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V predmetni zadevi sem glasovala za 1., 3. in za. 4. točko izreka ter proti 2. točki izreka. Glede 3. in 4. 

točke izreka se v celoti pridruţujem obrazloţitvi v mnenju Rm-2/02 (Mnenje). Moje delno pritrdilno 

ločeno mnenje se nanaša na presojo 10. člena Pogodbe o NEK in na njeno skladnost s prvim in 

drugim odstavkom 72. člena Ustave (I. spodaj) ter na vprašanje vsebine 3. člena Zakona o ratifikaciji 

sopogodbenice Republike Hrvaške z vidika ocene, ali gre za pridrţek (III. spodaj). 

 

Delno odklonilno ločeno mnenje se nanaša na 2. točko izreka oziroma na oceno 11. člena Pogodbe o 

NEK (II. spodaj). 

 

I. 

 

Pri obravnavanju te zadeve sem imela sprva pomisleke o skladnosti z Ustavo glede 10. člena 

Pogodbe o NEK, ki ureja razgradnjo, odlaganje in prevzem radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega 

jedrskega goriva in glede njenega 11. člena, ki ureja financiranje razgradnje in odlaganja, in sicer v 

pogledu njune skladnosti s prvim in drugim odstavkom 72. člena Ustave (zdravo ţivljenjsko okolje). 

 

Kolikor bi glede presoje 10. člena Pogodbe o NEK (Razgradnja, radioaktivni odpadki in izrabljeno 

jedrsko gorivo) sledila zgolj obrazloţitvi v Mnenju (v mislih imam zlasti argumente glede presoje v 38. 

točki obrazloţitve), me večinska odločitev ne bi prepričala in bi glasovala tudi proti 1. točki izreka. 

Vendar menim, da ima, ne glede na Pogodbo o NEK, drţava Slovenija zagotovljeno visoko stopnjo 

jedrske varnosti v pogledu razgradnje jedrske elektrarne ter odlaganja oziroma skladiščenja 

radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva v zvezi z njo, ki odgovarja standardom 72. 

člena Ustave. Pogodba o NEK oziroma njen 10. člen obstoječe stopnje jedrske varnosti ne 

zmanjšujeta, zato sem se pridruţila večinskemu stališču, da 10. člen Pogodbe o NEK ni v neskladju z 

Ustavo. 

 

Tako kot je zastavljeno v 28. točki obrazloţitve, tudi sama podpiram izhodišče, da prvi in drugi 

odstavek 72. člena Ustave nalagata drţavi dolţnost, da zagotovi visoko stopnjo jedrske varnosti, in da 

gre pri tem za nedoločen pravni pojem, ki ga je treba napolniti ob upoštevanju vsakokratnega stanja 

razvoja znanosti in tehnike. Ustavni določbi prvega in drugega odstavka 72. člena vsebujeta elemente 

blanketnih norm (ne povesta, kaj je zdravo ţivljenjsko okolje). V pogledu NEK njuno materialnopravno 

vsebino ob splošnih načelih o trajnostnem razvoju izpolnjujejo zlasti MKJV in MKVIGRO ter ZVISJV 

(tako tudi Mnenje, 29. točka obrazloţitve). 

 

Ključnega pomena za presojo ustavnosti 10. člena Pogodbe o NEK je torej dejstvo, da je ZVISJV 

celovit predpis, ki je, upoštevajoč zdrav razum, dovolj prepričljiv glede upoštevanja najsodobnejših 

dognanj stroke in celovitega urejanja varstva pred ionizirajočimi sevanji. Če gre za vir sevanja, ki je 

namenjen pridobivanju jedrske energije, ZVISJV ureja izvajanje ukrepov jedrske varnosti in, če gre za 

uporabo jedrskega blaga, tudi posebnih ukrepov varovanja (zadnji stavek prvega odstavka 1. člena). 

 

Glede na način, kako 10. člen Pogodbe o NEK ureja ravnanje z radioaktivnimi odpadki in z izrabljenim 

jedrskim gorivom, ta člen sam po sebi ne zagotavlja jedrske varnosti po kriterijih 72. člena Ustave 

(zdravo ţivljenjsko okolje). Strinjam se namreč z večinsko ugotovitvijo Mnenja (38. točka obrazloţitve), 

da 10. člen Pogodbe o NEK, ki se nanaša na odlaganje radioaktivnih odpadkov (pa tudi na 

skladiščenje izrabljenega jedrskega goriva) pogodbenici v sedmem odstavku zavezuje le k 

pogajanjem ("duty to negotiate") glede tega vprašanja, če sicer ne bi uspeli speljati postopkov po 

predhodnih odstavkih tega člena. 



 2 

 

Od tu dalje pa se večinsko Mnenje v 38. točki obrazloţitve zadovolji z ugotovitvijo, da je, ne glede na 

Pogodbo, zadostni kriterij za zadovoljitev 72. člena Ustave dejstvo, da "...mora drţava načrtovati 

ravnanje z radioaktivnimi odpadki" in da je drţava Slovenija ne glede na to, ali bo sprejeta skupna 

rešitev glede ravnanja z radioaktivnimi odpadki po Pogodbi o NEK ali ne, kljub morebitni uveljavitvi 

Pogodbe, odgovorna, da bodo sprejete rešitve v skladu z najvišjimi standardi, kot to zahteva Ustava. 

 

Kriterij načrtovanja ravnanja z radioaktivnimi odpadki in z izrabljenim jedrskim gorivom je za presojo 

ustavnosti po moji oceni prenizek in ne dovolj prepričljiv. Dejstvo je namreč, da je Slovenija kot drţava, 

na območju katere je jedrski objekt, odgovorna zanj in za njegovo varno poslovanje po najvišjih 

domačih in mednarodnih varnostnih standardih. 

 

Ustavno sodišče je v Rm-1/97 glede presoje Evropskega sporazuma zavrnilo razmišljanje, da bi 

drţava protiustavnost "začasno rešila" z interpretativno deklaracijo in poskrbela za njegovo skladnost 

z Ustavo ob njegovi uveljavitvi. V 17. točki obrazloţitve je uvodoma zapisalo: "Ustavno sodišče 

ugotavlja skladnost določb mednarodne pogodbe z Ustavo v času odločanja in ne glede na to, kdaj bo 

(če sploh bo) pogodba začela učinkovati". Mislim, da v predmetni zadevi ni razloga za odstop od te 

ugotovitve. Zame je torej za presojo skladnosti z Ustavo 10. člena Pogodbe o NEK ključnega pomena 

odgovor na vprašanje, ali ima drţava, ne glede na Pogodbo, poskrbljeno za najvišje standarde glede 

odlaganja in skladiščenja (ali morebitnega izvoza) radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega 

goriva v času, ko Ustavno sodišče presoja skladnost Pogodbe pred njeno ratifikacijo v Drţavnem 

zboru (a priori presoja mednarodne pogodbe). 

 

Odgovor glede 10. člena Pogodbe o NEK je pritrdilen. Drţava ima namreč veljaven predpis, ZVISJV, 

ki ureja jedrsko varnost po najvišjih standardih in hkrati daje vsebino 72. členu Ustave. 

 

Pogodba o NEK namreč ne preprečuje, da bi se ravnanje z radioaktivnimi odpadki in z radioaktivnim 

gorivom ne opravilo v skladu z zahtevami tega zakona. Kljub Pogodbi mora namreč drţava jedrskega 

objekta kontinuirano skrbeti za ravnanje s temi odpadki (zlasti, če se ti skladiščijo na sedeţu jedrskega 

objekta) in s tem poskrbeti za izpolnitev obveznosti iz Ustave. K tej obveznosti zavezuje drţavo tudi 

MKVIGRO. Ţe točka (xi) preambule in zlasti 4. in 11. člen te konvencije nalagata drţavi jedrskega 

objekta sprejem zakonodajnih in drugih ukrepov v pogledu odlaganja in skladiščenja radioaktivnih 

odpadkov. Takšno skrb drţave zahteva tudi načelo neprenosljivosti bremen za varstvo okolja na 

bodoče generacije. 

 

Pravni poloţaj razgradnje ni povsem identičen z ravnanjem z odpadki in z njihovim skladiščenjem. 

Razgradnja namreč sledi izteku ţivljenjske dobe jedrskega objekta, vendar pa je treba zanjo poskrbeti 

ţe za časa njegovega obratovanja. Na normativni ravni ZVISVJ ureja razgradnjo jedrske naprave v 61. 

členu skozi zagotovitev ustreznih finančnih sredstev v njeni ţivljenjski dobi (2. in 3. odstavek) oziroma 

v obliki ustreznih jamstev, katerih obliko in način uveljavljanja določi Vlada (4. odstavek). Torej, 

prenese test ustavnosti tudi razgradnja NEK, saj je zanjo na normativni ravni poskrbljeno v ZVISVJ in 

MKJV, po kateri je za jedrsko varnost odgovorna drţava, na ozemlju katere leţi jedrski objekt (40. 

točka obrazloţitve). Zato sem glasovala za 1. točko izreka. 

 

II. 

 

Ne prepriča pa me Mnenje v pogledu presoje 11. člena Pogodbe o NEK (Financiranje razgradnje in 

odlaganja). Pri presoji 10. člena Pogodbe o NEK sem izhajala iz izhodišča, da jo dopolnjuje ZVISJV, ki 

daje v tem pogledu vsebino prvemu in drugemu odstavku 72. člena Ustave. Pri presoji 11. člena 

takšen pristop ni moţen. 

 

Z vidika 8. člena in prvega odstavka 160. člena Ustave v zvezi s drugim odstavkom 153. člena Ustave 

so s strani Drţavnega zbora ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe ustavnopravno nad zakoni 

in so torej hierarhično višji pravni vir. Vendar, kot izhaja iz predhodnih ugotovitev, postopek odlaganja 

radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva ter razgradnja NEK (10. člen Pogodbe) ne 

posegata v normativno ureditev jedrske varnosti po ZVISJV. Pogodba o NEK v tem pogledu tudi ne 

derogira ZVISJV kot višji ali specialnejši predpis. Obveznost drţave po ZVISJV velja in jo obvezuje ter 

daje vsebino 72. členu Ustave ne glede na to, ali bodo programi za odlaganje radioaktivnih odpadkov 
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in za razgradnjo NEK izpeljani ali uresničeni po določbah Pogodbe o NEK ali ne. Na področju 

mednarodnopravnega varstva okolja je namreč splošno sprejeto izhodišče, da imajo drţave na tem 

področju lahko notranjepravno stroţje in podrobnejše standarde od mednarodnopravno uveljavljenih. 

Nekateri okoljski mednarodni instrumenti to izrecno predpisujejo. 

 

Strinjam se z ugotovitvijo Mnenja v 44. točki, da bo 11. člen Pogodbe o NEK z njeno uveljavitvijo 

nadomestil sistem financiranja razgradnje in odlaganja radioaktivnih odpadkov, ki je sedaj določen z 

ZFR. Strinjam se tudi z načelno ugotovitvijo v 45. točki obrazloţitve, da iz prvega in drugega odstavka 

72. člena izhaja obveznost drţave, da sprejme ukrepe za zagotovitev finančnih sredstev, potrebnih za 

odlaganje radioaktivnih odpadkov in za razgradnjo jedrske naprave. Ne morem pa se strinjati z 

nadaljnjo ugotovitvijo Mnenja, da morajo biti ti ukrepi taki, da je ob koncu redne ţivljenjske dobe 

jedrskega objekta na razpolago dovolj sredstev za končno odlaganje radioaktivnih odpadkov in za 

razgradnjo jedrske naprave, v našem primeru NEK. 

 

ZFR je predpis, ki v skladu z načelom zagotavljanja visoke stopnje jedrske varnosti nalaga drţavi, da 

se sredstva za razgradnjo in za odlaganje ter za shranjevanje jedrskih odpadkov ter izrabljenega 

goriva redno zbirajo v posebnem skladu (2. in 3. člen) v času rednega obratovanja NEK. Zavezanka 

za vplačilo sredstev je NEK (drugi odstavek 4. člena), ki je po veljavni ureditvi domača pravna oseba 

in se je v celoti dolţna ravnati po notranjih predpisih o jedrski varnosti. Torej, je po veljavni ureditvi v 

času presoje Pogodbe o NEK, ko ta še ni del notranjega prava, celovito poskrbljeno za pridobivanje 

sredstev za razgradnjo NEK in za odlaganje ter shranjevanje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega 

goriva. Na načelni ravni takšno zagotavljanje finančnih sredstev predvideva tudi ZVISJV. 

 

Pogodba o NEK spreminja pravni poloţaj NEK v NEK Krško, druţbo z omejeno odgovornostjo (prvi 

odstavek 2. člena). Določbe Pogodbe o NEK kot lex superior in lex specialis spreminjajo dosedanje 

obveznosti obstoječe NEK Krško, zlasti v pogledu načina financiranja razgradnje in odlaganja 

radioaktivnih odpadkov. 

 

Pogodbenici Republika Slovenija in Republika Hrvaška se načeloma sicer obvezujeta, da bosta v 

enakih delih zagotovili financiranje v 11. členu predpisanih dejavnosti (razgradnja in odlaganje), 

vendar na bistveno drugačen način od obstoječega. Drţavi v tretjem odstavku tega člena sprejemata 

obveznost, da bosta v dvanajstih mesecih sprejeli ustrezne predpise za zagotovitev sredstev za 

financiranje stroškov razgradnje in odlaganja jedrskih odpadkov in sicer tako, da bo v ta namen vsaka 

posebej ustanovila svoj poseben sklad, kamor bosta (odslej ločeno) zagotavljali redno plačevanje 

sredstev. Takšen način plačevanja je dodatno pogojen z predhodno odobritvijo programov iz tretjega 

odstavka 10. člena Pogodbe o NEK oziroma s predhodno odobritvijo dejavnosti v zvezi s tem, kar je v 

pristojnosti meddrţavne komisije iz 18. člena Pogodbe o NEK. 

 

Obstoječi reţim financiranja razgradnje in odlaganja radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega goriva 

ureja redno, kontinuirano zbiranje sredstev v celoti in na ta način zagotavlja visoko stopnjo jedrske 

varnosti. Reţim financiranja, ki ga bo ob morebitni uveljavitvi Pogodbe o NEK uvedel njen 11. člen, 

zagotavlja, glede na obstoječi reţim, redno in kontinuirano zbiranje sredstev le do ene polovice ter 

poslabšuje obstoječo stopnjo jedrske varnosti, kar mu očitajo tudi predlagatelji. Zato po moji oceni 

določba 11. člena Pogodbe o NEK ni v skladu s prvim in z drugim odstavkom 72. člena Ustave ter 

sem glede na povedano glasovala proti 2. točki izreka. 

 

Ukrepi, ki ne zagotavljajo rednega, kontinuiranega in celovitega zbiranja sredstev za razgradnjo in za 

odlaganje radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega goriva, so tudi v nasprotju z načelom 

neprenosljivosti bremen za varstvo okolja na bodoče generacije, ki je eno temeljnih načel trajnostnega 

razvoja in kot tako tudi zajeto v 72. členu Ustave. 

 

III. 

 

Čeprav to ni bilo predmet presoje pred Ustavnim sodiščem, se mi vseeno zastavlja vprašanje pravne 

narave 3. člena Zakona o potvrĎivanju ugovora izmeĎu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike 

Slovenije o ureĎenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju 

NEK i zajedničke izjave povodom podpisivanja ugovora izmeĎu Vlade Republike Hrvatske i Vlade 

Republike Slovenije o ureĎenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i 
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razgradnju NEK (Narodne novine, št. 9/02 z dne 23. 7. 2002). Po prvem odstavku 3. člena 

navedenega zakona smejo hrvaški predstavniki v meddrţavni komisiji po 18. členu Pogodbe o NEK 

potrditi program odlaganja radioaktivnih odpadkov in program razgradnje NEK le ob predhodnem 

soglasju hrvaškega sabora; po drugem odstavku 3. člena mora hrvaška delegacija v meddrţavni 

komisiji po 18. členu Pogodbe o NEK zahtevati predhodno soglasje hrvaškega sabora pred odobritvijo 

vseh dejavnosti v zvezi s programom odlaganja radioaktivnih odpadkov in s programom razgradnje 

NEK, če je to potrebno zaradi varstva narave in zdravja ljudi. 

 

Strinjam se z ugotovitvijo v 22. točki Mnenja, da Ustavno sodišče v postopku za izdajo mnenja po 

drugem odstavku 160. člena Ustave presoja mednarodno pogodbo v besedilu, ki je v postopku 

ratifikacije. Morebitni pridrţek katere od sopogodbenic tako načeloma ne more biti predmet presoje 

pred Ustavnim sodiščem (razen če bi ga predloţil predlagatelj v postopku ratifikacije v okviru besedila 

mednarodne pogodbe). To pa ne pomeni, da Ustavno sodišče ne more upoštevati morebitnega 

pridrţka pri razlagi mednarodne pogodbe oziroma njenih posameznih določb. 

 

Pojem pridrţka k mednarodni pogodbi je opredeljen v točki (d) 1. člena DKPMP in pomeni 

enostransko izjavo, ne glede na to, kako je oblikovana ali imenovana, s katero ima drţava ob podpisu, 

ratifikaciji, sprejemu, potrditvi ali ob pristopu k mednarodni pogodbi, namen izključiti ali spremeniti 

pravni učinek posameznih določb te pogodbe pri njihovi uporabi do te drţave. 

 

Menim, da ima 3. člen Zakona o ratifikaciji Pogodbe o NEK, ki ga je sprejel hrvaški sabor, po vsebini 

naravo pridrţka. Spreminja namreč pravni učinek določb, ki se nanašajo na potrjevanje programa 

odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva ter razgradnje NEK in na praktično 

vse neposredne dejavnosti v zvezi s tem[1] na ta način, da hrvaški del meddrţavne komisije po 18. 

členu Pogodbe (in po Prilogi 4) ne more opravljati teh nalog meddrţavne komisije brez predhodnega 

soglasja hrvaškega sabora. S tem je s hrvaške strani in z učinkom le zanjo pristojnost odločanja 

meddrţavne komisije prenesena iz strokovno/tehničnega področja na izključno politično raven, kar ni 

bil prvotni namen sopogodbenic. V petem odstavku 10. člena je namreč predvideno, da program 

razgradnje NEK potrjuje meddrţavna komisija iz 18. člena in odobri upravni organ Republike 

Slovenije, pristojen za jedrsko varnost. Pogodba o NEK torej ne predvideva političnega nadzora 

odlaganja in razgradnje, dopušča edinole potrditev razgradnje s strani pristojnega upravnega organa 

tiste pogodbenice, na ozemlju katere leţi jedrski objekt. Po stališčih mednarodnopravne teorije je 

dajanje pridrţkov k dvostranskim pogodbam, kakršna je Pogodba o NEK, načeloma dopustno, toda v 

praksi drţav razmeroma redko.[2] Zastavlja pa se vprašanje, če tak pridrţek ne vodi k novemu 

predlogu mednarodne pogodbe oziroma njenih posameznih določb in torej k ponovnim pogajanjem.[3] 

Pri mednarodnih pogodbah z omejenim številom pogodbenic, kamor sodijo tudi dvostranske pogodbe 

in torej Pogodba o NEK, morajo pridrţek sprejeti vse sopogodbenice (drugi odstavek 20. člena 

DKPMP). 

 

Ustavno sodišče se tudi ne more spuščati v vprašanje, ali je bila Slovenija kot sopogodbenica ob 

(morebitnem) pisnem obvestilu po diplomatski poti, da je Republika Hrvaška kot pogodbenica izpolnila 

vse notranjepravne pogoje, potrebne za veljavnost pogodbe (4. odstavek 22. člena Pogodbe o NEK, 

Končne določbe), o vsebini določbe 3. člena hrvaškega zakona o ratifikaciji sploh obveščena. 

Mednarodnopravno mora biti namreč pridrţek sporočen sopogodbenicam v pisni obliki po diplomatski 

poti ( prvi odstavek 23. člena DKPMP, Postopek glede pridrţkov). 

 

Povsem se strinjam s sklepno ugotovitvijo Ustavnega sodišča v pogledu tega vprašanja, da bo moral 

Drţavni zbor v postopku ratifikacije presoditi, ali gre pri Pogodbi o NEK še za pogodbo z isto vsebino 

ali ne. 

 

 

        dr. Mirjam Škrk 

 

 

Opombe: 

[1] Teţko si zamišljamo, katere dejavnosti s področja programa odlaganja jedrskih odpadkov in 

razgradnje NEK niso povezane z varstvom narave in z zdravjem ljudi. 
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[2] Na nedavni vprašalnik Komisije za mednarodno pravo o pridrţkih sta Slovenija in Hrvaška 

odgovorili, da ne dajeta rezerv k dvostranskim pogodbam. International Law Commission, Report on 

the work of its fifty-first session (3 May-23 July 1999), General Assembly, Official Records, Fifty-fourth 

Session, Supplement No. 10 (A/54/10), UN, New York, 1999, str. 296 in opomba 474. 

[3] Ibid., str. 292. 

 

 

 

 

 

 

 


