Seznam 2 (vsako 
»Identificirano Posojilo za refinanciranje«). Ta prenos in asig- 
nacija sta izvršena na podlagi Ponudbe za zamenjavo, ki jo je 
Slovenija dala na podlagi Obvestila o ponudbi (»Obvestilo o 
ponudbi«) z dne , 1996, katere prejem in sprejetje 
podpisani s tem potrjuje, po pogojih in pod pogoji, navede- 
nimi v Obvestilu o ponudbi in z njim povezanim Informativnim 
memorandumom (»Informativni memorandum«) z dne 30. 
novembra 1995. Izrazi, pisani z veliko začetnico, uporabljeni 
tu in ne definirani, imajo odgovarjajoči pomen, ki jim je 
določen v Obvestilu o ponudbi ali, v kolikor tam niso defini- 
rani, v Informativnem pnemorandumu. 

Del glavnice vsakega Identificiranega Posojila za refinancira- 
nje, ki je predmet prenosa in asignacije na podlagi tega 
Instrumenta prenosa, je znesek, določen skladno s formulo, 
navedeno v Obvestilu o ponudbi in v Informativnem memo- 
randumu, in izračunan na osnovi Odstotka zamenjave 18%, 
razen če ni drugače navedeno v priloženem Seznamu 3 v 
zvezi s takim Identificiranim Posojilom za refinanciranje (ali 
njegovim delom). Podpisani razume, da bo od Sklenitvenega 
agenta prejel obvestilo o znesku glavnice Obveznic, ki mu 
bodo izdane, na datum, naveden v Obvestilu o ponudbi, in da 
bo znesek glavnice Identificiranega Posojila za refinanciranje, 
ki je na podlagi tega Instrumenta prenosa prenešen, enak 
skupnemu znesku glavnice Obveznic, navedenemu v takem 
obvestilu (določenemu na podlagi tečajev za konverzijo, opi- 
sanih v Informativnem memorandumu, v kolikor bo to po- 
trebno). 

Ta Instrument prenosa stopi v veljavo avtomatsko z izvršitvijo 
obojega: (i) prvega od obeh, prenosa na račun podpisnika pri 
Euroclear ali Cedel, specificiran v Navodilih za dostavo 
Obveznic, navedenih pod podpisno črto spodaj, ali vknjižbe 
takega zneska glavnice Obveznic, določenega na način, opi- 
san v predhodnem odstavku, v knjige in evidence Skrbnika na 
ime, navedeno v takih Navodilih za dostavo Obveznic, ali 
izdaje takega zneska glavnice Obveznic v depoju (escrovv) 
skladno s postopki, navedenimi v Obvestilu o ponudbi in v 
Informativnem memorandumu, in (ii) dostave pravnih mnenj, 

Opomba prevajalca: Institut procesnega prava, s katerim se 
°seba, ki ima določeno stvar ali pravico, zavaruje pred nav- 
zkrižnimi, nasprotnimi ali konkurenčnimi zahtevki dveh ali več strank, če teče pravda o sporni zadevi ali pravici; zadevni 
Pravni institut je do neke mere podoben vlogi intervenienta v 
našem procesnem pravu. 

potrdil in drugih dokumentov s strani Slovenije, ki jih bo 
Sklenitveni agent preudarno zahteval pred Datumom potrdi- 
tve. kot je navedeno v Obvestilu o ponudbi. Če ta Instrument 
prenosa ne bo stopil v veljavo pred 31. julijem 1996, potem bo 
postal ničen in brez nadaljnje veljave ali učinka (ne glede na 
to, ali je katero od dejanj, opisanih v predhodnem stavku, 
izvršeno po tem). Ob uveljavitvi tega Instrumenta prenosa bo 
del glavnice vsakega Identificiranega Posojila za refinancira- 
nje, ki se prenaša in je asigniran na podlagi tega Instrumenta 
prenosa, avtomatsko ugasnjen. 

* 
Podpisani ne daje nikakršnih izjav ali zagotovil v zvezi s tem 
Instrumentom prenosa niti katerimkoli Identificiranim Posoji- 
lom za refinanciranje, ki je prenešeno in asignirano na pod- 
lagi tega Instrumenta prenosa, razen da podpisani izjavlja in 
Sloveniji zagotavlja, da (i) ima pravno in statutarno poobla- 
stilo za podpis tega Instrumenta prenosa in za prenos in 
asignacijo zneska glavnice iz vsakega Posojila za refinancira- 
nje, določenega kot navedeno zgoraj, (ii) ta Instrument pre- 
nosa predstavlja legalno, veljavno in zavezujočo obveznost 

' podpisanega, in (iii) bo takoj po uveljavitvi prenosa in asigna- 
cije na podlagi tega Instrumenta prenosa tako prenešeni in 
asignirani del Identificiranega Posojila za refinanciranje pre- 
nešen in asigniran prost vsakršne zastavne pravice, bremen, 
pravice do izkupička na prodajo, udeležbenega upravičenja, 
dogovora o pogojni prodaji, sporazuma o zadržanju pravnega 
naslova ali druge kakršnekoli stvarne obremenitve. 

Podpisani priznava funkcijo, ki jo ima Sklenitveni agent, in 
naloge, ki jih Sklenitveni agent opravlja v zvezi z zamenjavo, 
kot je navedeno v Obvestilu o ponudbi in v Informativnem 
memorandumu. Dodatno se podpisani strinja z omejitvami 
odgovornosti Sklenitvenega agenta in njegovih direktorjev, 
vodilnih uslužbencev, agentov, zaposlenih in afiliacij v zvezi s 
Ponudbo za zamenjavo, kot je navedeno v Obvestilu o 
ponudbi in v Informativnem memorandumu. 

I. Zadeve Predpisa S 

Okence, poimenovano »Predpis S« pod podpisno črto spodaj 
je potrebno označiti v primeru, da se podpisani kvalificira za 
pridobitev upravičenja na Globalni obveznici po Predpisu S 
skladno s postopki, navedenimi pod »Obvestilo Kreditorjem« 
v Informativnem memorandumu, in to želi. V primeru Obvez- 
nic Serije USD lahko Sodelujoči kreditor, ki poseduje Posojila 
za refinanciranje v Združenih državah, prav tako označi tako 
okence, če bo za prevzem Obveznic določil filialo ali poslovno 
enoto izven Združenih držav in se taka filiala ali poslovna 
enota kvalificira za pridobitev upravičenja na Globalni obvez- 
nici po Predpisu S skladno s postopki, navedenimi v Informa- 
tivnem memorandumu pod »Obvestilo Kreditorjem«, in to 
želi. 

Če je podpisani označil tako okence, podpisani izjavlja in 
zagotavlja, da: 

a) on (ali določena filiala ali poslovna enota, ki ji bodo Obvez- 
nice dostavljene) ni Oseba ZDA in pridobiva Obveznice za svoj 
lastni račun ali za račun osebe, ki ni Oseba ZDA in ne z 
namenom distribucije v Združenih državah ali Osebam ZDA 
(razen v kolikor je dovoljeno po Predpisu S); in 

b) razume, da so Obveznice ponujene in izdane izven Združe- 
nih držav na osnovi Predpisa S in da Obveznice niso in ne 
bodo registrirane po Zakonu o vrednostnih papirjih. 

Opombe: 
1. Ta izjava in zagotovilo se nanašata na vsa Identificirana 
Posojila za refinanciranje iz tega Instrumenta prenosa. Sode- 
lujoči kreditorji, ki želijo dati tako izjavo in zagotovilo samo v 
zvezi z nekaterimi od svojih Posojil za refinanciranje (ali 
njihovih delov), naj uporabijo ločene Instrumente prenosa za 
Posojila za refinanciranje, glede katerih je ta izjava in to 
zagotovilo dano, in za Posojila za refinanciranje, glede katerih 
ta izjava in zagotovilo ni dano. 

2. Za predhodni namen imata izraza »Oseba ZDA« in »Zdru- 
žene države« odgovarjajoči pomen, naveden v Predpisu S. 
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3. Će tako okence ni označeno, podpisani razume, da bodo 
njegove Obveznice nominirane v ameriških dolarjih in bodo v 
obliki upravičenj na Omejenih globalnih obveznicah za 
Obveznice Serije USD-1 in Obveznice Serije USD-2. V takem 
primeru podpisani izjavlja, zagotavlja in se strinja kot sledi: 

A. Podpisani je ali kvalificirani institucionalni kupec, ki prido- 
biva take Obveznice za svoj lastni račun ali za račun enega ali 
več kvalificiranih institucionalnih kupcev, ali akreditirani insti- 
tucionalni investitor, ki pridobiva take Obveznice za svoj 
lastni račun ali za račun enega ali več akreditiranih instituci- 
onalnih investitorjev, in v nobenem primeru ne pridobiva takih 
Obveznic z namenom prodaje ali distribucije razen tiste, ki je 
skladna z omejitvami, navedenimi v Informativnem memoran- 
dumu pod »Obvestilo Kreditorjem« in omejitvami, navedenimi 
v Sporazumu o fiskalnem agentu. 

B. Podpisani razume, da Obveznice niso in ne bodo registri- 
rane po Zakonu o vrednostnih papirjih, in da je njemu izdane 
Obveznice mogoče prenesti samo z dostavo podpisanega 
obvestila o prenosu Skrbniku v obliki, navedeni v Sporazumu 
o fiskalnem agentu ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v 
Informativnem memorandumu v odstavku (4) pod »Obvestilo 
Kreditorjem«. 

II. Valuta Obveznic 

Okence, poimenovano »TEFRA Neameriška oseba« pod pod- 
pisno črto spodaj se mora označiti če (i) je podpisani označil 
zgornje okence, ki se nanaša na Predpis S, (ii) so Identifici- 
rana Posojila za refinanciranje nominirana v nemških markah, 
in (iii) se podpisani kvalificira za dostavo izjave Sklenitve- 
nemu agentu v obliki, navedeni v Dodatku C k Obvestilu o 
ponudbi, kar zadeva status kateregakoli beneficiarja Obvez- 
nic, ki so mu izdane kot TEFRA Neameriški osebi. 

Okence, poimenovano »TEFRA Neameriška oseba« pod pod- 
pisno črto spodaj se sme označiti, če (i) je podpisani označil 
okence, ki se nanaša na Predpis S, opisano zgoraj, (ii) so 
Identificirana Posojila za refinanciranje nominirana v eni ali 
več valutah, ki niso ameriški dolarji ali nemške marke, (iii) se 
podpisani kvalificira za dostavo izjave Sklenitvenemu agentu 
v obliki, navedeni v Dodatku C k Obvestilu o ponudbi, glede 
statusa kateregakoli beneficiarja Obveznic, ki so mu izdane 
kot TEFRA Neameriški osebi, in (iv) podpisani želi prejeti 
Obveznice, nominirane v nemških markah. 

Če je podpisani označil tako okence, podpisani izjavlja in 
zagotavlja, da: 

a) se kvalificira za označitev ali mora označiti tako okence 
skladno z zgoraj navedenimi določili; 

b) razume, da bo z označitvijo takega okenca prejel Obvez- 
nice v obliki upravičenj na Globalnih obveznicah po Predpisu 
S za Obveznice Serije DM-1 in Obveznice Serije DM-2. 

Opombe: 

1. Ta izjava in zagotovilo se nanašata na vsa Identificirana 
Posojila za refinanciranje iz tega Instrumenta prenosa. Sode- 
lujoči kreditorji, ki želijo (ali morajo) prejeti nekaj od svojih 
Obveznic nominiranih v ameriških dolarjih in nekaj svojih 
Obveznic nominiranih v nemških markah, naj uporabijo 
ločene Instrumente prenosa za Posojila za refinanciranje, ki 
jih zamenjujejo za Obveznice v ameriških dolarjih in Posojila 
za refinanciranje, ki jih zamenjujejo za Obveznice v nemških 
markah. 

2. Če tako okence ni označeno, podpisani razume, da bodo 
njegove Obveznice nominirane v ameriških dolarjih in bodo v 
obliki upravičenj na Globalnih obveznicah po Predpisu S (če 
je označeno okence, ki zadeva Predpis S) ali Omejenih global- 
nih obveznicah (če okence, ki zadeva Predpis S, ni označeno) 
za Obveznice Serije USD-1 in Obveznice Serije USD-2. 

TA INSTRUMENT PRENOSA BO V PRISTOJNOSTI IN BO 
RAZLAGAN IN TOLMAČEN SKLADNO Z ZAKONI DRŽAVE 
NEW YORK. 

Datum:   1996*   
Ime Sodelujočega kreditorja* 

Podpisal: ,  
Ime:* 
Funkcija:* 
Faks:* 
Naslov:** 

Označi naslednje(a) ustrezno(a) okence(a): 

□ Predpis S 

□ TEFRA Neameriika oseba 

 NAVODILO ZA DOSTAVO OBVEZNIC  
Uporabi ta kvadrat samo, če |e bilo označeno okence, 
poimenovano »Predpis S« zgoraj. 

Račun pri Euroclear ali Cedel za dostavo Obveznic (nave- 
sti se sme samo en račun): 

številka računa pri Euroclear: 
Številka računa pri Cedel: 
Ime imetnika računa:*** 

Uporabi ta kvadrat samo, če okence, poimenovano 
»Predpis S« zgoraj ni bilo označeno. 

Skrbnik ima navodilo, Obveznice registrirati na ime Sode- 
lujočega kreditorja in na naslov, naveden na podpisni 
strani Instrumenta prenosa. Navodilo za plačilo je na- 
slednje: 

Ime banke: 
Številka ABA ali CHIPS: 
Ime računa: 
Številka računa: 

* izpolni Sodelujoči kreditor 

** Če Sodelujoči kreditor jemlje ali (i) Obveznice Serije USD v 
obliki upravičenj na Globalnih obveznicah po Predpisu S za 
Obveznice Serije USD ali (ii) Obveznice Serije DM, mora biti ta 
naslov izven Združenih držav. 

*** Neameriška filiala ali poslovna enota Sodelujočega kredi- 
torja, ki poseduje Posojila za refinanciranje v Združenih drža- 
vah, je lahko določena za prevzem Obveznic Serije USD, tako 
da so take Obveznice izdane v obliki upravičenj na Globalnih 
obveznicah po Predpisu S za Obveznice Serije USD. Sodelu- 
joči, ki niso TEFRA Neameriške osebe in ki želijo vzeti Obvez- 
nice Serije DM, ne smejo določiti neameriške filiale ali 
poslovne enote za prevzem takih Obveznic. 
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SEZNAM 1 K INSTRUMENTU PRENOSA 

POSOJILA ZA REFINANCIRANJE 

Ime Sodelujočega kreditorja:  

(Ta Seznam 1 navaja številko zaključnice in znesek glavnice 
vsakega Posojila za refinanciranje (ali njegovega dela), evi- 
dentiranega pri Sodelujočem kreditorju, navedenem zgoraj, 
na   1996. Sklenitveni agent bo takemu Sodelu- 
jočemu kreditorju dostavil, ne kasneje kot 7 Delovnih dni pred 
Datumom za odgovor, revidirani Seznam 1 k temu Instru- 
mentu prenosa, ki bo navajal številko zaključnice in znesek 
glavnice vsakega Posojila za refinanciranje (ali njegovega 
dela), evidentiranega pri takem Sodelujočem kreditorju na 
Dan evidentiranja.) 

T ranša Številka 
zaključnice 

Valuta in znesek glavnice 
Posojil za refinanciranje, 
evidentiranih pri Sodelujo- 
čem kreditorju 

Skupni znesek glavnice Posojil za refinanciranje, naveden v 
tem Seznamu 1:  » 
Skupni znesek glavnice Posojil za refinanciranje, naveden v 
Seznamu 2 k temu Instrumentu prenosa, če sploh je: 

Skupni znesek Posojil za refinanciranje, v zvezi s katerimi se 
zamenjava dela na podlagi tega Instrumenta prenosa: 

* Odstotek zamenjave v višini 18% (razen v kolikor ni drugače 
navedeno v Seznamu 3 k temu Instrumentu prenosa v zvezi s 
katerimkoli Posojilom za refinanciranje (ali njegovim delom), 
navedenim v Seznamu 3) bo izračunan od navedenega zneska 
glavnice skladno s formulo, navedeno v Informativnem me- 
morandumu. 

SEZNAM 2 K INSTRUMENTU PRENOSA1 

IZKLJUČENA POSOJILA ZA REFINANCIRANJE 

Ime Sodelujočega kreditorja:    

T ranša Številka 
zaključnice 

Znesek glavnice Posojil za 
refinanciranje, evidentira- 
nih pri Sodelujočem kredi- 
torju, ki je izključen iz Sez- 
nama 1 k temu Instrumentu 
prenosa2 

1 To stran se sme fotokopirati v primeru potrebe vnosa dodat- 
nih Posojil za refinanciranje ■ ,,Vqu 

nitr-si: in ■ , i «?!'•■ .."u* 2 Navedi celotni znesek glavnice relevantnega Posojila za 
refinanciranje, evidentiranega pri Sodelujočem kreditorju, ki 
se ga izključi iz Seznama 1 k temu Instrumentu prenosa. 

SEZNAM 3 K INSTRUMENTU PRENOSA1 

VKLJUČENA POSOJILA ZA REFINANCIRANJE 
Z ODSTOTKOM ZAMENJAVE, KI NI 18% 

Ime Sodelujočega kreditorja:  

Tranša Št rev i I ka 
zaključnice 

Znesek glavnice Poso- 
jila za refinanciranje, 
evidentiranega pri So- 
delujočem kreditorju, 
vključenega v Zame- 
njavo' 

Odstotek 
zamenjave3 

' To stran se sme fotokopirati v primeru potrebe vnosa dodat- 
nih Posojil za refinanciranje. 
2 Navedi celotni znesek glavnice relevantnega Posojila za 
refinanciranje, evidentiranega pri Sodelujočem kreditorju, ki 
se ga vključi v Zamenjavo (in ne le Odstotka zamenjave takega 
zneska glavnice). Odstotek zamenjave bo izračunan od zne- 
ska glavnice, navedenega v tej koloni, skladno s formulo, 
navedeno v Obvestilu o ponudbi in v Informativnem memo- 
randumu. 
3 Če to ni (ampak ni več kot) 18%. Če je Odstotek zamenjave 
za katero od Vključenih posojil za rafinanciranje 18%, takega 
Vključenega posojila za refinanciranje v tem Seznamu 3 ne 
navajati. 
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DODATEK B 

POTRDILO SODELUJOČEGA KREDITORJA 

Podpisani sem pooblaščeni predstavnik Kreditorja, navede- 
nega na koncu tega potrdila, (»Kreditor, ki daje izjavo«) in s 
tem v imenu Kreditorja, ki daje izjavo, potrujem, da je Kredi- 
tor, ki daje izjavo, Sodelujoči kreditor kar zadeva Identifici- 
rana Posojila za refinanciranje (kot definirana spodaj). To 
potrdilo je dano v zvezi s Ponudbo za zamenjavo, ki jo je 
Republika Slovenija dala na podlagi Obvestila o ponudbi 
(»Obvestilo o ponudbi«) z dne   1996, katere prejem 
s tem potrujem. Tu uporabljeni izrazi, pisani z veliko začet- 
nico, ki niso definirani, imajo odgovarjajoče pomene, kot so 
jim dani v Obvestilu o ponudbi ali, če v njem niso definirani, v 
Informativnem memorandumu. 

Ne da bi omejeval splošno veljavnost potrdila Kreditorja, ki 
daje izjavo, iz njegovega prvega stavka, podpisani s tem v 
imenu Kreditorja, ki daje izjavo, potrjuje kot sledi: 

1. Obenem z dostavo tega potrdila Sklenitvenemu agentu 
Kreditor, ki daje izjavo, Sklenitvenemu agentu dostavlja 
enega ali več instrumentov prenosa, v priloženem Seznamu 1 
h katerim so identificirana, in ne izključena s sklicevanjem na 
Seznam 2 k temu, določena Posojila za refinanciranje (ali 
njihovi deli), ki jih Kreditor, ki daje izjavo, ponuja v Ponudbi za 
zamenjavo (»Identificirana Posojila za zamenjavo«). 

2. Podpisani je seznanjen z definicijo »Kontrolirane jugoslo- 
vanske osebe« v Informativnem memorandumu, katere kopija 
je reproducirana kot priloga, in s tem izjavlja, da podpisani ni 
Kontrolirana jugoslovanska oseba. 

3. Podpisani s tem potrjuje, da eno od nadaljnjega velja za 
vsako Identificirano Posojilo za refinanciranje: 

a) Kreditor, ki daje izjavo, na Datum evidentiranja je in je 8. 
junija 1995 ob 16:00 po newyorškem času (»Čas objave«) bil 
beneficiar takega Identificiranega Posojila za refinanciranje, 
in takega Posojila za refinanciranje ne poseduje v korist 
nobene tretje osebe; ali 

b) Kreditor, ki daje izjavo, na Datum evidentiranja ni in 8. 
junija 1995 ob Času objave ni bil beneficiar takega Identifici- 
ranega posojila za refinanciranje, in vse tretje osebe, ki na 
Datum evidentiranja so ali so ob Času objave bile beneficiarji 
takega Identificiranega Posojila za refinanciranje, so dale 
izjavo Kreditorju, ki daje izjavo, da niso Identificirane pove- 
zane osebe (definicija katere je reproducirana kot priloga) ali 
Kontrolirane jugoslovanske osebe. 

V POTRDITEV GORNJEGA je podpisani podpisal to potrdilo v 
imenu Kreditorja, ki daje izjavo, na spodaj navedeni datum. 

Datum:  1996*  —  
Ime Kreditorja 

Podpisal:   
Ime:* 
Funkcija:*   

* Izpolni Kreditor 
Priloga k Potrdilu Sodelujočega kreditorja 

Definiciji »Identificirana povezana oseba« in »Kontrolirana 
jugoslovanska oseba« 

»Identificirana povezana oseba« je oseba ali pravna oseba, 
identificirana na (i) listi, ki jo je pripravil Urad za nadzor tujih 
naložb Zakladnice Združenih držav (Office for Foreign Assets 
Control of the U. S. Department of Treasury) kot »Blokirane 
osebe in posebej izbrani državljani Zvezne republike Jugosla- 
vije (Srbije in Črne gore)«, ali (ii) seznamu, priloženemu Infor- 
mativnemu memorandumu kot Dodatek I (vključno s katerim- 

koli Kreditorjem, ki poseduje Posojila za refinanciranje ali 
kakršnikoli njihov del, pa je njihov beneficiar katerakoli oseba 
ali pravna oseba iz določila (i) ali tega določila (ii), tak Kreditor 
v izmeri takih Posojil za refinanciranje ali takega dela). 

Oseba ali pravna oseba je »Kontrolirana jugoslovanska 
oseba«, če je taka oseba ali pravna oseba (a) vlada Zvezne 
republike Jugoslavije (Srbije in Črne gore), vključno s kakrš- 
nimkoli njenim delom ali lokalnimi oblastmi v njej, njihovimi 
agencijami ali institucijami pod njeno kontrolo, vključno z 
Narodno banko Jugoslavije ali Gospodarsko zbornico Jugo- 
slavije, (b) oseba, ali je afiliacija osebe ali pravne osebe, ki je 
državljan, rezident v ali domicilirana, ustanovljena, s sedežem 
ali z glavnim mestom poslovanja v Zvezni republiki Jugoslaviji 
(Srbiji in Črni gori), (c) v lasti ali je kontrolirana, direktno ali 
indirektno, s strani vlade ali katerekoli vladne agencije Zvezne 
republike Jugoslavije (Srbije in Črne gore) ali s strani srbskih 
ali črnogorskih oseb ali pravnih oseb, ali (d) dela ali namerava 
delati, direktno ali indirektno, ali ki poseduje, ima v lasti ali 
kontrolira, dikrektno ali indirektno, Posojila za refinanciranje 
ali kakršenkoli njihov del, za račun ali v korist oseb ali pravnih 
oseb, omenjenih v (a), (b) ali (c) zgoraj (v primeru te točke (d) 
samo v izmeri Posojil za refinanciranje ali kakršnegakoli nji- j 
hovega dela v posesti za račun ali v korist takih oseb ali 
pravnih oseb). 

DODATEK C 

IZJAVA O STATUSU TERFA NEAMERIŠKE OSEBE 

Obveznice Republike Slovenije z gibljivo obrestno mero in 
obročnim odplačevanjem z zapadlostjo leta 2006, Obveznice 
Serije DM-1 in DM-2 (»Vrednostni papirji«) 

S tem se potrjuje, da na datum te izjave beneficiar Vrednost- 
nih papirjev iz naslova: 

(i) ni državljan ali rezident Združenih držav, domača osebna 
družba, domača kapitalska družba niti kakršnokoli premože- 
nje ali trust, katerega dohodek podleže zvezni obdavčitvi 
dohodka v Združenih državah ne glede na njegov vir (»Oseba 
Združenih držav«), ali 

(ii) ali je Oseba Združenih držav, ki je filala finančne institu- 
cije Združenih držav v tujini (kot je definirana v Predpisih 
Zakladnice ZDA Poglavje 1.165-12(c)(1)(v)) (»finančna institu- i 
cija«), ki Vrednostne papirje pridobiva za svoj lastni račun ali 
za prodajo in se s tem strinja, v svojem lastnem imenu ali 
preko agenta, da bo izpolnila zahteve Poglavja 165(j)(3)(A), 
(B) ali (C) Kodeksa internih prihodkov iz leta 1986, kot je bil 
dopolnjen, in predpisov, ki se nanašajo nanj. 

Dodatno se s tem v primeru, da je beneficiar Vrednostnih 
papirjev finančna institucija Združenih držav ali tuja finančna 
institucija, ki poseduje Vrednostne papirje za namen prodaje 
med obdobjem omejitve (kot je definirano v Predpisu Zaklad- 
nice ZDA Poglavje 1.163-5(c)(2)(i)(D)(7)), nadalje potrjuje, da 
taka finančna institucija ni pridobila Vrednostnih papirjev z 
namenom prodaje direktno ali indirektno Osebi Združenih 
držav ali osebi v Združenih državah ali njenim posestim. 

Kot je uporabljen tu, izraz »Združene države« pomeni Zdru- 
žene države Amerike (vključno z državo in Okožjem Colum- 
bia); in njene »posesti« vključujejo Puerto Rico, Ameriške 
Virgin Islands, Guam, Ameriško Samoa, Wake Island i" 
Severne Mariana Islands. 

Zavezujemo se, da bomo Sklenitveriega agenta na njegovert* 
naslovu v Londonu, navedenem na koncu Informativnega 
memoranduma, promptno obvestili s telefaksom (potrjenim z 
originalom) na ali pred Datumom zamenjave, v kolikor katera 
od zadevnih navedb na tak datum ni pravilna, in v odsotnost1 

takega obvestila se lahko sklepa, da je ta izjava na tak datutf 
veljavna. 

Razumemo, da je ta izjava potrebna v zvezi z dolčenirt" 
davčnimi zakoni Združenih držav. V zvezi s tem Vas nepr0' 
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klicno pooblaščamo, da v primeru začetih ali zagroženih 
administrativnih ali pravnih postopkov, v zvezi s katerimi je ali 
bi bila ta izjava relevantna, to izjavo predložite katerikoli 
zainteresirani stranki v takem postopku. 
Datum:   1996*   

Ime Kreditorja 

Podpisal:   
Ime:* 
Funkcija:*   

* Izpolni Kreditor 

Kreditorjem iz Novega finančnega sporazuma, 
omenjenega spodaj 

Zadeva: Zamenjava slovenskih Obveznic za Dolg iz Novega 
finačnega sporazuma: Zaprosilo za Soglasje Kreditorjev 

Kot ste bili predhodno obveščeni, je Republika Slovenija 
(»Slovenija«) z Mednarodnim koordinacijskim odborom za 
Bančne Kreditorje bivše Jugoslavije dosegla dogovor o moda- 
litetah in pogojih ponudbe Slovenije (»Ponudba za zame- 
njavo«) za zamenjavo novo izdanih Obveznic Slovenije z 
zapadlostjo leta 2006 za del neodplačanega dolga iz Novega 
finančnega sporazuma (»Novi finančni sporazum«) z dne 20. 
septembra 1988, med Narodno banko Jugoslavije, Določe- 
nimi drugimi jugoslovanskimi bančnimi institucijami, Sociali- 
stično federativno republiko Jugoslavijo kot Garantom, tam 
identificiranimi Kreditorji, in Chemical Investment Bank Limi- 
ted kot Agentom (»Agent NFS«). 

Slovenija namerava dati Ponudbo za zamenjavo samo v pri- 
meru, če bo, med drugim, prej prejela soglasja (»Soglasja«) 
Kreditorjev, ki posedujejo najmanj dve tretjini celotnega 
neodplačanega zneska glavnice Kreditov za refinanciranje iz 
Novega finančnega sporazuma, ki.se nanašajo na odvezo od 
obveznosti iz Novega finančnega sporazuma, v obliki, prilo- 
ženi temu pismu kot Dodatek A. 

Slovenija s tem zaproša vsakega od Kreditorjev, da podpiše in 
po telefaksu dostavi Soglasje Agentu NFS na naslov, naveden 
na Soglasju, do konca delovnika v Londonu dne 10. januarja 
1996. 

Dano soglasje Kreditorjev, ki bodo Soglasje podpisali in 
dostavili, bo pogojeno s konsumacijo Ponudbe za zamenjavo 
s strani Slovenije po pogojih, opisanih v priloženem Informa- 
tivnemu memorandumu z dne 30. novembra 1995 (»Informa- 
tivni memorandum«) ne kasneje kot 31. julija 1996. Soglasja 
ne bodo stopila v veljavo, če in dokler Ponudba za zamenjavo 
ne bo konsumirana pod takimi pogoji in v tem roku. 

Od pravnih oseb, katerih odveza obveznosti iz Novega finanč- 
nega sporazuma je v okviru Soglasja zaprošena, sta samo 
ljubljanska banka d. d. in Kreditna banka Maribor d. d. 
originalni podpisnici Novega finančnega sporazuma. Preo- 
stale pravne osebe, katerih odveza je zaprošena v okviru 
Soglasja, (vključno s Slovenijo in Banko Slovenije) niso origi- 
nalne podpisnice Novega finančnega sporazuma. Slovenija 
ne glede na to išče soglasje Kreditorjev za svojo odvezo in 
odvezo takih pravnih oseb v Soglasju, da bi dobila zagotovila, 
°a ne bo uveljavljana nikakršna terjatev po Novem finančnem 
sPorazumu do nobene od njih. 

p'ovenija s tem tudi zaproša soglasje Kreditorjev za določene 
ehnične zadeve, potrebne za izpeljavo Ponudbe za zame- 

njavo kot »Zamenjavo kvalificiranega tehtanega povprečja« 
Po Novem finančnem sporazumu. Novi finančni sporazum 

oloča, da mora Narodna banka Jugoslavije kot centralna 
"jonetarna oblast bivše Jugoslavije, odobriti vsako »Zame- 
d!f,v° kvalificiranega tehtanega povprečja«, in mora izdati 
trai s <em Povezana obvestila. Banka Slovenije je cen- 
tor mone,arna oblast Slovenije, in skladno s tem so Kredi- rl' zaprošeni za scjlasje, da Banka Slovenije opravlja te 

funcije v zvezi s Ponudbo za zamenjavo. Kreditorji, ki bodo 
podpisali in dostavili Soglasje, bodo Banki Slovenije dovolili 
opravljati te funkcije v zvezi s Ponudbo za zamenjavo. 

Da bi omogočil pravilno izpeljavo Ponudbe za zamenjavo, bo 
moral Agent NFS ustaviti sprovajanje asignacij Posojil za 
refinanciranje med datumom evidentiranja za Ponudbo za 
zamenjavo in datumom, s katerim bo zamenjava konsumirana 
(obdobje, ki naj bi trajalo približno 60 dni). Kreditorji iz 
Novega finančnega sporazuma, ki bodo podpisali Soglasje, 
bodo soglašali s tako ustavitvijo. 

Agent NFS je bil posebej zaprošen za podobno soglasje kot 
Kreditorji in je tako soglasje dal (pogojeno z uveljavitvijo 
Soglasij, prejetih od Kreditorjev, kot je opisano zgoraj). 

Takoj po prejemu podpisanih Soglasij Kreditorjev, ki posedu- 
jejo dve tretjini celotne neodplačane glavnice Kreditov za 
Refinanciranje iz Novega finančnega sporazuma, bo Ponudba 
za zamenjavo predložena Parlamentu Republike Slovenije v 
soglasje. Če bo soglasje dano, bo Slovenija dala Ponudbo za 
zamenjavo z razdelitvijo Obvestila o ponudbi Kreditorjem, ki 
bo skladno z zahtevami, navedenimi v Informativnem memo- 
randumu. 

Če bo ponudba za zamenjavo dana, bo Slovenija odredila, da 
Nova Ljubljanska banka d. d. obenem da ponudbo za nakup 
udeležbenih upravičenj v določenih depozitih iz Sporazuma o 
Trade and Deposit Facility (»Sporazum o Trade and Deposit 
Facility«) z dne 20. septembra 1988 med Narodno banko 
Jugoslavije, Določenimi jugoslovanskimi bančnimi instituci- 
jami, v njem identificiranimi Kreditorji in Chemical Investment 
Bank Limited kot Agentom. Taka udeležbena upravičenja 
bodo kupljena sočasno s konsumacijo Ponudbe za zame- 
njavo. Pogoji ponudbe za nakup takih udeležbenih upravičenj 
so opisani v Informativnem memorandumu. 

Ponudba za zamenjavo predstavlja zadnji korak Slovenije v 
ureditvi odnosov s svojimi tujimi kreditorji, potrebni zaradi 
dramatične spremembe na področju bivše Jugoslavije. Pro- 
simo vas, da Soglasja podpišete in kar najhitreje vrnete, in 
upamo na uspešno realizacijo Ponudbe za zamenjavo. 

S spoštovanjem 

Mitja Gaspari dr. France Arhar 
Minister za finance Guverner Banke Slovenije 

DODATEK A 

SOGLASJE KREDITORJA 

Chemical Investment Bank Limited, kot Agentu NFS 
Trinity Tovver 
9 Thomas More Street 
London E1 9YT 
Faks: 44-171-777-2360 

V roke: Suzan Evans in Cathy Burgess 

Podpisani (»Kreditor«) je Kreditor po Novem finančnem spo- 
razumu (Novi finančni sporazum) z dne 20. septembra 1988 
med Narodno banko Jugoslavije, Določenimi drugimi jugo- 
slovanskimi bančnimi institucijami, Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo kot Garantom, v njem identificiranimi 
Kreditorji in Chemical Investment Bank Limited kot Agentom 
(»Agent NFS«), Tu uporabljeni izrazi, napisani z veliko začet- 
nico, in ne definirani, imajo odgovarjajoči pomen, kot je 
naveden v Novem finančnem sporazumu. 

To Soglasje se nanaša na ponudbo (»Ponudba za zame- 
njavo«), ki jo Republika Slovenija namerava dati za zamenjavo 
(»Zamenjava«) svojih Obveznic z gibljivo obrestno mero in 
obročnim odplačevanjem z zapadlostjo leta 2006 za neodpla- 
čani del glavnice Posojil za refinanciranje po Novem finanč- 
nem sporazumu, kot je opisano v Informativnem memoran- 
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dumu Slovenije z dne 30. novembra 1995 (»Informativni me- 
morandum«). 

Da bi spodbudil Slovenijo, da da Ponudbo za zamenjavo pod 
spodaj navedenimi pogoji, Kreditor s tem soglaša kot sledi: 

1. Slovenske pravne osebe. Uporabljen tukaj, izraz »Sloven- 
ske pravne osebe« pomeni Ljubljansko banko d. d. in Kre- 
ditno banko Maribor d. d. (ki sta originalni podpisnici Novega 
finančnega sporazuma), Slovenijo, Banko Slovenije. Novo 
Ljubljansko banko d. d., Novo Kreditno banko Maribor d. d. in 
vse ostale pravne osebe, ustanovljene v Republiki Sloveniji, 
ne glede na obliko, in v večinski lasti ali drugače kontrolirane 
s strani Slovenije, ali Slovenske osebe (ki niso originalne 
podpisnice Novega finančnega sporazuma) skupaj z njiho- 
vimi odgovarjajočimi pravnimi nasledniki v upravičenju. 

2. Soglasje po Novem finančnem sporazumu. Pod pogoji iz 3. 
in 4. odstavka Kreditor s tem: 

• 
(a) soglaša, da se Slovenske pravne osebe z Dnem zamenjave 
(kot je definiran v Informativnem memorandumu) odveže soli- 
darnega jamstva po Poglavju 5.11(a) Novega finančnega spo- 
razuma; 

(b) soglaša z odvezo in oprostitvijo Slovenskih pravnih oseb z 
Datumom zamenjave vsakršnih in vseh terjatev, ukrepov, 
tožb, pravnih postopkov, obveznosti, jamstev ali stroškov iz 
Novega finanačnega sporazuma ali povezanih z njim; 

(c) soglaša z odvezo in oprostitvijo Slovenskih pravnih oseb z 
Datumom zamenjave vsakršnih in vseh terjatev, ukrepov, 
tožb, pravnih postopkov, obveznosti, jamstev ali stroškov, ki 
bi jih katerakoli Slovenska pravna oseba imela kot naslednik 
neke originalne pogodbene stranke v Novem finančnem spo- 
razumu; 

(d) soglaša s konsumacijo Zamenjave kot Zamenjave kvalifici- 
ranega tehtanega povprečja brez kakršnegakoli ukrepa Pla- 
čilnega agenta, sicer zahtevanega s strani Plačilnega agenta v 
Poglavju 5.13 Novega finančnega sporazuma, in namesto 
tega s kakršnimikoli takimi ukrepi s strani Banke Slovenije; 

(e) soglaša z ugasnitvijo vseh Posojil za refinanciranje (ali 
delov Posojil za refinanciranje), zamenjanih z Zamenjavo, s 
strani Agenta NFS, ne da bi Kreditor ali Plačilni Agent izdala 
obvestilo skladno s Poglavjem 5.13(d) Novega finančnega 
sporazuma. 

(f) soglaša, da je Slovenija samo zato, da bi bilo Zamenjavo 
mogoče karakterizirati kot Zamenjavo kvalificiranega tehta- 
nega povprečja, »Jugoslovanski obligor« kot je definiran v 
Novem finančnem sporazumu; in 

(g) soglaša z ustavitvijo evidentiranja asignacij Posojil za 
refinanciranje skladno s Poglavjem 14.10 Novega finančnega 
sporazuma s strani Agenta NFS v obdobju, ki se začenja z 
Datumom evidentiranja in konča z Datumom zamenjave (oba 
kot sta definirana v Informativnem memorandumu) in s tret- 
majem Osebe, ki je Kreditor v vsakokratnem Posojilu za refi- 
nanciranje ob 17:00 (po londonskem času) na Datum evidenti- 
ranja, kot Kreditorja v takem Posojilu za refinanciranje do 
9:00 (po londonskem času) na Bančni dan, ki neposredno 
sledi Datumu zamenjave, ne glede na določila Poglavja 
14.10(a)(ii) in (iii) Novega finančnega sporazuma. 

3. Stopanje v veljavo. To Soglasje bo (razen poglavja 2(g), ki 
stopi v veljavo takoj) stopilo v veljavo brez kakršnekoli aktiv- 
nosti Kreditorja, ko (i) bo Slovenija razdelila Obvestilo o 
ponudbi Sklenitvenemu agentu (kot je definiran v Informativ- 
nem memorandumu) za razdelitev Kreditorjem iz Novega 
finančnega sporazuma, (ii) bodo izdane Obveznice Slovenije 
(kot so definirane v Informativnem memorandumu) v zneskih, 
določenih skladno z Informativnim memorandumom, vsa- 
kemu Sodelujočemu kreditorju (kot je definiran v Informativ- 
nem memorandumu), ki je veljavni ponudnik glavnice iz Kre- 
ditov za refinanciranje v Zamenjavi (ta izdaja bo vključevala, v 
primeru usklajevanja, deponiranje Obveznic na depozitni 

račun /escrow account/, kot določa Informativni memoran- 
dum) in (iii) bo Nova Ljubljanska banka d. d. kupila subordini- 
rana »zadnji v vrsti« udeležbena upravičenja v Depozitu vsa- 
kega Sodelujočega STDF Kreditorja (kot je definiran v Infor- 
mativnem memorandumu), ki podpiše in dostavi Sklenitve- 
nemu agentu Sporazum o udeležbi v Depozitu (kot je defini- 
ran v Informativnem memorandumu) ali pooblastilo, s katerim 
Sklenitvenega agenta pooblašča za podpis in dostavo Spora- 
zuma o udeležbi Depozitu za njegov račun (pri čemer bo 
nakup vključeval, v primeru usklajevanja, deponiranje zne- 
skov iz takih udeležb na depozitnem računu /escrovv acco- 
unt/, kot določeno v Informativnem memorandumu). Ne glede 
na prej navedeno pa postane to Soglasje nično, če ne stopi v 
veljavo pred koncem delovnika v Londonu 31. julija 1996. ne 
oziraje se na to, ali so pogoji iz predhodnega stavka izpol- 
njeni. To Soglasje je obvezujoče za vse filiale in poslovne 
enote Kreditorja, razen če Kreditor izrecno ne navede dru- \ 
gače v pisnem dodatku k temu. 

4. Izmera Soglasij in Priznavanje. Soglasje se nanaša na vsa 
Posojila za refinanciranje in njihove dele, evidentirane kot 
Kreditorjeve v knjigovodskih evidencah Agenta NFS na datum 
Soglasja ali na datum, ki temu sledi, razen (i) na Posojila za 
refinanciranje ali njihove dele, ki so specifično našteti v sez- j 
namu, priložnemu k Soglasju, kot tisti, ki so iz Soglasja in 
Priznavanja izključeni, in (ii) na Posojila za refinanciranje ali j 
njihove dele, ki so bili asignirani na Kreditorja po datumu 
Soglasja in jih je Kreditor navedel kot izključene iz tega 
Soglasja v času, ko Kreditor (ali njegov asignant) o taki , 
asignaciji obvesti Agenta NFS. 

5. Omejeno Soglasje. Razen kot je tu izrecno določeno, Novi 
finančni sporazum ostaja in bo ostal polno veljaven za vsa- 
kega Obligorja ali drugo pogodbeno stranko, ki na Datum ali 
po Datumu zamenjave ni Slovenska pravna oseba, in Kreditor 
si izrecno pridržuje svoje pravice po ali v zvezi z Novim 
finančnim sporazumom do vsakega Obligorja ali druge 
pogodbene stranke, ki na Datum ali po Datumu zamenjave ni 
Slovenska pravna oseba. To Soglasje ne pomeni odpovedi do 
ali soglasja k, spremembe ali dopolnila nobenega drugega od 
pogojev Novega finančnega sporazuma, niti ne bo presedan 
za katerokoli drugo pravico ali pravice, ki jih Agent NFS ali 
Kreditor morebiti ima ali jih bo v bodoče imel iz ali v zvezi z 
Novim finančnim sporazumom ali katerimkoli od dokumentov 
ali sporazumov, ki so v njem omenjeni, kot bodo ti morda 
spremenjeni, dopolnjeni ali sicer od časa do časa spreme- 
njeni. 

6. Kreditorjevo potrdilo. Kreditor s tem potrjuje, da (i) v zvezi s 
tem Soglasjem, Zamenjavo in transakcijami, načrtovanimi v 
njiju in z njima, Agentu NFS in Članom ICC priznava vse 
pravice in beneficije, ki jim jih zagotavlja XIII. člen Novega 
finančnega sporazuma, in Kreditor nadalje priznava svoje 
obveze, ki izhajajo iz njiju, in (ii) se pri izvajanju tega Soglasja 
oslanja na lastno oceno Informativnega memoranduma in 
tega Soglasja in pogojev Ponudbe za zamenjavo, in se ni j 
oslanjal na nikakršno oceno ali izjavo Agenta NFS ali katerega 
od Članov ICC. 

7. Prenos Soglasja po telefaksu. To Soglasje, podpisano s 
strani Kreditorja, poslano po telefaksu Agentu NFS na številko 
telefaksa, ki je navedena zgoraj, bot predstavljalo Kreditor- 
jevo soglasje z in priznavanje v njem navedenih zadev. 

8. PRISTOJNO PRAVO. TO SOGLASJE BO V PRISTOJNOSTI 
IN BO INTERPRETIRANO SKLADNO Z ZAKONI DRŽAVE NEW 
YORK. 

Datum ,* Ime Kreditorja' 

Podpisnik- 
Ime:] 

Funkcija:] 
Naslov:' 

" Izpolni Kreditor 
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SEZNAM K SOGLASJU 

POSOJILA ZA REFINANCIRANJE, KI SE JIH 
IZ SOGLASJA IZKLJUČI 

Opomba Kreditorjem: Ne izpolnjujte tega seznama v primeru, 
da Posojil za refinanciranje ne želite izključiti iz tega Soglasja. 
Spodaj naj bodo navedena samo tista Posojila za refinancira- 
nje, ki se jih iz Soglasja izključi. 

Opomba: 
Sledi besedilo v angleškem jeziku 

Chemical Investment Bank Limited 
kot zastopnik (»NFA agent«) za upnike (»NFA upniki«), 
poimensko navedene v Novem finančnem sporazumu z dne 
20. septembra 1988 (z besedilom, kot je bilo od časa do časa 
popravljeno, dopolnjeno ali drugače spremenjeno, v nada- 
ljevanju imenovanim »Novi finančni sporazum« - NFA) med 
Narodno banko Jugoslavije, določenimi drugimi jugoslovan- 
skimi bančnimi ustanovami, Socialistično federativno repu- 
bliko Jugoslavijo kot garantom, NFA kreditorji in NFA 
agentom, 

Chemical Investment Bank Limited 
kot zastopnik (»TDFA agent«) za upnike (»TDFA upniki«), 
poimensko navedene v Sporazumu o trgovini in depozitnih 
sredstvih z dne 20. septembra 1988 (z besedilom, kot je bilo 
od časa do časa popravljeno, dopolnjeno ali drugače spreme- 
njeno, v nadaljevanju imenovanem »Sporazum o trgovini in 
depozitnih sredstvih« - TDFA) med Narodno banko Jugosla- 
vije, določenimi jugoslovanskimi bančnimi ustanovami, TDFA 
kreditorji in TDFA agentom 

The Bank of New York 
The Chase Manhattan Bank, N. A. 
Chemical Bank 
Citibank, N. A. 
Istituto Bancario San Paolo Di Torino SpA 
Morgan Guaranty Trust Company of New York 
lloyds Bank Plc 
The Sakura Bank, Limited 
Socićtć G6n6rale 
Svviss Bank Corporation 
VVestdeutsche Landesbank Girozentrale 

Gospe in gospodje, 
pišemo vam z namenom, da določimo pogoje, po katerih je 
Republika Slovenija med drugim soglašala vsakemu od vas 
zagotoviti določene odškodnine v zvezi z zamenjavo (»zame- 
njava«) obveznic Slovenije, odplačljivih z gibljivo obrestno 
mero in z dospelostjo leta 2006 (»obveznice«) za refinanci- 
rane dolgove po Novem finančnem sporazumu in nakupom 
subordinirano »zadnjih v vrsti« udeležbenih upravičenj v 
depozitih po Sporazumu o Trade and Deposit Facility s strani 
Nove Ljubljanske banke d. d.. Izrazi, katerih pomen v tej 
pogodbi ni določen in so definirani v Novem finančnem spo- 
razumu ali Sporazumu o Trade and Deposit Facility ter upo- 
rabljeni v tej pogodbi, imajo v ustreznih zvezah enak pomen, 
*°t jim je bil določen v Novem finančnem sporazumu ali 
Sporazum o Trade and Deposit Facility. 

]"a pogodba v obliki pisma je podpisana na zgoraj navedeni 
°an, vendar nima nobenega učinka in ne ustvarja nobenih 
°weznosti, dokler (i) niso prejeta praviloma podpisana 
®°glasja (kot so definirana v Informativnem memorandumu o 
zamenjavi) kreditorjev, ki imajo v posesti najmanj dve tretjini 
neodplačanega skupnega zneska glavnice refinanciranih dol- 9°v in (ii) zamenjave ni odobril Državni zbor Republike Slove- 

nije. Takoj, ko se zgodi, kar je opisano v točkah (i) in (ii), začne 
v celoti veljati in učinkovati ta pogodba v obliki'pisma in vse 
obveznosti iz nje. V primeru, da se Državni zbor Republike 
Slovenije v 60 dneh po dnevu, ko NFA agent odvesti Slovenijo 
o prejemu pravilno podpisanih soglasij kreditorjev, ki imajo v 
posesti najmanj dve tretjini neodplačanega skupnega zneska 
glavnice refinanciranih dolgov, še ni dokončno odločil o 
odobritvi ali neodobritvi zamenjave, pa začne ta pogodba v 
obliki pisma in vse obveznosti iz nje ne glede na prej nave- 
deno nemudoma v celoti veljati in učinkovati. 

■I. Stroški in izdatki v zvezi z zamenjavo. Slovenija soglaša, da 
prevzame in plača razumne in dokumentirane stroške in 
izdatke (ne glede na to, ali do njih pride pred dnem, na dan ali 
po dnevu, ko začnejo ta pogodba v obliki pisma in obveznosti 
iz nje v celoti veljati in učinkovati) NFA agenta, TDFA agenta 
in vsakega člana ICC v zvezi z zamenjavo, obveznicami in 
nakupom subordinirano »zadnjih v vrsti« udeležbenih upravi- 
čenj v depozitih s strani Nove Ljubljanske banke d. d.; pod 
pogojem, da so taki stroški in izdatki v zvezi s potovanjem in 
bivanjem članov ICC omejeni le na razumne stroške enega 
samega predstavnika vsakega člana ICC ter pravnega zastop- 
nika ICC.Tako plačilo se izvede na dan zamenjave (kot je 
definiran v Informativnem memorandumu o zamenjavi) ali 
prej; plačila pa se ne zahtevajo, če do dneva zamenjave ne 
pride iz drugih razlogov in ne zaradi odločitve Slovenije, da ne 
bo nadaljevala z zamenjavo. 

II. Odškodnina. Slovenija soglaša, da bo za NFA agenta, TDFA 
agenta in vsakega člana ICC (v njihovih funkcijah članov ICC) 
in vsakega direktorja, uradnika, nameščenca, člana in zastop- 
nika NFA agenta, TDFA agenta in vsakega člana ICC (v njiho- 
vih funkcijah članov ICC) (vsak od teh je »odškodovana 
oseba«) povrnila in prevzela vse neposredne denarne stroške 
(vključno, brez omejitev, z razumnimi honorarji za pravne 
storitve ter izdatki, ki se nanašajo na preiskave), obveznosti, 
odškodnine, prisojene stroške in izgube (vendar ne za 
posredne ali n&finančne stroške, obveznosti, odškodnine in 
izgube) v zvezi z vsakim dejanjem ali postopkom, začetim po 
podpisu te pogodbe v obliki pisma (»izgube«), ki jih bodo take 
odškodovane osebe lahko imele, če so take izgube nastale ali 
če do takih izgub pride zaradi ali v zvezi z zamenjavo, obvezni- 
cami, nakupom subordinirano »zadnjih v vrsti« udeležbenih 
upravičenj v depozitih s strani Nove Ljubljanske banke d. d. ali 
kakršno koli drugo transakcijo ali poslovnim dogodkom, ki 
sta s tem mišljena, ali dejanji, razkritji, opustitvami ali odloči- 
tvami Slovenije ali njenih zastopnikov ali pooblaščencev v 
zvezi z njimi. 

III Obvestilo o kritih terjatvah. NFA agent, TDFA agent in vsak 
član ICC soglaša, da bo pravočasno in primerno podrobno 
pisno obvestil Slovenijo o kateri koli dejanski ali zagroženi 
terjatvi, za katero NFA agent, TDFA agent oziroma član ICC 
ve, da jo bodo proti njemu uveljavljali in bo zanjo zahteval od 
Slovenije povračilo na podlagi te pogodbe (»krita terjatev«); 
vendar velja, da v primeru neposlanega obvestila Slovenija ni 
odvezana nobene odgovornosti, ki jo ima po tej pogodbi, 
razen če je bila zaradi take neobveščenosti oškodovana. 

IV. Urejanje kritih terjatev in obramba pred njimi. 
(a) NFA agent, TDFA agent in vsak član ICC soglaša, da se bo 
od časa do časa (in tudi v primernih časovnih razdobjih, če 
Slovenija tako želi) s Slovenijo posvetoval glede reševanja 
kritih terjatev in obrambe pred njimi, kar vključuje tudi posve- 
tovanja o imenovanju vsakega pravnega zastopnika, o 
začetku tožbe ali protitožbe ter o vsaki pomembni odločitvi v 
zvezi s katero koli krito terjatvijo ali obrambo pred njo 
(razume se, da je vsak predlog za poravnavo katere koli krite 
terjatve, ki vključuje plačilo s strani Slovenije po tej pogodbi v 
obliki pisma, pomembna odločitev in terja tako posvetovanje 
s Slovenijd, kot je v danih okoliščinah primerno). 

(b) Vsak NFA agent, TDFA agent in vsak član ICC (i) priznava 
interese Slovenije pri reševanju kritih terjatev in obrambi pred 
njimi (in med temi interesi je v vsakem primeru tudi razumna 
želja, da se nadzorujejo stroški vseh plačil, ki jih mora opraviti 
Slovenija na podlagi tu dogovorjenih nadomestil) in (ii) se 

Posojila za refinanciranje, ki se jih iz Soglasja izključi 
1 2 3 

Št. zaključnice Glavnica Posojila 
za refinanciranje 

Znesek glavnice, ki 
se iz Soglasja iz- 
ključi 
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strinja, da se bo, v Kolikor tako ravnanje po njegovi razumni 
presoji ne bo zanj materialno neugodno, pri reševanju proble- 
mov katere koli krite terjatve in obrambi pred njo posvetoval s 
Slovenijo in medsebojno z drugimi z namenom, da se smo- 
trno nadzorujejo stroški kakršnih koli plačil, ki jih bo morala 
opraviti Slovenija na podlagi tu dogovorjenih nadomestil in 
da bo - če to zanj ne bo škodljivo - podpiral druge smotre in 
cilje Slovenije, o katerih ga bo Slovenija pisno obvestila. 

(c) Slovenija soglaša, da bo - če bi bila proti NFA agentu, 
TDFA agentu ali kateremu koli članu ICC vložena kakršnakoli 
dejanska ali zagrožena terjatev v zvezi s katero koli krito 
terjatvijo - z NFA agentom, TDFA agentom ali takim članom 
ICC pri reševanju problemov take terjatve in obrambi pred njo 
toliko sodelovala, kolikor bo to NFA agent, TDFA agent ali tak 
član ICC razumno zahteval, če bo mogoče razumno pričako- 
vati, da tako reševanje in obramba dokaj verjetno lahko vpli- 
vata na izid take krite terjatve. 

V. Pravni zastopnik, terjatve pod isto sodno pristojnostjo. Za 
katero koli krito terjatev ali vrsto povezanih kritih terjatev, ki 
se obravnavajo pod isto sodno pristojnostjo, bodo s tem 
prizadeti NFA agent, TDFA agent in vsak član ICC izbrali 
enega samega vodilnega pravnega zastopnika, ki jih lahko 
zastopa na sodišču posamično ali skupinsko, pri čemer bo - 
v kolikor je to praktično izvedljivo in stroškovno smotrno - 
tak pravni zastopnik edini pravni zastopnik, ki ga bodo NAFA 
agent, TDFA agent in taki člani ICC najeli na stroške Slovenije 
za tako zastopanje; vendar pod pogojem, da lahko NFA 
agent, TDFA agent ali kateri koli član ali člani ICC (»konfliktna 
skupina«) imenujejo na stroške Slovenije posebnega prav- 
nega zastopnika, da ga ali jih zastopa, če obstaja med kon- 
fliktno skupino in drugimi člani ICC ali NFA agentom ali TFDA 
agentom pomemben konflikt interesov, zaradi česar bi bilo 
zastopanje konfliktne skupine s strani takega edinega vodil- 
nega pravnega zastopnika po razumni presoji mednarodno 
priznanega pravnega zastopnika Slovenije neustrezno. Poleg 
tega bo Slovenija nosila stroške pravnega zastopnika, ki bi ga 
po svoji lastni izbiri angažirali NFA agent, TDFA agent ali 
kateri koli član ICC v primerih preiskave proti njemu na 
področjih, za katere utemeljeno meni, da vključujejo notranje 
ali občutljive informacije. 

VI. Poravnave, (a) Slovenija je odgovorna za plačilo nadome- 
stila za poravnavo katere koli krite terjatve samo če je pisno 
odobrila pogoje poravnave (vendar Slovenija take odobritve 
nerazumno ne bo odklonila ali zadrževala in v vsakem pri- 
meru se šteje, da je odobritev dana, če NFA agent, TDFA 
agent oziroma ustrezni član ICC ne prejme pisnega obvestila 
o nasprotnem v 30 dneh potem, ko je Slovenija prejela kopijo 
(i) vseh določb sporazuma o poravnavi v zvezi s finančnimi 
pogoji poravnave, o oprostitvi Slovenije njene obveznosti v 
zvezi s poravnanimi terjatvami in o vseh drugih zadevahm, ki 
bi jih razumno lahko šteli kot pomembne za odločitev Slove- 
nije o tem, ali naj tako poravnavo odobri, in (ii) vseh drugih 
določb sporazuma o poravnavi, ki bi jih Sloveniji lahko dali ob 
upoštevanju zahtev o zaupnosti, ki so v sporazumu vsebo- 
vane). 

(b) Slovenija se strinja, da bo pri uresničevanju svoje pravice, 
da odobri ali ne odobri dokončne poravnave katere koli krite 
terjatve, pošteno proučila koristi take poravnave za poslovne 
interese NFA agenta, TDFA agenta oziroma ustreznega člana 
ICC, ki bi z nadaljnjo obrambo pred tako krito terjatvijo lahko 
bil izpostavljen tveganju ali škodi. (Pri tem se razume, da se - 
ne glede na to, da tu dogovorjeno nadomestilo ne krije 
posrednih ali nefinančnih stroškov ali škod, - pri poravnavi 
katere koli krite terjatve lahko razumno pričakuje, da se upo- 
števajo vsaki taki stroški in škode.) 

7. Zagotovila In jamstva. Slovenija zagotavlja in jamči, da 
a) so bila za podpis, izročitev in izvajanje te pogodbe v obliki 
pisma pridobljena vsa potrebna pooblastila zakonodajnih, 
izvršnih, upravnih in drugih organov in da pogodba ni v 
nasprotju z določbami nobenega newyorškega ali sloven- 
skega zakona, predpisa, uredbe, sodbe ali odloka, ki zavezuje 
Slovenijo ali vpliva nanjo ali na katero koli njeno posest. Za 
pravilen podpis, izročitev in izvajanje te pogodbe s strani 

Slovenije ni treba zahtevati ali pridobiti nobenega soglasja ali > 
pooblastila ali odobritve ali drugega dejanja nobenega držav- 
nega organa, izdajatelja predpisov ali kake druge osebe, niti 
jih o tem ni treba obvestiti; in 
(b) je bila ta pogodba v obliki pisma pravilno podpisana in 
izročena v imenu Slovenije in predstavlja zakonito, veljavno in 
zavezujočo obvezo Slovenije, ki je v skladu s pogoji pogodbe 
do Slovenije sodno izvršljiva. 

VIII. Sodna pristojnost; imenovanja; odpoved pravicam. 

(a) Slovenija s tem nepreklicno in brezpogojno priznava zase 
in za svoje premoženje neizključno sodno pristojnost kate- 
rega koli sodišča države New York ali Zveznega sodišča 
Združenih držav Amerike s sedežem v mestu in okraju New 
York in vsakega njunega prizivnega sodišča za vse pravne 
spore ali procese, ki izhajajo iz te pogodbe ali so z njo v zvezi, 
ali za priznanje in izvršbo vsake sodne odločbe; in Slovenija s 
tem nepreklicno in brezpogojno soglaša, da lahko potekajo 
zaslišanja in odločanja za vse tožbe v zvezi s takimi pravnimi ' 
spori ali procesi pred takimi sodišči države Nevv York ozi- 
roma, v kolikor to zakon dopušča, pred imenovanim Zveznim 
sodiščem. Slovenija soglaša, da bo končna sodba v vsakem 
takem pravnem sporu ali procesu dokončna in izvršljiva na 
območjih druge sodne pristojnosti na podlagi sodnega zah- 
tevka za izvršitev sodbe ali na drug način, ki ga določa zakon. 

(b) Ce Slovenija ima ali kasneje pridobi ali ji je priznana 
kakršna koli imuniteta (iz naslova državne suverenosti ali 
drugače) pred tožbo, sodno pristojnostjo kakega sodiša ali 
pred zasegom premoženja ali kakršnim koli sodnim proce- 
som (bodisi z vročitvijo obvestila, zaplembo premoženja 
zaradi izvršbe ali sodbe, izvršitvijo sodbe, zasegom lastnine 
ali drugače, vendar z izvzeto zaplembo premoženja pred 
izrekom sodbe) v zvezi z njo samo ali njenim premoženjem, se 
s tem nepreklicno in brezpogojno zaveže, da se ne bo sklice- 
vala nanjo ali se z njo branila in se odpoveduje taki imuniteti 
za svoje obveznosti po tej pogodbi in - brez omejevanja tu 
navedene splošne izjave - (i) soglaša, da se s tem odpoveduje 
taki imuniteti v največjem možnem obsegu, ki ga dopuščajo 
zakoni, ki se s tem v zvezi uporabljajo na območju vsake 
sodne pristojnosti, kjer bi lahko bila vložena tožba, in da je 
njen namen, da so v tem pododstavku (b) določene odpovedi 
imuniteti brezpogojne in nepreklicne za namene vsakih takih 
zakonov in jih ne bo umaknila, in (ii) se za namene zakonov na ; 
območju vsake take sodne pristojnosti na splošno strinja s 
priznanjem kakršne koli odškodnine ali drugo zadevo v sle-' 
hernem sodnem procesu. 
(c) Slovenija s tem nepreklicno in brezpogojno imenuje gene- 
ralnega konzula Republike Slovenije v mestu in okraju Nevv 
York (»newyorški procesni zastopnik«), ki ima na dan pod- 
pisa te pogodbe svoj urad na naslov 600 Third Avenue, 24th 
Floor, Nevv York, New York 10016, Združene države Amerike, 
za svojega zastopnika, da v njenem imenu in za račun njenega 
premoženja sprejema vročene izvode sodnih pozivov in tožbe 
in vsako drugo procesno gradivo, ki bi lahko bilo vročeno ^ 
katerem koli pravnem sporu ali sodnem postopku, navede; 
nem v pododstavku (a) tega 8. odstavka pri katerem koH 
sodišču države New York ali Zveznem sodišču, ki je tar" 
omenjeno, ter soglaša, da bo pravočasno - pred preneha- 
njem imenovanja takratnega newyorškega procesnega 
zastopnika iz kakršnega koli razloga - imenovala njegovega 
naslednika, newyorškega procesnega zastopnika v mestu ii 
okraju New York, da bo ta naslednji newyorški procesn1 

zastopnik imenovanje sprejel v obliki in vsebini, ki bo spre* 
jemljiva za NFA agenta, TDFA agenta in vsakega člana ICC' 
Taka vročitev Sloveniji se opravi tako, da se ji dostavi en izvo" 
takega sodnega poziva na naslov njenega newyorškega pf<£ 
cesnega zastopnika in odda na pošto en izvod takega sod' 
nega poziva, naslovljenega na njen naslov, ki je naveden p°" 
njenim podpisom te pogodbe. Slovenija se s tem tudi nepr* 
klicno in brezpogojno odpoveduje vsakemu zahtevku zaraf 
napake pri vročitvi sodnega poziva po katerem koli tu določa" 
nem načinu ali da taka vročitev ni bila učinkovito izvedena^ 
Slovenija soglaša, da njena kakršna koli neobveščenost 
vročitvi takega sodnega poziva po krivdi njenega nevino" 
škega procesnega zastopnika ne vpliva ali učinkuje na velja* 
nost take vročitve ali kakršne koli sodbe, ki na njem temelj1. 
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(d) Nič v tem 8. odstavku ne vpliva na katero koli pravico, ki bi 
jo NFA agent, TDFA agent ali kateri koli član ICC sicer imel, da 
lahko vloži kakršno koli tožbo ali začne postopek v zvezi s to 
pogodbo proti Sloveniji ali njenemu premoženju pri sodiščih 
katere koli sodne pristojnosti in da v zvezi s tem vroči sodni 
poziv na kakršen koli drug način, ki ga dovoljuje zakon. 

(e) Slovenija se s tem nepreklicno in brezpogojno - v največ- 
jem obsegu, kot to lahko učinkovito stori - odpoveduje 
kakršnemu koli ugovoru, ki bi ga zdaj ali kasneje lahko imela v 
zvezi z določitvijo kraja katere koli tožbe, pravnega spora ali 
sodnega procesa iz te pogodbe ali v zvezi z njo pri katerem 
koli sodišču države Nevv York ali pri Zveznem sodišču. Slove- 
nija se s tem nepreklicno - v največjem obsegu, kot ga 
dovoljuje zakon - odpoveduje obrambi neprimernega foruma 
za vzdrževanje takegaa pravnega spora ali procesa pri vsa- 
kem takem sodišču. 

IX. Nasledniki in prevzemniki. Ta pogodba v obliki pisma je 
zavezujoča in ima svojo veljavo v korist Slovenije, NFA 
agenta, TDFA agenta in vsakega člana ICC ter njihovih nasled- 
nikov in prevzemnikov; z izjemo, da nobena pogodbenica ne 
sme odstopiti ali prenesti nobene svoje pravice ali obveznosti 
po tej pogodbi brez predhodnega pisnega soglasja drugih 
pogodbenic, in vsak domnevni prevzem ali prenos brez 
takega soglasja je ničen in neveljaven. 

X. Nadaljnji obstoj. Zadevna odškodovanja, zagotovila, jam- 
stva in soglasja Slovenije, vsebovana v tej pogodbi v obliki 
pisma, ali dana s strani Slovenije ali v njenem imenu na 
podlagi te pogodbe, obstajajo še naprej tudi po izpeljavi 
zamenjave, izdaji obveznic in slovenskih plačil kupnine za 
subordinirano »zadnja v vrsti« udeležbena upravičenja v 
depozitih ter po izpeljavi ali pojavu kakršnih koli transakcij ali 
dogodkov, ki so s tem mišljeni, in ostanejo še naprej v polni 
veljavi in s polnim učinkom. 

XI. Drugi primerki. To soglasje lahko podpiše ena ali več 
Pogodbenic v poljubnem številu ločenih primerkov in šteje se, 
da vsi taki primerki skupaj tvorijo en sam in isti instrument. 

XII. VELJAVNO PRAVO. ZA TO POGODBO V OBLIKI PISMA 
VELJA PRAVO DRŽAVE NEW YORK IN JO JE TREBA RAZU- 
METI IN TOLMAČITI V SKLADU S TEM PRAVOM. 

V POTRDITEV TEGA so podpisnice preko svojih pravilno 
Pooblaščenih uradnikov pravilno podpisale in izročile to 
Pogodbo na dan, katerega datum je vpisan na začetku bese- 
dila. 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
(lastnoročni podpis) (lastnoročni podpis) 
Mitja Gaspari Dr. France Arhar 
Minister za finance Guverner Banke 

Slovenije 

Naslov za obvestila; 
Ministrstvo za finance Republike Slovenije 
Župančičeva 3 
61000 Ljubljana 
telefaks: (386) (61) 214 640 
v roke: Ministru za finance 

^Prejeli in soglašasjo: 

^HEMICAL INVESTMENT BANK LIMITED kot NFA agent in 
A agent 

ThEBANKOFNEW YORK 
za:  
naziv; 

THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. 
za:  
naziv: 

CHEMCAL BANK 
za:  
naziv: 

CITIBANK, N. A. 
za: l  
naziv: 

« 
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO Dl 
TORONTO SPA 
za:  
naziv: 

MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY 
OF NEW YORK 
za:  
naziv: 

LLOYDS BANK PLC 
za:  
naziv: 

THE SAKURA BANK LIMITED 
za:  
naziv: 

SOCIETE GENERALE 
za:    
naziv: 

SVVISS BANK CORPORATION 
za:  
naziv: 

VVESTDEUTSCHE LANDESBANK 
GIROZENTRALE „ 
za:  
naziv: 

Opomba: 
Sledi besedilo v angleškem jeziku 

Zadeva: Slovenska zamenjava dolga 
Spoštovani! 

Prejeli smo vaše pismo gospodu Robertu Gyengeju iz Chemi- 
cal Bank z dne 14. julija 1995, s katerim je Republika Slovenija 
(»Slovenija«) imenovala Chemical Bank (»Chemical«) za 
sklenitvenega agenta (v tej funkciji »sklenitveni agent«) v 
zvezi s predlagano slovensko zamenjavo (»zamenjava«) 
novih dolžniških instrumentov za refinancirane dolgove po 
Novem finančnem sporazumu z dne 20. septembra 1988 
(»Novi finančni sporazum — NFA«) med Narodno banko 
Jugoslavije, določenimi drugimi jugoslovanskimi bančnimi 
ustanovami,Socialistično federativno republiko Jugoslavijo 
kot garantom, v pogodbi navedenimi kreditorji in Chemical 
Investment Bank Limited (»CIBK«) kot agentom (v tej funkciji 
»NFA agent«). 

V nadaljevanju tega pisma opredeljujemo določene dogovore 
v zvezi s slovenskim imenovanjem banke Chemical za skleni- 
tvenega agenta v zvezi z zamenjavo in sprejemom tega imeno- 
vanja s strani banke Chemical. 

Chemical bo opravljala dolžnosti sklenitvenega agenta, kot so 
predvidene v Informativnem memorandumu o zamenjavi 
(»Informativni memorandum«). Te dolžnosti vključujejo (a) 
določitev oseb, ki lahko ponudijo refinancirane dolgove za 
zamenjavo, (b) urejanje vseh vidikov usklajevanja, (c) določa- 
nje zneskov glavnice obveznic serije 1 in serije 2 za vsakega 
kreditorja, izročitev instrumentov prenosa in navodil za 
dostavo obveznic Euroclearu, Cedelu, skupnemu depozitarju, 

/ 
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registratorju itd. in (e) usklajevanje določenih vidikov zame- 
njave z NFA agentom in TDFA agentom (kot sta definirana v 
nadaljevanju) (glej priloženi Dodatek A), vendar niso omejene 
le na to. Chemical soglaša, da bo Sloveniji na njeno zahtevo 
dostavljal kopije potrdil, ki jih bo prejel od kreditorjev v zvezi z 
njihovim statusom udeleženega NFA kreditorja ali udeleže- 
nega TDFA kreditorja, da jih Slovenija pregleda v skladu z 
Informativnim memorandumom. Slovenija bo odločila, ali so 
taka potrdila sprejemljiva. Če tu ni drugače opredeljeno, 
imajo v tem odstavku uporabljeni izrazi enak pomen, kot jim 
je bil določen v Informativnem memorandumu. 

Ob sklepanju tega dogovora sta Chemical in Slovenija prepri- 
čani, da Chemical lahko v celoti opravi svoje dolžnosti kot 
sklenitveni agent ne glede na obveznosti banke Chemical in 
njenih podružnic v zvezi z Novim finančnim sporazumom in 
Sporazumom o trgovini in depozitnih sredstvih z dne 20. 
septembra 1988 (»Sporazum o Trade and Deposit Facility - 
TDFA») med Narodno banko Jugoslavije, določenimi jugoslo- 
vanskimi bančnimi ustanovami, v sporazumu navedenimi kre- 
ditorji in CIBL kot zastopnikom (v tej funkciji »TDFA agent«). 
Chemical in Slovenija soglašata, da se bosta - v primeru, če 
kadarkoli bodisi Chemical ali Slovenija meni, da Chemical ne 
more opravljati svojih dolžnosti tako popolno, kot bi jih lahko, 
če takih obveznosti ne bi imela, - Chemical in Slovenija 
medsebojno posvetovala z namenom, da dosežeta oboje- 
stransko sprejemljivo spremembo tega dogovora. 

Glede na to, da Chemical sprejema imenovanje za sklenitve- 
nega agenta v zvezi z zamenjavo, se Slovenija strinja, da bo 
banki Chemical plačala ali povrnila njene razumne in doku- 
mentirane denarne stroške in izdatke, povezane z njenim 
delovanjem v funkciji sklenitvenega agenta v zvezi z zame- 
njavo vključno, brez omejitev, z razumnimi honorarji za 
pravne storitve, stroški in izdatki za pravno svetovanje banki 
Chemical kot sklenitvenemu agentu (in ne v zvezi s pravnim 
svetovanjem Mednarodnemu koordinacijskemu komiteju - 
ICC (kot je definiran v Informativnem memorandumu); in da 
bo za Chemical in njene podružnice in vsakega njihovega 
direktorja, uradnika, nameščenca in zastopnika (vsak od teh 
je »odškodovana oseba«) povrnila in prevzela Vse nepo- 
sredne denarne izgube, terjatve, zahtevke, odškodnine, kazni, 
globe, obveznosti, poravnave, stroške in s tem povezane 
izdatke (vendar ne za posredne ali nefinančne stroške ali 
odškodnine) vključno, brez omejitev, z razumnimi honorarji 
za pravne storitve, stroški in izdatki, ki bi jih kaka odškodo- 
vana oseba imela zaradi ali v zvezi s tem, da je Chemical 
sklenitveni agent v zvezi z zamenjavo in zaradi dejanj, opusti- 
tev ali odločitev Slovenije in njenih zastopnikov in pooblaš- 
čencev v zvezi s tem, ne glede na to, ali je odškodovana oseba 
stranka v sporu; vendar pod pogojem, da take odškodnine ne 
more prejeti nobena odškodovana oseba, če so izgube, terja- 
tve, odškodnine, obveznosti ali s tem povezani izdatki posle- 
dica grobe malomarnosti ali namerne kršitve obveznosti take 
odškodovane osebe. 

Vsaka odškodovana oseba, ki želi uveljavljati tako odškod- 
nino pravočasno in primerno podrobno obvesti Slovenijo o 
kateri koli dejanski ali zagroženi terjatvi, za katero ve, da jo 
bodo proti njej uveljavljali in bo zanjo zahtevala od Slovenije 
povračilo na podlagi tu dogovorjene odškodnine (»krita terja- 
tev«) in da se bo od časa do časa (in tudi v primernih časovnih 
razdobjih, če Slovenija tako želi) s Slovenijo posvetovala 
glede reševanja kritih terjatev in obrambe pred njimi (kar 
vključuje tudi posvetovanja o imenovanju vsakega pravnega 
zastopnika, o začetku tožbe ali protitožbe ter o vsaki 
pomembni odločitvi v zvezi s katero koli krito terjatvijo ali 
obrambo pred njo in dogovorjeno je, da je vsak predlog za 
poravnavo katere koli krite terjatve, ki vključuje plačilo s 
strani Slovenije na podlagi take odškodnine, pomembna 
odločitev in terja tako posvetovanje s Slovenijo, kot je v danih 
okoliščinah primerno). Za katero koli krito terjatev ali vrsto 
povezanih kritih terjatev, ki se obravnavajo pod isto sodno 
pristojnostjo, bodo s tem prizadete odškodovane osebe 
izbrale enega samega vodilnega pravnega zastopnika, da jih 
zastopa na sodišču posamično ali skupinsko, pri čemer bo - 
v kolikor je to praktično izvedljivo in stroškovno smotrno - 
tak pravni zastopnik edini pravni zastopnik, ki ga bodo odško- 

dovane osebe najele na stroške Slovenije za tako zastopanje; 
vendar pod pogojem, da lahko ena ali več odškodovanih oseb 
(»konfliktna skupina«) imenujejo na stroške Slovenije poseb- 
nega pravnega zastopnika, da ga ali jih zastopa, če obstaja 
med konfliktno skupino in drugimi odškodovanimi osebami 
pomemben konflikt interesov, zaradi česar bi bilo zastopanje 
konfliktne skupine s strani takega edinega vodilnega prav- 
nega zastopnika po razumni presoji pravnega svetovalca Slo- 
venije neustrezno. Slovenija bo odgovorna za plačilo odškod- 
nine za poravnavo katere koli krite terjatve samo če je pisno 
odobrila pogoje poravnave (vendar Slovenija take odobritve 
nerazumno ne bo odklonila ali zadrževala in v vsakem pri- 
meru se šteje, da je odobritev dana, če prizadeta odškodo- 
vana oseba ne prejme pisnega obvestila o nasprotnem v 90 
dneh potem, ko je Slovenija prejela kopijo (i) vseh določb 
sporazuma o poravnavi v zvezi s finančnimi pogoji poravnave, 
o oprostitvi Slovenije njene obveznosti v zvezi s poravnanimi 
terjatvami in o vseh drugih zadevah, ki bi jih razumno lahko 
šteli kot pomembne za odločitev Slovenije o tem, ali naj tako 
poravnavo odobri, in (ii) vseh drugih določb sporazuma o 
poravnavi, ki bi jih Sloveniji lahko dali ob upoštevanju zahtev 
o zaupnosti, ki so v sporazumu vsebovane). 

Chemical in vsaka odškodovana oseba, ki želi uveljavljati 
odškodnino, predvideno po tem dogovoru, (a) priznava inte- 
rese Slovenije pri reševanju vsake krite terjatve in obrambi 
pred njo (in med temi interesi je v vsakem primeru tudi 
razumna želja, da se nadzorujejo stroški vseh plačil, ki jih 
mora opraviti Slovenija na podlagi tu dogovorjenih nadome- 
stil) in (b) se strinja, da se bo, v kolikor tako ravnanje po 
njegovi razumni presoji ne bo zanj materialno neugodno, pri 
reševanju problemov katere koli krite terjatve in obrambi pred 
njo posvetoval s Slovenijo in medsebojno z drugimi z name- 
nom, da se smotrno nadzorujejo stroški kakršnih koli plačil, ki 
jih bo morala opraviti Slovenija na podlagi tu dogovorjenih 
nadomestil in da bo - če to zanj ne bo škodljivo - podpiral 
druge smotre in cilje Slovenije, o katerih ga bo Slovenija 
pisno obvestila. Slovenija soglaša, da bo pri uresničevanju 
svoje pravice, da odobri ali ne odobri dokončne poravnave 
katere koli krite terjatve, pošteno proučila koristi take porav- 
nave za poslovne interese odškodovane osebe, ki bi z nadalj- 
njo obrambo pred tako krito terjatvijo lahko bila izpostavljena 
tveganju ali škodi. (Pri tem se razume, da se - ne glede na to, 
da tu dogovorjeno nadomestilo ne krije posrednih ali nefi- 
nančnih stroškov ali odškodnin, - pri poravnavi katere koli 
krite terjatve lahko razumno pričakuje, da se upoštevajo vsaki 
taki stroški in škode.) Slovenija nadalje soglaša, da bo - če bi 
bila proti kaki odškodovani osebi vložena kakršna koli dejan- 
ska ali zagrožena terjatev v zvezi s katero koli krito terjatvijo - 
s tako odškodovano osebo pri reševanju problemov take 
terjatve in obrambi pred njo toliko sodelovala, kolikor bo to 
odškodovana oseba razumno zahtevala, če bo mogoče 
razumno pričakovati, da tako reševanje in obramba dokaj 
verjetno lahko vplivata na izid take krite terjatve. 

Glede na to, da Chemical sprejema imenovanje za sklenitve- 
nega agenta v zvezi z zamenjavo, se Slovenija nadalje strinja, 
da bo banki Chemical plačala provizijo sklenitvenega agenta 
v znesku 699.000,- USD; edino v primeru, da bo obvestilo o 
ponudbi, navedeno v Informativnem memorandumu, poslano 
kreditorjem po 29. februarju 1996, bo ta provizija znašala 
774.000,- USD. Ta provizija sklerlitvenega agenta se plača s 
takoj razpoložljivimi denarnimi sredstvi pred dnevom zame- 
njave in kot dodatek k povračilu neposrednih denarnih stro- 
škov in izdatkov, ki jih ima Chemical kot sklenitveni agent v 
zvezi z zamenjavo. Neposredni denarni stroški in izdatki, ki jih 
bo banka Chemical imela pred dnevom zamenjave, na dan 
zamenjave ali po dnevu zamenjave, vključno s tiskanjem in 
razpošiljanjem dokumenta po izvedeni zamenjavi ter po 
potrebi s poravnavnimi izločenimi računi, vendar ne omejeno 
le na to, zapadejo v plačilo najkasneje 30 dni po izstavitvi 
računa. Razume se in dogovorjeno je, da se stroški in izdatki 
banki Chemical povrnejo v skladu s temi določili ne glede na 
to, ali je bila zamenjava dejansko izkoriščena. Ko so provizije 
enkrat plačane, jih v nobenih okoliščinah ni mogoče dobiti 
povrnjene. ' 

To pismo vam pošiljamo s pogojem, da se niti tega pisma niti 
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njegove vsebine in vsebovanih pogojev ne sme niti nepo- 
sredno niti posredno razkriti nikomur drugemu razen našim 
uradnikom, predstavnikom, zastopnikom in svetovalcem ali 
zastopnikom Državnega! zbora Slovenije, ki so neposredno 
vključeni v obravnavanje te zadeve, ali pa se razkritje zahteva 
v sodnem ali upravnem postopku ali drugače po zakonu. 

Temu pismu se ne sme ničesar dodajati ali nobenih določb 
opuščati ali ga drugače spreminjati, razen če je to storjeno s 
pisnim dokumentom, ki ga podpišeta Chemical in Banka 
Slovenije. To pismo se lahko podpiše v poljubnem številu 
ločenih primerkov, ki so vsi izvirniki in ki vsi skupaj, če so 
združeni, tvorijo en sam dogovor. Za to pismo velja pravo 
države New York in ga je treba razumeti v skladu s tem 
pravom. 

Če smo v navedenem pravilno zajeli naš soglasni dogovor, 
prosimo, da potrdite sprejem navedenih pogojev s podpisom 
na določenem mestu spodaj in gospodu Robertu Gyengeju 
po telefaksu na številko (212) 270-7052 (z izvirnikom po 
ekspresni kurirski pošti) vrnete priloženi drugi izvirnik tega 
pisma, na kar bo to pismo postalo zavezujoča pogodba med 
nami. 

S spoštovanjem, 
CHEMICAL BANK 
za: (lastnoročni podpis) 
Robert Gyenge 
naziv: podpredsednik 

Soglaša in potrjuje: 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
za: (lastnoročni podpis) 
Gaspari M. 
naziv: minister za finance 

za: (lastnoročni podpis) 
Arhar 
naziv: guverner 

Dodatek A 

dolžnosti sklenitvenega agenta 

A. Uskladitev dolga 

Usklajevanje med sporazumi, ki so podlaga za zamenjavo 
(NFA in TDFA), kreditorji in posojilojemalci za popolno uskla- 
ditev neodplačane glavnice in obresti, na katere vpliva ta 
Posel. 

'• Neodplačane glavnice 

1- Vsak kreditor po sporazumu bo prejel izpiske neodplačanih 
9'avnic po vsaki tranši NFA (začetni izpiski so bili kreditorjem 
<e razposlani). 

2- Izpiski bodo vsebovali tekoče odprte obveznosti po obve- 
zu o refinanciranem kreditu (RCL) ter obvestilo v zvezi s 
Potekom preprodaje NFA dolga. 

3- Ko je glavnica usklajena, se določi 18% slovenskega deleža 
a obveznice serije 1. 

"• Uskladitev obresti 

J^o so usklajena imetja glavnic, se imetnikom razdelijo izpiski 
ooresti. 

• 1. faza - izračun pripadajočih zapadlih obresti (PDI) 
• «=■ faza - izračun pripadajočih zapadlih zneskov (PDA) 
• Kračun obrestno-obrestnih zneskov 

Opomba: Kreditorjem bo treba razposlati 3-5 izpiskov. 

III. Izračun Izločenih zneskov, ki se nanašalo na »povezane 
osebe«. 

Opomba: Po podpisu pisma sklenitvenega agenta CIBL kot 
NFA agent ne bo zaračunal dodatnih stroškov za usklajevanje 
dolga po NFA in TDFA. Taki izdatki bodo vključeni samo med 
stroške za sklenitev posla. 

B. Razvoj sistema 

1. Razvoj sistema, ki bo vključeval podatke, dobljene iz uskla- 
jevanja glavnice in obresti, da se za vse imetnike ugotovi 
neplačane zneske. 

2. Sistem mora zagotavljati prožnost za izračunavanje in 
sestavljanje izpiskov za 

(a) znesek obveznice serije 1 
(b) zapadle zneske 
(c) koeficient serije 2 
(d) znesek obveznice serije 2 
(e) preračunavanje zneskov obveznic, ki niso nominirane v 
dolarjih in markah 
(f) izračun »bruto donosa« za obveznice serije 2 

3. Možnost za izračunavanje izločenih zneskov, ki se nanašajo 
na povezane osebe. 

Trženje posla 

1. Usklajevanje prezentacij. 

2. Trženje posla kreditorjem s pojasnjevanjem posla in aktiv- 
nosti za hiter sprejem soglasij. 

3. Po prejemu potrebnega števila soglasij posredovati infor- 
macije kreditorjem, udeleženim v ponudbi za zamenjavo, da 
se s tem pomaga pri hitri sklenitvi posla. 

D. Usklajevanje tiskanja dokumentov 
•» 

E. Usklajevanje razpošiljanja dokumentov 

1. Razpošiljanje dokumentacije za soglasje 

2. Razpošiljanje obvestila o ponudbi kreditorjem 

3. Razpošiljanje izpiskov o zneskih glavnice v obveznicah 
kreditorjem. 

F. Usklajevanje s fiskalnim agentom 

1. Posredovanje informacij v zvezi z novo izdajo - pripadajo- 
čimi imetniki in zneski. 

G. Zamenjava 
1. Določitev zneskov obveznic serije 1 in serije 2 

2. Ko so določeni zneski obveznic serije 1 in serije 2, posredo- 
vanje podatkov o prvih imetnikih obveznic do: 

(a) Euroclear/Cedel za neameriške obveznice 
(b) skupnega depozitarja za neameriške obveznice 
(c) skrbnika v zvezi z ameriškimi obveznicami 
(d) registratorja v zvezi z ameriškimi obveznicami. 

3. Sprejem potrdil glede statusa kreditorjev kot sodelujočih 
kreditorjev in posredovanje kopij teh potrdil Sloveniji. 

4. Usklajevanje dogovorov za poravnavne izločene račune v 
primerih usklajevanja. 

5. Podpis Sporazuma o udeležbi v depozitu kot dejanski 
pooblaščenec kreditorjev. 

Opomba: 
Sledi besedilo v angleškem jeziku 
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Predlog zakona o 

PRIZNANJU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

KAKOVUST (ZPkak) 

- EPA 1140 - draga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 182. seji dne 1. februarja 
1996 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PRIZNANJU REPUBLIKE SLO- 
VENIJE ZA KAKOVOST, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi 
stališč in sklepov 36. seje Državnega zbora Republike 
Slovenije z dne 13/12-1995 in 187. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Bogdan TOPIČ, direktor Urada za standardizacijo in 
meroslovje, 
- dr. Verica TRSTENJAK, državna podsekretarka v Mini- 
strstvu za znanost in tehnologijo. 

1. člen 

Priznanje Republike Slovenije za kakovost (v nadaljnjem 
besedilu: priznanje) je najvišje priznanje Republike Slovenije 
v okviru nacionalnega programa kakovosti Republike Slove- 
nije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev 
7 kakovosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inova- 
tivnosti. 

2. člen 

Namen priznanja je spodbujanje slovenskih gospodarskih 
aružb, zavodov in drugih pravnih oseb ter državnih organov (v 
nadaljnjem besedilu: osebe) k uvajanju sistemov sodobnega, 
Učinkovitega in celovitega doseganja kakovosti ter k načrto- anju in izvajanju sodobnega procesa poslovanja za zagotovi- 

v konkurenčnosti proizvodov in storitev. 

3. člen 

leto se lahko podelijo štiri priznanja osebam v nasled- 
il kategorijah: 

izde!k° priznan'e osebi z već kot 50 zaposlenimi, na področju 

: «no priznanje osebi z manj kot 50 zaposlenimi, na 
naročju izdelkov 

storitevPr'Znani6 osebi z veC kot 50 zaposlenimi, na področju 

n ®n°. Priznanje osebi z manj kot 50 zaposlenimi, na 
Pođr°ćju storitev. 

4. člen 

Priznanje se ne more podeliti osebi, ki je v času postopka 
ocenjevanja in podeljevanja priznanja iz kateregakoli razloga 
prenehala ali je v postopku prenehanja. 

5. člen 

Priznanje se izkazuje s skulpturo ter posebno listino. 

6. člen 

Priznanje podeljuje Odbor za Priznanje Republike Slovenije 
za kakovost (v nadaljnjem besedilu: odbor), ki ga imenuje 
Vlada Republike Slovenije. 

Odbor ima sedem članov. 

Po položaju so člani odbora minister, pristojen za znanost in 
tehnologijo, minister, pristojen za gospodarske dejavnosti in 
predsednik Gospodarske zbornice Slovenije. 

Drugi člani odbora so trije direktorji gospodarskih družb in en 
direktor javnega zavoda. 

Predsednika odbora in člane odbora iz prejšnjega odstavka 
imenuje Vlada Republike Slovenije za dobo 2 let na predlog 
ministra, pristojnega za znanost in tehnologijo. 

Odbor imenuje posebno ocenjevalno komisijo, ki pripravi 
strokovne ocene o posameznih predlogih. 
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7. člen 8. člen 

Odbor uredi način svojega dela s pravilnikom o delu odbora (v 
nadaljnjem besedilu: pravilnik). Pravilnik določa zlasti: 

- pravice, dolžnosti in način delovanja odbora, 
- obliko in vsebino javnega razpisa za zbiranje prijav, 
- obliko, material in znake na skulpturi ter vsebino listine iz 
5. člena tega zakona, 
- sestavo, pristojnosti in naloge ocenjevalne komisije, 
- merila in sistem ocenjevanja ter ' j, 
- dan in način podelitve priznajija, 
- podrobnejše kriterije za podelitev priznanja in način pred- 
laganja kandidatov 

ti 

Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slpvenije, pred tem pa mora dati nanj soglasje 
Vlada Republike Slovenije. "t If '4 4 

d\: 
t. 

V" ! 

Strokovna in administrativna dela za odbor opravlja Urad 
Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje. 

9. člen 

Sredstva za izvajanje tega zakona se zagotovijo v proračunu 
Republike Slovenije. 

10. člen 

Odbor se imenuje najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi 
tega zakona. 

Odbor sprejme pravilnik najkasneje tri mesece po imenovanju 
odbora. 

11. člen ' 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor je na svoji 36. seji dne 13. 12. 1995 ob 1. 
obravnavi predloga zakona o priznanju Republike Slovenije 
za kakovost ugotovil, da je predlog zakona ustrezna podlaga 
za pripravo zakona za drugo obravnavo. 

Državni zbor je sprejel sklepe in stališča k predlogu zakona o 
priznanju Republike Slovenije za kakovost s katerimi je pred- 
lagatelja zavezal naj pripravi predlog zakona za drugo obrav- 
navo ter prouči in smiselno upošteva predloge sekretariata 
Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve in razpravo 
na seji odbora za znanost, tehnologijo in razvoj. 

Predlagatelj je upoštevaje predloge sekretariata za zakono- 
dajo in pravne zadeve dopolnil besedilo 5. člena predloga 
zakona tako, da je dodano, da se priznanje izkazuje tudi s 
posebno listino. To bo dobitnikom praktično omogočilo, da 
doseženo priznanje v skladu z njegovim promotivnim name- 
nom uporabljajo tudi pri predstavitvah poslovnih dosežkov in 
pri trženju svojih proizvodov ali storitev. Konkretneje določbe 
o vsebini omenjene listine bo določil pravilnik o delu odbora 
za priznanje Republike Slovenije za kakovost, kar je predlaga- 

ta tel j vnesel kot dopolnitev v 3. alineji prvega odstavka 7. člena. 

Upoštevaje predloge sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve je predlagatelj črtal prejšnjo 4. alinejo prvega 
odstavka 7. člena, saj je vsebina delno že zajeta v 8. členu 
predloga zakona pa tudi sicer je vsebina pravilnika predvi- 
dena zgolj eksemplifikativno. 

V zvezi s pripombo sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve, da bi bilo treba zakon dograditi, upoštevaje nekatere 

zakone, ki urejajo najvišje nagrade in priznanja RS na posa- 
meznih področjih (npr. zakon o nagradah RS na področju 
šolstva, zakon o Bloudkovih priznanjih ter zakon o Prešernovi 
nagradi), pa predlagatelj poudarja, da vsebina drugih omenje- 
nih zakonov le delno odstopa od predloga zakona o priznanju 
Republike Slovenije za kakovost. Predlagatelj je dopolnil 2. 
člen zakona, tako da so prejemniki priznanja lahko tudi 
državni organi (npr. ministrstvo, Državni zbor ipd.), ki sicer 
niso pravne osebe. Dopolnjen je tudi 6. člen predloga zakona, 
tako da je izrecno določeno kdo predlaga člane odbora za 
priznanje RS za kakovost, ki so iz vrst direktorjev gospodar- 
skih družb oz. javnih zavodov. Ta pritojnost je predvidena za 
ministra, pristojnega za znanost in tehnologijo. Sesti člen je 
dopolnjen tudi z določbo, da odbor za priznanje RS za kako- 
vost imenuje posebno ocenjevalno komisijo, ki pripravi stro- 
kovne ocene o posameznih predlogih. 

Predlagatelj je prav tako dopolnil 7. člen, kjer je izrecno 
dodatno določeno, da mora pravilnik določati tudi kriterije za 
dodelitev priznanja in način predlaganja kandidatov. Predla- 
gatelj meni, da je zaradi posebnosti pri izboru in ocenjevanju 
dobitnikov priznanj potrebno vsa podrobnejša določila vnesti 
v podzakonske akte. 

Predlagatelj je ocenil, da predloga zakona ni smiselno dopol- 
njevati z določbami o pravicah osebe iz naslova dodelitve 
priznanje, saj bo oseba oz. dobitnik priznanja slednje lahko 
uporabljal v promocijske namene, kar bo nedvoumno bolj 
vplivalo na njegov tržni položaj, kar pa ni vsebina tega 
zakona. Morebitne neupravičene uporabe priznanja oz. nas- 
ploh listin in znakov pa je stvar urejanja druge zakonodaje. 
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Predlog zakona o 

ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA 

NEKATERE NUJNE RAZVOJNE 

PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V 

KULTURI (ZZSRPK) 

- EPA 1388 - prva obravnava 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije predlagamo Državnemu zboru 

predlog zakona o zagotavljanju sredstev za 
NEKATERE NUJNE RAZVOJNE PROGRAME REPUBLIKE 
SLOVENIJE V KULTURI - prva obravnava, 

ki ga pošiljamo v obravnavo in sprejem. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Držav- 
na zbora Republike Slovenije bodo pri delu delovnih 

teles in Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali 
predlagatelji zakona. 

Predlagatelji: 
dr. Lev KREFT, l.r. 
Jože JAGODNIK, l.r. 
dr. Dušan BAVDEK, l.r. 
Miran POTRČ. l.r. 
Zmago JELINČIČ, l.r. 
Polonca DOBRAJC, l.r. 
Rafael KUŽNIK, l.r. 

1 ocena stanja in predlogi rešitev 
A- OCENA STANJA 

dr/'aravna 'n kulturna dediščina je temeljni konstitutivni del Zave in s tem seveda narodne identitete, kar je država 

us?*"3'3 in Potrd'la s ,em' da i® dediščino proglasila za 
vor n° ka,e90r'i° (73- Clen Ustave). S tem je prevzela odgo- rnost in skrb zanjo v vseh njenih prostorskih in časovnih 
težnostih. 

J? obveznost ni samo stvar notranje ureditve Republike Slo- 
s 

n,'e' ampak je varovanje dediščine s konvencijo Unesca o 
etovni naravni in kulturni dediščini, s konvencijama Sveta 

deri°f6 0 vars,vu arhitekturne dediščine in varstvu arheološke 
men 'ne' s •<onvencii° 0 biološki raznolikosti in z drugimi 
SVej^

r°dnimi pravnimi akti naša obveznost pred Evropo in 

Pom ded'žć'na nezadržno propada zaradi neustreznega in 
nih n'k''ive9a °dnosa do nje, kar že meji na prezir nacional- 
Up 

Vr®dnot. Kako lahko zahtevamo od lastnikov in drugih 
ohr«3 dediščine, da jo na svoje stroške vzdržujejo in jo 
"ien a'0, če država z različnimi mehanizmi ne spodbuja 
skih

e9,a varstva? Nihče ne more zaradi trenutnih gospodar- 
zanik ce'° P°"t'fcnih interesov zanemarjati, uničevati ali at' slovenske kulturne in zgodovinske identitete. 

ni samo last enega naroda, ampak celotne sve- 
tlih ? skuPnosti. ne samo ene generacije, ampak vseh prete- 
delom prih°dnjih generacij, ki smo jim odgovorni s svojim m 'n svojim ravnanjem. 

Naravna in kulturna dediščina je enakomerno razporejena po 

vsem slovenskem ozemlju. Delo z njo pomeni v mnogih 
odročnejših krajih edino kulturno dejavnost. Dediščinske 
vrednote razvijajo kulturno zavest prebivalstva. 

V Sloveniji je približno 10.000 spomenikov nepremične kul- 
turne dediščine, od tega je razglašenih in pod varstvom 
države ali lokalnih skupnosti približno 4.000. Po desetletni 
inerciji se vsako leto prek Zavodov za varstvo naravne in 
kulturne dediščine izvaja povprečno 200 akcij obnove, za 
katere je bilo v letu 1994 odobreno 465 milijonov SIT, medtem 
ko se je na razpis prijavilo preko 500 prosilcev, ki so predla- 
gali ohranitvena in razvojna dela v ocenjeni vrednosti 1.800 
milijonov SIT. V letu 1993 so bili izvedeni projekti v skupni 
vrednosti 210 milijonov SIT, medtem ko je bila vsota odobre- 
nih sredstev za te namene v letu 1992 kar za približno 80 
milijonov SIT višja. Po oceni razkoraka med vsakoletnimi 
potrebnimi in med odobrenimi sredstvi, bi vsako leto' za ta 
namen potrebovali dodatnih 1.200 milijonov SIT. 

V zadnjih letih ugotavljamo, da se zmanjšuje interes države za 
dediščino. Najnovejši dokaz za to je, da je v državnem prora- 
čunu za leto 1993 kategorija dediščine praktično izpadla. Leta 
1993 je Služba za varstvo naravne in kulturne dediščine na 
podlagi zakonskih določil in mednarodnih standardov pripra- 
vila predlog za program vzdrževanja znamenitosti in spomeni- 
kov, ga utemeljila s potrebnimi analizami in projekti. Ugotovi- 
tve zahtevajo takojšnjo proučitev možnosti za ublažitev posle- 
dic, ki jih je povzročilo sprejetje takšnega proračuna. Pri tem 
je treba upoštevati posebnosti varovanja, kot so enkratnost. 
nezamenljivost in nenadomestljivost posameznih objektov 
dediščine ter njen pomen za obstoj in razvoj slovenskega 
naroda. Znano dejstvo je, da je bilo zaradi nemoči stroke, do 
katere prihaja predvsem vsled pomanjkanja denarja, prepuš- 
čeno propadu že nekaj deset spomenikov največjega naci- 
onalnega kulturnega pomena. 
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Sedanji skupni obseg zagotovljenih proračunskih sredstev 
Republike Slovenije in lokalnih skupnosti povzroča na 
področju varstva nepremične kulturne dediščine nepremost- 
ljiv razkorak med dejansko potrebnimi in odmerjenimi sred- 
stvi. V dani finančni situaciji je mogoče zagotavljati zgolj 
kapilarno financiranje obnove spomenikov; to pomeni, da je 
mogoče celo pri najbolj ogroženih in najkvalitetnejših spome- 
nikih izvajti samo najnujnejše posege. Obnova mnogih kultur- 
nih spomenikov tako traja desetletja; v tem času pa So na njih 
potrebne ponovne obnovitvene intervencije, kar ustvarja vtis 
nikoli dokončanih ter zato slabo vodenih obnov, s tem pa tudi 
negativno razpoloženje do tistih, ki so prevzeli odgovornost 
za ohranitev in oplemenitenje slovenskega kulturnega boga- 
stva. 

Zaradi denacionalizacijskih postopkov je zastala prenova gra- 
dov, zaradi strahov iz preteklosti pa še ni stekel pravi pogovor 
z lastniki ljudske arhitekture. Novi stanovanjski zakon ne 
namenja več nikakršnih sredstev za prenovo stanovanjskih 
objektov, ki so evidentirani del narodove kulturne dediščine. 
Še posebej pa je potrebno opozoriti na razmere, v katerih se 
nahajajo spomeniki tehnične in druge kulturne dediščine. 

2. Mednarodno primerjalno dosega slovensko knjižničarstvo 
visoko strokovno raven v urejanju in poslovanju; osrednje 
knjižnice so jo dosegle predvsem pri organizaciji poslovanja 
in računalniškem omreževanju. Vendar pa slovenske knjiže- 
nice močno zaostajajo pri doseganju mednarodnih standar- 
dov, posebej pri letnem dotoku knjig na prebivalca in pri 
prostorskih zmogljivostih. Veliki so tudi kadrovski problemi, 
vendar se bo ta primanjkljaj počasi zmanjševal z uvedbo 
rednega študija bibliotekarstva na Filozofski fakulteti v letu 
1987/1988 ter dodatnega izobraževanja. 

Obisk v knjižnicah narašča iz leta v leto. Zlasti se povečuje 
število obiskovalcev tako imenovane vzdrževane kategorije: 
upokojencev, nezaposlenih, šolske mladine in študentov. 

Knjižnice sodelujejo pri uresničevanju cilja odprte družbe, pri 
uresničevanju cilja kulturnega partnerstva in pri podpori trž- 
nemu gospodarstvu. Seveda.pa poleg vsega naštetega delu- 
jejo kot posredovalke kulturnih dobrin, znanja in vrednot. 

V februarju 1994 sta Svet Evrope in Komisija Evropskih skup- 
nosti pripravila posvet o načrtovanju razvoja knjižnic v srednji 
in vzhodni Evropi. Sprejet je bil program aktivnosti na 
področju knjižničarstva v tistih državah, katerih delo Svet 
Evrope pospešuje v okviru programov PHARE in TEMPUS. 
Predpogoj za udeležbo pri sredstvih iz teh programov je 
prednostno opredeljen interes držav za razvoj knjižničarstva, 
ki mora imeti zakonsko in finančno pokritje. 

Žal primerjava z mednarodnimi standardi na omenjenem 
področju kaže na neizpolnjevanje tega osnovnega predpo- 
goja s strani naše države. Razlika med dejansko potrebnimi 
sredstvi - s katerimi bi bilo razmere, v katerih delujejo knjiž- 
nice, mogoče urediti tako, da bi vzdržale primerjavo z drugimi 
državami - in pa med dejanskimi razpoložljivimi sredstvi za 
dejavnost knjižnic, je prevelika. 

3. Že daljše obdobje zagotavlja Republika Slovenija, zgolj 
finančna sredstva za najnujnejše intervencijsko vzdrževanje 
in investicije na področju kulture in to le za tiste javne zavode, 
katerih dejavnost se tudi sicer financira iz državnega prora- 
čuna. To pomeni, da za ostale kulturne objekte država sploh 
ne zagotavlja investicijskih sredstev. Izjema so le splošnoizo- 
braževalne knjižnice, kjer ta trditev ne drži v celoti. 

Pri tem velja dogovor, da za investicije v javne zavode, ki se 
financirajo iz državnega proračuna, polovico sredstev zago- 
tavljajo občine. V praksi občine takšne obveznosti že doslej 
niso bile sposobne uresničevati. To je tudi razlog, da traja 
izvajanje investicijskih del na posameznih objektih tudi deset- 
letje in več (ilustrativna je npr. izgradnja mariborskega gleda- 
lišča), vsekakor pa predolgo, da bi bilo mogoče zagotoviti 
gospodaren, predvidljiv in nadzorljiv potek posamezne inve- 
sticije. Posledica tega je, da država vsako leto zagotavlja 
sredstva za manjše število kulturnih objektov, in da se pro- 

storske zmogljivosti osrednjih javnih zavodov povečujejo 
nesorazmerno realnim, strokovno verificiranim potrebam 
področja ter ne zagotavljajo osnovnih delovno-prostorskih 
pogojev v njih. 

Že zaradi dejstva, da država zagotavlja le del sredstev, ki jih 
javni zavodi potrebujejo za amortizacijo opreme in stavb, 
zlasti pa zato, ker se sredstva za investicijsko vzdrževanje in 
investicije že dalj časa realno znižujejo in ne dosegajo več 
pred leti dosežene ravni, se povečuje pritisk javnih zavodov 
na državo za zagotovitev sredstev za nakup opreme, investi- 
cijsko vzdrževanje in investicije. 

V zadnjih petnajstih letih je bilo na področju kulture izvedenih 
zelo malo večjih modernizacij; med izjemami je mogoče na 
tem mestu izpostaviti nadzidavo muzejske stavbe na Prešer- 
novi 20 v Ljubljani ter obnovo Cekinovega gradu. Novogra- 
denj v zadnjem času skoraj ni bilo, saj so bili nekateri kulturni 
domovi in Cankarjev dom zgrajeni že pred letom 1980, svetli 
izjemi zadnjega časa - Primorsko dramsko gledališče v Novi 
Gorici in nova dvorana Slovenskega narodnega gledališča v 
Mariboru, dograjeni, vendar še ne dokončani v letu 1994 - pa 
ne moreta prikriti številnih perečih problemov v drugih oko- 
ljih, s poudarkom na vse večji prostorski utesnjenosti osred- 
njih zavodov na področju kulture. 

4. Ljubiteljstvo je skozi vso slovensko kulturno tradicijo pred- 
stavljalo temeljna podlago tako za splošen kulturni standard 
ljudi kot za profesionalno kulturno produkcijo. Brez te pod- 
lage si ni mogoče zamisliti nacionalne kulturne identitete; 
zlasti zaradi tega ne, ker je ravno izjemno razvito in plurali- 
stično kulturno ljubiteljstvo tisto, ki lahko konkurira močnim 
vplivom tujih kultur. Slovenski model ljubiteljske kulture je 
učinkovito prevzela npr. Nizozemska, ker je tam amerikaniza- 
cija dosegla že visoko stopnjo intenzivnosti in ji elitna kultura 
ne more konkurirati. 

Uvajanje tržnega sistema je v največji meri prizadelo ravno 
ljubiteljsko kulturo, zlasti v tistih okoljih, kjer obstajajo bele 
lise profesionalne kulture, kar je več kot polovica slovenskega 
ozemlja. 

Položaj ljubiteljske kulture je najbolj oslabila denacionaliza- 
cija prostorov, v katerih so imele različne oblike dejavnosti 
svoj domicil, ne da bi bilo izvajalcem za to potrebno plačevati 
najemnine in so bile glede tega tudi subvencije za ljubiteljsko 
dejavnost lahko sorazmerno nizke. Zdaj morajo ljubiteljske 
kulturne skupine plačevati visoke najemnine novim lastnikom 
prostorov, matične občine pa ne premorejo dovolj finančnih 
sredstev za kompenzacijo novonastalih potreb. Posledica je 
razpad mreže ljubiteljskih dejavnosti, ki je do omenjenih spre- 
memb delovala dovolj učinkovito, s tem pa tudi rapidno zniže- 
vanje že doseženega kulturnega standarda v posameznih 
okoljih in opazno povečevanje razlik med razvitimi in manj 
razvitimi sredinami. 

Za tiste finančne razreze, ki so jih občine še sposobne obvla- 
dovati, so zlasti materialni stroški ljubiteljev že zdavnaj previ- 
soki. Ker ne razpolagamo z ustreznimi instrumenti, s pomočjo 
katerih bi presegli te izredne krizne razmere, nam grozi, da bo 
amaterizem na področju kulture - v veliko škodo profesi- 
onalne kulture, kulturne identitete naroda in splošnega kul- 
turnega standarda v obdobju tanzicije ter vzpostavljanja 
novega ekonomskega in geografskega ustroja države - 
povsem onemogočen. 

Zaradi razlik v razvitosti posameznih krajev v Sloveniji, prihaja 
do neizenačenosti pogojev, v katerih delujejo ljubiteljske sku- 
pine. V nekaterih okoljih so pogoji za ljubiteljsko delovanje 
relativno dobri, drugod pa se ljubiteljska dejavnost bori z 
nerešljivimi problemi. Ob njih je težko upati za ustvarjanje 
konkretnih možnosti za enakomeren razvoj dejavnosti v 
državi, kajti minimalni pogoji, v katerih bi brez večjih proble- 
mov delovalo slovensko ljubiteljstvo, pomenijo predvsem 
osnovno varovalko za to, da se amaterizem in splošni kulturni 
standard sploh ohrani. Takšne minimalne pogoje pa je 
potrebno - glede na trenutno dejansko stanje na tem 
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področju - zavarovati, tam Kjer že so in šele ustvariti v 
okoljih, kjer tudi do sedaj niso bili zagotovljeni. 

B- PREDLOGI REŠITEV: 
1-Ob siceršnjih prizadevanjih, podprtih z rednim proračun- 
om financiranjem varstva naravne in kulturne dediščine, ki 
)|f1 pristojne strokovne službe usmerjajo v sprotno izvajanje 
najnujnejših nalog s tega področja, obstajajo obsežne pre- 
poznane potrebe po razširitvi in še posebej intenziviranju 
saniranja najpomembnejših spomenikov kulturne dediščine 
•saj do tistega obsega in ravni, ki bi zagotavljala minimalno 
stopnjo učinkovitega sprotnega varstva, ohranjanja in pleme- 
nitenja kulturnega bogastva, za katerega je država s svojimi 
strokovnimi organizacijami dolžna skrbeti. 

^ del nacionalne kulturne dediščine, ki zahteva prednostno 
Uravnavo in čim hitrejšo sanacijo, saj ji drugače grozi izgino- 
tje, sodijo halštatske in latenske nekropole, objekti iz antike 
" Pozne antike, stvaritve srednjeveškega stenskega slikar- 
ji3. zlati oltarji, podeželske katedrale in znamenja, sakralni 
Pomeniki, graščine, stara mesta - urbana naselja, ruralna 
aselja, utrdbeni in obrambni spomeniki, spomeniki iz zad- 
|in vojn na Slovenskem, muzej na prostem in druge ogro- 

žene dragocenosti. 

orih0Can obse9 sredstev, namenjenih za obnovo prioritetno obranih objektov kulturne dediščine, ki zahtevajo takojšnjo 
či?SPk ženo sanac'j°ter nien čim hitrejši zaključek, bo omogo- i ohranitev vrednot, ki ne pripadajo le Sloveniji, ampak so 
p I Ropske in svetovne dediščine. Ne nazadnje je Republika 

'ovenija odgovorna tudi pred zgodovino; lepoto, v katero se 
° s prenovljenimi zgodovinskimi in kulturnimi spomeniki 
oela, pa ^o mora|a znatj obrniti tudi v svojo ekonomsko 
onst, kajti ne le turizem, ampak tudi druge gospodarske 

li javnosti se bodo ob sklepanju poslovnih dogovorov uteme- 
' n° sklicevale na tako pridobljeni ugled svoje držaVe. 

sk|lJSpešen razv°i knjižničnih sistemov je odvisen od dveh 
oran'" naložb- v materialne vire (stavbe, opremo, knjižnično 
ioi °)in v kaclre' ki morajo delovati kreativno v spreminja- se okolju in se permanentno izobraževati. 

kn?ii'a^am0, da država omogoči in uredi razmere na področju 
narnn''arstva d0 ravni' ki bo vsai približno primerljiva z med- 
sreii standardi, tako glede prostorskih pogojev, 
lnwS,.ev za del°. kot ,udi glede nakupa knjig po standardu za 1 dotok v knjižnice. 

niča'a^ani zakon bo omogočil splošnoizobraževalnim knjiž- 
mor111 Permanenten dotok dodatnih sredstev, ki lahko pripo- 
dard^ k "J'hovem približevanju mednarodnim IFLA stan- 

kulh'^de na moćno zaostajanje prostorskih zmogljivosti v 
seda n 23 ostalim' primerljivimi dejavnostmi, kamor je bila do 
bistv usmeriena pozornost države, je nujno zagotoviti 
dov 6n° već'e vla9anie v infrastrukturo osrednjih javnih zave- 
delo"^ področiu kulture, kar jim bo omogočilo kvalitetno inte' 

To Pa je mogoče doseči le z dodatnimi sredstvr za 
osreri nciiske namene. Ne gre pozabiti, da bo država za 
delež n)e zavode na področju kulture morala zagotoviti ^100% 

novamaCin'e bomo s tem omogočili tudi vsem kulturnim usta- 
irrieli Participirajo pri državnih sredstvih s 50% deležem, 
namen3 bomo ,udi zagotovljena sredstva za intervencijske ne. kar je do sedaj predstavljalo problem. 

n'fieva]0 ,atlko slovenska ljubiteljska kulturna dejavnost ures- 
nih svo'e hmeljne naloge, potrebuje stalen dotok finanč- edstev. Te naloge so: 

jih n^K0tavl'anie dostopnosti kulturnih vrednot tudi zunaj več- °anih središč. 

i^Ulrr!er|Si,ka druš,va in organizacije so namreč v manjših kra- katere lahko prištevamo tudi večino novih občinskih 

središč, skorajda edini nosilci kulturnega življenja, tako glede 
produkcije kot posredništva. Zato jim je potrebno zagotoviti 
minimalne pogoje za delovanje, saj z volunterskim delom še 
vedno pomenijo najcenejšo obliko zadovoljevanja kulturnih 
potreb. To velja še posebno za tiste nove občine, ki se bodo 
izoblikovale na gospodarsko in kulturno manj razvitih območ- 
jih. Le z minimalnim, vendar stalnim virom financiranja bo 
torej mogoče zagotoviti enakomeren in enakovreden kulturni 
razvoj v vsej državi. 

Ker je večina kulturnega dela pri Slovencih v zamejstvu, v 
drugih evropskih in prekomorskih državah ljubiteljskega, je 
tudi največ kulturnih vezi med rojaki prav med društvi tostran 
in onstran meje. V zadnjem času stalno upadajo sredstva 
naših društev za tovrstno sodelovanje, tako zdaj že tradici- 
onalne vezi zlasti ob meji zamirajo. Zato bi bilo posebnega 
pomena, če bi poleg pomoči slovenskim društvom po svetu, 
zagotovili stalno stimulacijo za tovrstne programe tudi na naši 
strani. 

- izvajanje kulturno vzgojnih in izobraževalnih programov 

Glede na to, da se v okviru rednega šolstva čedalje bolj 
omejujejo možnosti za prostočasno kulturno udejstvovanje 
otrok in mladine, so ljubiteljska kulturna društva in organiza- 
cije poleg glasbenih šol, ki pa so zopet vezane na večja 
središča, edini nosilci kulturno vzgojnih in izobraževalnih 
programov za te starostne kategorije. Prav tako z organizacijo 
različnih izobraževalnih oblik za odrasle prispevajo k dvigova- 
nju kulturnega standarda prebivalstva. Vsa ta dejavnost pa je 
vezana na vodstvo strokovnjakov, ki morajo biti seveda 
ustrezno nagrajeni in osnovne delovne pogoje ter pripo- 

* močke. Delno se sredstva lahko zberejo s šolninami in kotiza- 
cijami, vendar ne v taki višini da bi bili ti programi dostopni 
večini prebivalstva. V zadnjem času smo tudi priča povsem 
komercialnim pobudam, ki pa ne dajejo pravih rezultatov, 
predvsem pa so zopet večinoma omejene na večje centre. 
Glede na to, da gre za izredno pomembne dejavnosti pri 
spodbujanju kreativnosti in socializaciji, bi morali tudi zanje 
zagotoviti stalen vft financiranja. 

- zagotavljanje možnosti za kulturno ustvarjalnost in pou- 
stvarjalnost 

Ljubiteljska kulturna društva in organizacije omogočajo po 
eni strani delovanje mladim, še ne uveljavljenim ustvarjalcem 
in s tem odpirajo prostor novim vsebinam in oblikam ustvarja- 
nja, po drugi strani pa v tej sferi delujejo vrhunski ansambli 
klasičnih načinov (po)ustvarjanja in ohranjanja tradicij ljud- 
ske kulture. 

Za te dejavnosti so nujni predpogoj strokovni vodje in men- 
torji z ustrezno izobrazbo in izkušnjami. V obdobju tranzicije, 
predvsem sprememb v lokalni samoupravi, pa bo največji 
problem prav zagotavljanje sredstev in pogojev za njihovo 
delo. Zato bi bilo nujno zagotoviti posebej vir financiranja tudi 
za ohranjanje kontinuitete strokovnega dela. 

Z zagotovljenim stalnim dotokom finančnih sredstev bodo na 
področju slovenske ljubiteljske kulturne dejavnosti sanirani 
njeni osnovni problemi. Ker so možnosti za delovanje ljubite- 
ljev v nekatrih predelih države ugodnejše kot v drugih, bo 
potrebno izvesti natančno analizo zatečenega stanja; njeni 
rezultati bodo pokazali, kje lahko država koristno poseže v 
avtonomna prizadevanja ljubiteljev in s tem vsaj ohrani stan- 
darde, ki so bili na tem področju pred časom že doseženi. 

Čeprav gre v večini obravnavanih primerov za tradicionalne 
oblike kulturnih dejavosti, na katerih se je izoblikovalo sloven- 
stvo, mora tudi ljubiteljska kultura ujeti korak s časom. Tu je 
predvsem mišljena ustrezna tehnična opremljenost posamez- 
nih kulturnih centrov, ki z njo še vedno ne razpolagajo, in ki 
bo lahko bistveno izboljšala predvsem sodobnejše realizacij- 
ske pa tudi organizacijske možnosti njihovega delovanja. 

Osnovne možnosti za ustvarjanje in poustvarjanje na 
področju ljubiteljske kulture ter vsaj osnovna možnost razpo- 
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laganja s sodobnejšo tehnično opremo bosta šele v perspek- 
tivi omogočili tudi vzpostavitev boljših povezav med sloven- 
skimi ljubitelji in s tem vplivali na večjo duhovno enotnost 
naroda. Hkrati bo ponovno vzpostavljen most med ljubiteljsko 
in profesionalno kulturo, s tem pa bodo širše odprte poti 
razvoja tudi na področjih, kot sta gospodarstvo in zlasti turi- 
zem, ki bosta po nakazanih trendih v lastnem razvoju s kultur- 
nimi dejavnostmi vedno bolj povezana. 

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

A. Cilji, ki jih želimo doseči s predlaganim zakonom, so: 

- zagotoviti pravno podlago za uresničitev nekaterih temelj- 
nih razvojnih programov na področju kulture; 

- preseči dejansko stanje nezadostne skrbi za narodovo 
kulturno bogastvo; 

- pospešiti in podpreti kulturno ustvarjanje ter - posledično 
- z njimi povezane gospodarske panoge; 

- razrešiti prostorsko stisko nekaterih pomembnih kulturnih 
ustanov in vzpodbuditi še drugačne oblike kulturne ustvarjal- 
nosti; 

- izboljšati dostopnost knjige najširšemu krogu bralcev in 
zmajšati razkorak med mednarodnimi standardi in dejanskim 
stanjem na področju knjižničarstva; 

- ohraniti doseženi standard v razvoju ljubiteljske kulture in 
zmanjšati razlike med posameznimi okolji; 

- sprejeti rešitve, ki so primerljive in usklajene z dosedanjim 
načinom reševanja podobnih problemov na drugih področjih 
t. im. družbenih dejavnosti. 

B. Predlog zakona temelji na naslednjih načelih; 

- Pravica do kulture je naravna in človekova pravica: država 
mora varovati temeljne kulturne vrednote, s katerimi upravlja 
na podlagi pooblastila svojih državljanov, tako da ohranja in 
neprestano presega že doseženo raven kulturnega razvoja. 

- Načelo upoštevanja interesov skupnosti: narod se svetu 
predstavlja kot kultivirana entiteta sodobne civilizacije, ki jo 
določa njegovo razmerje do kulturnih spomenikov preteklosti 
in do ustvarjalnosti kot aktualnega kulturnega fenomena pri- 
hodnosti. 

- Ustavno načelo skrbi države za ohranjanje naravnega 
bogastva in kulturne dediščine ter ustvarjanje možnosti za 
skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije. 

- Načelo dostopnosti do kulturnih dobrin čim večjemu šte- 
vilu ljudi. 

- Načelo izenačenih možnosti delovanja ljubiteljev kulture v 
različnih regijah, ki izhaja iz pravice vsakogar, da se aktivno 
udeležijo ustvarjalnih kulturnih procesov. 

- Načelo nadgrajevanja že uveljavljenih sistemskih rešitev 
na področju kulturnega razvoja. 

- Načelo primerljivosti vrednotenja nacionalnega kulturnega 
bogastva z vrednotenjem v drugih državah. 

III. FINANČNE POSLEDICE 

Skupna vrednost realizacije predlaganih programov znaša 
12.090 milijonov SIT. V posameznem letu predvideni znesek 
ne bi smel preseči vrednosti 2.100 milijonov SIT in ne bi mogel 
biti nižji od 1.700 milijonov SIT. 

Z zakonom je predlagana obremenitev republiškega prora- 
čuna od leta 1997 do 2002 in sicer: 

- za program sanacije najbolj ogroženih in najkvalitetne 
objektov kulturne dediščine skupaj 4.200 milijonov SIT; 

- za program približevanja mednarodnim standardom 
splošnoizobraževalne knjižnice skupaj 2.400 miljonov Sli 

- za program ureditve osnovnih prostorskih pogojev 
nekatere osrednje javne zavode na področju kulture skd1 

4.290 milijonov SIT; 

- za program ohranjanja dosežene stopnje razvoja ljubil 
ske kulture in izenačevanja razvojnih standardov po reg' 
skupaj 1.200 milijonov SIT. 

Dodatna sredstva bi obremenjevala proračun v povprt 
vrednosti 0,11% bruto družbenega proizvoda. 

Priložen je pregled dinamike izplačevanja proračunskih si 
stev za naštete namene od leta 1997 do 2002. 

BESEDILO ČLENOV 

1.6len 

S tem zakonom so določeni nekateri nujni razvojni prog® 
Republike Slovenije na področju kulture, obseg potret 
sredstev za njihovo izvedbo, viri sredstev in način njiho' 
zagotavljanja. 

2. člen 

Programi iz prejšnjega člena so: 

1. sanacija najbolj ogroženih in najkvalitetnejših obje1 

kulturne dediščine, 

2. približevanje mednarodnim standardom za splošnoizO1 

ževalne knjižnice, 

3. ureditev osnovnih prostorskih pogojev za nekatere os1 

nje javne zavode s področja kulture, 

4. ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljske kultu' 
izenačevanje razvojnih standardov po regijah. 

3. člen 

Republika Slovenija bo za uresničitev programov iz P! 
njega člena v državnem proračunu v obdobju od leta 199' 
leta 2002 zagotavljala sredstva v skupni višini 12.090.000 
tolarjev po cenah na dan 1. septembra 1995. i 

V posameznem letu znesek praviloma ne bo preSj ! 
2.100.000.000 tolarjev po cenah na dan 1. septembra 19® i 
ne bo manjši od 1.700.000.000 tolarjev po cenah na d* i 
september 1995. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se oblikujejo v proračun" , 
posebno postavko ministrstva, pristojnega za kulturo. > 

i 
4. člen < 

Republika Slovenija bo sredstva za uresničitev prog^ i 
določenih v 2. členu tega zakona, zagotovila v drža"1 i 
proračunu. 

5. člen i 

Letni finančni načrt za uresničevanje programov, doloć®' | 
2. členu tega zakona in dinamiko zagotavljanja sredstev i 
člena določa Vlada Republike Slovenije. 

6. člen t 

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradne"'' 
Republike Slovenije. 

poročevalec, št. 5 58 



OBRAZLOŽITEV 

i Predlog zakona temelji na štirih vsebinskih programih, ki so 
I Osnovani na večletnih analizah in soočenjih s praktičnimi 

težavami ter spremljanju potreb razvoja v kulturi. Zagotavlja- 
i nie sredstev za te programe je nujno zaradi dolgoletnega 
ii *a°stajanja vlaganj na tem področju, ki se odraža v propada- 
- 2IU nacionalnega kulturnega bogastva in upadanju narodove 

kulturne zavesti. Vloga države ni le v ohranjanju in vzdrževa- 
li Nu doseženega stanja v kulturnem razvoju, ampak tudi zago- 
|i 'Ovijanju potrebnih pogojev za preseganje dejanskih razmer v 

kulturi in skrbi za ohranitev in razvoj najnujnejših dobrin, 
kulturnega značaja - od spomenikov kulturne dediščine do 

( kulturnih dejavnosti, ki se jih udeležujejo široki krogi prebival- 

•j Pr°9ram sanacije najbolj ogroženih in najkvalitetnejših objek- 
'°v kulturne dediščine je potrebno realizirati predvsem zato, 
aa Preprečimo nadaljnje nepopravljivo propadanje nekaterih 
"alPomembnejših nacionalnih spomenikov ob upoštevanju 
"Poznanja, da njihovi lastniki, upravljalei oziroma krajani ne 
'Korejo nositi finančnih bremen za njihovo obnovo, država 
Pa v minulih letih za te programe namenjala odločno 
Premalo proračunskih sredstev. Program investicij za uredi- lav osnovnih prostorskih pogojev za nekatere osrednje javne 

r lavode s področja kulture je odgovor na prostorsko stisko, v 
t ; . ' so nekatere osrednje kulturne ustanove prisiljene izva- 
j lat' dejavnost, ki jim jo je naložila država. Ocenjujemo, da v 

oosegu dosedanjega rednega proračunskega financiranja teh 
°eiavnosti pričujoče problematike nikakor ne bo mogoče 
Grešiti. Oba kulturno-socialna programa - približevanje 
™6dnarodnim standardom za splošnoizobraževalne knjižnice er ohranjanje dosežene stopnje razvoja in izenačevanje raz- 

vojnih standardov po regijah na področju ljubiteljske kulture 
- pa odpirata možnost ustvarjalnega pristopa v kulturno 
življenje najširšemu krogu Slovencev. S predlaganimi razvoj- 
nimi programi država odpira perspektive in možnosti mladim 
generacijam, da bodo lahko razpolagale z ohranjenim in celo 
oplemenitenim kulturnim bogastvom ter razmišljale in ustvar- 
jale v duhu visokih kulturnih pridobitev časa. Država in narod 
nimata pravice spodkopavati svojih kulturnih temeljev, iz 
česar izhaja njuna dolžnost, da morata skrbeti za svoje kul- 
turno bogastvo, ki je del evropske in svetovne kulture. 

V prilogi je podan pregled predvidenih obremenitev republi- 
škega proračuna za izvedbo nekaterih nujnih razvojnih pro- 
gramov na področju kulture. Predlog omogoča izvedbo pred- 
laganih programov v šestletnem obdobju od leta 1997 do 
2002, pri čemer skupna vrednost teh programov znaša 12.721 
milijonov SIT. Programi se vsebinsko sicer navezujejo na 
redno dejavnost v kulturi, vendar izvzemajo prioritetne 
naloge, za katere velja, da bi odlaganje njihove realizacije v 
nepredvidljivo ter »bogatejšo« prihodnost povzročilo nepo- 
pravljivo škodo ali pa jo po nepotrebnem bistveno podražilo, 
hkrati pa prikrajšalo kulturno javnost za dostopnost do 
pomembnega dela kulturnih dobrin. Zato tvorijo zaokroženo 
celoto, za katero se sredstva zagotavljajo zunaj rednega 
obsega financiranja. Dodatna sredstva bodo v tem obdobju 
obremenjevala proračun Republike Slovenije v višini 0,11% 
bruto družbenega proizvoda Republike Slovenije v posamez- 
nem proračunskem letu. Konkretna letna obremenitev je raz- 
vidna iz priložene tabele. Dodatna sredstva predstavljajo 
12,9% letnih proračunskih sredstev, predvidenih za področje 
kulture v letu 1995. 

i čiloga i 

j^ACUA najbolj ogroženih in 
' S^kvautetnejših objektov kulturne 

if £red,agani zakon je naravnan razvojno in nakazuje možnosti 
Prekinitev nesprejemljivega stanja, v katerem niti ni več 

lahk°će ohraniati dosežene ravni, ampak so pristojni subjekti 
nairi le nemoCne Priće propadanja strokovno prepoznanih 

* int«ra9°cenejSih nacionalnih kulturnih spomenikov. Večji >I z'|®res za varstvo kulturnih dobrin, ki se naj bi izkazal v tem 
9 liavrnskem okviru kot zagotovitev realnejših možnosti za uve- 3 tivn' ni® tovrstnih načrtov, bo predvidoma omogočil kvalita- n' Preskok, ki ga želi Slovenija - po zgledu evropskih in 

n drugih držav - izvesti v odnosu do lastnega kultur- 
* se bo9as,va. Brez temeljitih posegov v stanje, v kakršnem 
5 mo*naha'a n®cionalna nepremična kulturna dediščina, je 
' ra>^n° ,e spremljati in neučinkovito upočasnjevati proces Padanja dragocenih objektov. 

J njjkkv'i[u šestletnega projekta se predlaga realizacijo nasled- 
vNki? pov akc'ij na osnovi izbora posameznih zavodov akarf Podprla pa jih je tudi strokovna komisija v sestavi: 
stran8?"^ Pro'- dr. Emiljana Cevca in dr. Marjana Slabeta s 
dr «1 ^'"'strstva za kulturo ter prof. dr. Sergij Vrišar in doc. 

* in oran' KroP®i s strani RKC- Predlagane akcije so sestavni 
*' vani« ■ nostni del nacionalnega programa na področju varo- 18 'n obnove kulturne dediščine. 

nastedn^'6 pre9|ednost'50 predvidene akcije porazdeljene v 
( I . P 

' n«kr* ,0L0GIJA: Prazgodovina, halitatske In latenake 
°P°l8- antika In pozna antika 50.000.000 SIT/letno 

barIdorn°V ®rad' P°znoan,iena naselbina, 5.-6. stol., nad Ko- 
** Mitrn: IS . • 
: "SmCSu?™™"1' 

Našteta arheološka nahajalfšča so izrednega pomena za razu- 
mevanje kontinuitete poselitve slovenskega prostora. V 
prvem primeru gre {a novo odkrito, izredno bogato in izjemno 
dobro ohranjeno naselje v zahodni Sloveniji (slovenski Pom- 
peji); pri drugih dveh pa gre za dokončanje izkopavanj ozi- 
roma za njihovo konserviranje in prezentacijo. 

II. STARA MESTA: urbana naselja 130.000.000 SIT/letno 

- Ljubljana, Škofja Loka, Krško; 
- Kamnik, Radovljica, Tržič; 
- Ptuj (rekonstrukcija Minioritske cerkve sv. Petra in Pavla); 
- župnišče Laško; 
- Brežice (grajska kašča), Novo mesto (niz hiš od Breg št. 1 
do 25, Kapiteljska cerkev s kaščo); 
- Piran, Koper (Pretorska palača, Armerija, Foresterija). 

Z novim stanovanjskim zakonom je bil ukinjen »stanovanjski 
sklad«, ki je povsem preprečil uspešno prenovo v starih mest- 
nih jedrih. Vsled tega so bila na večini objektov konservator- 
sko-obnovitvena dela prekinjena, kar ima za posledico, da se 
na teh občutljivih spomenikih povzroča velika škoda. 

Pri Kamniku, Tržiču in Radovljici gre za nadaljevanje konser- 
vatorskega programa in revitalizacije; pri Ptuju, Škofji Loki in 
Piranu gre za izvajanje programa v okviru skupnosti »starih 
mest«. 

III. TRŠKA IN VAŠKA NASELJA: - 130.000.000 SIT/letno 

- Vipavski Križ, Goče, Štanjel; , 
- Koštabona; 
- Kropa; 
- Višnja gora, Kostanjevica na Krki, Železniki. 

Podobni razlogi kot pri starih mestih veljajo tudi za trška in 
vaška naselja; razlika je le v tem, da so bila ta v preteklosti 
deležna še manjše strokovne in denarne podpore. 
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IV. GRAŠČINE: 180.000.000 SIT/letno 

- Vogrsko, grad Kozlov rob v Tolminu, Lanthierjev grad 
Vipava, Grad v Premu, VVindisgretz - Planina pri Rakeku, 
Predjamski grad v Postojni; 
- Škofja Loka, Ponoviče pri Litiji, Tabor Cerknica, Kostel, 
Bokalce - Vić, Kodeljev grad v Ljubljani, Grad Goričane - 
Medvode, Mestni grad Ribnica, grad Leskovec pri Krškem, 
Mestna graščina Logatec; 
- Hmelnik pri Novem mestu, Grad Pišece pri Brežicah, Grad 
Trebnje; 
- Kamen pri Begunjah, Brdo pri Lukovici, Jablje pri Trzinu, 
Grad Altgutemberg nad Bistrico pri Tržiču; 
- Knežji dvorec Celje, Novo Celje pri Žalcu, gradič Švarcen- 
štajn pri Velenju, Podsreda, grajski kompleks v Sevnici; 

- Grad Negova, Ormoški grad, Grad v Gradu, razvaline gradu 
Vodriš pri SI. Gradcu. 

Nekoč je bila to dežela 1000 in več gradov, ki so zaradi 
spremenjenih razmer sredi preteklega stoletja v večini prime- 
rov izgubili gospodarsko osnovo za nadaljnje življenje. Zaradi 
posledic 2. svetovne vojne ter tovrstnim spomenikom izrecno 
ne naklonjenega povojnega časa (požig 20 izredno kvalitetnih 
graščin z vso opremo) lahko danes govorimo le še o približno 
200 gradovih in nekaterih ruševinah. 

Zaradi izredne gradbene zahtevnosti in skromnih denarnih 
sredstev za njih ohranjanje in prenove se prav na teh spome- 
nikih najbolj zrcali nemoč spomeniškovarstvene službe. 
Nemalokrat se zgodi, da so že začeta dela, ki »odprejo« 
substanco spomenika, prekinjena; prekinitve del pa povzro- 
čijo še hitrejše, nemalokrat nepopravljivo propadanje (npr. 
Kozlov rob, čigar restavriranje ruševin se je pričelo leta 1964 
in isto leto tudi prekinilo, je zaradi odstranitve zaščitne 
zemeljske plasti pričel še hitreje propadati). 

V. PODEŽELSKE KATEDRALE: »cerkvice« 
150.000.000 SIT/letno 

- romanske, gotske in baročne podružne cerkvice; 
- nekdanje grajske kapele ob graščinah; 
- znamenja. 

Predlog statične sanacije in konservacije vseh obpotnih zna- 
menj in kapelic z restavracijo fresk ter izdelavo poliesternih 
kopij plastik zaradi čedalje večjega obsega kraj. 

- p. c. Marija Alietska Izola, p. c. sv. Štefana v Zanigradu; 
- p. c. sv. Roka s Kalvarijo Predenca v Šmarju pri Jelšah; 
- sv. Ana in sv. Bolfenk na Lešah (Ravne), ž. c. sv. Nikolaja v 
Vuzenici, sv. Duh pod Ojstrico - Dravograd, župna cerkev in 
župnjišče v Benediktu - Lenari; 
- p. c. sv. Egidija v Svetem pri Sežani; 
- p. c. sv. Janeza Bohinj, p. c. sv. Primoža nad Kamnikom, p. 
c. sv. Valentina na Limbarski gori; 
- ž. c. na Muljavi, p. c. Crngrob pri Šk. Loki, jezuitska c. sv. 
Jožefa v Ljubljani, p. c. sv. Ahaca nad Turjakom, p. c. sv. Petra 
Dvor pri Polhovem Gradcu, p. c. sv. Mihaela in župnjišče 
Polom pri Kočevju, ž. c. sv. Radegunde - Strume njive, p. c. 
sv. Miklavž - Kureno nad Vrhniko; 
- p. c. sv. Duha Črnomelj, Tri fare pri Metliki. 

Vštete niso cerkve, katerih obnova se bliža h koncu. 

Vseh cerkva v Sloveniji je več kot 2000, med temi je cca. 1400 
podružnih cerkva. Poleg gradov in graščin, so prav podružne 
cerkvice tiste, ki skupaj s kozolci tvorijo izjemno podobo 
slovenske krajine. 

. I 
VI. TRDNJAVE KULTURE: samostani 50.000.000 SIT/letno 

- samostanski kompleks v Stični, Kostanjevica; 
- Kartuzija Žiče in cerkev v Špitaliču, samostan in cerkev v 
Olimju, Nazarje; 
- ženski samostan v Radljah ob Dravi, samostan Studenice 
pri SI. Bistrici, Minoritski samostan Maribor: 

- Minoritski samostan v Piranu, Frančiškanski (glagolja' 
samostan in cerkev v Kopru (sedanji zapori). 

Po svoji gradbeni kompleksnosti ter zgodovinski pomemb' 
sti se samostani lahko primerjajo s pomembnejšimi gra' 
nami. V večini primerov zapletenost spomeniške prenov* 
ohranjanja presega zmogljivosti samostanske skupnosti. 1 
so potrebna znatnejša vlaganja v njihovo sanacijo in pret 
tacijo; še toliko bolj v tiste, ki ne služijo več prvotn# 
namenu, ker so še bolj ogroženi. 

VII. SAKRALNI SPOMENIKI: oprema 50.000.000 SIT/1«1 

- vse razglašene stolne, kapiteljske, proštijske, mest 
cerkve; 
- stolna cerkev v Piranu; 
- Ljubljanska stolnica 
- oprema ž. c. v Ljutomeru; 

Pri teh spomenikih se nahaja dragocena notranja opremi 
pa v večini primerov ni več liturgično uporabna in zato ni 
držno propada; ali pa gre zaradi izjemnosti za stroko* 
prezentacijo enega izmed likovnih obdobij v celotnem a« 
entu in je vsled tega potrebno elemente drugih obd' 
ustrezno konservirati in prezentirati na drugem prostoru. 

VIII. FRESKE: stensko slikarstvo 15.000.000 SIT I«1 

- furlanske freske, istrska šola, freske Jerneja iz Loke, fr# 
Janeza Ljubljanskega, Janeza d'Aqvila ter freske drugihS 
skih in renesančnih slikarjev; 
- freske Oualie in drugih baročnih slikarjev; 
- profane grajske in mestne freske (Švarcens# 
Smlednik); 
- dediščina Toneta Kralja (40 poslikanih cerkva ob zaW 
meji od Trente do Dekanov pri Kopru - Soča, Breginj, V0 
Mengore, Most na Soči, Šentviška gora, Šmartno v BC 
Mirenski grad, Vrtojba, Avber, Tomaj, Lokev, Hrenovic« 
Bistrica, Podgraje, Hrenovice, Slivje, Dekani); 
- freske Avgusta Černigoja v zahodni Sloveniji (Knežak, i 
Grahovo). 

IX. LESENA PLASTIKA: zlati oltarji 50.000.000 SIT K 

Zlati oltarji ali širše gledano lesena baročna plastika (sez" 
zajema več kot 1500 resno ogroženih zlatih lesenih olt«' 
podružničnih cerkva v vseh treh škofijah), ki v mnogih pi* 
rih zaradi ogrevanja in drugih klimatskih sprememb še hilj 
propadajo zaradi gnitja in črvojedosti. Izjemno ogroženi' 
okoli 300 oltarjev, kar je ob sedanjem tempu 1-2 letno1(1 

strofa za ta del opreme. Nujna je takojšnja širša akcija: sp* 
alizacija srednješolskega kadra rezbarjev - restavratojj 
nujen nakup treh vozil, ki imajo laboratoriji in delavni'1 

možnostjo zaplinjevanja črvojedih oltarjev. 

Takoj bi morali začeti z obnovo naslednjih oltarjev: 

- Neblo in Golo Brdo na Goriškem; 
- pri sv. Tilenu v Repnjah, na Križni gori nad šk. Loko, P11 

Marjeti v Žlebeh in v Ribjeku pri Osolnici; 
- Stražni vrh, Ponikev, Kogel, Šmarješke Toplice, str»f 

oltar v Lopati. 

X. UTRDBENI IN OBRAMBNI SPOMENIKI: protiturftkl ta" 
In srednjeveška obzidja 67.500.000 SIT/" 

- obrambni sist. I. svet. vojne na Krnskem pogorju; 
- tabor Cerovo; 
- Kubed-tabor, Grad Socerb, Gradin utrdba; 
- spomeniki, NOB (bolnica Franja, tiskarna Slovenija - 
sko, Baza 20 - Kočevski Rog). 

XI. TEHNIČNI SPOMENIKI: 67.500.000 SlT/l«1 

- Stara Sava na Jesenicah; 
- Kamniti mostovi na Mirni, Bistrici pri Mokronogu 
Šentrupertu, 
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~ Idrijski rudnik (jašek Frančiške, Antonijev rov, Prizivnica, 
rudniška kapela), grad Gewerkenek; 
~ Mežiški rudnik, 

stara termoelektrarna Ljubljana, 
~ vsi še delujoči vodni mlini in vodne žage. 

naglem tehnološkem razvoju In opuščanju posameznih 
ri5^?!r'iskih programov se pojavlja novo vprašanje tehnične 
aeaiščine, ki ni samo izziv stroki, pač pa vsej družbi. 

*"• MUZEJ NA PROSTEM: Skansen 60.000.000 SIT/Ietno 

~ Uj Tamas - Lendava (vinogradniški) in situ; 
Z Lovrenc na Pohorju, Rdeči breg 30, Puša 36 občina Ruše) 
'n vukovski dol 18 (občina Pesnica); 
~ Brdo pri Kranju (regionalni); 
~ Bfeginj (beneška arhitektura - popotresni); 

Metliifa8)1*0 s,avbarstvo in situ v naseljih (Drašiči in Žumičl - 
~ etnološki kompleks in situ (občina Šentjur); 

,er vse spomeniško razglašene In varovane stavbe Ijud- K69a stavbarstva in situ. 

SBnVeni'a 'e ed,na srednjeevropska država, ki svojega »Skan- 
sn ioziroma muzeja ljudskega stavbarstva še nima, četudi 
h,. Pri*adevanja zanj stara že skoraj 60 let. Zaradi Izjemno 
šen« a sPrem'nianja načina življenja na podeželju ter pospe- 
arhi» u Pr°Pa<Janja ali bolje rečeno izginjanja lesene ljudske 
vsa! se nahajamo pred veliko in nujno nalogo: rešiti 
vsaLnek5' Prlmerkov posameznih tipov Jjudske arhitekture za K0 območje. Zato govorimo o mreži muzejev na prostem. 
********** 

leto(1oldeni okvirni razrez J® možno med potekom akcije vsako 
nih , Prem'njati glede na večjo zahtevnost obnove posamez- n zvrsti spomenikov. 

urn«»akor imai° Pri 'zboru prednost tisti spomeniki, ki so 
ie tuHi0stno z90dovlnsko bolj pričevalni. Pomemben kriterij 
vzdr» °9roženost oziroma zanemarjenost njihove obnove in 
velikTvan'a zaradi pomanjkanja sredstev ali pa ne dovolj 
sti m zanimanja za določene zvrsti spomenikov v preteklo- 
2ararti>°9' lzmed njih pa so na svoji pričevalnosti pridobili tudi 
tenii, »novih dognanj oziroma njihovega drugačnega vredno- Ju ter odnosov v okolju samem. 

M°nk»tr'u'e dejstvo, da v zadnjih treh letih prijave na razpise 
vih ,rlr5 za kulturo šestkratno presegajo višino razpoložljl- 
tumo fs,ev namenjenih za obnovo spomenikov oziroma kul- 
Povb^ čine- Lastniki, upravljalci oziroma krajani kažejo 
2ato zanimanje in pripravljenost za njihovo obnovo, 
sredoh? .tudi sami Pripravljeni v večini primerov z lastnimi 
veliko s. sv°iim delom zagotoviti potreben 50% delež, saj 
ne nji,.0 obein v pričakovanju nove lokalne samouprave pokaže več takega razumevanja kot nekoč. 

fazonu«?,, razmerje med prijavami v zadnjih treli letih ter 
1.2MnnnnV sredstvi ugotavljamo primanjkljaj cca. 
večini z0? 000 SIT letno. Poleg tega pa zastavljena prenova v 
'lnanir.iu ov zaradi počasi in razdrobljeno pritekajočih 
takega sredstev traja tudi po več desetletij In je vsled 
neko* ,iP?stoPka pogosto potrebno ponovno popravljati že oelno obnovljeno stavbno dediščino. 

ZakomF.DJ?BREMENITVE republiškega PRORAČUNA PO 
NUjnp zagotavljanju sredstev za nekatere 
Kulturi V0JNE PR0GRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V 
iy mio SIT) 

namen 

BOI^AGUA NAJ- 
iN n?®R°ŽENIH 

Predl°9 zakona 

SKU- 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 PAJ 

700 700 700 700 700 700 4,200 

PRILOGA 2 

PRIBLIŽEVANJE MEDNARODNIM 
STANDARDOM ZA SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE 
KNJIŽNICE 

28 splošnoizobraževalnih knjižnic ne dosega mednarodnega 
normativa glede prostorskih pogojev niti do polovice. Samo 9 
knjižnic dosega normativ povprečne skupne površine na tisoč 
prebivalcev. V povprečju knjižnice razpolagajo s skupno povr- 
šino 47.288 kvadratnih metrov, kar znaša 23,3 kvadr. metra 
knjižničnega prostora na tisoč pribivalcev, normativ pa je kar 
za 5 kvadr. metrov na tisoč prebivalcev večji. Od 231 milijonov 
SIT, kolikor bi na leto potrebovali za ureditev prostorov in 
opreme knjižnic, je zagotovljenih le 81 milijonov SIT. Razlika, 
ki znaša 150 milijonov SIT, letno, se odraža najprej v stopnji 
duhovnega razvoja prebivalstva, primerjava z ustreznimi raz- 
merami v svetu pa meče senco na našo državo, ki na tem 
področju za državami, s katerimi se hoče primerjati, evi- 
dentno zaostaja. 

Mednarodni IFLA standardi za letni dotok knjig predvidevajo 
250 knjig na 1000 prebivalcev. Slovenski standard je znižan in 
predvideva 200 knjig na 1000 prebivalcev; to pomeni, da bi 
morale knjižnice letno kupiti skoraj 400.000 knjig. Letni nakup 
knjig financirata država in občina, ki sta skupaj uspeli zagoto- 
viti v zadnjih letih naslednji odstotek: leta 1990 - 70% stan- 
darda, leta 1991 - 53%, leta 1992 - 47% in leta 1993 - 49%. S 
padanjem realne kupne moči prebivalstva bi morala država 
sorazmerno povečevati sredstva, vložena v nakup knjig za 
izposojo. Po podatkih Zavoda za statistiko RS je v letu 1993 
povprečno slovensko gospodinjstvo za nakup knjig porabilo 
le 0,4% svojega proračuna - kar je skoraj trikrat manj, kot je 
namenilo za RTV naročnino. Za nakup knjižnega gradiva po 
standardu letnega nakupa v splošnoizobraževalnih knjižnicah 
ter nakup gradiva za Narodno in univerzitetno knjižnico bi 
morala država vsako leto zagotoviti 924 milijonov SIT; od tega 
je za leto 1994 zagotovila le 240 milijonov. 

Predlagani zakon predvideva postopen dvig omenjenih stan- 
dardov do leta 2000 na tisto raven, ko bodo primerljivi z 
mednarodnimi IFLA standardi. Slovenija bo lahko z zagotovi- 
tvijo boljše ponudbe knjig v splošnoizobraževalnih knjižnich 
zadovoljila naraščajoči interes bralcev po dostopnosti knjig in 
drugega knjižničnega gradiva, s tem pa zmanjšala dolgo- 
ročne negativne posledice vse manjšega nakupa knjig, ki se 
2e kažejo v vse slabšem položaju slovenske knjige in sloven- 
skega avtorja. Knjiga je namreč obremenjena še s 5% promet- 
nim davkom, s čimer bo država v letošnjem letu po oceni 
zbrala 780 milijonov SIT. Z zakonom bomo dosegli sprejem- 
ljivo stanje v slovenskem knjižničarstvu tudi glede urejenosti 
in ustreznosti prostorskih pogojev njegovega delovanja. Tako 
bo dvig omenjenih standardov tista postavka, ki ne bo le 
vzdrževala stopnje kultiviranosti prebivalstva na dosedanji 
ravni, ampak jo celo zvišala. 

Dinamika financiranja približevanja mednarodnim standar- 
dom za splošnoizobraževalne knjižnice je podana v nadalje- 
vanju in ustreza prioritetnim potrebam po ustreznem urejanju 
tega sklopa vprašanj. 

PREGLED OBREMENITVE REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA PO 
ZAKONU O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKATERE 
NUJNE RAZVOJNE PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V 
KULTURI 
(v mio SIT) 

NAMEN 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Skupaj 
2. DOSEGANJE MEDNARODNEGA STANDARDA 
ZA SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE KNJIŽNICE 

Predlog 
zakona 250 300 350 400 500 600 2,400 
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PRILOGA 3 

UREDITEV OSNOVNIH PROSTORSKIH 
POGOJEV ZA NEKATERE OSREDNJE JAVNE 
ZAVODE S PODROČJA KULTURE 

V letu 1994 zagotavlja država za javne zavode, katerim finan- 
cira redno dejavnost, samo 48% predračunske vrednosti za 
amortizacijo opreme in samo 12% predračunske vrednosti za 
amortizacijo stavb. V letu 1993 je zagotavljala le 30% predra- 
čunske vrednosti za amortizacijo opreme in 3% predračunske 
vrednosti za amortizacijo stavb. Takšen obseg financiranja 
najosnovnejših potreb javnim zavodom na področju kulture 
onemogoča celo enostavno reprodukcijo osnovnih sredstev. 

Delež proračunskih sredstev za kulturo, namenjenih za inve- 
sticije, pa ne zadošča hitro naraščajočim potrebam po novih 
investicijskih sredstvih na področju kulture. Leta 1993 je 
država iz proračuna namenila za investicijsko vzdrževanje 120 
milijonov SIT, za nadaljevanje že začetih investicij pa 327 
milijonov SIT, kar je skupaj le za 86 milijonov SIT manj, kot je 
načrtovanih sredstev za te namene v letošnjem letu. Dodatna 
proračunska sredstva bi na podlagi novega zakona zagotovila 
možnost novega investiranja, v okviru katere bi že leta 1997 
zagotovili dodatnih 710 milijonov SIT. 

S temi sredstvi bi lahko zaustavili proces rapidnega padanja 
prostorskih zmogljivosti v kulturi pod eksistenčno raven 
dejavnosti na posameznih področjih ter rešili prostorsko sti- 
sko, v kateri se nahajajo nekatere osrednje slovenske kulturne 
ustanove. V stavbi na Prešernovi 20 v Ljubljani se nahajajo 
trije nacionalni muzeji v razmerah skrajne prostorske stiske, 
kar jim onemogoča opravljanje z zakonom določenih dejav- 
nosti. Zato je nujno zagotoviti ustrezne prostore za Prirodo- 
slovni muzej Slovenije v Biološkem središču in za Slovenski 
etnografski muzej v bivši vojašnici na Metelkovi v Ljubljani; 
Narodnemu muzeju in Moderni galeriji pa zagotoviti tudi 
prostore za depoje prav tako v bivši vojašnici na Metelkovi v 
Ljubljani. Velika dvorana SNG Drame na Erjavčevi 1 v Ljub- 
ljani je bila nazadnje delno obnovljena leta 1978. Vendar 
nefunkcionalna razporeditev prostorov v zgradbi ne ustreza 
več potrebam, ki so imanentne sodobnemu gledališču, zato je 
potrebna celovite obnove. Stavba SNG Opera in balet Ljub- 
ljana je bila zgrajena v preteklem stoletju, tako da je lahko 
sprejela 1000 gledalcev, sedaj pa je v njej 600 sedežev. Poleg 
drugih pomanjkljivosti, ki izvirajo iz arhitektonske in infra- 
strukturne dotrajanosti ter tehnične zastarelosti tudi aku- 
stične zmožnosti ne ustrezajo večini opernih del, nastalih v 
zadnjih 140 letih. Zato je v prvi fazi potrebna temeljita prenova 
operne hiše. 

Problem Pokrajinskega arhiva v Mariboru in Zgodovinskega 
arhiva v Celju so zlasti premajhni in neprimerni depojski 
prostori. Tako je onemogočeno prevzemanje arhivskega gra- 
diva. V Mariboru je zaradi velikega števila stečajev bistveno 
povečan dotok gradiva, pa tudi sicer se na terenu pojavljajo 
veliki zaostanki ter nastaja nepopravljiva škoda. 

Hkrati bi na ta način dokončno razrešili vprašanje nadomest- 
nih prostorov za Filmski studio Viba film in njihove primerne 
opremljenosti ter zaključili proces vračanja cerkve sv. Jožefa 
njenemu lastniku. 

Dinamiko teh investicij in intervencijskih namenov podajamo 
v nadaljevanju; iz nje izhaja tudi prioritetno obravnavanje 
posameznih sestavnih delov programa v skladu z ugotovlje- 
nimi stopnjami nujnosti predlaganih posegov za vsakega od 
javnih zavodov, ki so vključeni v program. 

Sredstva po zakonu o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne 
razvojne programe Republike Slovenije v kulturi - za ureditev osno; 
prostorskih pogojev za nekatere osrednje javne zavode s podro 
kulture 
(v mio SIT) 

Namen 1997 1998 1999 2000 2001 2< 

1. Nove investicije: 
- Prirodoslovni muzej S. 
-gradnja 100 100 
- Slovenski etnografski m. 
-novi p. 150 100 
- SNG Drama Ljubljana 
-prenova 100 150 
- SNG Opera in balet Lj. 
- prenova 
- Rimski studio 
- oprema prostorov 40 40 
- depoji za kult. zavode 50 40 
- Arhiv Maribor - prizidek 
- Artliv Celje - prizidek 50 50 
2. Drugi prostori v kulturi 120 120 
3. Intervencijski nameni 100 100 

100 100 100 ' 

50 100 

110 

100 200 '< 

40 40 40 
40 40 40 

100 100 120 ' 
80 40 

120 120 100 ' 
100 100 100 ' 

Skupaj 1.-3. 710 700 740 740 700 

V letih 1997-2002 skupaj 4,290 

PRILOGA 4 

OHRANJANJE DOSEŽENE STOPNJE RAZVOJ 
LJUBITELJSKE KULTURE IN IZENAČEVANJE 
RAZVOJNIH STANDARDOV PO REGIJAH 

Ljubiteljska kultura je najbolj avtonomna veja kulturnih d« 
nosti v državi. Zaradi nizke stopnje institucionaliziranosti/ 
turniških prizadevanj v tej sferi država s financiranjem l|l 
teljske kulture doslej ni bila opazno obremenjena. Skro" 
finančno breme za omogočanje te dejavnosti so pravil' 
nosile občine, ki so hkrati skrbele za osnovne pogoje oP' 
Ijanja te dejavnosti. Spremenjene razmere v državi so' 
ljubiteljsko dejavnost postavile pred številne probleme, K 
bodo v predvidenih procesih nadaljnjega lastninskega p' 
blikovanja in novega ustroja lokalne samouprave sarrj® 
stopnjevali, prizadeti in njihovo matično okolje pa jih ne P 
zmogli razreševati. Med drugim opozarjamo zlasti na nov<> 
stale prostorske probleme, vezane na denacionalizacij 
postopke, na katere ljubiteljska kultura zgolj prepuf 
lokalnim skupnostim, ne bo našla zadovoljivih odgovoro* 

Država bo sicer na tem področju predvidoma intervenira 
ustanovitvijo posebnega sklada za ljubiteljsko kulturo, P' 
katerega bi bilo mogoče izvajati tudi programe zavarovani; 
izenačevanja osnovnega kulturnega standarda na 
področju. Z njegovo pomočjo bo država lahko zagotovila 
učinkovit, gospodaren in transparenten transfer zanje n» 
njenih proračunskih sredstev. 

Predlagani zakon ponuja ljubiteljski dejavnosti neke ^ 
intervencijska sredstva, s pomočjo katerih bo mogočel> 

toviti; 

- povezovanje neinstitucionalnih kulturnih pobud in ujj 
janje pogojev (predvsem kadrovskih in tehničnih) za kul"' 
delovanje ljubiteljskih društev in organizacij, še posebno" 
šolsko mladino, tako z vidika spodbujanja ustvarjalno!*' 
socializacije. S tem pa tudi zagotavljanje vsaj približno 
pogojev po vsej državi za ohranjanje in razvijanje že do? 
nih kulturnih standardov. 

- posredovanje kulturnih vrednot. Pomembnejši 
dogodki bodo sicer vedno v pretežni meri vezani na' 
urbana središča, mreža ljubiteljskih organizacij in druiJT 
omogoča njihovo dostopnost tudi izven večjih urbani'1 

dišč. 
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izvajanje kulturno izobraževalnih programov za vse sta- Priloga 
t rostne kateaoriie in s tem dviaovanie ravni razvitosti kulturnih kategorije in s tem dvigovanje ravni razvitosti kulturnih 
i Potreb. 

priprava strategije razvoja tega področja kulturnih dejav- 
' nosti v Sloveniji, ki mora temeljiti na celoviti teoretični in 

emPirični analizi. 

Pfed izvedbo omenjene analize ni moč povsem verodostojno 
i določati prioritetnih nalog glede izvajanja tega programa. 

Predlaganih 200 milijonov SIT ne bo moglo zadovoljiti vseh 
potreb, ki izhajajo iz ustvarjalnih iniciativ ljubiteljev, bo pa Drez dvoma pripomoglo k ohranjanju in krepitvi velikega 
Pomena, ki ga ima ljubiteljska dejavnost za slovensko kulturo. 

i 7aI£.LeD obremenitve republiškega proračuna po 
o ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKATERE NUJNE 

WmioSJNE PROGRAME REpUBLIKE SLOVENIJE V KULTURI 

namen 1997 1998 1999 2000 2001 2002 skupaj 

»J?1r®nianie dose- 
li, stopnje razvoja 
ton i|ske kulture in 
^načevanje stan- 

??l5kE,,^OBREMENITVE REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA PO ZAKONU O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKATERE NUJNE 
RAZVOJNE PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V KULTURI 
(v mlo SIT) 

Namen 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Skupaj 

1. Sanacija najbolj 
ogroženih in najkvali- 
tetnejših objektov kul- 
turne dediščine 
Predlog zakona 

2. Doseganje medna- 
rodnega standarda za 
splošnoizobraževalne 
knjižnice 
Predlog zakona 

3. Ureditev osnovnih 
prostorskih pogojev za 
nekatere osrednje kul- 
turne zavode 
Predlog zakona 

4. Ohranjanje doseže- 
ne stopnje razvoja lju- 
biteljske kulture in ize- 
načevanje standardov 
po regijah 
Predlog zakona 

700 700 700 700 700 700 4,200 

250 300 350 400 500 600 2,400 

710 700 740 740 700 700 4,290 

200 200 200 200 200 200 1,200 

3_zakona 200 200 200 200 200 200 1,200 
Skupaj za namene od 
1.-4. 
Predlog zakona 1,860 1,900 1,990 2,040 2,100 2,200 12,090 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPURUKE SLOVENIJE IN 

VLADO SLOVAŠKE REPURUKE 0 

ZRAČNEM PROMETU (BSKZP) 

- EPA 1380 

yjada Republike Slovenije je na 180. seji dne 25. januarja 
'996 določila besedilo: 

~ PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
VED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVA- 
KE REPUBLIKE O ZRAČNEM PROMETU, 
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 
9e9a odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
na Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 
- Ludvik BOKAL, direktor Uprave Republike Slovenije za 
zračno plovbo, 
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije in 
vodja Službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu 
za zunanje zadeve. 

1. člen 

Vlad'C'ra 86 Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Lii.S? Slovaške republike o zračnem prometu, podpisan v Llubliani, 6. decembra 1995. 

2. člen 

glasi^Uma 86 v 'zvlrn"(u v slovenskem in angleškem jeziku 

IN \fiS??RAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE VLA°0 SLOVAŠKE REPUBLIKE O ZRAČNEM PROMETU 

nadan Flepublike Slovenije in Vlada Slovaške republike (v 'tavanju imenovani pogodbenici) sta se 
kot 
stvuP°Hodbenici Konvencije o mednarodnem civilnem letal- • odprte za podpis v Chicagu 7. decembra 1944, in 

flft* skleneta sporazum z namenom vzpostaviti in oprav- 
°*8rriey med svojima ozemljema in zunaj svojih 
do9ovori|j o: 

sporazuma v slovaškem jeziku je na vpogled v Službi za 
Slovenije n°Pravne zadeve Ministrstva z« zunanje zadeve Republike 

1. člen 

(Definicije) 

Izrazi v tem sporazumu imajo naslednji pomen, razen če iz 
sobesedila ne izhaja drugače: 

a) »konvencija« pomeni Konvencijo o mednarodnem civilnem 
letalstvu, ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra 
1944, ter vključuje vsako prilogo, sprejeto na podlagi 90. 
člena konvencije, in vsako spremembo prilog ali konvencije v 
skladu z njenim 90. in 94. členom, če te priloge in spremembe 
veljajo za obe pogodbenici ali sta jih ratificirali; 

b) »pristojna organa« pomeni za Republiko Slovenijo Ministr- 
stvo za promet in zveze, Upravo Republike Slovenije za 
zračno plovbo, in za Slovaško republiko Ministrstvo za pro- 
met, pošto in telekomunikacije, Oddelek za civilno letalstvo, 
ali v obeh primerih katero koli osebo ali organ, pristojen za 
naloge, ki jih zdaj opravljata omenjena organa; 

c) »določeni prevoznik« pomeni vsakega prevoznika, ki ga je 
ena pogodbenica na podlagi 3. člena tega sporazuma s pis- 
nim obvestilom drugi pogodbenici določila kot prevoznika za 
opravljanje mednarodnega zračnega prometa in progah, ki so 
določene v skladu z drugim odstavkom 2. člena tega spora- 
zuma; 

d) izrazi »ozemlje«, »zračni promet«, »mednarodni zračni 
promet«, »prevoznik« in »pristanek v nekomercialne 
namene« imajo v tem sporazumu pomen, kot ga določata 2. in 
96. člen konvencije; 
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e) »zmogljivost« v zvezi z »dogovorjenim prometom« pomeni 
zmogljivost letal, ki se uporabljajo v tem prometu, pomno- 
ženo s frekvenco letov, ki jo ta letala v določenem času 
opravijo na progi ali na delu proge; 

f) »dogovorjeni promet« pomeni redni zračni promet na pro- 
gah, določenih v prilogi tega sporazuma za ločen ali kombini- 
ran prevoz potnikov, tovora in pošte; 

g) »določena proga« pomeni progo, določeno v Pregledu 
prog v prilogi tega sporazuma; 

h) »priloga« pomeni prilogo k temu sporazumu oziroma spre- 
menjeno v skladu z določili 18. člena tega sporazuma. Priloga 
je sestavni del sporazuma in vsako sklicevanje na sporazum 
zajema tudi prilogo; 

i) »tarifa« pomeni ceno, ki se zaračunava za prevoz potnikov, 
prtljage ali tovora, in pogoje, pod katerimi ta cena velja,. 
vključno s ceno ter pogoji za druge storitve, ki jih prevoznik 
opravi v povezavi z letalskim prevozom, in agencijsko provi- 
zijo, ki se plačuje za prodajo vozovnic. Izvzeti so plačilo in 
pogoji za prevoz pošte. 

2. člen 

(Podelitev pravic) 

1. Vsaka pogodbenica daje drugi pogodbenici pri opravljanju 
mednarodnega zračnega prometa, ki ga na določenih progah 
opravljajo njeni določeni prevozniki, tele pravice: 

a) pravico do preleta njenega ozemlja brez pristanka, 
b) pravico, da pristanejo na njenem ozemlju v nekomercialne 
namene, 
c) pravico, da na njenem ozemlju pristanejo v krajih, navede- 
nih na določenih progah v Pregledu prog v prilogi, in tam na 
komercialni podlagi vkrcajo in izkrcajo potnike, prtljago, 
tovor in pošto. 

2. Nobeno določilo prvega odstavka tega člena ne daje dolo- 
čenemu prevozniku ene pogodbenice pravice, da za plačilo 
ali najemnino na ozemlju druge pogodbenice vkrca potnike, 
prtljago, tovor in pošto, če so namenjeni v drug kraj na 
ozemlju te pogodbenice (kabotaža). 

3. Poleg prevoznikov, določenih v skladu s 3. členom tega 
sporazuma, imajo tudi drugi prevozniki obeh pogodbenic 
pravice, navedene v točkah a) in b) prvega odstavka tega 
člena. 

4. Pravice pete svobode se dajejo le na podlagi posebnih 
sporazumov med pristojnima organoma pogodbenic. 

3. člen 

(Določitev prevoznika In dovoljenje za opravljanje prometa) , 

1. Vsaka pogodbenica ima pravico, da za opravljanje dogo- 
vorjenega prometa določi enega ali več prevoznikov. Taka 
določitev se opravi z izmenjavo pisnih obvestil med pristoj- 
nima organoma pogodbenic. 

2. Pristojni organ, ki prejme tako obvestilo, mora v skladu z 
določili tretjega in četrtega odstavka tega člena določenemu 
prevozniku druge pogodbenice brez odlašanja izdati 
potrebno dovoljenje za opravljanje prometa skladno z zakoni 
in predpisi te pogodbenice. 

3. Pristojni organ pogodbenice lahko od prevoznika, ki ga je 
določila druga pogodbenica, zahteva, naj dokaže, da je spo- 
soben izpolnjevati pogoje, določene v zakonih in predpisih, ki 
jih ta organ v skladu z določili konvencije običajno uporablja 
pri opravljanju mednarodnega zračnega prometa. 

4. Vsaka pogodbenica ima pravico zavrniti določitev prevoz- 
nika in izdajo dovoljenja iz drugega odstavka tega člena ali 

določenemu prevozniku za izvrševanje pravic iz i. ciena t«! 
sporazuma naložiti take pogoje, kot se ji zdijo primerni,! 
nima dokaza, da imajo druga pogodbenica ali njeni državlj* 
v rokah pretežni lastniški delež in dejanski nadzor nad t« 
prevoznikom. 

5. Ko določeni prevoznik prejme dovoljenje za opravlja' 
prometa iz drugega odstavka tega člena, lahko kadar k' 
začne opravljati dogovorjeni promet, če veljajo tarife, do' 
čene na podlagi 12. člena tega sporazuma, in če so v skladi 
14. členom tega sporazuma odobreni redi letenja. 

6. Vsaka pogodbenica ima pravico, da s pisnim obvesti^ 
drugi pogodbenici in v skladu z določili zgornjega prvega 
drugega odstavka zamenja določenega prevoznika z drug 
prevoznikom. Novodoločeni prevoznik ima enake pravic« 
dolžnosti, kot jih je imel prevoznik, ki je bil zamenjan. 

4. člen 

(Preklic dovoljenja za opravljanje prometa ali začasna 
razveljavitev pravic) 

1. Pristojni organ ene pogodbenice ima pravico, da dolo^ 
nemu prevozniku druge pogodbenice prekliče dovoljenj«' 
opravljanje prometa, začasno ustavi izvrševanje pravic iz 
člena tega sporazuma ali da mu glede izvrševanja teh prs' 
naloži pogoje, ki se mu zdijo potrebni, če: 

a) določeni prevoznik ne dokaže, da sta njegovo prete? 
lastništvo in dejanski nadzor v rokah pogodbenice, ki ga 
določila, ali njenih državljanov, ali 
b) določeni prevoznik ne spoštuje zakonov ali predpis 
pogodbenice, ki te pravice daje, ali jih krši, ali 
c) določeni prevoznik ne opravlja dogovorjenega prometi 
skladu s pogoji, ki jih določa ta sporazum. 

2. Razen, če so takojšen preklic, začasna razveljavitev pra* 
ali določitev pogojev iz prvega odstavka tega člena nujni.' 
bi se preprečile nadaljnje kršitve zakonov in predpisov, s«' 
ta pravica uporabila šele po posvetovanju z drugo pogodf 
nico v skladu z 18. členom tega sporazuma. 

S. člen 

(Uporaba zakonov in predpisov) 

1. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, s katerimi se urej' 
prihod, muditev ali odhod letal v mednarodnem zračn' 
prometu z njenega ozemlja, ali s katerimi se urejata uprav 
nje in plovba teh letal, dokler so na njenem ozemlju, ' 
uporabljajo tudi za letala prevoznika, ki ga določi 
pogodbenica. Spoštovati jih je treba ob prihodu in odhodu' 
dokler so letala na ozemlju te pogodbenice. 

2. Zakone in predpise ene pogodbenice, ki urejajo prihjj 
muditev, tranzit in odhod z njenega ozemlja potnikov, posa" 
prtljage, tovora in pošte na letalih, vključno s predpisi' 
urejajo prihod, carinski postopek, priseljevanje in izselj^ 
nje, potne liste, carino, valuto in sanitarne ukrepe, rtjjj 
spoštovati tudi prevoznik druge pogodbenice ob priho®' 
odhodu in dokler je na ozemlju te pogodbenice. 

3. Na zahtevo ene pogodbenice druga pogodbenica do*' 
prevoznikom, ki izvršujejo pravice v zračnem prometu v ob* 
državah, da sprejmejo ukrepe, ki zagotavljajo, da se prevai* 
le potniki, ki imajo potne listine, potrebne za vstop ali tra^J 
čez državo, ki je to zahtevala. Ce pripeljani potnik ne izpj 
njuje zakonov in predpisov na vstop v državo druge pogod" 
niče, ga mora prevoznik na svoje stroške odpeljati nazaj. 

4. Vsaka pogodbenica mora preveriti osebo, ki je bila vrnj«' 
iz kraja, kjer se je izkrcala, potem ko je bilo ugotovljeno, d* 
izpolnjuje pogojev za vstop, če se je ta oseba pred vkrcali" 
na letalo zadrževala na njenem ozemlju, pa pri tem ni šle 
direktni tranzit. 
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6. član 

(Varnost zračna plovba) 

'• Pogodbenici v skladu s svojimi pravicami in obveznostmi 
Po mednarodnem pravu ponovno potrjujeta, da je medse- 
bojna dolžnost zagotavljati varnost civilne zračne plovbe pred 
dejanji nezakonitega vmešavanja sestavni del tega spora- 
zuma. 

2 Ne da bi pogodbenici omejevali svoje splošne pravice in 
obveznosti po mednarodnem pravu, ravnata še posebno v 
skladu s Konveocijo o kaznivih dejanjih in nekih drugih deja- 
nih, storjenih na letalih, podpisano v Tokiu 14. septembra 
'963, Konvencijo o zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplo- 
vov, podpisano v Haagu 16. decembra 1970, Konvencijo o 
zatiranju nezakonitih dejanj zoper varnost civilnega zrako- 
plovstva, podpisano v Montrealu 23. septembra 1971, in nje- 
nim dopolnilnim Protokolom o zatiranju nezakonitih nasilnih 
Oejanj na letališčih za mednarodno civilno zrakoplovstvo, 
Podpisanim v Montrealu 24. februarja 1988, ko ga bosta obe 
Pogodbenici ratificirali ter z vsemi drugimi mednarodnimi 
dokumenti na tem področju, ki jih bosta pogodbenici v pri- 
hodnosti ratificirali. 
3- Pogodbenici na zahtevo druga drugi dajeta vso možno 
Pomoč, da bi preprečili nezakonite ugrabitve letal in druga 
nezakonita dejanja proti varnosti letal, njihovih potnikov in 
Posadk, letališč in letalskih navigacijskih naprav ter vsako 
drugo grožnjo varnosti zračne plovbe. 

Pogodbenici v medsebojnih odnosih ravnata v skladu z 
°oločili Mednarodne organizacije civilnega letalstva o varno- 
s,i zračne plovbe in tehničnimi zahtevami, opredeljenimi v 
Prilogah Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, v tisti 
J^eri, v kateri ta določila in zahteve veljajo za pogodbenici. 
Pogodbenici zahtevata od letalskih družb, ki so vpisane v 
njunih registrih ali opravljajo pretežni del svojih dejavnosti ali 
"najo sedež na njunih ozemljih,' in od letaliških podjetij na 
svojih ozemljih, da delujejo v skladu s takimi varnostnimi 
Pr©dpisi in tehničnimi zahtevami. 

jj- Pogodbenici soglašata, da se lahko od njunih letalskih aružb zahteva spoštovanje letalskih varnostnih predpisov, 
||avedenih v četrtem odstavku tega člena, ki jih zahteva druga 
Pogodbenica za vstop, odhod oziroma dokler so letala na 
ozemlju te druge pogodbenice. 

..Vsaka pogodbenica zagotavlja, da se na njenem ozemlju 
""inkovito izvajajo primerni ukrepi za zavarovanje letal, za 
Pogled potnikov, posadke, ročne prtljage, prtljage, tovora in 
zalog na letalu pred in med vkrcevanjem ali natovarjanjem, 
•saka pogodbenica z naklonjenostjo obravnava vsako zah- 
tevo druge pogodbenice za uvedbo razumnih dodatnih var- 
nostnih ukrepov zaradi določene grožnje. 

Ob nezakoniti ugrabitvi ali grožnji ugrabitve civilnega 
®'ala ali drugih nezakonitih dejanjih proti varnosti takega 
'etala, njegovih potnikov in posadk, letališč ali letalskih navi- 
gacijskih naprav pogodbenici pomagata druga drugi, s tem 

poskrbita za komunikacije in druge ustrezne ukrepe, da bi 6 'im hitreje in varneje končal tak incident ali grožnja. 

Kadar ima pogodbenica utemeljen razlog za sum, da druga 
Pogodbenica ne spoštuje določil o varnosti zračne plovbe, 
"®vedenih v tem členu, lahko pristojni organ te pogodbenice 
•■anteva takojšnje posvetovanje s pristojnim organom druge 
Pogodbenice. 

9 Če v enem mesecu po dnevu take zahteve ni dosežen 
zadovoljiv sporazum, se lahko prevozniku ali prevoznikom 
°ruge pogodbenice zadrži, prekliče oziroma omeji dovoljenje 
a opravljanje prometa ali pa se mu v zvezi z njim določijo 

Pogoji, v nujnih primerih lahko vsaka pogodbenica sprejme 
"asne ukrepe pred potekom enega meseca. 

7. član 

(Priznavanja spričeval In dovoljenj) 

1. Spričevala o plovnosti, spričevala o sposobnosti in dovo- 
ljenja, ki jih ena pogodbenica izda ali potrdi, prizna, dokler so 
veljavna, tudi druga pogodbenica pod pogojem, da so bili 
izdani ali potrjeni v skladu z enakimi ali višjimi standardi, kot 
jih določa konvencija. 

2. Vsaka pogodbenica pa si pridržuje pravico, da za lete nad 
.svojim ozemljem ne prizna veljavnosti spričeval o sposobno- 
sti in dovoljenj, ki jih je druga pogodbenica ali katera koli 
druga država izdala njenim državljanom. 

8. člen 

(Oprostitev carinskih dajatev In drugih dajatev) 

1. Vsaka pogodbenica v največji meri, ki jo dopušča notranja 
zakonodaja, in na podlagi vzajemnosti oprošča določenega 
prevoznika ali prevoznike druge pogodbenice uvoznih omeji- 
tev, carin, posrednih davkov, inšpekcijskih taks in drugih 
nacionalnih dajatev in taks za letala, gorivo, mazivo, potrošne 
tehnične zaloge, rezervne dele, vključno z motorji, običajno 
opremo letala, zaloge na letalu (vključno s hrano, pijačo, 
tobakom in drugimi predmeti, ki so med letom v omejenih 
količinah namenjeni prodaji potnikom) in druge predmete, 
namenjene za uporabo ali porabljene izključno za delovanje 
ali popravilo letal tega prevoznika. Oproščeni so tudi zaloga 
tiskanih vozovnic, letalski tovorni listi in vsi tiskani predmeti, 
ki imajo natisnjen znak družbe, ter običajno propagandno 
gradivo, ki ga prevoznik brezplačno deli. 

2. Oprostitve iz tega člena veljajo za predmete, naštete v 
prvem odstavku tega člena, ki: 

a) jih na ozemlje ene pogodbenice pripelje določeni prevoz- 
nik druge pogodbenice ali pa so tja pripeljani v njegovem 
imenu; 
b) so ostali v letalu določenega prevoznika ene pogodbenice 
ob prihodu ali ob odhodu z ozemlja druge pogodbenice; in 
c) so na ozemlju ene pogodbenice natovorjeni v letalu dolo- 
čenega prevoznika druge pogodbenice ter so namenjeni upo- 
rabi v dogovorjenem prometu, 

ne glede na to ali se ti predmeti v celoti porabijo ali potrošijo 
na ozemlju te pogodbenice. 

Predmeti, o katerih je govor v točkah a), b) in c), so lahko pod 
carinskim varstvom ali nadzorom. 

3. Običajna oprema v letalu, rezervni deli kakor tudi predmeti 
in zaloge, ki so običajno v letalu določenega prevoznika ene 
od pogodbenic, se lahko raztovarjajo na ozemlju druge 
pogodbenice samo s soglasjem carinskih oblasti tega ozem- 
lja. V takem primeru so lahko pod carinskim nadzorom ome- 
njenih oblasti, dokler niso ponovno izvoženi ali drugače 
porabljeni v skladu s carinskimi predpisi. 

9. člen 

(Taksa za uporabo letališč In letalskih naprav) 

1. Takse, ki se na ozemlju ene pogodbenice zaračunavajo 
določenim prevoznikom druge pogodbenice za uporabo leta- 
lišč in drugih letalskih naprav, ne bodo višje od tistih, ki se 
zaračunavajo za letala domačega prevoznika, udeleženega v 
podobnem mednarodnem zračnem prometu. 

2. Nobena pogodbenica ne bo svojim ali katerim koli drugim 
prevoznikom dajala v primerjavi s prevoznikom druge pogod- 
benice, udeleženim v podobnem mednarodnem zračnem pro- 
metu, prednosti pri uporabi letališč, zračnih poti, storitev 
kontrole letenja in drugih podobnih naprav, ki so pod njenim 
nadzorom. 
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10. člen 

(Direktni tranzit) 

Za pofnike v direktnem tranzitu čez ozemlje ene pogodbe- 
nice, ki ne zapustijo za to določenega območja na letališču, 
veljata le zelo enostaven carinski nadzor in nadzor nad prise- 
ljevanjem. Prtljaga in tovor v direktnem tranzitu sta oproščena 
carinskih in drugih podobnih dajatev. 

11. člen 

(Transfer denar]a) 

1. Vsaka pogodbenica daje določenemu prevozniku druge 
pogodbenice pravico, da v skladu z njenimi veljavnimi pred- 
pisi na zahtevo zamenja in v svojo državo nakaže presežek 
prihodkov nad lokalnimi izdatki. Zamenjava in nakazilo sta 
dovoljena brez omejitev po tržnem deviznem tečaju za tekoča 
plačila, ki velja ob vložitvi zahteve. Oproščena sta plačil kakrš- 
nih koli taks, razen običajnih plačil, ki jih zaračunavajo banke 
za takšne transakcije. Če so plačila med pogodbenicama 
urejena s posebnim sporazumom, se uporablja ta posebni 
sporazum. 

2. Pogodbenici bosta v skladu s svojimi veljavnimi predpisi 
olajšali transfer denarja v državo druge pogodbenice. Trans- 
ferji se izvedejo brez odlašanja. 

12. člen 

(Odobritev tarif) 

1. Tarife in z njimi povezane agencijske provizije, ki se zaraču- 
navajo za prevoz potnikov in blaga na progah, ki so določene 
v skladu z drugim odstavkom 2. člena tega sporazuma, 
morata odobriti pristojna organa pogodbenic. Tarife morajo 
upoštevati operativne stroške, razumen dobiček, obstoječe 
stanje konkurence in trga kakor tudi interese uporabnikov 
prometa. 

2. Vsako tarifo je treba predložiti v odobritev pristojnemu 
organu pogodbenice najmanj trideset (30) dni pred predvide- 
nim dnem njene uveljavitve. V posebnih primerih in če se 
pristojni organ s tem strinja, se lahko ta rok skrajša. Tarifa se 
lahko odobri izrecno. Če nobeden od pristojnih organov 
pogodbenic ne sporoči svojega nestrinjanja s tarifami v tride- 
setih (30) dneh, potem ko so bile predložene, se šteje, da so 
odobrene. Če je rok za predložitev skrajšan, lahko pristojna 
organa privolita, da je rok za sporočitev nestrinjanja ustrezno 
krajši. 

3. O tarifah iz drugega odstavka tega člena se dogovorijo, če 
je mogoče, zainteresirani določeni prevozniki obeh pogodbe- 
nic, potem ko jih obravnavajo, če je to potrebno, na njihovi 
vladi, in, če se jim zdi primerno, po posvetovanju z drugimi 
prevozniki. Tak dogovor se lahko sklene s pomočjo medna- 
rodnih postopkov za določanje tarif ali Mednarodnega zdru- 
ženja letalskih prevoznikov. 

4. Tarifa, določena v skladu z določili tega člena, velja, dokler 
ni določena nova tarifa. Vendar pa nobena tarifa ne bo podalj- 
šana za dlje kot dvanajst (12) mesecev od datuma, ko bi sicer 
prenehala veljati. 

5. Če se o tarifi ni mogoče dogovoriti v skladu s tretjim 
odstavkom tega člena ali če je bilo v roku iz drugega odstavka 
tega člena sporočeno nestrinjanje s tarifo, si pristojna organa 
pogodbenic prizadevata, da se o tarifi medsebojno sporazu- 
meta. Tako posvetovanje se začne v tridesetih dneh, potem ko 
postane očitno, da se določeni prevozniki o tarifi ne morejo 
dogovoriti, ali potem ko pristojni organ ene pogodbenice 
sporoči pristojnemu organu druge pogodbenice, da se ne 
strinja s tarifo. 

6. Če pristojna organa pogodbenic tarife ne moreta določiti v 
skladu s petim odstavkom tega člena, se spor rešuje v skladu 
z določili 19. člena tega sporazuma. 

13. člen 

(Zmogljivost) 
iof 
tpii 

Zmogljivost, ki jo v dogovorjenem prometu zagotavljaj 
ločeni prevozniki, odobrita pristojna organa obeh P°KU 

1. 
določeni prevozniKl, oooDriia pristojna organa uuen lu- 
benic, pri čemer upoštevata načelo pravične in enake moi£ 

m nrawnfnil/a nKoh nnnnHhonir sti za določene prevoznike obeh pogodbenic. PO| 
2. Pri opravljanju dogovorjenega prometa določeni prevoz' 
pogodbenic upoštevajo interese prevoznikov, ki jih je dolo' 
druga pogodbenica, da neupravičeno ne ogrožajo promet* 
ga slednji opravlja na vsej progi ali na njenem delu. 

( 
3. Dogovorjeni promet, ki ga opravljajo določeni prevoz^' 
pogodbenic, mora biti v tesni povezavi z javnimi zahtevama 
prevozu na določenih progah. Njegov glavni namen je z 
primernemu faktorju zasedenosti zagotavljati zmogljiv 
ustrezno tekočim in razumno predvidenim potrebam po Pj 
vozu potnikov in/ali blaga ter pošte med ozemljema p 
benic. 

14. člen 3 

ne 

petinštirid* 

vei 
da 

id; 

(Vozni red) 

1. Določeni prevoznik pogodbenice najmanj 
(45) dni vnaprej predloži pristojnemu organu druge pogo 
niče v odobritev vozni red predvidenega prometa. Na*" 
mora frekvenco, tipe letal, čas, razporeditev in število s«1 

žev, ki bodo javnosti na razpolago, in čas veljavnosti vozn'i 
reda. Enak postopek velja za vsako njegovo spremembo. pr 

2. Za dodatne lete, ki jih želi določeni prevoznik ene pogo^ 
niče opraviti v dogovorjenem prometu zunaj odobrenega«1 

nega reda, mora od pristojnega organa druge pogodbejj 
pridobiti predhodno dovoljenje. Tako zahtevo je treba vio n< 
vsaj dva delovna dneva pred takimi leti. 

3. 
15. člen ni 

(Komercialne dejavnosti) E 
n 

1. Vsaka pogodbenica po načelu vzajemnosti daje dolo's 
nemu prevozniku druge pogodbenice pravico, da ima 
njenem ozemlju podružnice in administrativno, trgovsko 4 
tehnično osebje, ki ga potrebuje. s 

p 
2. Za ustanavljanje podružnic in zaposlovanje osebja, o M c 
rem je govor v prvem odstavku, veljajo zakoni in pred £ 
prizadete pogodbenice, kot so zakoni in predpisi, ki urff s 
vstop in bivanje tujcev na njenem ozemlju. Osebje, ki F h 
skladu s prvim odstavkom zaposleno v podružnicah, ne p0' 
buje delovnega dovoljenja. S 

. g 
3. Pogodbenici dajeta prevoznikom, ki jih je določila d'" 
pogodbenica, pravico, da svoje prevozne storitve prodw c 
na svojih dokumentih neposredno v lastnih prodajnih ur* 1 
ali pa po agentih, ki jih imajo na ozemlju druge pogodben* c 
in sicer komur koli in v kateri koli valuti v skladu z veljavi" ( 
deviznimi predpisi. 

16. člen 

(lzmen|ava prometnih Informacij In statistik) 

Pristojna organa pogodbenic si na zahtevo dajeta '' J 
občasne ali druge statistične podatke o določenem prf' 
niku, ki jih je razumno zahtevati, da se pregleda zmoglj']; 
ki jo zagotavlja določeni prevoznik na določenih proga" 
podatki vsebujejo vse potrebne informacije, da se ugoto 
obseg prometa ter njegov izvor in namembni kraj. 

17. člen 

(Posvetovanja) 

1. Zaradi tesnejšega sodelovanja imata pristojna ortr I 
pogodbenic občasne stike, ki so lahko v obliki razgovor' ; 
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mh,S0Vanja- da se za9°tovi sodelovanje na vseh področjih, ki p Va)o na izpolnjevanje tega sporazuma in njegovih prilog. 

JV-Žania,era ^0|' Pogodbenica lahko kadar koli zahteva posveto- 
°»*um °Aizvaianiu' razlagi uporabi ali spremembi tega spora- 

1 Bos«a'» se P°9°dbenici ne dogovorita drugače, se taka 
0 ®tovanja začnejo v šestdesetih dneh, potem ko druga 

9°dbenica prejme zahtevo. 
oi< 
>lof 
eta 

18. člen 

(Spremembe) 
Će •pena od pogodbenic meni, da bi bilo zaželeno spremeniti 

* 9r° koli določilo tega sporazuma, začnejo te spremembe, 
,-j, 86. Pogodbenici sporazumeta, veljati, ko so potrjene z 
jivr"ienjavo pisnih obvestil. 

o 
""neri 8premembah priloge tega sporazuma se lahko pisno P°sredno dogovorita pristojna organa pogodbenic. 

3 
»en pogodbenici začne veljati splošna večstranska kon- 
da k 0 zračnem prometu, bo ta sporazum spremenjen, tako D° ustrezal njenim določilom. 

od' 19. člen 
avi 
s«j (Reševanje sporov) 

o lr(?
Pore o razlagi ali uporabi tega sporazuma ali pregleda 

po 9 ,r®Sujeta pristojna organa pogodbenic z neposrednimi 
^'se . i'- se pristojnima organoma ne uspe sporazumeti, Por rešuje po diplomatski poti. 
e" 2 

na ? k8 sP°r ne reši v skladu z zgornjim prvim odstavkom, se zantevo katere koli pogodbenice predloži razsodišče. 

hiJa i,0 razsodišče se ad hoc ustanovi takole: vsaka pogodbe- na 8 '^enuje enega člana, ta dva pa se sporazumeta o držav- 
nika w6t'e države, ki ga pogodbenici imenujeta za predsed- 
nik d Clan mora bi,i imenovan v dveh mesecih, predsed- 
svoii V ,reh ocl datuma, ko ena pogodbenica obvesti drugo o a ' odločitvi, da spor predloži v obravnavo razsodišču. 

0 *■ Č« 
sPoSt rol<i iz z90rnje9a tretjega odstavka tega člena niso 
POQoHKani 'n Ce ni drugačnega dogovora, lahko katera koli 
cijer- enica Pros' predsednika sveta Mednarodne organiza- df 5e 

Vl,nega letalstva (ICAO), da opravi potrebna imenovanja, 
flj' 3|c'®,Predsednik državljan ene izmed pogodbenic ali če mu 
' Preprečuje, da bi opravil to nalogo, opravi potrebna ^OVSnia L! MM nM^AmA^An °vanja podpredsednik, ki ga nadomešča. 

gove^SOdišče sprejema svoje odločitve z večino glasov. Nje- fii odločitve so za pogodbenici zavezujoče. 
gJ g . 
* udeinik8 P°90dbenica krije stroške svojega člana in svoje 
ni drunft v arbitražnem postopku. Stroške za predsednika in 

druoihStro^ke krijeta pogodbenici v enakih deležih. V vseh a n Pogledih razsodišče samo določi postopek. 

V tega snn2Um in ni®90ve spremembe v skladu s 18. členom 
^ clvilnen«r,a2uma 80 registrirajo pri Mednarodni organizaciji i 9a letalstva (ICAO). 
It 

21. člen 

(Prenehanje) 
8 8Porazum je sklenjen za nedoločen čas. 

4 PogodK8 Pogodbenica lahko kadar koli pisno obvesti drugo 
i zuma i n,Co 0 svoji odločitvi, da odstopa od tega spora- 
/ • Zvod takega sporočila je treba hkrati poslati Medna- 

20. člen 

(Registracija pri ICAO) 

rodni organizaciji civilnega letalstva. V primeru takšnega 
obvestila sporazum preneha veljati ob koncu veljavnosti reda 
letenja, ki velja dvanajst mesecev, potem ko druga pogodbe- 
nica prejme obvestilo o odpovedi, razen če ni pred potekom 
tega roka obvestilo sporazumno umaknjeno. Če druga 
pogodbenica ne potrdi prejema obvestila o odpovedi, se 
šteje, da ga je prejela štirinajst dni po dnevu, ko ga je prejela 
Mednarodna organizacija civilnega letalstva. 

22. člen ' 

(Uveljavitev) 

Ta sporazum začne veljati, ko pogodbenici druga drugo z 
izmenjavo diplomatskih not obvestita, da so izpolnjene njune 
ustavne zahteve. 

Ko ta sporazum začne veljati, v odnosih med Republiko Slove- 
nijo in Slovaško republiko nadomesti Sporazum med Federa- 
tivno ljudsko republiko Jugoslavijo in Češkoslovaško repu- 
bliko o zračnem prometu, ki je bil podpisan 28. februarja 1956 
v Beogradu. 

Sestavljeno v Ljubljani dne 6. decembra 1995 v dveh izvodih v 
slovenskem, slovaškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. Ob neskladju pri razlagi ali 
uporabi tega sporazuma je odločilno besedilo v angleškem 
jeziku. 

PRILOGA 

(Pregled prog) 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije In Vlado Slovaške 
republike o zračnem prometu •» 
1. del 

Prevozniki, ki jih določi pristojni organ Republike Slovenije, 
imajo pravico opravljati zračni promet na naslednjih določe- 
nih progah: 

kraji v 
Sloveniji 

kraji na 
Slovaškem 

naslednji 
vmesni kraji kraji 

vsa mednarodna 
letališča 

vsa mednarodna 
letališča 

2. Prevozniki, ki jih določi pristojni organ Slovaške republike, 
imajo pravico opravljati zračni promet na naslednjih določe- 
nih progah: 

kraji na kraji v naslednji 
Slovaškem Sloveniji vmesni kraji kraji 
vsa mednarodna 
letališča 

Opomba: 

vsa mednarodna 
letališča 

Naslednji in vmesni kraji bodo določeni kasneje s sporazu- 
mom med pristojnima organoma pogodbenic. 

OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v angleškem jeziku 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze 

4. člen 

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

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške 
republike o zračnem prometu sta podpisala g. Igor Umek, 
minister za promet in zveze Republike Slovenije in g. Alexan- 
der Režeš, minister za promet Slovaške republike. Sporazum 
je bil podpisan v dveh izvirnikih v slovenskem, slovaškem in 
angleškem jeziku. 

Sporazum je bil podpisan v sredo, 6. decembra 1995 v Ljub- 
ljani. 

Sporazum ureja redni zračni promet med državama in vsebuje 
določila o prometnih pravicah, njihovi pridobitvi, izvrševanju 
in preklicu, oziroma o začasni ustavitvi izvrševanja pravic, 
določitvi prevoznikov, izdaji dovoljenj, določanju zmogljivo- 
sti, uporabi zakonov in predpisov posamezne države, varnosti 
zračne plovbe, priznavanju spričeval in dovoljenj, oprostitvi 

carin in drugih dajatev, predstavništvih prevoznikov in trans- 
ferju dohodka, določitvi tarif, reševanju sporov, itd. 

Sporazum začne veljati, ko pogodbenici z izmenjavo diplo- 
matskih not druga drugo obvestita, da so bile izpolnjene 
njune ustavne zahteve za njegovo uveljavitev. 

V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih 
zadevah (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/91-1) Sporazum 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o 
zračnem prometu ratificira Državni zbor Republike Slovenije, m 

Zaradi izvajanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali spreme-^ 
niti veljavnih predpisov. 

V zvezi s sklenitvijo in izvajanjem sporazuma ne bodo nastale J 
za Republiko Slovenijo nobene finančne obveznosti. ™ 
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i Predlog akta nasledstva konvencije o 

MIRNEM REŠEVANJU MEDNARODNIH 

SPOROV, SKLENJENE V HAAGU 20. 

JULIJA 1000 (MNKMRS) 

h EpA 1389 

V'®da Republike Slovenije je na 180. seji dne 25. januarja 
*96 določila besedilo: 

^PREDLOGA AKTA NASLEDSTVA KONVENCIJE O MIR- 
REŠEVANJU MEDNARODNIH SPOROV, SKLENJENE v HAAGU 29. JULIJA 1899, 

ki 9a pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 

9® odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

usta« 3- Clena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
Slov ne "®tlne o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Izvsrtk'i® v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za 
Slov/ Ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike 
fnirn 6 odloča, da se notificira nasledstvo Konvencije o 2q ;

6,rn reševanju mednarodnih sporov, sklenjene v Haagu 
Kon 1899 

In »iienciia' navedena v aktu, se v izvirniku v angleškem jeziku gl0 
0v.®nskem prevodu objavi v Uradnem listu Republike 
6n'ie - Mednarodne pogodbe hkrati z aktom. 

Rg *ačne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
olike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

KONVENCIJA 
° mirnem reševanju mednarodnih sporov 

čanstv,? Velifianstvo nemški cesar, kralj Prusije; njegovo veli- 
Madža? i?vs,riiski cesar, kralj Češke itd. in apostolski kralj 
čanstvn ' nie9°vo veličanstvo kralj Belgije; njegovo veli- 
njegovn Cesar Kitajske; njegovo veličanstvo kralj Danske; Veličan°yeliCans,V0 kralj Španije in v njegovem imenu njeno 
nih dr>a l<ra'i'ca regentinja kraljestva; predsednik Združe- 
sednik c *merlke; predsednik Združenih držav Mehike; pred- 
ženena ^an9°ske republike; njeno veličanstvo kraljica Zdru- 
njegovo a,jestva Velike Britanije in Irske, cesarica Indije; 
Italije- Ve'''a"stvo kralj Grčije; njegovo veličanstvo kralj 
visokos, 9ovo veličanstvo cesar Japonske; njegova kraljeva 
gova vioV?liki voivoda Luksemburga, vojvoda Nassaua; nje- 
^'z°zem°L0st Pr'nc črne gore; njeno veličanstvo kraljica 
gov0 VBr*' ni09ovo cesarsko veličanstvo šah Perzije; nje- 
Veličan« vo kra|i Portugalske in Algarve, itd.; njegovo Riisij- ni 0 ^ra'i Romunije; njegovo veličanstvo cesar vseh 
kralj Sia®9ovo veličanstvo kralj Srbije- njegovo veličanstvo 

a; njegovo veličanstvo kralj Švedske in Norveške; 

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

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve; 
- Borut MAHNIĆ, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
in vodja Službe za mednarodnopravne zadeve v Ministr- 
stvu za zunanje zadeve. 

Švicarski zvezni svet; njegovo veličanstvo cesar Otomanov in 
njegova kraljevska visokost princ Bolgarije so, 

odločeni prispevati k ohranjanju splošnega miru, 

odločeni po svojih najboljših močeh podpirati prijateljsko 
reševanje mednarodnih sporov, 

s priznavanjem solidarnosti, ki združuje člane družbe civilizi- 
ranih narodov, 

z željo po širjenju vladavine prava in po krepitvi spoštovanja 
mednarodne pravičnosti, 

v prepričanju, da bo vsem dostopna stalna institucija arbitraž- 
nega sodišča med neodvisnimi silami učinkovito pripomogla 
k temu cilju, 
ob upoštevanju prednosti splošne in redne organizacije arbi- 
tražnega postopka, 

s spoštovanjem mnenja plemenitega pobudnika Mednarodne 
mirovne konference, da je koristno zapisati v mednarodnem 
sporazumu načela pravičnosti in prava, na katerih temeljita 
varnost držav in blaginja ljudstev, 

z željo skleniti Konvencijo v ta namen imenovali pooblaš- 
čence, in sicer: (sledijo imena pooblaščencev), 

ki so se po predaji svojih pooblastil v pravilni in predpisani 
obliki sporazumeli o naslednjih določbah: 

I. oddelek: O ohranjan|u splošnega miru 

1. člen 

Z namenom, da se v največji možni meri prepreči uporaba sile 
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v odnosih med državami, se sile podpisnice sporazumejo, da 
si bodo po svojih najboljših močeh prizadevale za mirno 
reševanje mednarodnih nesoglasij. 

II. oddelek: 0 dobrih uslugah In posredovanju 

2. člen 

V primeru resnega nesoglasja ali konflikta se sile podpisnice 
sporazumejo, da bodo pred zatekanjem k orožju uporabile 
dobre usluge in posredovanje ene ali več prijateljskih sil, če to 
dopuščajo razmere. 

3. člen 

Ne glede na uporabo take pomoči pa sile podpisnice priporo- 
čajo, da ena ali več sil, ki niso vpletene v spor, na svojo lastno 
pobudo ponudijo svoje dobre usluge ali posredovanje drža- 
vam v sporu, če to dopuščajo razmere. 

Sile, ki niso vpletene v spor, imajo pravico ponuditi dobre 
usluge ali posredovanje celo v času sovražnosti. 

Uveljavljanja te pravice ne more nobena stranka v sporu 
nikakor šteti za neprijateljsko dejanje. 

4. člen 

Vloga posrednika je pomirjanje nasprotujočih si zahtevkov in 
umiritev čustev mržnje, do katerih lahko pride med državami v 
sporu. 

5. člen 

Naloge posrednika so končane, ko bodisi ena od strank v 
sporu ali sam posrednik izjavi, da predlagana sredstva pomiri- 
tve niso sprejeta. 

6. člen 

Dobre usluge in posredovanje imajo, bodisi na zahtevo strank 
v sporu ali na pobudo sil, ki niso vpletene v spor, izključno 
svetovalno naravo in nimajo nikdar obvezne moči. 

7. člen 

Sprejem posredovanja ne prekine, odloži ali ovira mobiliza- 
cije ali drugih pripravljalnih ukrepov na vojno, razen če ni 
drugače dogovorjeno. 

Če pride do posredovanja po začetku sovražnosti, to ne 
povzroči prekinitve vojaških operacij, ki že potekajo, razen če 
ni drugače dogovorjeno. 

8. člen 

Sile podpisnice se sporazumejo, da priporočijo, če razmere to 
dopuščajo, uporabo posebnega posredovanja v naslednji 
obliki: 

v primeru resnega razhajanja, ki ogroža mir, države v sporu 
vsaka zase izberejo silo, ki ji zaupajo nalogo, da stopi v 
neposredne stike s silo, ki jo je izbrala druga stran z name- 
nom, da se prepreči prekinitev miroljubnih odnosov: 

med tem mandatom, katerega trajanje ne sme biti daljše od 
trideset dni, razen če ni drugače dogovorjeno, države v sporu 
prenehajo z vsemi neposrednimi stiki o predmetu spora, za 
katerega velja, da je predložen izključno posredujočim silam, 
ki morajo storiti vse, kar je v njihovi moči, da ga rešijo; 

v primeru dokončne prekinitve miroljubnih odnosov imajo te 
sile skupno nalogo, da izkoristijo vsako priložnost za 
ponovno vzpostavitev miru. 

III. oddelek: O mednarodnih preiskovalnih komisijah 

9. član Ai 
S( 

V razhajanjih mednarodne narave, pri katerih ne gre ne 2> 
čast niti za življenjsko pomembne interese, in ki izhajajo >> 
razlik v mnenju o dejstvih, sile podpisnice priporočajo, 
stranke, ki se niso mogle sporazumeti po diplomatski pot'e, 
ustanovijo mednarodno preiskovalno komisijo, če to razme^ 
dopuščajo, ter na ta način olajšajo reševanje teh razhajanj L 
osvetlitvijo dejstev s pomočjo nepristranske in vestne pr«^ 
skave. ^ 

10. član 

Mednarodne preiskovalne komisije se ustanovijo s posebnih 
sporazumom med strankami v sporu. 

Konvencija o preiskavi opredeljuje dejstva, ki jih je trePZ 
proučiti, ter obseg pooblastil članov komisije. m 

S( 
Določa tudi postopek. ar 

Sil 
Postopek preiskave je kontradiktoran. tt 

Če oblika in roki, ki jih je treba upoševati, niso navedeni' 
Konvenciji o preiskavi, jih določi sama Komisija. 

11. član fa 
ra 

Če ni drugače določeno, se mednarodne preiskovalne kotf' 
sije oblikujejo na način, določen v 32. členu te konvencije. 

* 12. član V 

Sile v sporu se obvezujejo, da bodo mednarodni preiskovali* 
komisiji v kar največji možni meri zagotovile vsa sredstvair T 
ugodnosti, potrebne za to, da se v celoti seznani z zadevni"® R 
dejstvi in jih natančno razume. 

13. član 
S 

Mednarodna preiskovalna komisija predloži silam v spo"1 u 
svoje poročilo, ki ga podpišejo vsi člani komisije. P1 

rs 
14. član 

0 
Poročilo mednarodne preiskovalne komisije se omeji ^ 'i 
navedbo dejstev in nikakor nima narave arbitražne sodb* 
Silam v sporu prepušča popolno svobodo glede tega, ksK( 

bodo uveljavljale to navedbo dejstev. ^ 

iz 
IV. oddalak: O mednarodni arbitraži JJj 

1. poglavje: O sistemu arbitraže -j-; 

15. član n' 

Cilj mednarodne arbitraže je razreševanje nesoglasij s< 
državami s pomočjo sodnikov, ki si jih države same izberej0, 

in na podlagi spoštovanja prava. q 
si 

16. član 
„V 

Pri vprašanjih pravne narave in še zlasti pri razlagi ali upof®£ 
mednarodnih konvencij, sile podpisnice priznavajo, da I č 
arbitraža najučinkovitejše in hkrati najpravičnejše sredstvo v n 
reševanje sporov, ki jih diplomacija ni mogla rešiti. 

V 
17. član n 

Arbitražna konvencija se sklene za vprašanja, ki že obstajaj0, 

ali za vprašanja, ki se utegnejo pojaviti. £ 

Arbitražna konvencija lahko vključuje kateri koli spor ali " V) 

določene vrste sporov. 
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18. člen 

R^i!ra*na konvencija vključuje obveznost podrediti se raz- 80đb'v dobri veri. 

19. člen 

'"čaio rt'Sno od sPloSnih a" posebnih pogodb, ki izrecno dol |,(te' 
đa je zatekanje k arbitraži obvezno za sile podpisnice, 

i-kasn pridržuiei° Pravico, da pred ratifikacijo tega akta ali el® skleneio nove SDorazume. SDlošne ali oosebne. z 

dolo- 
si 

katpen0rri' da raširijo obvezno arbitražo na vse primere, za re menijo, da jih je možno predložiti arbitraži. 

i it II. poglavje: O stalnem arbitražnem sodišču 

20. člen 

W^rnenom,da bi olajšali neposredno zatekanje k arbitraži za °narodne spore, ki jih ni bilo mogoče rešiti z diplomacijo, 
arh^t P°dP'snice obvezujejo, da bodo organizirale Stalno 
ski H no sodišče, ki bo vselej dostopno in bo delovalo v , adu s pravili postopka, vključenimi v to konvencijo, razen 

Se stranke ne dogovorijo drugače. 
i' 

21. člen 

Stalno razsodišče je pristojno za vse arbitražne primere, 
r ®n 'e se stranke ne dogovorijo, da ustanovijo posebno 

nr ^diSCe. 

22. člen 

doklnarodni urad' ustanovljen v Haagu, se uporablja kot Iiv Urtl0ntacijski urad za Razsodišče. 

se uporablja za prenos sporočil v zvezi s sestanki 

^sodišče skrbi za arhive in vodi vse upravne posle. 
O s i 

irii Urad PodPisnice se obvezujejo, da bodo Mednarodnemu 
Poa " v Haagu poslale pravilno overjen izvod vseh arbitražnih 
razsnHV' sklenjenih med njimi, in vse razsodbe posebnih 0d'Sč, ki se nanje nanaša. 

in*dnuU'e'° 58 ,u< 

f °Kumente, ki dokazujejo izvajanje razsodb Razsodišča. 

23. člen 

ni in ri®Jui®jo se tudi, da bodo Uradu poslale zakone, predpise 
,» a°kumente, ki do 

'treh izb«r mesecih od ratifikacije te listine vsaka sila podpisnica 
medn na'već žtii-i osebe, priznane strokovnjake na področju prj_ 

ar?dnega prava, ki uživajo najvišji moralni ugled in ki so 
av|jene sprejeti naloge arbitrov. 

nam '*brane osebe se kot člani Razsodišča vpišejo na sez- •0 katerem Urad obvesti vse sile podpisnice. 

^ se?na°'3vesti sile podpisnice o kakršni koli spremembi na 0' narr>u arbitrov. 
Dve 
skuDn'iVeć sil se lahko sporazume o izboru enega Mn,ri članov. 

'jjj ^ ' S" 'a^ko izbere isto osebo. 

nio sl^sodišča so imenovani za šest let. Njihovo imenova- Se lahko obnovi. 

rn®stcil6ru smrt'a" ob upokojitvi člana Razsodišča se njegovo Spolni v skladu z načinom njegovega imenovanja. 
0i 

^ 24. člen 

" van?etrPodP'snice želijo predati Stalnemu razsodišču v reše- Dor. do katerega je prišlo med njimi, se izberejo arbitri, 

ali več 

ki sestavljajo pristojno razsodišče za odločanje o tem sporu, s 
splošnega seznama članov Razsodišča. 

Če ne pride do neposrednega dogovora pogodbenic o sestavi 
razsodišča, je postopek naslednji: 

Vsaka stranka imenuje dva arbitra, ta dva skupaj pa izbereta 
glavnega arbitra. 

Če je glasovanje neodločeno, se izbor glavnega arbitra zaupa 
tretji sili, ki jo stranki soglasno izbereta. 

Če v tej zadevi ne dosežeta soglasja, izbere vsaka stranka 
neko drugo silo, glavnega arbitra pa soglasno izbereta tako 
izbrani sili. 

Ko je razsodišče tako sestavljeno, stranki obvestita Urad o 
svoji nameri, da se zatečeta k razsodišču in o imenih arbitrov. 

Arbitražno sodišče se sestane na dan, ki ga določita stranki. 

Člani razsodišča uživajo diplomatske privilegije in imunitete 
pri opravljanju svojih dolžnosti tudi, kadar so zunaj svoje 
domovine. 

25. člen 

Arbitražno sodišče ima svoj običajni sedež v Haagu. Razen v 
nujnih primerih lahko kraj zasedanja spremeni le Razsodišče 
s privoljenjem strank v sporu. 

26. člen 

Mednarodni urad v Haagu je pooblaščen dati prostore in 
osebje na razpolago silam podpisnicam za delo posebne 
arbitražne komisije. 

Pristojnost Stalnega razsodišča se lahko pod pogoji, določe- 
nimi v pravilnikih, razširi oa spore med silami nepodpisnicami 
ali med silami podpisnicami in silami nepodpisnicami, če se 
stranki v sporu strinjata, da bo spor reševalo to Razsodišče. 

27. člen 

Sile podpisnice štejejo za svojo dolžnost, da kadar grozi, da 
bo med dvema ali več silami podpisnicami prišlo do resnega 
spora, te opomnijo, da jim je na razpolago Stalno razsodišče. 

Zato izjavljajo, da se opozarjanje strank v sporu na določbe te 
Konvencije in nasveti, naj se v interesu miru obrnejo na Stalno 
razsodišče, lahko štejejo le za prijateljska dejanja. 

28. člen 

Potem ko ta akt ratificira vsaj devet sil, se v Haagu, kakor hitro 
je to možno, ustanovi Stalni upravni svet, ki ga sestavljajo 
diplomatski predstavniki sil podpisnic, akreditiranih v Haagu, 
in nizozemski minister za zunanje zadeve, ki deluje kot pred- 
sednik. 

Ta Svet je pooblaščen za ustanovitev in organizacijo Medna- 
rodnega urada, ki bo pod njegovim vodstvom in nadzorom. 

Svet obvesti sile o ustanovitvi Razsodišča in poskrbi za zače- 
tek njegovega delovanja. 

Svet sprejme svoj poslovnik in vse preostale potrebne pravil- 
nike. 

Svet odloča o vseh administrativnih vprašanjih, ki lahko 
nastanejo v zvezi z delovanjem Razsodišča. 

Ima popoln nadzor nad imenovanjem, začasnim prenehanjem 
opravljanja funkcij ali odpuščanja uradnikov in zaposlenih v 
Uradu. 

Določa plačila in plače ter nadzira splošne izdatke. 
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Prisotnost petih članov na pravilno sklicanih sestankih 
zadošča za veljavno odločanje Sveta. Sklepi se sprejemajo z 
večino glasov. 

Svet nemudoma obvesti sile podpisnice o pravilnikih, ki jih 
sprejme. Pošlje jim tudi letno poročilo o delu Razsodišča, o 
delu uprave in o stroških. 

29. člen 

Stroške urada pokrivajo sile podpisnice v razmerju, ki je 
določeno za Mednarodni urad Svetovne poštne zveze. 

III. poglavje: O arbitražnem postopku 

30. člen 

Z namenom, da se spodbudi razvoj arbitraže, se sile podpis- 
nice dogovorijo o naslednjih pravilih, ki se nanašajo na arbi- 
tražni postopek, razen če se stranke v sporu ne sporazumejo 
o drugih pravilih. 

31. člen 

Sile, ki se zatečejo k arbitraži, podpišejo posebno listino 
(kompromis), v kateri sta jasno opredeljena predmet spora 
kakor tudi obseg pooblastil arbitrov. Ta listina vključuje tudi 
obveznost strank podrediti se razsodbi v dobri veri. 

32. člen 

Dolžnosti arbitra se lahko dodelijo enemu samemu arbitru ali 
več arbitrom, ki jih stranke v sporu izberejo po svoji volji ali 
med člani Stalnega arbitražnega sodišča, ustanovljenega s 
tem aktom. 

Če ne pride do ustanovitve razsodišča z neposrednim dogo- 
vorom med strankama, je postopek naslednji: 

Vsaka stranka imenuje dva arbitra^ ta dva skupaj pa izbereta 
glavnega arbitra. 

Če je glasovanje neodločeno, se izbor glavnega arbitra zaupa 
tretji sili, ki jo stranki soglasno izbereta. 

Če soglasje o tej zadevi ni doseženo, vsaka stranka izbere 
drugo silo, glavni arbiter pa se izbere v soglasju med tako 
izbranimi silami. 

33. član 

Če se za arbitra izbere vladar ali šef države, potem on določi 
arbitražni postopek. 

34. član 

Glavni arbiter je po funkciji predsednik razsodišča. 

Če razsodišče nima glavnega arbitra, potem samo imenuje 
svojega predsednika. 

35. član 

V primeru smrti, ob upokojitvi ali zaradi nezmožnosti enega 
od arbitrov za opravljanje dolžnosti iz katerega koli razloga se 
njegovo mesto zapolni v skladu z načinom njegovega imeno- 
vanja. 

36. član 

Kraj zasedanja razsodišča izberejo stranke v sporu. Če ne 
pride do tega izbora, razsodišče zaseda v Haagu. Razen v 
nujnih primerih razsodišče ne more spremeniti tako določe- 
nega kraja brez privoltive strank v sporu. 

37. član 

Stranke v sporu imajo pravico imenovati delegate ali posebne 

ko 
zastopnike, ki prisostvujejo zasedanjem razsodišča z namenil 
nom, da opravljajo naloge posrednikov med njimi in razso- 
diščem. 2a 

m 
Poleg tega imajo pravico imeti za obrambo svojih pravic i"sp 
interesov pred razsodiščem svetovalca ali odvetnike, ki jit1 

imenujejo v ta namen. 

38. član Rt 
ra 

Razsodišče odloči o izbiri jezikov, ki jih uporablja in katerih pr 
uporabo dovoli. pr 

39. član 

Praviloma arbitražni postopek obsega dve različni fazi: pred- 
hodno preiskavo in razpravo. r. 

Med predhodno preiskavo pošljejo zadevni zastopniki članorfl ™ 
razsodišča in nasprotni stranki vse tiskane ali pisane listine tf1 p< 
vse dokumente, ki vsebujejo argumente v zvezi z določenim 
primerom. Obliko in roke za ta sporočila določi razsodišče v 
skladu z 49. členom. 

K( 
Med razpravo pred razsodiščem stranki v sporu ustno obra- 0| 
zložita svoje argumente. n| 

40. član 

Vsak dokument, ki ga predloži ena od strank v sporu, je treb« 
poslati drugi stranki. O 

V 
d 

41. član 

Razprave potekajo pod vodstvom predsednika. 
C 

Javne so le, če tako sklene razsodišče s privolitvijo strank * 
sporu. 

Zabeležijo se v zapisnikih, ki jih sestavijo tajniki, ki jih imenuj« p 
predsednik. Samo ti zapisniki so verodostojni. S 

42. člen 

Ko je predhodna preiskava končana, ima razsodišče pravico 
razvrniti razpravo o vseh novih listinah ali dokumentih, ki m" 
jih ena od strank v sporu želi predložiti brez privoltive drug« 
stranke v sporu. F 

43. član 

Razsodišče pa lahko upošteva nove listine ali dokumente, n® 
katere ga opozorijo zastopniki ali svetovalci strank v sporu- 

V tem primeru ima razsodišče pravico zahtevati, da se mu t« k 
listine ali dokumenti predložijo, vendar pa mora z njimi sezna- j 
niti nasprotno stranko. 

44. člen i 
Poleg tega lahko razsodišče zahteva od zastopnikov strank i 
sporu, da predložijo vse listine in prosi za potrebno razlago.v 

primeru zavrnitve razsodišče to zabeleži. 

45. člen 

Zastopniki in svetovalci strank v sporu so pooblaščeni, 
razsodišču ustno predstavijo vse argumente, za kater0 

menijo, da so pomembni za obrambo njihovega primera. 

46. člen 

Zastopniki in svetovalci imajo pravico do ugovorov in predlo* 
gov. Sklepi razsodišča o teh predlogih so dokončni in 
morejo biti predmet kasnejše razprave. 

47. član 

Člani razsodišča imajo pravico postavljati vprašanja zastopa 
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ne-lSn!!1 'n sv»tovalcem strank v sporu in od njih zahtevati pojas- 
go- 0 lomljivih vprašanjih. 

med87''8"8 vPraSania in dane pripombe Članov razsodišča 
'"solo« avami se ne steiei° za 'zraz mnenja razsodišča na 

jih a" njegovih članov posamezno. 

48. člen 

S0diLče 'e P°oljlaščeno, da določi svojo pristojnost za 
rjh pri kompromisa ter drugih pogodb, na katere se v danem 

prava U ' ° sklicuje, in za uporabo načel mednarodnega 

* 49. člen 

navanh'^4®ima Pravic° sprejeti sklepe o postopku pri obrav- 
"J vsaka ..primera' ki do'068 oblike in roke, v katerih mora 

Potrehn «nka zak|juC'tl svoja dokazovanja in urediti vse nj one formalnosti za obravnavanje dokazov. 

50. člen 
l^o 

8 °bfa^nvPnik' in svo,ova,ci strank v sporu predložijo vse nlk ra, | 6 'n dokaze v podporo svojega primera, predsed- 
^giasi, da je razprava končana. 

)» 51. člen 

®dl°tanje razsodišča je tajno. 

odločitev se sprejme z večino glasov članov razso- 

v Član glasovanje zavrne, je treba to zapisati v zapisniku. 

52. člen 
^ Razsodh 

SesiaJ ' za katero i® glasovala večina, ima obrazložitev. v,l*na je v pisni obliki in jo podpiše vsak član razsodišča. 

ki ostanejo v manjšini, lahko ob podpisu zabeležijo 
o ,B "strinjanje. 
u 
e 53. člen 

katerem*8 86 Prebere na javnem zasedanju razsodišča, na 
so bili „ So Prisotni zastopniki in svetovalci strank v sporu ali n®nj pravilno povabljeni. 

a 
54. člen 

koiti*«?^0, ki je pravilno razglašena in sporočena zastopni- 
pr((oj|^ank v sporu, je spor dokončno rešen brez možnosti 

55. člen 

revll'ioeil$k0 v kompromisu pridržijo pravico zahtevati 
V tem 
naslovitiirnoru in Ce n' drugače dogovorjeno, je treba zahtevo 
na Pod| 

na razsodišče, ki je razsodbo izreklo. To je možno le 
domneva9' odkr'tia kakega novega dejstva, za katerega se času k*a.' da bi imelo odločilen vpliv na razsodbo in ki zanj v 
niti strani? bila razprava končana, nista vedela niti razsodišče nka v sporu, ki zahteva revizijo. 

Postopek za revizijo se lahko uvede le z izrecno odločitvijo 
razsodišča, da obstaja novo dejstvo, za katero pripoznava, da 
je take narave, kot je opisano v prejšnjem odstavku, in raz- 
glaša, da je zahteva na tej podlagi sprejemljiva. 

Kompromis določa tudi rok, v katerem je treba vložiti zahtevo 
za revizijo. 

56. člen 

Razsodba je obvezna le za tiste stranke, v sporu, ki so sklenile 
kompromis. 

Če gre za vprašanje razlage kakšne konvencije, katere pogod- 
benice so druge sile in ne tiste, ki so stranke v sporu, te zadnje 
obvestijo preostale sile pogodbenice o sklenitvi kompromisa. 
Vsaka od teh sil ima pravico intervenirati v postopku o tej 
zadevi. Če ena ali če jih več to pravico izkoristi, je v razsodbi 
vsebovana razlaga zanje enako obvezujoča. 

57. člen 

Vsaka stranka v sporu poravna svoje stroške in enak delež 
stroškov razsodišča. 

SPLOŠNE DOLOČBE 

58. člen 

To konvencijo je treba čim hitreje ratificirati. 

Ratifikacijske listine se deponirajo v Haagu. 

Sestavi se zapisnik, v katerem je zabeležen prejem vsake 
ratifikacijske listine, in pravilno overjena kopija se po diplo- 
matski poti pošlje vsem silam, zastopanim na Mednarodni 
mirovni konferenci v Haagu. 

59. člen 
•» 

Sile nepodpisnice, ki so bile zastopane na Mednarodni 
mirovni konferenci, lahko pristopijo k tej Konvenciji. V ta 
namen morajo o svojem pristopu obvestiti sile pogodbenice z 
notifikacijo, naslovljeno na nizozemsko vlado, ki to sporoči 
tudi drugim silam pogodbenicam. 

60. člen 

Pogoje, pod katerimi lahko sile, ki niso bile zastopane na 
Mednarodni mirovni konferenci, pristopijo k tej Konvenciji, 
določi kasnejši sporazum med silami pogodbenicami. 

61. člen 

Če ena od visokih pogodbenic odpove to Konvencijo, ta 
odpoved začne veljati šele eno leto po notifikaciji nizozemski 
vladi o odpovedi, ki o tem takoj obvesti tudi druge sile pogod- 
benice. 

Ta odpoved velja le za silo, ki pošlje tako notifikacijo. 

V potrditev tega so pooblaščenci podpisali to Konvencijo in 
nanjo odtisnili svoje pečate. 

Sestavljeno v Haagu 29. julija 1899 v enem samem izvodu, ki 
ostane v arhivih nizozemske vlade, njegove pravilno overjene 
kopije pa se pošljejo silam pogodbenicam po diplomatski 
poti. 

■ 
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OBRAZLOŽITEV 

Predloženi akt je v skladu z določbami ustavnega zakona, da 
Vlada Republike Slovenije predloži Državnemu zboru Repu- 
blike Slovenije pregled mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila 
nekdanja SFRJ in se nanašajo na Republiko Slovenijo. 

Konvencija o mirnem reševanju mednarodnih sporov, spre- 
jeta v Haagu 1899 in Konvencija o mirnem reševanju medna- 
rodnih sporov, sprejeta v Haagu 1907 sta bili rezultat Prve in 
druge mirovne konference. Z njima se je želelo urediti meha- 
nizme mirnega reševanja mednarodnih sporov na multilate- 
ralnem In bilateralnem področju. Z namenom, da bi se države 
pogodbenice glede sporov, ki jih nI mogoče rešiti po diplo- 
matski poti zatekale k arbitraži, so ustanovili Stalno arbi- 
tražno sodišče, ki ima sedež v Haagu. 

Konvencijo o mirnem reševanju mednarodnih sporov iz leta 
1699 je ratificiralo 66 držav. Nekdanja SFRJ je z nasledstvom 
postala pogodbenica prve haaške konvencije (Srbija jo je 
ratificirala leta 1901), vendar pa ni bila pogodbenica druge iz 
leta 1907. Ker druga med pogodbenicami, ki jih je (56) nado- 
mešča prvo, bo v naslednjem obdobju treba k njej pristopiti. S 
tem ko bo Slovenija z nasledstvom postala pogodbenica prve 
konvencije iz leta 1899, bo postala članica omenjenega Stal- 
nega sodišča v Haagu. 

Kljub temu, da so bile na področju mirnega reševanja medna- 
rodnih sporov kasneje sprejete še druge večstranske medna- 
rodne pogodbe (Splošni akt za mirno reševanje mednarodnih 
sporov, sprejet v okviru OZN dne 28. 4. 1949, Evropska kon- 
vencija za mirno reševanje sporov, sprejeta v okviru Sveta 
Evrope dne 29. 4. 1957 in Konvencija o spravi In arbitraži v 
okviru KVSE, sprejeta 15. 12. 1992 v Stockholmu, ki jo je 

Republika Slovenija ratificirala), sta haaški konvenciji na zi 
raj omenjenem področju izredno pomembni. Omenjeni kof 
venciji sta prva univerzalna dokumenta na področju mirne" 
reševanja mednarodnih sporov. Podrobneje opredeljuji 
mehanizme mirnega reševanja mednarodnih sporov in sit 
dobre usluge in posredovanje, mednarodne preiskovali 
komisije in mednarodno arbitražo. 

Vloga posrednika In nudite!ja dobrih uslug, ki jo vrši sila, ki d 
vpletena v spor, je usklajevanje nasprotujočih si zahtevi 
pomirjanje čustev mržnje, do katerih je prišlo med državami' 
sporu. Mednarodne preiskovalne komisije se v skladu s koK 
vencijama ustanovijo s posebnim sporazumom med strtf 
kami v sporu z namenom osvetliti dejstva s pomočjo nepi>\ 
stranske in strokovne preiskave. Z namenom, da bi omogot' 
neposredno zatekanje k arbitraži, je bilo ustanovljeno M _ 
Stalno arbitražno sodišče, ki je še vedno zelo aktivno in je /«" 
1992 in 1993 izdalo proceduralna pravila in sicer: 

le" 

J - Izbirna pravila za arbitražo glede sporov med dvema dn .^ 
vama in 
- Izbirna pravila za arbitražo glede sporov med dvema stran- 
kama, od katerih Ima samo ena status države. 

Letni finančni prispevek Republike Slovenije za delovanft~ 
Stalnega arbitražnega sodišča bo znašal okrog 400 USQ 
Stroške bo krilo Ministrstvo za zunanje zadeve Repub0 
Slovenije. 

V skladu z dosedanjo prakso v primerih, ko objave nisrf 
našli, se originalno besedilo v angleškem jeziku in slovenj 
prevod objavita v Uradnem listu Republike Slovenije - 
narodne pogodbe. 

Ni 
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Aedlog odloka Vlade RS o 

določitvi razmerja med 

POVPREČNO STAROSTNO POKOJNINO 

ZA POLNO POKOJNINSKO DORO IN 

POVPREČNO PLAČO ZA LETO 1960 

(0dRP96) 

^ EPA 1392 

^ besecl'|*ePUl3'''<e ®'oveni'e 'e nasei' clne 12/2-1996 določila 

K pnrmlDk0GA ODLOKA O DOLOČITVI RAZMERJA MED 
t Pn^REČN0 STAROSTNO POKOJNINO ZA POLNO 
t 1996 NINSK0 0080 IN P0VPREčN0 PLAČO ZA LETO 

Jjj 9a pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 172. in 229. ena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije s 
odlogom, da se uvrsti na 38. sejo Državnega zbora 
^Publike Slovenije. 

odiPL"°9i vam Pošiljamo novo obrazložitev predloga 
Dok 0 doloćitvi razmerja med povprečno starostno 
za i ''n'n° za Polno pokojninsko dobo in povprečno plačo 
5/9 d'° ki smo vam jo poslali z dopisom št. 191-01/93- dne 12/2-1996. 

ekem 9' P^ga odstavka 159. člena zakona o pokojnin- 
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št 12/92, 5/94 

b' ie Državni zbor na seji dne sprejel 

ODLOK 
0 DoLOČITVI RAZMERJA MED POVPREČNO STAROSTNO 

POKOJNINO ZA POLNO POKOJNINSKO DOBO 
IN POVPREČNO PLAČO ZA LETO 1996 

1. člen 
V fph 
°dstaviar'u 1^96 se pokojnine uskladijo po določbi drugega a 160. člena zakona o pokojninskem in invalidskem 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministr- 
stvu za delo, družino in socialne zadeve. 

. Vlada Republike Slovenije predlaga, da se navedeni pred- 
log odloka obravnava kot 1. točka dnevnega reda 38. seje 
državnega zbora Republike Slovenije. 

zavarovanju ( Uradni list RS, št.12/92, 5/94 in 7/96 - v nadalj- 
njem besedilu: zakon) tako, da povprečna starostna pokoj- 
nina za polno pokojninsko dobo, določena skladno s 159. 
členom zakona, znaša 85% povprečne plače na zaposlenega v 
preteklem letu, povečane z rastjo življenjskih stroškov v 
mesecu februarju leta 1996 glede na povprečje leta 1995, ob 
upoštevanju določb tretjega in četrtega odstavka 160. člena 
zakona. 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Predlog 
°fj0ka V® pripravljen glede na določbo prvega 

2avsrovan člena zakona o pokojninskem in invalidskem 
vanju; ia Ju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96 - v nadalje- 
*oledarsk °n^' po kater' mora Državni zbor v začetku vsakega 
P°kojnino9a leta doloi't' razmerje med povprečno starostno 
Skladno z *a polno pokojninsko dobo in povprečno plačo. 

Uvedeno zakonsko določbo, je v odloku določeno 

razmerje v višini 85%, kar je enako odstotku pokojninske 
osnove, v katerem se odmeri pokojnina zavarovancu s polno 
pokojninsko dobo. Enako razmerje je bilo določeno tudi v 
doslej veljavnem odloku ( Uradni list RS, št. 71/93). 

V določbi 160. člena zakona je podrobno določena metodolo- 
gija za določitev povprečja plač, ki se upošteva pri izračunu 

77 poročevalec, št. 5 



navedenega razmerja in sicer se upoštevajo povprečne plače 
na zaposlenega v preteklem letu, povečane z rastjo življenj- 
skih stroškov v mesecu februarju tekočega leta glede na 
povprečje preteklega leta. Pri izvedbi uskladitve pokojnin v 
mesecu februarju se akontativno upošteva dejanska rast živ- 
ljenjskih stroškov do vključno meseca januarja tekočega leta 
in ocena gibanja življenjskih stroškov v mesecu februarju 
tekočega leta. Kot ocenjeni porast življenjskih stroškov v 
mesecu februarju se upošteva povprečni odstotek meseč- 
nega porasta življenjskih stroškov v preteklem koledarskem 
letu. Dokončna uskladitev februarske pokojnine se opravi v 
mesecu marcu, ko je znan uradni statistični podatek o gibanju 
povprečnih življenjskih stroškov v mesecu februarju v primer- 
javi z januarjem tekočega leta. 

Povprečna starostna pokojnina, preračunana na znesek za 
polno pokojninsko dobo, ki se upošteva pri izrščunu navede- 
nega razmerja, je enaka znesku povprečne starostne pokoj- 
nine, ki bi ga prejeli upokojenci, katerih pokojnine se upošte- 
vajo, če bi vsi pravico do starostne pokojnine uveljavili s 
polno pokojninsko dobo. Po določbi drugega odstavka 159. 
člena zakona se pri preračunu povprečja starostnih pokojnin 
na znesek za polno pokojninsko dobo upoštevajo vse pov- 
prečne starostne pokojnine, izplačane za mesec, glede na 
katerega se ugotavljajo pogoji za uskladitev razen izjemnih 
pokojnin in pokojnin po prejšnjem zakonu o starostnem zava- 
rovanju kmetov. 

Preračun povprečnih starostnih pokojnin na povprečni zne- 
sek za polno pokojninsko dobo se opravi ob upoštevanju 
naslednjih izhodišč: 

- Pri preračunu se upoštevajo povprečni zneski starostnih 
pokojnin pred odtegnjeno akontacijo davka. 

- V povprečje starostnih pokojnin se ne upoštevajo varstveni 
dodatki, dodatki k pokojninam borcev NOV oziroma vojnih 
veteranov, in dodatki za pokojninsko dobo, daljšo od polne 
pokojninske dobe. 

- Pri starostnih pokojninah, uveljavljenih po splošnih in 
posebnih predpisih do 31.12.1983 z daljšo pokojninsko dobo 
od polne, je potrebno le-te preračunati na znesek za polno 
pokojninsko dobo tako, da se izplačilni znesek zmanjša za 
odstotek povečanja pokojnine zaradi daljše pokojninske dobe 
od polne. Enak postopek je potreben tudi pri pokojninah 
borcev NOV pred 9.9.1943 oz. do 13.10.1943, uveljavljenih po 
prej navedenem datumu. Pri tovrstnih upokojencih je 
potrebno upoštevati, da je zakonsko določeno polno pokoj- 
ninsko dobo zanje predstavljalo 35 oziroma 30 let pokojnin- 
ske dobe. 

- Predhoden preračun je potreben tudi pri vseh drugih sta- 
rostnih pokojninah, ki so bile uveljavljene s krajšo pokojnin- 
sko dobo od polne. Pri tem je potrebno upoštevati spol 
starostnega upokojenca in različne možne zakonsko predpi- 
sane lestvice za odmero njihovih starostnih pokojnin glede na 

vrsto zavarovanca (splošna lestvica, ali posebna lestvica K,, 
borce NOV, delavce organov za notranje zadeve, poslane?*' 
sodnike). »|| 
- Preračun bi naj bil praviloma opravljen tako, da se pripada- 
joči znesek starostne pokojnine deli z odstotkom, ki je & 
uporabljen za odmero starostne pokojnine, nato pa dobije*1 \ 
znesek množi z odstotkom za polno pokojninsko dobo. i 

- Pri starostnih pokojninah borcev NOV se vpliv dodatM 
zaradi udeležbe v NOV (povečanje pokojnine ta 60, 30 ali 'Lj. 
%) nevtralizira tako, da se odmerni odstotek, ki predstavi^ 
podlago za odmero pokojnine, preračuna z višino pripadajoL 
čega dodatka. Tako preračunani odmerni odstotek predsta 
Ija podlago za določitev višine pokojnine za polno pokojm\ ( 
sko dobo. Če je enak ali večji od 85 %, potem znesek 
rostne pokojnine ustreza.znesku za polno pokojninsko do^{ 
če pa je nižji, je potrebno opraviti preračun pokojnine "^n 
polno pokojninsko dobo. a<> 

- Vpliv pokojninskega dodatka pri pokojninah nosilcev P&rf)rl 
zanske spomenice 1941 in španskih borcev se nevtralizife 
(vse dokler ne bodo limitirane na znesek za polno pokojni^ 
sko dobo) tako, da se kot znesek pokojnine za polno pokoCj 
ninsko dobo upošteva 85 % pripadajočega zneska sfarosMju 
pokojnine. Po njihovem limitiranju, pa bo potreben preraču' 
teh pokojnin le v primeru, če bodo zaradi daljše pokoj ninsMa|{ 
dobe večje kot 85 % pokojninske osnove. 17 

- Pokojnine, ki so bile odmerjene upokojencem kmetom "W 
podlagi sklepa nekdanje Skupnosti pokojninskega in invalidi 
skega zavarovanja (Uradni list SRS, št. 17/84), se ne preratD^ 
navajo, temveč se znesek pripadajoče starostne pokojni"Sli 
šteje kot starostna pokojnina za polno pokojninsko doWya 
Enako velja tudi za zneske starostnih pokojnin, izplačanih' 
skladu s tretjim odstavkom 53. člena veljavnega zakona 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 19 

- V preračun je potrebno vključiti tudi zneske predčasni 
pokojnin in starostnih pokojnin, odmerjenih v sorazmerne!Se 
delu. Poleg že omenjenih možnih posebnosti, je pri tovrstni'- 
pokojninah potrebno upoštevati tudi specifike, ki veljajo i'iri 
njihovo odmero. Pri predčasnih pokojninah je to zmanjšani1- 
pokojnine zaradi predčasnega odhoda v pokoj, pri pokojn'ta 
nah v sorazmernem delu pa način izračunavanja sorazmet 
nega dela. Z| 

Jc 
- Pri predčasnih pokojninah se povprečni odstotek pokope 
nine po dopolnjeni pokojninski dobi zmanjša za povpret^r 
odstotek zmanjšanja pokojnine zaradi predčasnega odhoda <31 
pokoj. S tako izračunanim odstotkom se deli znesek pripadah 
joče predčasne pokojnine in nato pomnoži z odstotkom 2>X 
polno pokojninsko dobo. Pri starostnih pokojninah, odmerili, 
nih v sorazmernem delu, je potrebno najprej izračunati '*ir 
formule za odmero sorazmernega dela pripadajoči znesefij, 
pokojnine po dopolnjeni skupni pokojninski dobi brez sorat tc 
mernega dela, nato pa ta znesek, če ne gre za polno pokojnif>s 
sko dobo, preračunati na znesek za polno pokojninsko dobh t 
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/^FORMACIJA vlade rs o problematiki prehoda na samostojno 
•inanciranje novo oblikovanih občin v rs dh 

bi - 

d pr"°9' Vlada Republike Slovenije pošilja Informacijo o Pr°blematiki prehoda na samostojno financiranie novo 
oblikovanih občin v Republiki Sloveniji, ki jo je Vlada 
Republike Slovenije sprejela na seji dne 25. januarja 1996. 

•'ah i? °L!inanciraniu občin je v prehodnih in končnih določ- 
j'' 'inanciranje novo oblikovanih občin v obdobju do aamo?1® ustreznih dokumentov, ki omogočajo prehod na 

do financiranje. Po 44. členu navedenega zakona se 
t čin 8pre'etia proračunov občin za leto 1995 financiranje 

čino2aCasno nadalieval° na podlagi proračuna prejšnje 
»an : 2a.enake na|oge oziroma namene, kot v letu 1994. 

ačuna'rani0 obćin se i0 začasno nadaljevalo preko ločenega 
«deža proraćuna občine, ki je bila ustanovljena na območju rf\rej. .. Pfejšnje občine. O načinu poslovanja z žiro računi 

d • r občin je Ministrstvo za finance z dopisom št. 403-4/ 
uir) 

6 1-1995, občinam poslalo pisne usmeritve z navodi- 
Vid '2vr^evaniu proračunov prejšnjih občin za leto 1994 in lJjjh 0 ''

raniu prihodkov za leto 1995, ker so žiro računi prejš- 
» Dt|n izgubili svojo funkcijo poslovanja z 31. 12. 1994. 

jjj^jstrstvo za finance je z dopisoma št. 403-4/95 (LOC) dne »7 fi 'a'vo za finance je z dopisoma št. 403-4/95 (LOC) dne 
»ovo nKi .5 in 403"4/95 (LR) dne 12- 7- 1995 sporočilo vsem 

(^ahko . anim ožinam, katere pogoje morajo izpolniti, da 
ožitvi kde'° na samostojno finančno poslovanje. Pri pred- 

"■ačuna0 8203 za prehocl financjranja občin iz ločenega 
"Silo Računa na žiro račun novo oblikovane občine je 
^asleSn ebno izPolniti v vseh novo oblikovanih občinah 
L 
1994 re'eti 2ak|iučni račun proračuna prejšnje občine za leto 

deiui6ti pr°račun novo oblikovane občine za leto 1995; 
'Sem ra* n° ra2merje presežka ali primanjkljaja po zaključ- 

delituUnu Pr0j5nje občine za leto 1994; 
?',r«dsteu8r° razmeri0 presežka ali primanjkljaja nakazanih 
fr delitv nanćne izravnave iz leta 1994; 
"ta letn ,®n° razmerje nakazanih sredstev finančne izravnave 
* 10 1"5 na ločen račun. 

obrazec s predhodno navedenimi pogoji, ki so ga 
'bosiati iupani novo oblikovanih občin, je bilo potrebno 
Prehod ^ istrtvu za finance, ki je o izpolnitvi pogojev za 
*3like g. "a samostojno financiranje obvestilo Agencijo Repu- 
Ta je °Venije za plačilni promet, nadziranje in informiranje. 
:')°g0jev P/vega dalje v naslednjem mesecu po izpolnitvi 
!jJbčine 1 pr'iela razporejati pripadajoče prihodke posamezne 
»Inance n n'en *'r0 račun. Po usmeritvah Ministrstva za 
'ijeobiin sPrei0manju zaključnega računa proračuna prejš- pl°v a|| so morale občine določiti tudi ključ delitve presež- 
r>s,alih , .manjkljajev, ki so bili ugotovljeni pri proračunu in 
Občine 28 leto 1994, ki so jih uporabljale prejšnje 
logovi ! | 'uCi so blli 'ahko dokončni ali začasni, glede na 
'anih so 9a sklenili in podpisali vsi župani novo obliko- 
lije za m J N.a ni'hovi osnovi je Agencija Republike Slove- 
'sa fazrvii "n.' Promet, nadziranje in informiranje prenesla 
>bčin. Q?lo*ljiva sredstva za žiro račune novo oblikovanih 
^apubiike Prenosu sredstev so občine lahko dale Agenciji 
anie tudi lovenij0 za plačilni promet, nadziranje in informi- 3rimeru nalog za zaprtje vseh računov prejšnjih občin. V 
določbi'd te9a niso storile do konca leta 1995, so se po 
fbčin »i ro^89a odstavka 46. člena zakona o financiranju acuni odpravili po uradni dolžnosti 31. 12. 1995. 

hformi'ra?eP.ublike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 
'aCune za'n ilf vsem novo oblikovanim občinam odprla žiro 
9oslovani0

n' hov° normalno poslovanje, vendar se je tekoče 
/si 2ahtevan!reko n.jih pričelo šele takrat, ko so bili izpolnjeni 
Jr®hodu na po9oj'23 prehod na samostojno financiranje. Po 
,0 imele |n.San,1ostojno financiranje so morale tiste občine, ki ta9otov|jen 

en račun in so preko njega začasno financirale 0 Porabo za vse novo oblikovane občine, razpore- 

diti tudi vsa razpoložljiva sredstva iz tega računa, na žiro 
račune občin. Takrat je bilo potrebno opraviti ustrezne pre- 
nose prihodkov in odhodkov, ki so bili porabljeni za zagotov- 
ljeno porabo v obdobju začasnega financiranja s temeljnico, 
na žiro račune v posamezni občini. Hkrati je bilo potrebno 
Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje predložiti ključ, s katerim je ta razporedila razpo- 
ložljiva sredstva iz ločenega računa med občine, ki so prešle 
na samostojno financiranje. Z opravljenim prenosom sredstev 
je funkcija delovanja ločenega računa ugasnila in ga je po 
nalogu občine, ki se je oblikovala na sedežu prajšnje občine, 
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje lahko zaprla. 

Prehod financiranja iz ločenega računa na žiro račun prora- 
čuna novo oblikovanih občin je potekal postopoma in sicer 
od 1. 7. 1995 dalje. S 1. 12. 1995 je vse ustrezne pogoje 
izpolnilo 132 občin, ostale občine pa so se še do konca leta 
1995 financirale preko ločenega računa proračuna. Z izpolni- 
tvijo uvodoma navedenih pogojev v mesecu decembru so tudi 
v občini Litija izpolnili pogoje za prehod na samostojno finan- 
ciranje. 

Na območju prejšnje občine Kranj so bile oblikovane nasled- 
nje novo oblikovane občine; Mestna občina Kranj, občine 
Cerklje na Gorenjskem, Kranj, Naklo, Preddvor in Šenčur. Vse 
navedene občine so izpolnile pogoje za prehod na samo- 
stojno financiranje že s 1. 12. 1995, razen Mestne občine 
Kranj, ki ni sprejela proračuna za leto 1995. Financiranje se je 
zato nadaljevalo preko ločenega računa, vendar pa je Mestna 
občina Kranj 12. 12. 1995 sprejela proračun za leto 1996. 

Na območju prejšnjih ljubljanskih občin in Skupščine mesta 
Ljubljane se je po določbah zakona o oblikovanju občin 
oblikovalo devet novih občin. 

Iz razpoložljive dokumentacije je bilo razvidno, da Mestna 
občina Ljubljana in vse novo oblikovane občine na območju 
prejšnjih ljubljanskih občin, do 1. 12. 1995 še niso izpolnile 
pogojev za prehod na samostojno financiranje. Vse novo 
oblikovane občine, razen občine Škofljica, pa so sicer spre- 
jele dokumente, ki so potrebni za prehod financiranja iz 
ločenega računa proračuna na žiro račun novo oblikovane 
občine. 

Pri tistih občinah, ki niso izpolnile vseh pogojev za samo- 
stojno financiranje do 1. 12. 1995, se je financiranje nadalje- 
valo preko ločenega računa za zagotovljeno porabo občin, do 
31. 12. 1995. Če so te občine v tem času izpolnile pogoje po 
prvem odstavku 45. člena zakona o financiranju občin, je 
funkcija financiranja preko ločenega računa z 31. 12. 1995 
ugasnila. 

Občina, ki je bila oblikovana na sedežu prejšnje občine, bo 
morala pripraviti zaključni račun ločenega računa za vse 
naloge, ki so se financirale iz zagotovljene porabe za novo 
oblikovane občine v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 1995. Novo 
oblikovane občine pa bodo pripravile zaključne račune za 
tista sredstva, ki so se zbrala iz ostalih razpoložljivih virov za 
javno porabo in so se porabila preko žiro računa proračuna 
občine. 

Skladno z navodilom o enotnem vodenju poslovnih knjig za 
proračun in proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 72/ 
95), občine lahko do 23. januarja 1996 vključijo med odhodke 
tista sredstva, ki so bila zagotovljena iz prihodkov leta 1995, 
za poravnavo obveznosti, ki so nastale do 31. 12. 1995. Do 

t 
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tega datuma se lahko še opravlja plačilni promet preko loče- 
nega računa. Po tem datumu mora Agencija Republike Slove- 
nije za plačilni promet, nadziranje in informiranje ločeni 
račun, enako, kot žiro račune prejšnjih občin, odpraviti po 
določbah prvega odstavka 46. člena zakona o financiranju 
občin. 

Po veljavni zakonodaji se torej lahko od 1. 1. 1996 dalje vse 
občine financirajo preko svojih žiro računov in ni potrebno 
spreminjati ali pa dopolnjevati zakona o financiranju občin. 
Predhodno navedene ugotovitve jasno kažejo, kdaj se lahko 
zaključi financiranje preko ločenih računov in kdaj se ti tudi 
odpravijo. Ministrstvo za finance ugotavlja, da se lahko 
občine začasno financirajo do sprejetja proračunov za leto 
1996 na osnovi sprejetega proračuna za leto 1995, občina 
Kranj pa po sprejetem proračunu za leto 1996. 

Edina izjema je občina Škofljica, ki je z dopisom št. 1864-? 
dne 13. 12. 1995 obvestila Ministrstvo za finance, da nln* 
sprejetih nobenih aktov, ki so zakonsko predpisani in omogf 
čajo organizacijo in delo občine. Prav tako ni sprejela "i! 

zaključnega računa prejšnje občine Ljubljana Vič-Rudnik i' 
Skupščine mesta Ljubljane za leto 1994, niti proračuna za le" 
1995 in proračuna za leto 1996. Ta občina lahko nadaljuj1 

začasno financiranje samo na podlagi proračuna prejšni1 

občine Vič-Rudnik in Skupščine mesta Ljubljane. 

Pri tem pa se poraja vprašanje uveljavitve ukrepov po $ 
členu zakona o lokalni samoupravi. Po določbah navedeni 
zakona, Državni zbor Republike Slovenije lahko razpu5' 
občinski svet in razpiše predčasne volitve, v primeru, C 
občinski svet v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi t 
prihodnje leto ne sprejme proračuna, ki bi lahko začel volj«1 

ob začetku leta. 

Izdala Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva Državni zbor Republike Slovenije. Ljubl|ana, SubiCeva 4. lelelon (061) 12-61-222 - Tisk: DP Delo - Tisk časop1* , 
revij p.p, Dunajska 5, Ljubljana - Cena izvoda 320 tolarjev - Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. - Žiro račun: Državni zbor Republike Slo"* 
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