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1. Za pisanje ločenega mnenja se nisem odločil zato, ker bi nasprotoval kateremu od 
nosilnih stališč večine. Nasprotno, k temu me je napotilo prav soglašanje s stališčem, po 
katerem "[bo] na kopnem […] razsodba arbitražnega sodišča pomenila 
mednarodnopravno konkretizacijo meje, kot je bila notranjepravno znana in določena v 
okviru nekdanje SFRJ, na morju pa bo pomenila mednarodnopravno razdelitev 
nekdanjega pravno enotnega, čeprav de facto razdeljenega jugoslovanskega morja v 
severnem Jadranu" (54. točka obrazložitve). Prav tako soglašam z ugotovitvijo, da "[bo] 
eno od izhodiščnih in odločilnih mednarodnopravnih načel za odločanje arbitražnega 
sodišča […] nedvomno načelo uti possidetis" (58. točka obrazložitve). Vendar drugače 
kot večina menim, da dosledna izpeljava teh ugotovitev in stališč ne pomeni drugega kot 
izključitev možnosti, da bi bila razsodba arbitražnega sodišča v neskladju s 4. členom 
Ustave v zvezi z II. razdelkom TUL. Do tega spoznanja sta me pripeljali dve premisi.  
 
2. Prva je v razlagi II. razdelka TUL in v primerjavi te razlage z materialnopravnimi 
določbami Sporazuma ("Uporabljeno pravo" – 4. člen), ki pokaže, da se merila, po 
katerih je v TUL določena meja z Republiko Hrvaško, v bistvenem ne razlikujejo od 
meril, po katerih bo mejo določilo arbitražno sodišče – to so pravila in načela 
mednarodnega prava. Če med temi premisami, na podlagi katerih se konkretizira potek 
meje v naravi (med II. razdelkom TUL na eni strani in 4. členom Sporazuma na drugi 
strani), ni neskladja, potem je logično izključeno, da bi bila merila, ki jih bo, – ne za 
določitev meje (ta je že določena s TUL in z njej skladnimi določbami Sporazuma), pač 
pa za njeno konkretizacijo v naravi, uporabilo arbitražno sodišče, neskladna z Ustavo. 
Tako kot ustavnopravno ne bi bilo nič narobe, če bi Sporazum arbitražnemu sodišču 
zaupal, naj mejo konkretizira v skladu s TUL, tudi ni nič narobe, če je temu 
mednarodnemu sodnemu telesu naloženo, naj določi mejo po materialnopravnih 
določbah Sporazuma, ki niso ustavno neskladna. Za razumevanje II. razdelka TUL se 
mi zdi izjemnega pomena predvsem ugotovitev, da je s sprejemom TUL Republika 
Slovenija "navzven deklarirala, da je zadostila mednarodnopravnim merilom za obstoj 
države, kar je bilo pomembno za priznanje drugih držav", ter da je bil namen TUL 
"ustavnopravno konstituirati in mednarodnopravno deklarirati novo suvereno državo, ki 
bo enakopraven subjekt mednarodne skupnosti" (oboje 32. točka obrazložitve). Naša 
država se je torej osamosvojila in postala neodvisna v skladu s pravili in načeli 
mednarodnega prava. Materialnopravne določbe Sporazuma zato ne morejo biti v 
neskladju s tako razumljenim II. razdelkom TUL. Še posebej ne ob dejstvu, da je kot 
varovalka pred določeno mero nepredvidljivosti razsodbe arbitražnega sodišča v 
Sporazum vgrajena varovalka, ki temu mednarodnemu sodnemu telesu kot posebno in 
samostojno dolžnost nalaga, da (ne glede na v 4. členu Sporazuma opredeljeno 
materialno pravo) določi stik Slovenije z odprtim morjem (točka (b) prvega odstavka 3. 
člena Sporazuma). Zato tudi v primeru, ko bi v 4. členu Sporazuma določeno 
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"uporabljeno pravo" dopuščalo kakršnokoli možnost, po kateri bi Republika Slovenija 
(kljub načelu uti possidetis de facto) ne imela dostopa do odprtega morja (npr. zaradi 
pravila naravnega podaljška),

1
 končna razsodba državi v nobenem primeru ne bi 

odvzela stika z odprtim morjem – ta stik namreč varuje v točki (b) prvega odstavka 3. 
člena Sporazuma posebej izpostavljena naloga arbitražnega sodišča. 
 
3. Druga premisa mora odgovoriti na vprašanje o kompetenci in kompetentnosti 
arbitražnega sodišča, oziroma pretehtati možnost, da bi ta tribunal določil mejo, ki bi bila 
v neskladju s TUL. Vsekakor soglašam z večino, da "[bo] razsodba arbitražnega sodišča 
[…] po svoji naravi sodna odločba, katere natančne vsebine ni mogoče vnaprej 
napovedati" (58. točka obrazložitve). To je povsem logično. Če bi bil izid arbitražnega 
postopka predvidljiv, do sklenitve Sporazuma sploh ne bi prišlo – ker bi bilo vsakršno 
delo arbitražnega sodišča povsem nepotrebno. Smisel prepustitve rešitve spora 
arbitražnemu sodišču je prav v tem, da je njegova razsodba nepredvidljiva. Vendar mar 
ni prav to bistvo sporov. Brez negotovega izida spora, kadar je že vnaprej jasno, katera 
od sprtih strani ima prav, do spora sploh priti ne more. To velja tako za velike, 
mednarodnopravne spore med državami, kot za povsem navadne "državljanske" spore. 
To, kar je za presojo ustavnosti Sporazuma bistvenega pomena, zato ni (in ker TUL ne 
določa konkretnega poteka meja s Hrvaško v naravi, tudi ne more biti), kje konkretno bo 
po razsodbi na mednarodnopravni ravni konkretizirana meja, ampak na podlagi katerih 
pravil se bo to zgodilo. Ustavnopravna razsežnost predvidljivosti razsodbe arbitražnega 
sodišča je lahko le ena – in to tista, ki jo opredeljuje 4. člen Ustave v zvezi z II. 
razdelkom TUL. Če razsodba ne bo v neskladju s temi ustavnimi dokumenti, potem 
ustavnopravno ne more biti problematična. Da pa bo taka, izhaja iz dejstva, da se 
materialnopravne določbe Sporazuma skupaj z varovalko, ki jo zagotavlja točka (b) 
prvega odstavka 3. člena, v bistvenem prekrivajo z ustavnosodno razlago II. razdelka 
TUL.  
 
4. Razumem skrbi tistih, ki opozarjajo na možnost razočaranja. To nikakor ni izključeno 
– nasprotno, vtkano je v reševanje spora z arbitražnim sodiščem. Velika verjetnost je, da 
bo na koncu vsaj ena od strank arbitražnega postopka, čeprav imata na potek meje 
enake ustavnopravne poglede, razočarana in nezadovoljna z razsodbo.

2
 Vendar je treba 

vedeti, da bo meja, četudi morda ne bo konkretizirana v skladu z našimi predstavami, 
kje naj bi bila na podlagi mednarodnopravnih načel uti possidetis iuris (na kopnem) 
oziroma uti possidetis de facto (na morju), ki sta obenem merili, določeni v II. razdelku 
TUL, še vedno na podlagi teh načel določena meja – in zato ne bo protiustavna. Toliko, 
kot je glede opredelitve (določitve) meje ohlapen II. razdelek TUL, so (lahko), da bi bile 
še ustavno skladne, ohlapne tudi materialnopravne določbe Sporazuma.

3
 Na tej točki je 

                                            
1
 O pravičnosti v jurisprudenci mednarodnih sodišč pri reševanju sporov o meji na morju in o pravilu 

naravnega podaljška (natural prolongation) kot enem od meril pravičnosti glej J. Metelko, Pravičnost u 
sukcesiji država, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 1992, str. 37-88. 
2
 To slikovito pojasnjuje moto izvrstne monografije A. Uzelca, Istina u sudskom postupku, Pravni fakultet u 

Zagrebu, Zagreb, 1997, povzet po C. S. Pierce: "There is no distinction of meaning so fine as to consist in 
anything but a possible difference of practice." 
3
 Povsem soglašam z ugotovitvijo, da je "II. razdelek TUL […] ustavnopravni odsev mednarodnega prava, 

ki je urejalo vprašanje mej v trenutku, ko je država postala samostojna in neodvisna" (45.točka 
obrazložitve), ter da "razdelek II TUL omogoča nadaljnje določanje poteka državne meje na kopnem in 
morju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, vendar pri tem zakonodajalca omejuje z načeloma 
uti possidetis iuris (na kopnem) oziroma uti possidetis de facto (na morju)." Prav tako pritrjujem 
nadaljevanju, da je treba v tem smislu "razumeti tudi stališče Ustavnega sodišča iz mnenja št. Rm-1/00, da 
'TUL in Ustava ne prepovedujeta sklepanja mednarodnih pogodb, ki bi urejale vprašanja meja' ter da bi 
mednarodna pogodba 'lahko vsebovala tudi določbe o državni meji, kar samo po sebi še ne bi bilo v 
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zato mogoče reči: tudi z razsodbo arbitražnega sodišča ne bo ustavnopravno nič 
narobe, dokler se bo gibala znotraj te ohlapnosti. Konkretizacija meje, ki je domnevno 
znana, nikoli ne more biti protiustavna, če se le giblje znotraj tega, se pravi znotraj 
tistega, kar je domnevno znano in zajamčeno z ustavnimi dokumenti (ter z njimi 
skladnimi materialnopravnimi določbami Sporazuma). Državna meja z Republiko 
Hrvaško je res konstitucionalizirana, vendar (za razliko od mej z ostalimi državami, ki so 
določene in konkretizirane z mednarodnimi pogodbami) ne do slehernega mejnega 
kamna, do sleherne kote, zemljepisne koordinate. Konstitucionaliziran je samo način 
ugotavljanja, kje konkretno ta meja v naravi poteka. In dokler se konkretna določitev 
meje giblje znotraj teh ustavnopravnih okvirov, tako določena meja ne more biti 
protiustavna.  
 
5. Vprašanje pa je, kaj, če bi razsodba te okvire prestopila in posegla v polje zunaj 
tistega, ki ga opredeljujeta II. razdelek TUL in z njim v bistvenem skladne 
materialnopravne določbe Sporazuma. Na prvi pogled se zdi, da bi bil tak položaj 
protiustaven. Virtualno bi bilo to sicer mogoče, dejansko, in mislim da tudi pravno, pa 
nikakor. Prvič zato, ker je arbitražnemu sodišču preprosto treba zaupati – zaupati tako, 
kot se v pravni državi zaupa sodiščem, zaupati do te mere, da se tisto, kar je razsojeno, 
vzame za resnično. In drugič zato, ker to tudi je resnično.

4
 Če je meja sporna, ker ima 

vsaka od strani, ki sta v sporu, svoj pogled na to, kje naj bi ta v skladu z nespornimi 
pravili za njeno konkretno določitev v naravi potekala, je spor mogoče rešiti samo na 
dva načina: bodisi s (spor)razumom, bodisi s pomočjo tretjega – razsodnika. Oba načina 
morata biti skladna z Ustavo. Pri sporazumu bi se morali obe strani ravnati v skladu z 
ustavnosodno razlago II. razdelka TUL in 4. člena Ustave, če pa se odločita spor rešiti s 
pomočjo tretjega, potem morata soglašati, da bo to mednarodno sodno telo pri 
reševanju spora vezano na isto in z isto mero, s katero so meje konstitucionalizirane. 
Kaj je tu resnica (ki je sama po sebi, z neposrednim vpogledom nespoznavna), je tako 
mogoče reči šele, ko se obe sprti strani o tem strinjata (sporazum), ali ko njuno soglasje 
nadomesti dokončna in zavezujoča razsodba arbitražnega sodišča, ki svojo legitimnost 
črpa tudi iz ustavno skladnega načina konkretne določitve meje. Gre za enako logiko, 
kot velja za razreševanja vsakršnih sporov (to, kar ugotovi sodišče, ni resnično zaradi 
tega, ker bi bilo odsev objektivne stvarnosti, temveč zato, ker je tako dokončno, 
nepreklicno in pravnomočno izreklo sodišče, in ker se je treba v pravni državi, kjer 
sodišča sodijo v postopku in po merilih, ki zagotavljajo, da bo o zahtevkih, predlogih in 
trditvah strank razumno in s tem tudi objektivno odločeno, sodbam sodišč pokoriti). Zato 
meja, kjerkoli v naravi bo že konkretno določena, ne bo protiustavna – ne bo zato, ker jo 
je določilo vsega zaupanja vredno mednarodno sodno telo na način, ki ni v neskladju z 
ustavnimi dokumenti. Nekaj čisto drugega bi bilo, če bi Sporazum določal, naj arbitražno 

                                                                                                                                        
nasprotju s TUL in z Ustavo, seveda pod pogojem, da bi se gibal v okvirih določbe 4. člena Ustave' " (oboje 
51. točka obrazložitve). 
4
 Neposrednega vpogleda v resnico nima nihče. Tudi če rečemo, da je resnica skladnost predstav z 

objektivno stvarnostjo, smo povedali samo, kaj resnica je (pa še to na način tavtologije: " Resnico sem 
spoznal, ko sem spoznal resnico."), ničesar pa nismo rekli o tem, kako resnico ugotoviti. Resnico je zato 
mogoče opredeliti ne po vsebinskih merilih – nobeno od teh do sedaj še ni dalo zadovoljivega odgovora, 
pač pa po procesnih. Resnica je zato tisto, kar je splošno ali intersubjektivno sprejeto kot konsenz 
(konsenzualni koncept resnice), ali tisto, kar je ugotovilo sodišče v postopku, ki s svojimi postulati 
poštenega postopka (odprta, prosta, na razumnih argumentih zasnovana razprava, ki jo opredeljujejo 
kontradiktornost, javnost, neposrednost, ter  nepristranskost in neodvisnost tribunala) navzven legitimira 
svoj izid – to bi bila v idealni govorni situaciji konstituirana in s to situacijo legitimirana resnica (v pravni 
državi je samoumevno, da so sodbe sodišč za vsakega razumnega človeka, torej intersubjektivno sprejete 
kot resnica). Glej A. Uzelac, op. cit., str. 202, 208, 214 in nasl. 
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sodišče določi mejo po stanju ob sklenitvi Sporazuma – tak način določitve meje bi bil v 
neskladju s 4. členom Ustave v zvezi z II. razdelkom TUL, saj je splošno znano, da je 
Hrvaška po 25. 6. 1991 z enostranskimi dejanji raztegnila svojo dejansko oblast. Prav 
tako, če bi bilo arbitražnemu sodišču dano pooblastilo, da določi mejo ex aequo et bono. 
Ta izraz "praviloma označuje zunanjo oziroma abstraktno pravičnost in za katerega je 
mogoče zgolj teoretično razpravljati, kaj bi lahko pomenil, saj prakse glede njegove 
uporabe v razmejitvenih sporih praktično ni".

5
 Zato tudi ni izključeno, da bi bila tako 

določena meja v neskladju s tistim, kar določajo ustavni dokumenti. 
 
6. Zato ne delim ustavnopravne skrbi večine, da "[…] bi zakonska izvršitev […] razsodbe 
lahko pomenila, da bi bili zakoni v neskladju s 4. členom Ustave v zvezi z II. razdelkom 
TUL, če bi bila meja v razsodbi arbitražnega sodišča določena drugače, kot izhaja iz II. 
razdelka TUL" (63. točka obrazložitve - taka zaskrbljenost nujno vključuje določeno 
mero nezaupanja v sposobnost arbitražnega sodišča odločiti v sporu na podlagi ustavno 
skladnih meril, ki so opredeljena v Sporazumu) in ne vidim potrebe po priporočilih 
Državnemu zboru, "naj pretehta, ali ne bi bilo smiselno spremeniti Ustave tako, da sploh 
ne bi moglo priti do protiustavnosti notranje zakonodaje (zakonov, ki urejajo območja 
občin, sodišč, upravnih enot, volilnih okrajev ipd.), s katero bi se na podlagi Sporazuma 
izvrševala razsodba arbitražnega razsodišča" (63. točka obrazložitve).

6
 Taka 

                                            
5
 V. Sancin, Kompromis med Slovenijo in Hrvaško, Pravna praksa, 2009, št. 45, Priloga, str. IX. 

6
 Tako priporočilo se mi zdi tudi nelogično: ni namreč naloga Ustavnega sodišča opozarjati ustavodajalca, 

naj Ustavo prilagaja pravnim aktom nižjega ranga, temveč obratno – Ustava je vselej nespremenljiva 
zgornja premisa. Če je večina mnenja, da bi tudi povsem korektna razsodba arbitražnega sodišča lahko 
pomenila tako konkretizacijo državne meje, ki bi bila v neskladju z ustavnosodno razlago II. razdelka TUL, 
če torej po mnenju večine materialnopravne določbe Sporazuma dopuščajo tudi tak izid postopka pred 
arbitražnim sodiščem, po katerem bi bila državna meja z Republiko Hrvaško določena mimo načel uti 
possidetis, in če obstaja stvarna nevarnost, da bi mednarodno sodno telo briskiralo nalogo, ki mu jo nalaga 
točka (b) prvega odstavka 3. člena Sporazuma (določiti stik Slovenije z odprtim morjem), potem odklanjam 
ugotovitev, da točka (a) prvega odstavka 3. člena, točka (a) 4. člena ter drugi in tretji odstavek 7. člena 
Sporazuma niso v neskladju s 4. členom Ustave v zvezi z II. razdelkom TUL. Prav zato, ker je treba, kot 
pravi VI. točka izreka mnenja, te določbe razlagati in presojati kot vsebinsko celoto, bi bile po mojem 
protiustavne. Njun skupen učinek vodi do tega, da bi bile meje določene v nasprotju s tem, kot so 
opredeljene v II. razdelku TUL, da bi bila taka določitev mej za Republiko Slovenijo zavezujoča in 
dokončna ter da bi morala v šestih mesecih po sprejetju razsodbe naša država storiti vse potrebno za 
njeno izvršitev, vključno s spremembo notranje zakonodaje, če je to potrebno. Če torej obstaja stvarna 
možnost, da bi te določbe s svojim skupnim učinkovanjem privedle do stanja, ko bi razsodba z 
neposrednimi pravnimi učinki, dokončno in zavezujoče prebila ustavnopravno jamstvo državnih meja z 
Republiko Hrvaško (ker razsodba ne potrebuje ratifikacije, je treba vse take pomisleke okoli stvarne 
možnosti, da je njena vsebina v neskladju z ustavnimi dokumenti, opraviti v postopku predhodne kontrole – 
popravnega izpita tu ni), potem ni mogoče reči, da bo razsodba kot samostojen mednarodnopravni akt, ki 
ne potrebuje ratifikacije, obstajala "samo v sferi mednarodnega prava" in da "zato v nobenem primeru ne bi 
bilo mogoče govoriti o njegovi protiustavnosti v smislu neskladnosti notranjih predpisov z Ustavo" (62. 
točka obrazložitve). Kajti če so državne meje konstitucionalizirane (in s tem pravno ponotranjene), potem je 
že brez posebnega razčlenjevanja jasno, da bi imela razsodba, če bi odstopala od državne meje 
opredeljujočih ustavnih določb, vsekakor tudi notranje pravne učinke – v natanko isti meri, v kateri imata 
take učinke 4. člen Ustave in II. razdelek TUL. Razsodba, ki bi bila posledica uporabe meril, drugačnih od 
teh, ki jih jamčijo ustavne določbe, ki so in kot so razložene v tem mnenju Ustavnega sodišča, bi bila nujno 
protiustavna. V takem primeru bi obstajali samo dve možnosti, vendar obe slabi: bodisi uskladitev Ustave z 
mednarodno obveznostjo bodisi zagrešiti mednarodnopravni delikt. Prva možnost se mi zdi ("samo") 
pravno nesprejemljiva, saj pomeni, da je pri predhodni (a priori) ustavnosodni kontroli mednarodne 
pogodbe, katere cilj je prav preprečitev možnosti nastanka take krize, Ustavnemu sodišču spodletelo. Ne 
morem sprejeti tega, da bi Ustavno sodišče, zavedajoč se stvarne možnosti, da do take krize lahko pride, 
namesto, da bi v mnenju izreklo, da so sporne določbe Sporazuma v neskladju z Ustavo, Državnemu 
zboru predlagalo, naj pretehta, ali ne bi bilo smiselno spremeniti Ustave, tako da sploh ne bi moglo priti do 
protiustavnosti notranje zakonodaje. Kajti če ta možnost dejansko obstaja, potem je povsem logično, da 
Sporazum, ki bi bil neposreden vzrok njenega udejanjenja, pač ne more biti v skladu z Ustavo. Bojim se, 
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ustavodajalčeva intervencija ne bi bila namenjena temu, da bi bile državne meje z 
Republiko Hrvaško tudi v naravi skladne z Ustavo in s TUL (da niso v neskladju s temi 
ustavnimi dokumenti, zagotavljajo materialnopravne določbe Sporazuma skupaj z 
nalogo arbitražnega sodišča, da določi stik Slovenije z odprtim morjem), temveč bi bila 
potrebna izključno zaradi namišljene možnosti ekscesnega ravnanja arbitražnega 
sodišča, ki bi državno mejo določilo po kakšnih drugih, ustavno neskladnih merilih, 
takšnih, ki so (zato obenem tudi) v neskladju z materialnopravnimi določbami 
Sporazuma in/ali zaradi opustitve v točki (b) prvega odstavka 3. člena Sporazuma 
določene naloge določiti stik Slovenije z odprtim morjem. Ustavodajalčev poseg, 
nakazan v 62. in 63. točki obrazložitve, ne bi pomenil drugega kot 
dekonstitucionalizacijo mej. Njegovo ustavno sporočilo namreč bi bilo, da v II. razdelku 
TUL opredeljena določitev mej ne velja več, da je meje mogoče določiti tudi drugače, ne 
oziraje se na načela mednarodnega prava uti possidetis iuris in uti possidetis de facto. 
Vse to samo zaradi zgolj virtualne možnosti, da mednarodno sodno telo s Sporazumom 
zaupane naloge ne bi opravilo, ali drugače, da bi bila njegova razsodba samovoljna. 
Tako možnost odklanjam – in z njo tudi opozorila ustavodajalcu v 62. in 63. točki 
obrazložitve. 
 
7. Za konec bi dodal še svoj, čisto oseben pogled na pomen II. razdelka TUL (kot ga je 
Ustavno sodišče razložilo v tem mnenju) in na njegovo razmerje do sklepanja 
sporazumov o meji. Ker je Republika Slovenija s tem ustavnim dokumentom "urbi et 
orbi" oznanila, da je zadostila mednarodnopravnim merilom za obstoj države, in ker je 
TUL trajni ter neusahljivi vir državnosti Republike Slovenije, potem ga ni mogoče 
razumeti drugače kot med drugim tudi trajno zavezanost države mednarodnemu pravu. 
V sklenitvi Sporazuma vidim zato zadnje in dokončno osamosvojitveno dejanje naše 
države, dejanje, ki bo prineslo trajno rešitev mejnega vprašanja na ustavnoskladen 
način in s tem mir v medsosedske odnose. Zato tvegam stališče, da je vsakršno 
odlaganje z rešitvijo tega izjemno pomembnega vprašanja (ki lahko s potekom časa 
privede do nepopravljivih škodljivih posledic za našo državo) v svojem bistvu 
protiustavno. Protiustavno najprej zato, ker nasprotuje zahtevam po določnosti in 
stabilnosti državnih mej, ki jih jasno izraža namen II. razdelka TUL (določiti in stabilizirati 
meje na mednarodnopravno skladen način), potem zato, ker ni v skladu z načeli 
mednarodnega prava, ki se ga je država zavezala spoštovati že v procesu 
osamosvajanja – z načeli, ki so vgrajena v sam nastanek (osamosvojitev) Republike 
Slovenije, in ki jih je mogoče razbrati prav iz II. razdelka TUL (nedotakljivost državnega 
ozemlja in teritorialne integritete držav, mirno reševanje sporov, prepoved grožnje s silo 
ali uporabe sile, naperjene zoper teritorialno nedotakljivost ali politično neodvisnost 
katerekoli države, načelo miroljubnega in dobrega sožitja med državami – dokončno 
določene in stabilne meje so predpogoj teh načel, in nasprotno: nedoločne, nejasne in 
sporne meje so trajni vir nesoglasij, sporov, provokacij, incidentov in vseh mogočih 
napetosti ter resna ovira mirnemu in dobremu sožitju med sosednjima državama), ter 
končno tudi zato, ker je Republika Hrvaška v obdobju od osamosvojitve svojo dejansko 
oblast razširila na znaten del ozemlja, ki v smislu mednarodnopravnega načela uti 
possidetis pripada Republiki Sloveniji

7
 (brez posebnega utemeljevanja je jasno, da je 

                                                                                                                                        
da Ustavno sodišče ob taki hipotezi ne bi uresničilo smisla prehodne kontrole – preprečiti, da bi prišle v 
notranji pravni red pravne določbe, neskladne z Ustavo oziroma preprečiti mednarodnopravni delikt. Druga 
(še slabša) možnost je ravnanje v nasprotju z mednarodnopravno obveznostjo. 
7
 Po podatkih iz Bele knjige Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije si je Republika Hrvaška po 

25. 6. 1991 samovoljno prisvojila skupaj 1318 ha slovenskega ozemlja (Dragonja: 113 ha, Snežnik: 70 ha, 
Sekuliči: 335 ha, Mura: 800 ha) ter ga vnesla v svoje predpise in zemljevide, Republika Slovenija pa je 
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Sporazum prvi korak k odpravi tega, s hrvaško zasedbo slovenskega ozemlja 
protiustavnega stanja).  
 
 
 
 

Jan Zobec 
  Sodnik 
 
 
 

     mag. Marija Krisper Kramberger 
           Sodnica 

                                                                                                                                        
zoper ta dejanja protestirala z diplomatskimi notami ter blokado hrvaških pristopnih pogajanj pri 
posameznih poglavjih. Predsednica Vlade Republike Hrvaške je zato podala izjavo o neprejudiciranju, v 
Sporazumu pa se ti dokumenti in zemljevidi ne smejo upoštevati. Samo po podatkih misije Republike 
Hrvaške pri Evropski uniji se je njeno ozemlje od leta 2002 do leta 2009 povečalo za 520 ha. 


