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(Mnenje Ustavnega sodišča o ustavnosti Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 

Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerjih, povezanih z vlaganjem v Nuklearko Krško, 

njenim izkoriščanjem in razgradnjo) 

 

1. Enaintrideset poslancev Državnega zbora je zastavilo Ustavnemu sodišču težko nalogo, mnogo 

težjo, kot jo je imelo pri dajanju mnenja o ustavnosti drugih mednarodnih pogodb. 

 

Doslej so namreč vprašanje ustavnosti mednarodne pogodbe v glavnem terjali tisti (vlada, poslanci iz 

vladajoče koalicije), ki so bili sami prepričani v njeno ustavnost in so od Ustavnega sodišča pričakovali 

samo, da pritrdi njihovi razlagi glede ustavnosti in učinkov neke mednarodne pogodbe. V konkretnem 

primeru so predlagatelji na izrecno vprašanje Ustavnega sodišča odgovorili, da sami sporazumu ne 

očitajo protiustavnosti, pač pa tisti, ki so nasprotnega mnenja od njih (slednji sporazuma sploh niso 

poskušali izpodbijati pred Ustavnim sodiščem), zatrjujejo, da prejudicira mejo s sosednjo državo. 

Tokrat enaintrideset poslancev, večinoma iz opozicije, ki so sprožili presojo ustavnosti Pogodbe o 

NEK, ustavnega spora ne fingira, pri argumentaciji pa se ne sklicuje na stališča drugih, temveč 

argumentirano izraža svoje lastne pomisleke glede ustavnosti te mednarodne pogodbe. Zahtevo 

vlagajo v svojem imenu in z argumentacijo, ki ji tudi sami verjamejo. 

 

2. Bistvo argumentacije enaintridesetih poslancev v predlogu, da naj Ustavno sodišče izreče mnenje o 

Pogodbi o NEK, ki je v postopku ratifikacije, je naslednje: Pogodba v 10. in 11. členu ne vsebuje 

rešitev glede razgradnje NEK, odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva, 

temveč jih prepušča bodočemu dogovarjanju med državama. 

 

Sprejem skupnega programa in financiranje sta prepuščena prihodnjemu času, s čimer se znižuje 

raven jedrske varnosti oz. varstva okolja, kar je v neskladju z 72. členom Ustave. 

 

Varnost NEK ogrožajo tudi določbe, ki se nanašajo na njeno upravljanje (3. člen Pogodbe), ker so 

nejasne in ne zagotavljajo učinkovitega upravljanja NEK. Pogodba izvzema NEK iz pravnega sistema 

Republike Slovenije. Poleg tega je po mnenju predlagateljev neuravnotežena, saj je Hrvaška dosegla 

vse, kar je v njenem interesu, Slovenija pa ne. 

 

3. Mene je v prejšnji točki navedena argumentacija prepričala v precejšnji meri, še zlasti pa glede 

protiustavnosti 3. in 11. člena pogodbe, pri katerih sem glasoval proti izreku v Mnenju Ustavnega 

sodišča (točki 2. in 3.). Poleg tega se je naknadno pojavilo še vprašanje pridržka Republike Hrvaške, 

izraženega ob ratifikaciji Pogodbe o NEK v Hrvaškem saboru. 

 

4. Glede 11. člena in glede pomislekov, ki jih imam v zvezi z 10. členom pogodbe ter glede pridržka, ki 

ga je izrazila Republika Hrvaška ob ratifikaciji Pogodbe o NEK, se priključujem ločenemu mnenju 

sodnice dr. Mirjam Škrk in se v celoti sklicujem na argumentacijo, ki je podana v njenem ločenem 

mnenju. Posebej pa v tem ločenem mnenju pojasnjujem svoje pomisleke, zaradi katerih sem glasoval 

proti 3. točki izreka Mnenja, ki ugotavlja skladnost ureditve 3. člena Pogodbe o NEK (ta določba se 

nanaša na upravljanje NEK) z Ustavo. Ni pa me prepričalo zatrjevanje podpisanih poslancev, da gre 

za poskus neustavnega izvzetja NEK iz pravnega sistema Slovenije. Res je sicer, da bi bilo bolj 

smiselno in prepričljivo, če bi omejitve glede sodelovanja delavcev pri upravljanju NEK vsebovala 

notranja pravna ureditev Republike Slovenije, ker lahko zato, ker so sestavina Pogodbe o NEK 

izpade, kot da omejitve niso posledica zagotavljanja visoke ravni jedrske varnosti v Sloveniji, temveč 
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uveljavljanja posebnih interesov ene ali druge pogodbenice. Toda to po moji oceni še ni zadosten 

razlog za oceno o protiustavnosti tega dela pogodbe. 

 

5. Zavedam se, da so bili pred težko nalogo tudi pogajalci obeh držav in da je pred težko nalogo tudi 

Državni zbor, ko se odloča o ratifikaciji Pogodbe o NEK. Temeljna težava, zaradi katere pogajalcem ni 

lahko oblikovati čistih, ampak se morajo zatekati h kompromisnim rešitvam, ki so lahko tudi ustavno 

sporne, je, da je NEK nastala v bistveno drugačnih razmerah in da danes na žalost ni mogoče povsem 

na novo in neobremenjeno urejati razmerij, ki so nastala v procesu gradnje in uporabe NEK pred več 

desetletji. 

 

6. Pri ocenjevanju ustavnosti Pogodbe o NEK me ni vodilo vprašanje, ali in v kakšni meri so bili 

pogajalci Republike Slovenije uspešni, da bi pogodba predstavljala z vidika obeh držav uravnotežen 

akt. Strinjam se namreč s stališčem, podanim v Mnenju Ustavnega sodišča, da sodi ocena o tem v 

pristojnost in odgovornost Državnega zbora in ne Ustavnega sodišča, ki se mora omejiti na presojo 

ustavnosti Pogodbe o NEK (41. člen Obrazložitve Mnenja o Pogodbi o NEK). Pri presoji Pogodbe o 

NEK sem se zato omejil na vprašanje: kaj pomeni za zagotavljanje visoke stopnje jedrske varnosti v 

Sloveniji in s tem za uresničevanje z 72. členom Ustave predpisanih obveznosti države pri varovanju 

okolja? Po resnem premisleku sem se zavestno odločil za posebej strogo presojo pri iskanju odgovora 

na to vprašanje. Po mojem mnenju namreč ni vseeno, na kaj se neka mednarodna pogodba nanaša, 

na gospodarsko, politično, kulturno, znanstveno, športno ali neko drugo sodelovanje, ali pa na 

sodelovanje, ki je neposredno povezano z zagotavljanjem jedrske varnosti. Ne skrivam tega, da bi bila 

moja presoja manj stroga, če bi imel pred seboj mednarodno pogodbo, s katero bi se na primer 

sosednji državi dogovorili o skupni organizaciji zimskih olimpijskih iger in ne Pogodbe o NEK, od 

katere je neposredno odvisno zagotavljanje jedrske varnosti. 

 

7. Menim, da je Ustavno sodišče ravnalo prav, ko ni popustilo pritiskom ali vsaj izraženim političnim 

pričakovanjem, da naj o tako zahtevnem vprašanju, kot je ustavnost mednarodne pogodbe in o tako 

resni vlogi, kot je predlog enaintridesetih poslancev Državnega zbora, odloči prek noči. V postopku 

pred Ustavnim sodiščem je bilo zaradi takšnega ravnanja dovolj možnosti, da se poglobljeno proučijo 

številni sporni vidiki zahtevnega tehtanja razlogov, ki so govorili za pozitiven in za negativen odgovor 

na zastavljeno vprašanje o ustavnosti Pogodbe o NEK. V tem postopku se je postopno, na podlagi 

argumentirane razprave, oblikovala prepričljiva večina za mnenje, da pogodba, kakršna je v postopku 

ratifikacije pred Državnim zborom, ni v neskladju z Ustavo. K temu mnenju sem se lahko samo deloma 

priključil (glasoval sem za 1. in 4. točko izreka), čeprav je konsistentno izdelano. Njegova odlika je v 

tem, da v glavnem ne skriva slabosti Pogodbe o NEK in da opozarja na možne nevarnosti in pasti, do 

katerih lahko vodi njena ratifikacija in enostranska uporaba. Pri tem se mi zdi še posebej pomembno, 

da Mnenje opozarja na to, da Republika Slovenija ne sme "v nedogled čakati na morebiten sprejem 

skupne rešitve glede razgradnje NEK" in da Pogodbe o NEK "ni mogoče razumeti tako, da bi se z njim 

Republika Slovenija razbremenila odgovornosti za varno odlaganje radioaktivnih odpadkov in 

razgradnjo NEK". Bojim pa se, da je domet takšnih opozoril, s katerimi se strinjam, veliko bolj omejen, 

kot si to želi Ustavno sodišče. Zagotovila te vrste bi morala vsebovati Pogodba o NEK sama; to da jih 

po mojem mnenju ne vsebuje (dovolj), pa ni mogoče v celoti sanirati s še tako logičnimi in zavezujoče 

formuliranimi opozorili Ustavnega sodišča. 

 

8. Argumenti, na podlagi katerih menim, da bi moralo Ustavno sodišče izreči negativno mnenje, torej 

mnenje, v katerem bi ugotovilo neskladje Pogodbe o NEK z Ustavo, v glavnem niso izraz različne 

razlage vsebine in učinkov te pogodbe. Moji temeljni pomisleki so v Mnenju Ustavnega sodišča 

večinoma prisotni in kritično ovrednoteni, toda tehtnica, ki sem jo uporabil sam, je druga(čna), bolj 

občutljiva od tehtnice, s pomočjo katere je večina izmerila drugačen izid. Temeljno izhodišče večine je, 

da je treba mednarodne pogodbe presojati dobronamerno. Po stališču večine bi bilo mogoče o 

nasprotju določb Pogodbe o NEK z Ustavo govoriti samo "če bi državi preprečile izpolnitev obveznosti, 

ki jih ima pri zagotavljanju visoke ravni jedrske varnosti na podlagi prvega in drugega odstavka 72. 

člena Ustave" (t. 33 Obrazložitve Mnenja o Pogodbi o NEK, podčrtal CR). Jaz menim drugače. Pri 

mednarodni pogodbi, ki se nanaša na NEK, mora biti temeljna zahteva, da zagotavlja visoko stopnjo 

jedrske varnosti, da pozitivno prispeva k njej, ali pa (če poskusim svoje izhodišče kolikor je mogoče 

kompromisno omiliti) vsaj pomembneje ne ovira, poslabšuje, odlaga, otežuje zagotavljanja takšne 

varnosti, za katero je nedvomno odgovorna (predvsem) država, na območju katere se NEK nahaja, 

torej Republika Slovenija. Da bi bila protiustavna samo pogodba, ki bi zagotavljanje visoke stopnje 
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jedrske varnosti neposredno onemogočala, preprečevala, je po mojem mnenju preveč prizanesljivo 

izhodišče za presojo ustavnosti mednarodne pogodbe, ki se nanaša na zagotavljanje jedrske varnosti. 

 

9. Čeprav na presojo ustavnosti mednarodne pogodbe ne sme vplivati vprašanje o tem, koliko je bila 

Slovenija v pogajanjih s Hrvaško uspešna in koliko je uveljavila zanjo ugodne, sprejemljive, pravične in 

uravnotežene rešitve, imajo na razlago možnih posledic, do katerih bo vodila uporaba mednarodne 

pogodbe, določen (posreden) vpliv tudi aktualni odnosi med državama, ki pogodbo sklepata in jo 

bosta morali v medsebojnem sodelovanju uporabljati. Odprta vprašanja in dolgoletne težave in zapleti 

pri njihovem preseganju, utemeljujejo oceno, da se tudi uporaba mednarodne pogodbe o NEK ne bo 

odvijala samo v duhu medsebojnega razumevanja in tvornega sodelovanja. Zato me ne zadovolji 

sklicevanje na dober namen pogajalcev, v katerega ne dvomim, temveč se sprašujem, do kakšnih 

težav utegne voditi, kakšne negativne posledice dopušča, omogoča ali vsaj ne preprečuje Pogodba o 

NEK med državama, ki neuspešno rešujeta medsebojne odprte probleme? Skorajšnji sprejem 

Slovenije v Evropsko zvezo sam po sebi ne bo olajšal reševanja problemov med državama; v 

prehodnem obdobju, dokler tudi Republika Hrvaška ne bo postala polnopravna članica, bo prej 

nasprotno. Zato je v tem konkretnem primeru sklicevanje na splošna načela, pomembna za razlago 

mednarodnih pogodb, po katerih "je treba mednarodno pogodbo razlagati v dobri veri" (t. 33. in 35. 

Obrazložitve Mnenja o Pogodbi o NEK), po mojem mnenju vprašljivo. 

 

10. Strinjam se z večino, da je temelj za presojo ustavnosti mednarodne pogodbe o NEK predvsem 

72. člen Ustave, saj ne more biti nobenega dvoma, da je ravno zagotavljanje visoke ravni jedrske 

varnosti zelo pomembna sestavina zagotavljanja skrbi države za zdravo življenjsko okolje. Za razliko 

od večine pa menim, da je Pogodba o NEK v neskladju z navedenim členom Ustave, in sicer zaradi 

rešitev, vsebovanih v 3. in ll. členu. 

 

11. Glede presoje 3. člena Pogodbe o NEK se strinjam s tistim delom mnenja (t. 48), ki ugotavlja da so 

določbe, ki zadevajo upravljanje NEK, jasne in niso v neskladju z 2. členom Ustave (načelo pravne 

države) in razlago (t. 49), po kateri velja odločitev, do katere je prišlo ob uporabi odločujočega glasu 

predsednika uprave v prehodnem času, dokler se ne oblikuje končna odločitev. Tudi, ko gre za 

presojo 3. člena Pogodbe o NEK, Ustavno sodišče v svojem Mnenju ne skriva slabosti ureditve. 

Takole pravi v 50. točki Mnenja: "Paritetna sestava uprave res deli odgovornost pri upravljanja na dva 

dela in s tem zaradi potrebe po usklajevanju oziroma z vključitvijo arbitraže podaljšuje pot do sprejetja 

končne odločitve. Vendar je prav za primer, ko bi bila ogrožena varnost obratovanja NEK, v ta proces 

vgrajen institut odločujočega glasu, ki omogoča sprejem takojšnje odločitve. Tudi sicer sporna ureditev 

upravljanja družbe ne preprečuje izvrševanja pristojnosti države v zvezi z nadzorom nad delovanjem 

NEK in predvsem pri zagotavljanju jedrske varnosti (inšpekcijski pregledi itd.)." Strinjam se z oceno, 

da 3. člen Pogodbe o NEK "ne preprečuje" izvrševanja pristojnosti države, toda po mojem mnenju 

poslabšuje možnosti za zagotovitev jedrske varnosti. 

 

Zakaj? Predsednik uprave lahko uporabi odločujoči glas izjemoma, ko bi nesoglasje v upravi lahko 

ogrozilo varnost obratovanja NEK (2. odstavek 3. člena). Če ga uporabi, mora takoj zahtevati od 

predsednika nadzornega sveta sklic seje nadzornega sveta, na kateri se bo obravnavala upravičenost 

uporabe odločujočega glasu (3. odstavek). Če iz odločitve izvira odgovornost za škodo, zadeva ta 

samo tistega, ki je glasoval za odločitev (4. odstavek). Če paritetno sestavljeni nadzorni svet ne bo 

uspel rešiti spora, povezanega z uporabo odločujočega glasu, sprejme dokončno in zavezujoče 

odločitev poslovnotehnična arbitraža (9. odstavek). Moj pomislek v zvezi s takšno ureditvijo je, da 

odvrača predsednika uprave od uporabe odločujočega glasu, pa čeprav "bi nesoglasje v upravi lahko 

ogrozilo varnost obratovanja" NEK. 

 

12. Odločanje znotraj paritetno sestavljene uprave in nadzornega sveta je urejeno tako, da se sprožijo 

zahtevni in dolgotrajni postopki, ki se končajo z mednarodno arbitražo, če predsednik uprave uporabi 

odločujoči glas (uporabi ga lahko samo izjemoma; takoj mora zahtevati sklic nadzornega sveta; sam je 

odgovoren za morebitno povzročeno škodo; določena je obvezna poslovnotehnična arbitraža, če 

nadzorni svet ne uspe rešiti spora). Ti postopki silijo predsednika uprave, da se, če je le mogoče, 

izogne uporabi odločujočega glasu, kar lahko vodi do obotavljanja, odlaganja, zavlačevanja pri 

sprejemanju nujnih odločitev, pomembnih za varnost obratovanja NEK in s tem za jedrsko varnost. 

Takšen način upravljanja NEK je sicer logičen z vidika interesa dveh sosednjih držav, da prek 

paritetne sestave organov NEK in s pomočjo medsebojnega omejevanja uprave (katere vodenje je 
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zaupano slovenskemu družbeniku) in nadzornega sveta (katerega vodenje je zaupano hrvaškemu 

družbeniku) ter prek mednarodne arbitraže zagotovijo čim bolj enakomeren vpliv sosednjih držav na 

upravljanje NEK. 

 

Toda za delovanje NEK in zagotavljanje visoke ravni jedrske varnosti je odgovorna predvsem 

Slovenija, kot država, na ozemlju katere jedrski objekt deluje. Z vidika zagotavljanja jedrske varnosti v 

Sloveniji je takšen način upravljanja vprašljiv in bo v praksi le težko učinkovito deloval. Veliko ostrejše 

je mnenje Društva jedrskih strokovnjakov (www.drustvo-js.si), ki meni, da sta konfliktnost in 

neučinkovitost v upravljanju NEK za jedrski objekt nesprejemljiva in pomenita neposredno ogrožanje 

jedrske varnosti; predvidena arbitraža pa prenaša odločanje o jedrski varnosti izven NEK. Po 

njegovem mnenju bi moralo imeti vodstvo NEK proste roke za hitro in učinkovito ukrepanje, za 

katerega je v celoti odgovorno. Po mojem mnenju slabosti v načinu upravljanja NEK vodijo do tega, da 

predsednik uprave v nujnih primerih, povezanih z varnostjo delovanja NEK, ne bo uporabil 

odločujočega glasu zato, ker bi ga sistem upravljanja k temu silil, ampak ravno nasprotno. Uporabil ga 

bo, če bo imel dovolj odločnosti in poguma, kljub temu, da sistem upravljanja za tak primer določa zanj 

neprijetne, negotove in dolgotrajne postopke. Menim, da gre za tako resne slabosti v ureditvi načina 

upravljanja NEK, da je 3. člen Pogodbe o NEK v neskladju z 72. členom Ustave, ker je predvideni 

način upravljanja takšen, da znižuje raven zagotavljanja visoke ravni jedrske varnosti. 

 

13. Strinjam se z večino, da mednarodna pogodba o NEK ne preprečuje uveljavljanja odgovornosti 

države Slovenije za zagotavljanje visoke ravni jedrske varnosti in da lahko ob dobronamernem 

tolmačenju in tvorni uporabi celo pozitivno prispeva k tej varnosti ter k razbremenitvi Slovenije, ki bi 

sicer morala vso težo skrbi za delovanje NEK, za shranjevanje jedrskih odpadkov in iztrošenega 

jedrskega goriva ter za razgradnjo NEK nositi sama. V celoti se strinjam tudi z opozorilom, da mnenje 

Ustavnega sodišča v ničemer ne zmanjšuje odgovornosti Državnega zbora, ko v postopku ratifikacije 

presoja primernost in uravnoteženost pogodbe o NEK. Vendar pa za razliko od večine menim, da to ni 

dovolj. Z 72. členom Ustave in v njem zapisano odgovornostjo države, da skrbi za varstvo okolja, bi 

bila skladna le takšna Pogodba o NEK, ki ne bi mogla postati temelj oviranja, poslabševanja, 

časovnega odlaganja ali oteževanja aktivnosti Republike Slovenije pri izpolnjevanju te njene ustavne 

dolžnosti in pri zagotavljanju visoke ravni jedrske varnosti, ki je usodnega pomena za življenje in 

zdravje ljudi. 

 

 
dr. Ciril Ribičič 

 

 

 

 

 

 

 


