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UVOD 
 
V Pogodbi o Evropski uniji je zapisano: »Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega 
dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih 
pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. Te vrednote so skupne vsem državam 
članicam v družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, 
solidarnost ter enakost žensk in moških.« (Prečiščena različica Pogodbe o EU, 2008) 
 
Vsaka evropska država, ki spoštuje zgoraj zapisane vrednote in si prizadeva za njihovo 
spodbujanje, lahko zaprosi za članstvo v Evropski uniji (v nadaljevanju EU). 
 
21. februarja 2003 je za članstvo v EU uradno zaprosila Republika Hrvaška. Tudi ostale 
države Zahodnega Balkana imajo možnost prihodnjega članstva v EU, kar predstavlja cilj, ki 
ga je potrdil Evropski svet v Solunu junija 2003. 
 
Trenutno imata poleg Hrvaške status države kandidatke še Nekdanja jugoslovanska republika 
Makedonija in Turčija, ostale države Zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, 
Črna gora, Srbija in Kosovo) pa ostajajo morebitne države kandidatke. 
 
Strategija širitve za obdobje 2008-2009 navaja, da bo leto 2009 odločilno za obravnavanje 
izzivov na Zahodnem Balkanu. Približevanje držav članstvu v EU se lahko pospeši, če bodo 
države izpolnile potrebne pogoje. Pričakovano je, da bo Hrvaška do konca leta 2009 vstopila 
v zadnjo fazo pristopnih pogajanj, če bo sprejela vse potrebne pripravljalne ukrepe (Strategija 
širitve in glavni izzivi za obdobje 2008-2009, 2008). 
 
Namen mojega diplomskega dela je preveriti napredek Hrvaške na poti v Evropsko unijo ter 
težave, s katerimi se sooča pri izpolnjevanju kriterijev za članstvo. Zadnji del diplomskega 
dela bom namenila nerešenim bilateralnim težavam med Hrvaško in Slovenijo. 
 
Po kratki predstavitvi Hrvaške v prvem, bom v drugem delu obravnavala hrvaško 
približevanje Uniji. Podala bom pogoje za članstvo ter ugotovila, kako in če jih država 
izpolnjuje. V tretjem delu se bom posvetila trem glavnim problemom, ki krhajo odnose med 
Slovenijo in Hrvaško, to so meja med državama, nerešeno vprašanje hrvaških varčevalcev 
Ljubljanske banke in solastništvo Jedrske elektrarne v Krškem. V sklepu bom povzela 
ugotovitve in moje videnje nadaljnjega razvoja dogodkov. 
 
Diplomsko delo je rezultat vsakodnevnega spremljanja aktualnih dogodkov v različnih 
medijih, od televizije, interneta, dnevnega časopisja, mesečnih strokovnih revij in brošur do 
strokovnih knjig in ostale literature. 
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1 HRVAŠKA 
 
1.1 Kratka zgodovina 
 
Hrvaška je bila do leta 1991 ena izmed republik Socialistične federativne republike 
Jugoslavije (v nadaljevanju SFRJ). Junija 1991 je razglasila neodvisnost in v začetku leta 
1992 dosegla mednarodno priznanje. Resno so o ideji o samostojnosti začeli razmišljati konec 
osemdesetih let 20. stoletja, ko se je začela jugoslovanska kriza in je bilo vse več ljudi 
prepričanih, da sta demokracija in gospodarski napredek mogoča le izven SFRJ. 
 
Prva leta samostojnosti je Hrvaško zaznamovala vojna, ki se je začela leta 1991. Pogojena je 
bila z željo Hrvaške po samostojnosti in je trajala vse do leta 1995, ko se je končala z 
odmevnima vojaškima operacijama »Blisk« in »Nevihta«. Vojna je povzročila padec 
gospodarske aktivnosti ter precejšnjo makroekonomsko nestabilnost. Več kot četrtina ozemlja 
je bilo okupiranega, vlada ni bila sposobna zasnovati in izvajati konsistentne ekonomske 
politike, rezultat je bila tudi hiperinflacija. Država se je znašla v zelo zapletenem političnem 
in gospodarskem položaju. Naraščalo pa je tudi nezadovoljstvo prebivalstva, standard je naglo 
padal, notranja in zunanja politika ter politika na gospodarskem področju so bile neuspešne. 
 
Oktobra 1993 je Hrvaška uvedla tristopenjski stabilizacijski program, sprejela sveženj 
ukrepov in jih dopolnila z izvedbenimi akti. Stabilizacijski program je uravnaval gibanje 
temeljnih gospodarskih parametrov (cene, devizni tečaj, obrestne mere, plače). Državi je s 
finančnimi posojili pomagal tudi Mednarodni denarni sklad. Funkcija sklada je nadzor 
mednarodnega monetarnega sistema in podpora stabilnosti deviznih tečajev med državami 
članicami. Hrvaški je pomagala tudi Svetovna banka, katere naloga je pospeševanje 
ekonomskega razvoja manj razvitih držav. 
 
Prva stopnja stabilizacijskega programa, ki se je nanašala na znižanje inflacije, je bila uspešno 
izvedena. Inflacijska pričakovanja so bila spodnesena, rast cen pa so zajezili z omejevalno 
monetarno politiko. Hrvaška je maja 1994 v okviru naslednje stopnje programa zamenjala 
dotedanjo valuto hrvaški dinar za novo valuto hrvaško kuno, ki tudi sedaj v razmerju do evra 
ohranja stabilen menjalni tečaj. 
 
Stabilizacijski program je vključeval tudi izvajanje strukturnih reform (ki so pogoj dolgoročne 
stabilnosti gospodarstva in zagotavljanja gospodarske rasti), kot so reforma javnih financ, 
pospešeno demonopolizacijo, uravnoteženje proračuna in sanacijo bank. 
 
Po trinajstih letih od konca vojne je Hrvaška s 4,4 milijoni prebivalstva srednje razvita država 
s stabilno demokracijo. Bruto domači proizvod države se je v zadnjih desetih letih podvojil in 
tako znaša okoli 8.500 € na prebivalca. Več kot tretjino celotne države, ki meri 57 tisoč 
kvadratnih kilometrov, prekrivajo gozdovi. Gospodarstvo temelji na lahki industriji in 
storitvenih dejavnostih, med katerimi je najpomembnejši turizem, saj država s stotinami 
otokov in bogato kulturno dediščino privablja številne turiste z vsega sveta. 
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Od leta 2002 je EU-27 glavna trgovinska partnerica Hrvaške. Leta 2007 je izvoz Hrvaške v 
države EU-27 znašal 61 % vsega izvoza, uvoz iz držav EU-27 pa 65 % vsega uvoza v 
Hrvaško (Croatia 2008 progress report, 2008). 
 
1.2 Politični sistem 
 
Prvo desetletje samostojne Hrvaške je zaznamovala politika nacionalistično usmerjene 
Hrvaške demokratične skupnosti (v nadaljevanju HDZ) s predsednikom Franjem Tuđmanom 
(1922-1999). Bil je vodja, na katerega se je med vojno prebivalstvo lahko zaneslo, vendar pa 
je njegova politika privedla do določene mednarodne izolacije države. Močne vezi med 
političnimi in gospodarskimi interesi, korupcija in oviran ekonomski razvoj so bile značilnosti 
tranzicijskega obdobja. 
 
Po Tuđmanovi smrti konec leta 1999 je na oblast prišla koalicija šestih opozicijskih strank, z 
Ivico Račanom (1944-2007) kot premierjem in Stjepanom Mesićem kot predsednikom 
države, ki je na predsedniških volitvah leta 2005 s 66 % volilnih glasov dobil tudi drugi 
mandat. Nova hrvaška vlada je začela pospeševati procese odpiranja gospodarstva (leta 2000 
Hrvaška postane članica Svetovne trgovinske organizacije in nato članica CEFTE) in njenega 
integriranja v evro-atlantske zveze. Končala se je mednarodna izolacija države in zmanjšala 
njena politična rizičnost. 
 
Hrvaški parlament – sabor – je enodomen zakonodajni organ s trenutno 153 poslanci, ki jih 
izvolijo na splošnih volitvah za štiri leta. Na parlamentarnih volitvah novembra 2003 je 
zmagala prenovljena HDZ, njen predsednik Ivo Sanader pa je postal novi premier. Zadnje 
parlamentarne volitve novembra 2007 so dale enake rezultate, vodilna ostaja HDZ in Ivo 
Sanader kot premier. 
 
Prednostna naloga vlade je čim hitrejša priključitev države Evropski uniji in NATU (povabilo 
za članstvo v NATU je Hrvaška prejela v začetku aprila 2008, članica zveze pa je uradno 
postala 1. aprila 2009). 
 
2 HRVAŠKA IN EVROPSKA UNIJA 
 
2.1 Širitev EU 
 
Širitev je eno najmočnejših orodij politike Unije. Je pazljivo načrtovan proces, ki pomaga pri 
preoblikovanju vključenih držav. S krepitvijo stabilnosti in varnosti ter s preprečevanjem 
sporov uresničuje strateške interese EU. Širitev pripomore k večji blaginji, miru, demokraciji, 
spoštovanju človekovih pravic in povezovanju ljudi. Vsi evropski državljani imajo korist od 
sosednjih držav, če imajo te stabilno demokracijo in bogato tržno gospodarstvo. 
 
Evropska unija je odprta za vse evropske države, ki imajo demokratično ureditev, tržno 
gospodarstvo in upravne zmogljivosti za izpolnjevanje pravic in obveznosti, ki jih prinaša in 
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zahteva članstvo. Rast števila članic je že od samega začetka del evropskega povezovanja. 
Unija je uvedla enotni trg in enotno denarno enoto, svoje pristojnosti s področja ekonomske in 
socialne politike pa je razširila še na zunanjo in varnostno politiko. Z vsako širitvijo se je 
obogatila kulturna in jezikovna pestrost, ki je značilna za EU. 
 
Zgodba Evropske unije se je začela leta 1951, ko je šest držav (Belgija, Francija, Italija, 
Luksemburg, Nemčija in Nizozemska) ustanovilo Evropsko skupnost za premog in jeklo, nato 
pa leta 1957 Evropsko gospodarsko skupnost in Evropsko skupnost za atomsko energijo. 
Sledilo je šest širitev. 

Tabela 1: Širitve EU 

Leto širitve Pridružene članice 
1973 Danska, Irska in Združeno kraljestvo 
1981 Grčija 
1986 Portugalska in Španija 
1995 Avstrija, Finska in Švedska 
2004 Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija
2007 Bolgarija in Romunija 

 
Vir: Evropska komisija, 2009. 

 
 

»Širitev leta 2004 s 15 na 25 članic je bila največja v zgodovini Evropske unije. Začela se je s 
padcem komunizma, ki ga je simboliziral padec berlinskega zidu leta 1989. Tako je nastala 
nepričakovana in izjemna priložnost za širitev stabilnosti in blaginje, ki jo uživajo državljani 
EU, na Srednjo in Vzhodno Evropo.« (Širitev, spletni portal Europa - Portal Evropske unije, 
2009) 
 
Danes ima Unija 27 držav članic, skoraj 500 milijonov prebivalcev, je varnejša, uspešnejša, 
močnejša in vplivnejša kot njena predhodnica izpred petdesetih let. Je največje gospodarsko 
območje na svetu, kjer se z večjim notranjim trgom in novimi gospodarskimi priložnostmi 
večata blaginja in konkurenčnost. 
 
Na javno mnenje EU o prihodnji širitvi vpliva dojemanje preteklih širitev. Bistvenega pomena 
je prisluhniti državljanom, se posvetiti njihovim pomislekom in zagotoviti informacije, da 
lahko jasno vidijo koristi in izzive, kajti podpora javnosti je ključnega pomena za širitev. 
Pomembno je, da organi držav članic javnost seznanijo s pomenom, ki ga ima širitev za 
Unijo. 
 
Maja letos smo praznovali petletnico največje širitve iz leta 2004, hkrati pa bo potekala tudi 
dvajseta obletnica padca berlinskega zidu. Evropska komisija naj bi ob tej priložnosti 
predstavila študijo učinka pete širitve na gospodarstvo Unije. 
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Vlade držav članic EU, ki so združene v Evropskem svetu, so se strinjale o širitvi Unije na 
države Jugovzhodne Evrope. EU je sprejela ukrepe za izboljšanje kakovosti širitvenega 
procesa ob upoštevanju izkušenj iz prejšnjih širitev. V začetku je zdaj večji poudarek na 
pravni državi in dobremu vodenju. Sedanji širitveni načrt tako zajema države Zahodnega 
Balkana in Turčijo, ki imajo možnost postati članice EU, ko bodo izpolnile potrebne pogoje. 
Članstvo je namreč pogojeno z zahtevami, ki jih je treba izpolniti. Postopen in skrbno voden 
postopek širitve je koristen za vse vpletene države. 
 
Hitrost približevanja države kandidatke ali morebitne države kandidatke Evropski uniji odraža 
hitrost političnih in gospodarskih reform, pa tudi njeno zmogljivost, da prevzame pravice in 
obveznosti članstva v skladu s köbenhavnskimi merili (Strategija širitve in glavni izzivi za 
obdobje 2008-2009, 2008). 
 
Hitrost širitve pa ni odvisna samo od pripravljenosti držav kandidatk, ampak tudi od Unije 
same. Nove članice je potrebno vključiti v procese in institucije Unije, zato je tudi EU 
podvržena reformam. 
 
Leta 2005 je s padcem evropske ustave nastala kriza. Francoski in nizozemski volivci so na 
referendumu zavrnili evropsko ustavo in tako izkazali strah pred prehitrim sprejemom novih 
članic. Z Lizbonsko pogodbo, ki ni ustava, ampak reformna pogodba, naj bi se kriza končala. 
Lizbonska pogodba bo poenostavila mehanizme odločanja in vodenja v Uniji ter omogočila 
vstop novih članic. Pogodba tudi prvič omogoča članicam, da legalno in formalno končajo 
članstvo v EU. Pogodbo so predstavniki članic podpisali 13. decembra 2007 (Černi, 2007, str. 
2 in 3). 
 
Do danes so pogodbo ratificirali v vseh parlamentih držav članic, spet pa se je zataknilo pri 
Irski, ki je edina, ki se je o pogodbi odločala na referendumu. Proti reformi je glasovalo 53,4 
% volivcev. Drugi referendum naj bi bil razpisan jeseni 2009. Če se bodo irski volivci 
premislili, bo Lizbonska pogodba začela veljati 1. januarja 2010. Do takrat pa bo EU delovala 
po pravilih pogodbe iz Nice, ki za zdaj ostaja zakonska podlaga za delovanje Unije 
(Mašanović, 2008c, str. 3). 
 
Do začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe torej ni možno, da bi Unija sprejela nove članice. 
 
2.2 Pogoji za članstvo v EU 
 
Za članstvo v EU lahko zaprosi vsaka evropska država, ki spoštuje načela svobode, 
demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države. 
 
Pridruževanje EU je dolg in zahteven postopek. Uradni začetek je predložitev prošnje za 
članstvo. Hrvaška je uradno zaprosila za članstvo 21. februarja 2003. Prošnja je po večini 
posledica že dobro razvitih dvostranskih odnosov zadevne države z Unijo. Po veljavni prošnji 
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za članstvo se začnejo ocenjevalni postopki, ki se lahko končajo s povabilom za članstvo. 
Hitrost postopka je odvisna od napredka posamezne države na poti k skupnim ciljem. 
 
Prošnja države, ki se želi pridružiti EU, se predloži Evropskemu svetu. Evropska komisija 
pripravi uradno mnenje o državi prosilki, Svet pa odloči, ali bo prošnjo sprejel. Ko Svet 
soglasno odloči o pogajalskih pooblastilih, se lahko uradno začnejo pogajanja med kandidatko 
in državami članicami. Država prosilka pa mora pred začetkom pogajanj izpolnjevati temeljne 
pogoje, tako imenovana köbenhavnska merila. 
 
V skladu s temi pogoji, ki jih je decembra 1993 opredelil Evropski svet na zasedanju v 
Köbenhavnu, mora država kandidatka imeti (Evropska komisija, 2009): 

• stabilne institucije, ki zagotavljajo demokracijo, pravno državo, spoštovanje 
človekovih pravic in zaščito manjšin (politična merila); 

• delujoče tržno gospodarstvo ter sposobnost spopadanja s pritiski konkurence in 
tržnimi silami, ki delujejo v EU (ekonomska merila); 

• sposobnost prevzema obveznosti članstva, zlasti upoštevanje ciljev politične, 
ekonomske in monetarne unije. 

 
Leta 1995 so na zasedanju Evropskega sveta v Madridu države članice določile, da mora biti 
država kandidatka sposobna izvajati predpise in postopke EU. Pristop države kandidatke 
zahteva tudi prilagoditev njene upravne strukture. Prenos zakonodaje Unije v nacionalno 
zakonodajo je seveda pomemben, še pomembnejše pa je, da država kandidatka z ustreznimi 
upravnimi in pravosodnimi strukturami to zakonodajo učinkovito izvaja in uveljavlja. To je 
eden izmed osnovnih pogojev za medsebojno zaupanje, ki je potrebno za članstvo v Uniji. 
 
Poleg tega mora biti Unija sposobna vključiti nove članice, zagotoviti mora učinkovitost in 
zanesljivost svojih institucij in postopkov odločanja, po širitvi mora biti še naprej sposobna 
razvijati in izvajati skupne politike na vseh področjih, prav tako pa mora biti sposobna še 
naprej financirati svoje politike. 
 
2.3 Izpolnjevanje köbenhavnskih meril 
 
Evropska komisija vsako leto izda poročilo o napredku približevanja za države kandidatke in 
morebitne države kandidatke. Istočasno izda tudi strategijo širitve in glavne izzive za 
prihajajoče obdobje, kjer so navedeni kratki povzetki vseh poročil o napredku za vse zadevne 
države. Zadnje takšno sporočilo Komisije Svetu in Parlamentu je bilo izdano v Bruslju 5. 
novembra 2008, z naslovom Strategija širitve in glavni izzivi za obdobje 2008-2009. 
 
V nadaljevanju je navedeno hrvaško izpolnjevanje köbenhavnskih meril. 
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2.3.1 Politična merila 
 
Hrvaška še naprej izpolnjuje politična merila. Na splošno je bil dosežen napredek, vendar so 
še vedno potrebna nadaljnja trajna prizadevanja na številnih področjih, vključno z reformo 
pravosodja in upravno reformo, bojem proti korupciji, pravicami manjšin in vračanjem 
beguncev. Delno so bile izpolnjene prednostne naloge partnerstva za pristop. 
 
Demokracija in pravna država sta bili dodatno okrepljeni. Tako vlada kot parlament sta še 
naprej dobro delovala. Mogoče so precejšnje dodatne izboljšave v sodstvu, javni upravi in 
boju proti korupciji. Izboljšave na teh področjih so bistvenega pomena pri oblikovanju trdne 
osnove za polno izvajanje pravnega reda Skupnosti. 
 
Dosežen je bil določen napredek glede reforme javne uprave. Vlada je sprejela strategijo 
reforme javne uprave in predlog o reviziji zakona o splošnem upravnem postopku, izvedene 
so bile izboljšave zakona o državni upravi. Okrepila se je zmogljivost osrednjega državnega 
urada za upravo. Sprejete so bile različne pobude v zvezi z e-upravo. Pravna podlaga za 
izgradnjo moderne in profesionalne državne uprave še vedno ni dokončana. Vsi predpisi, ki 
so potrebni za izvajanje zakona o državni upravi, niso bili sprejeti. Ta zakon se ne izvaja 
dosledno v celotni državni upravi. Treba je izvesti revizijo zakonodaje o upravnih postopkih. 
Upravni sistem še vedno ni učinkovit. Slabosti upravljanja človeških virov ostajajo, v državni 
upravi pa je še vedno problem veliko menjavanje zaposlenih in pomanjkanje kvalificiranega 
osebja. Decentralizacija se izvaja s precejšnjimi zamudami. Na splošno so potrebna nadaljnja 
trajna prizadevanja. 
 
Dosežen je bil določen napredek glede reforme pravosodnega sistema. Sprejeta je bila nova 
zakonodaja in junija 2008 je bil odobren spremenjen akcijski načrt, ki obravnava vsa glavna 
vprašanja v zvezi z reformo. Sistem sodne inšpekcije kaže prve rezultate. Počasi postaja viden 
bolj usklajen pristop v postopkih glede vojnih zločinov, saj obstaja večja pripravljenost za 
pregon storilcev, ne glede na njihovo narodnostno pripadnost. Sodni zaostanki ostajajo veliki 
in sodni postopki trajajo predolgo. Racionalizacija sodišč se še ni dejavno začela. Potrebne so 
nadaljnje izboljšave odgovornosti, strokovnosti in usposobljenosti sodstva. Ne izvaja se 
enoten standard kazenske odgovornosti za vojne zločine, ne glede na narodnostno pripadnost. 
Veliko tovrstnih zločinov ni preganjanih. Vprašanje sodb v odsotnosti iz devetdesetih let ni 
bilo primerno obravnavano. Na splošno se reforme v sodstvu nadaljujejo, vendar razmeroma 
počasi. Trenutno hrvaškim državljanom ni vedno zagotovljeno učinkovito sodno varstvo. 
 
Hrvaška je prva kandidatka, pri kateri mora EU obravnavati vprašanja, povezana z vojnimi 
zločini. Generalna sekretarka Amnesty International Irene Khan je med obiskom v Bruslju 
dejala, da na pristopnih pogajanjih ne bi smeli zapreti poglavja pravnega reda o pravosodju, 
dokler Hrvaška ne kaznuje vojnih zločincev (Mašanović, 2008a). 
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Poročevalec Evropskega parlamenta za Hrvaško Hannes Swoboda kar 70 % vseh težav, ki jih 
ima Hrvaška na svoji poti v EU, pripisuje slabemu sodstvu in korupciji (Novice EU, 
Dnevnik.si, 2008). 
 
Na področju boja proti korupciji je bil dosežen določen napredek. Dodatno je bil izboljšan 
pravni okvir in sprejeta sta bila revidirana protikorupcijska strategija ter akcijski načrt. 
Vzpostavljen je nov sistem usklajevanja med ministrstvi za spremljanje prizadevanj proti 
korupciji. Urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu – USKOK – še naprej 
krepi svoje dejavnosti. Vendar pa je korupcija še vedno zelo razširjena. Pri izvajanju 
prizadevanj za boj proti korupciji je še vedno potrebno tesno usklajevanje, treba pa je okrepiti 
učinkovit in nepristranski nadzor ter institucionalno zmogljivost. Policija mora postati 
učinkovitejša v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Skupno število preganjanih 
primerov korupcije se je povečalo, vendar število dejanskih obsodb ostaja nizko. Potrebna so 
nadaljnja prizadevanja za boj proti korupciji na visokih položajih. Doseženega je bilo malo 
napredka pri preprečevanju navzkrižja interesov. Kultura politične odgovornosti je 
pomanjkljiva. 
 
Predpristopna faza približevanja Hrvaške EU je odličen čas, da se država spopade s korupcijo. 
Po analizah Transparency International (svetovna koalicija proti korupciji) je Hrvaška po 
korupciji primerljiva ali celo slabša od nekaterih afriških držav, kar je zelo neobičajno, saj 
Hrvaška velja za relativno razvito državo. Po mnenju hrvaških državljanov so poleg političnih 
strank in parlamenta najbolj skorumpirani del družbe pravosodje, zdravstvo in gospodarstvo. 
Na tem mestu bi rada spomnila na več odmevnih protikorupcijskih akcij. 
 
Prva je akcija Gruntovec, v kateri so razkrinkali nepravilnosti in podkupovanje v zagrebški 
zemljiški knjigi, ki sodi v pravosodni sistem. Vpleteni so uslužbenci zemljiške knjige, 
sodišča, odvetniki in celo državni tožilec (Kajzer, 2007a). 
 
»Zdravstvo je najbolj bolan segment hrvaške družbe, v katerem vlada dolgoletna mešanica 
slabih delovnih razmer, podcenjenost zdravniškega kadra in korupcija,« piše Robert Bajruši o 
aferi Maškarin. Leta 2006 je zaradi kirurgove napake dvajsetletni Miroslav Maškarin ostal 
brez zdrave noge; namesto preproste odstranitve slepega črevesa so mu amputirali nogo 
(Bajruši, 2006, str. 9). 
 
Primer korupcije v zdravstvu predstavlja tudi Ognjen Šimić, predstojnik oddelka za 
kardiokirurgijo v reškem kliničnem centru, ki so ga pacienti poznali pod vzdevkom »mister 
5«. Za 5.000 evrov podkupnine je bolnikom krajšal čakalne dobe za operacije. Zaradi 
osemnajstih prejetih podkupnin je bil avgusta 2008 obsojen na devet let zapora (Kajzer, 
2008a). 
 
Septembra 2008 so policija, USKOK in državno tožilstvo na štirih zagrebških fakultetah 
izvedli obsežno akcijo Indeks. Aretirali so okrog 30 profesorjev, asistentov in drugih 
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uslužbencev zaradi dokazov o jemanju podkupnin za vpise, opravljene izpite in diplome 
(izpiti so »stali« od 400 do 2.000 evrov, vpis pa 9.000 evrov in več) (Kajzer, 2008b). 
 
Junija 2007 se je končala operacija Maestro, ki je pokazala, da je takratni državni sklad za 
privatizacijo (HFP) eden izmed centrov korupcije na Hrvaškem. V operaciji so poleg 
USKOK-a sodelovali še državno tožilstvo, policija in tajne službe. Po skoraj letu dni so 
aretirali osebe, obtožene prodaje državne lastnine pod ceno, prilagajanje natečajev in izdajanje 
zaupnih podatkov na nezakonit način. S tem so si pridobili velike količine denarja in razna 
druga darila (A. M., 2007 in A. M., STA, 2007). 
 
Dosežen je bil določen napredek na področju človekovih pravic in zaščite manjšin. Zaščita 
človekovih pravic je na splošno zagotovljena, vendar ostajajo določeni pomembni izzivi glede 
izvajanja. Potrebna so trajna prizadevanja v zvezi s pravicami manjšin in vračanjem 
beguncev. 
 
Sprejeta sta bila nov zakon o pravni pomoči in zakonodaja o odvetniških tarifah, s katerima 
naj bi se izboljšal dostop do pravnega varstva, ki je bil v preteklem letu oviran zaradi 
omejitev obstoječe zakonodaje in pomanjkljivosti pravosodnega sistema. Sprejeti so bili 
določeni ukrepi za odpravo pomanjkljivosti glede razmer v zaporih. Toda pomanjkanje osebja 
in zmogljivosti v zaporih je še vedno prisotno in treba je izvajati nov sistem pravne pomoči. 
 
Svoboda izražanja, vključno s svobodo in pluralnostjo medijev, je v hrvaški zakonodaji 
zagotovljena in se na splošno spoštuje. Toda obstajajo primeri groženj in napadov na 
novinarje, zlasti tiste, ki se ukvarjajo s primeri korupcije ali organiziranega kriminala. Dva 
novinarja sta bila nedavno umorjena. Gre za novinarja in solastnika tednika Nacional Iva 
Pukanića in njegovega sodelavca Nika Franjića, ki sta bila v središču Zagreba s podtaknjeno 
bombo ubita 23. oktobra lani. Hrvaška policija je v akciji Balkan express razkrila mrežo 
atentatorjev, eden od njih se je izdajal za slovenskega državljana (Kajzer, 2008c in 2008d). 
 
Za Hrvaško se po vseh nedavnih primerih zdi, da je leglo mafije, likvidacij, organiziranega 
kriminala, korupcije, huliganstva (nešteto primerov nasilništva med mladostniki, tudi s 
smrtnim izidom) in ostankov ustaštva. Evropska unija Hrvaški že leta dobronamerno vsiljuje 
odločitev o tem, ali bo postala sodobna evropska pravna država ali pa mala balkanska država 
za velike kriminalce (Kajzer, 2008e, str. 5). 
 
Hrvaški politični vrh je prepričan, da kljub odmevnosti zgoraj omenjenih zločinov hrvaška 
pot v EU ne bo ogrožena, kot tudi ne bo ogrožen ugled države – predvsem turistični – v svetu. 
Hrvaški politiki namreč poudarjajo, da se tovrstne stvari, tudi hujše, dogajajo po vsej Evropi 
(Kajzer, 2008f). 
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Zaradi politik za krepitev pravic žensk in otrok se je še naprej izboljševala ozaveščenost. Toda 
potrebne so nadaljnje izboljšave glede izvajanja. Prav tako je treba pospešiti izvajanje 
ukrepov v zvezi z zaščito pravic otrok. 
 
Ustanovljen je bil urad varuha pravic invalidov in izdelan je bil nacionalni izvedbeni načrt o 
socialni vključenosti za obdobje 2007-2008. Toda potrebna so stalna prizadevanja glede 
socialno ranljivih in invalidnih oseb. Na področju duševnega zdravja politika zagotavljanja 
pomoči preko storitev, ki temeljijo na skupnostih, namesto v institucijah, ni pokazala 
oprijemljivih rezultatov. 
 
Julija 2008 je bil sprejet celovit zakon proti diskriminaciji, ki pomeni pomemben napredek. 
Toda v praksi raven zaščite pred diskriminacijo in njen sodni pregon še nista v skladu s 
standardi EU. V delovanju policije ter institucij zdravstvenega in socialnega sistema so bile 
vidne določene pomanjkljivosti. 
 
Dosežen je bil določen napredek glede manjšin. Sprejeta sta bila akcijski načrt za izvajanje 
ustavnega zakona o narodnostnih manjšinah ter načrt zaposlovanja pripadnikov manjšin v 
državni upravi za leto 2008. Dodatno se je povečalo financiranje manjšin. Romska manjšina 
je bila še naprej deležna pozornosti z izboljšanjem predšolske izobrazbe. Na položaj enega od 
namestnikov predsednika vlade je bila imenovana oseba srbske narodnosti. 
 
Vendar pa se manjšine še naprej srečujejo z veliko težavami. Hrvaška mora spodbujati 
strpnost do srbske manjšine in sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito tistih, ki bi še vedno lahko 
postali žrtve groženj oziroma dejanj diskriminacije, sovražnosti ali nasilja. Manjšine se še 
vedno srečujejo s posebnimi težavami na področju zaposlovanja, tako v smislu nizke 
zastopanosti v državni upravi, sodstvu in policiji, kot glede širšega javnega sektorja. Romska 
manjšina živi v zelo težkih življenjskih razmerah in se srečuje s težavami na področju 
izobraževanja, socialnega in zdravstvenega varstva, nastanitve ter zaposlovanja. Pravne 
določbe in programe je treba odločnejše izvajati in treba je zagotoviti ustrezno spremljanje, 
zlasti na področju zaposlovanja. 
 
Dosežen je bil določen napredek glede vprašanj vračanja beguncev. Sprejet je bil akcijski 
načrt za pospešeno izvajanje programov nastanitve, ki naj bi se zaključili konec leta 2009. 
Sprejete so bile pomembne odločitve, ki odpirajo možnost za priznavanje pravic do 
pokojnine. Nadaljevala se je obnova stanovanjskih objektov. Do zdaj je bil cilj za leto 2007, 
da se v okviru programov nastanitve zagotovi 1.400 stanovanjskih enot od skupno 12.500 
prošenj tistih, ki so imeli v preteklosti najemniško pravico, večinoma izpolnjen. Toda 
izvajanje teh programov ostaja šibko. Na mestnih območjih je bilo rešenih samo 12 % zadev. 
Izvedbeni cilji vlade zaostajajo za načrti, čeprav se je izvajanje v zadnjih mesecih pospešilo. 
Med druge ključne težave, s katerimi se srečujejo povratniki, sodita stalna sovražnost v 
nekaterih krajih in zaposlovanje. Pospešiti je treba prizadevanja za ustvarjanje gospodarskih 
in socialnih razmer, potrebnih za trajnost vračanja beguncev. 
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Kar zadeva regionalna vprašanja in mednarodne obveznosti, se je nadaljevalo sodelovanje z 
Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ). Toda MKSJ ima težave 
z dostopom do nekaterih dokumentov na Hrvaškem, ki jih je treba razrešiti. Na splošno je bilo 
zagotovljeno spoštovanje Daytonskega/Pariškega in Erdutskega sporazuma. Zagotoviti je 
treba nepristranski sodni pregon zadev, ki so bile z MKSJ prenesene v pristojnost Hrvaške, pa 
tudi zadev, ki so bile sprožene v sami državi. 
 
Na področju regionalnega sodelovanja je še naprej viden trajni splošni napredek. Hrvaška je 
še naprej dejavno sodelovala v regionalnih pobudah, vključno z novim Svetom za regionalno 
sodelovanje in CEFTA. Pomemben napredek je bil dosežen, ko je Hrvaška v skladu s 
prejšnjimi zavezami spet prekinila izvajanje zaščitne ekološko-ribolovne cone za plovila EU. 
Dosežen je bil določen napredek glede odprtih vprašanj med Hrvaško in njenimi sosedami. 
Toda potreben je nadaljnji napredek pri iskanju končnih rešitev za razna dvostranska 
vprašanja, ki ostajajo odprta, zlasti v zvezi z mejami. Potrebna so prizadevanja za nadaljnji 
razvoj sodelovanja in dobrih sosedskih odnosov. 
 
Hrvaško-slovenske odnose podrobnejše obravnavam v tretjem delu diplomske naloge. 
 
2.3.2 Gospodarska merila 
 
Hrvaško gospodarstvo je bilo še naprej zelo uspešno. Rast se je upočasnila, saj so se domače 
potrebe začele zmanjševati. Ohranjena je bila makroekonomska stabilnost, toda inflacija se je 
precej dvignila, večinoma zaradi višjih cen energije in hrane. Do zdaj so finančni pretresi le 
rahlo vplivali na hrvaško gospodarstvo, toda višji zunanji primanjkljaji in stopnje dolga so 
povečali občutljivost na zunanje vplive (v obdobju 2003-2007 se je zunanji dolg Hrvaške 
povečal z 20 milijard na 32 milijard evrov). Proces strukturnih reform je bil na splošno 
počasen. Nujno je treba graditi na obstoječem napredku z nadaljnjim izboljšanjem poslovnega 
okolja. 
 
Kar zadeva gospodarska merila, je Hrvaška delujoče tržno gospodarstvo. Država bi morala v 
srednjeročnem obdobju zdržati konkurenčne pritiske in tržne sile znotraj Unije, pod pogojem, 
da bo še naprej odločno izvajala svoj obsežen program reform in tako zmanjšala strukturne 
pomanjkljivosti. 
 
Ohranilo se je politično soglasje o temeljnih načelih tržnega gospodarstva. V vse bolj 
negotovem mednarodnem okolju so bile ohranjene makroekonomske politike, usmerjene v 
stabilnost. Politika stabilnosti menjalnih tečajev je dobro vplivala na državo in prispevala k 
finančni stabilnosti. Konsolidacija proračuna je privedla do nadaljnjega zmanjšanja 
javnofinančnega primanjkljaja, toda obstoj kvazifiskalnih operacij lahko pomeni dodatna 
proračunska tveganja in omaja preglednost proračuna. Gospodarska rast je ostala dobra z 
nekaj rebalansiranja, saj se je potrošnja upočasnila, zasebne naložbe pa dodatno povečale. 
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Trg dela se je izboljšal zaradi visoke rasti zaposlovanja in brezposelnost se je še naprej 
zniževala (leta 2007 je prvič padla pod 10 %). Tehnična in institucionalna zmogljivost na 
področju javnih financ je bila dodatno okrepljena. Dodatni previdnostni ukrepi so privedli do 
močnejše odpornosti na splošno trdnega bančnega sektorja in zmanjšanja makrofinančnih 
tveganj. Hrvaško gospodarstvo je dobro povezano z EU. 
 
Toda gospodarski politiki vlade je občasno primanjkovala jasna srednjeročna usmeritev. 
Načrt strukturne reforme se je počasi razvijal in pogosto je obstajala razlika med 
sprejemanjem strategij politike in njihovim dejanskim izvajanjem. Stiki vlade s centralno 
banko so bili občasno šibki, kar je negativno vplivalo na kakovost usklajevanja politik. Zaradi 
višje inflacije in rastočih zunanjih neravnovesij so prisotna tveganja za makroekonomsko 
stabilnost in potrebna je trdnejša konsolidacija proračuna. V zvezi s povečanjem učinkovitosti 
javne porabe, zlasti v sektorju zdravja, je bil dosežen delni napredek. Socialna poraba je ostala 
visoka in ni bila primerno usmerjena, kar je privedlo do neučinkovitosti. Javne finance se še 
vedno srečujejo s pomanjkanjem na strategiji temelječega proračunskega načrtovanja in 
izvajanja. 
 
Znatne subvencije za podjetja niso bile uporabljene učinkovito za prestrukturiranje in 
privatizacija se je nadaljevala neenakomerno. V zvezi z olajševanjem postopkov registracije 
podjetij je bil dosežen napredek, toda razmah zasebnega sektorja je bil še vedno oviran zaradi 
preobsežnih predpisov in ad-hoc zahtev, kar bi lahko oviralo postopke za vstop na trg in 
izstop z njega. Zelo pomembna ostaja odločnejša krepitev in poglobitev strukturnih reform. 
 
2.3.3 Sposobnost za prevzem obveznosti članstva 
 
Hrvaška je izboljšala svojo sposobnost za prevzem obveznosti članstva. Priprave na izpolnitev 
zahtev EU enakomerno napredujejo in raven usklajenosti s pravili EU je v številnih sektorjih 
visoka. Na večini področij je bil dosežen določen napredek, v glavnem z vidika usklajenosti 
zakonodaje, pa tudi v zvezi s krepitvijo upravne zmogljivosti. V zvezi s številnimi poglavji je 
bil ohranjen dober napredek, dosežen v preteklih letih. Podrobnosti o napredku po 
posameznih poglavjih so navedene v odseku 2.5.3. 
 
2.4 Stabilizacijsko-pridružitveni proces 
 
Evropska unija z vsemi državami Zahodnega Balkana sodeluje v okviru stabilizacijsko-
pridružitvenega procesa (v nadaljevanju SPP), ki se je začel novembra leta 2000 na vrhu EU-
Balkan v Zagrebu. S procesom želi EU države Balkana postopoma približati Uniji. Države, ki 
sodelujejo v tem procesu, že imajo prost dostop do enotnega trga Unije za skoraj vse svoje 
izvozne izdelke, za potrebne reforme pa lahko pridobijo finančna sredstva Unije (program 
CARDS). Proces želi doseči predvsem stabilizacijo, hiter prehod na tržno gospodarstvo, 
spodbujanje regionalnega sodelovanja in možnost vstopa v EU. Državam v regiji pomaga 
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graditi njihove zmogljivosti, da sprejmejo in izvajajo tako evropske, kot tudi svetovne 
standarde. 
 
Najpomembnejši del SSP je stabilizacijsko-pridružitveni sporazum (v nadaljevanju SPS), ki 
pomeni pogodbeno razmerje med EU in posamezno državo Zahodnega Balkana ter 
opredeljuje vzajemne pravice in dolžnosti. V središču SPS-a je spoštovanje osnovnih 
demokratičnih načel in temeljev enotnega trga Unije. Predstavniki EU in Hrvaške so 
stabilizacijsko-pridružitveni sporazum podpisali 29. oktobra 2001, v veljavo pa je stopil 1. 
februarja 2005. 
 
Vsaka država napreduje na osnovi izpolnjevanj svojih obveznosti v okviru SPP-a. Letna 
poročila o napredku ocenjujejo pripravljenost držav Zahodnega Balkana pri približevanju 
Evropski uniji. 
 
Na splošno Hrvaška še naprej spoštuje splošne pogoje stabilizacijsko-pridružitvenega procesa. 
Zdaj večinoma izpolnjuje svoje obveznosti v skladu s stabilizacijsko-pridružitvenim 
sporazumom. V preteklih mesecih je Hrvaška sprejela pomembne ukrepe za izboljšanje 
svojega upravljanja predpristopnih sredstev EU, čeprav bo še vedno morala izkazati 
konkretne rezultate glede izboljšanja svojega upravljanja. Glede na dosedanji splošni 
napredek bi se lahko zaključna faza pristopnih pogajanj s Hrvaško začela do konca leta 2009, 
če bo Hrvaška izpolnjevala vse potrebne pogoje. V skladu s tem je Komisija predlagala 
okvirni časovni načrt za zaključek tehničnih pogajanj, ki ga bo morda treba prilagoditi glede 
na dosežen napredek pri izpolnjevanju pogojev. 
 
Hrvaška mora izkazati precejšnja dodatna prizadevanja za sklenitev dela v zvezi z merili 
uspešnosti, določenimi v pogajalskih poglavjih. Država mora nadaljevati prizadevanja za 
reforme, zlasti na področjih sodstva in javne uprave, boja proti korupciji in organiziranemu 
kriminalu, spodbujanja pravic manjšin, vključno z vračanjem beguncev, nadaljevanjem sojenj 
v zvezi z vojnimi zločini ter dostopom MKSJ do dokumentov. Hrvaška si mora prav tako 
zavzeto prizadevati za prestrukturiranje ladjedelnic. Komisija bo pozorno spremljala 
izpolnjevanje zavez, ki jih je prevzela Hrvaška (Strategija širitve in glavni izzivi za obdobje 
2008-2009, 2008). 
 
2.5 Postopek pridruževanja 
 
»Prošnjo za članstvo lahko predloži vsaka država, ki izpolnjuje merila za pristop. Država, ki 
se želi pridružiti EU, vloži pri Svetu prošnjo za članstvo, Svet pa nato zaprosi Komisijo za 
oceno o zmožnosti prosilke, da izpolni pogoje za pridobitev članstva. Če Komisija poda 
pozitivno mnenje in če se Svet soglasno odloči za pogajalski mandat, se pogajanja med 
kandidatko in vsemi državami članicami uradno začnejo.« (Evropska komisija, 2009) 
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21. februarja 2003 je Hrvaška uradno zaprosila za članstvo v Evropski uniji. Junija istega leta 
je bila na solunskem vrhu EU in Zahodnega Balkana potrjena podpora Unije za evropsko 
perspektivo držav Zahodnega Balkana. Odobrena je bila solunska agenda, ki jo sestavljajo 
ukrepi iz predpristopnega procesa. Agenda je vpeljala spekter novih instrumentov za podporo 
reformnemu procesu v državah Zahodnega Balkana in približevanju Evropski uniji. Najbolj 
vpliven instrument so evropska partnerstva, ki temeljijo na partnerstvu za pristop za države 
kandidatke. Prvi sklop evropskih partnerstev je bil odobren leta 2004. Z določitvijo 
kratkoročnih in srednjeročnih prednostnih nalog, ki jih morajo države izpolniti, evropska 
partnerstva pomagajo zadevnim državam pri njihovih reformah in pripravah na prihodnje 
članstvo. 
 
Aprila leta 2004 je Evropska komisija podala pozitivno mnenje o prošnji Hrvaške za članstvo. 
Junija istega leta Evropski svet Hrvaško razglasi za državo kandidatko, 13. septembra pa Svet 
s Hrvaško sprejme evropsko partnerstvo, kjer so navedene prednostne naloge, ki jih mora 
Hrvaška izpolniti. 
 
2.5.1 Pogajanja 
 
Pristopna pogajanja naj bi se prvotno začela 17. marca 2005, vendar so bila prestavljena 
zaradi neizpolnjevanja obveznosti hrvaške vlade do Mednarodnega sodišča za vojne zločine 
na območju nekdanje Jugoslavije v Haagu. Izročitev generala Anteja Gotovine je bila glavna 
zahteva Evropske unije za začetek pristopnih pogajanj (generala so 7. decembra 2005 aretirali 
na Kanarskih otokih in ga izročili Haagu). Pristopna pogajanja so se kljub vsemu začela 3. 
oktobra 2005. 
 
Evropska unija za vsako državo kandidatko oblikuje pogajalski okvir, ki določa splošne 
smernice za pristopna pogajanja. Z že omenjenimi pristopnimi partnerstvi opredeli tudi 
reforme in spremembe, ki jih mora država kandidatka izvesti, če se hoče pridružiti Uniji. 
 
Udeleženci pogajalskega procesa so države članice na eni in država kandidatka na drugi 
strani. Predstavniki držav članic so ministri oziroma njihovi namestniki (na primer stalni 
predstavniki držav članic), ki se posvetujejo z Evropskim parlamentom in drugimi 
institucijami, če je to potrebno. Država kandidatka imenuje glavnega pogajalca, ki ima svojo 
pogajalsko ekipo. 
 
Osredotočijo se na pogoje ter časovni razpored, po katerem bo država kandidatka sprejela, 
izvajala in uveljavljala veljavne predpise Unije. O teh predpisih (pravni red oziroma acquis) 
se ni mogoče pogajati. Za kandidatko to pomeni, da se mora z EU dogovoriti o tem, kako in 
kdaj bo sprejela ter izvajala predpise in postopke Unije. Za EU to pomeni, da dobi zagotovilo 
vsake posamezne države kandidatke o datumu in začetku veljavnosti uskladitve predpisov 
države z določenim delom evropskega pravnega reda. Pogajanja zajemajo tudi finančne 
ureditve, kot so prispevki nove članice v proračun EU in predvidena finančna sredstva, ki jih 
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bo nova članica prejela od EU ter morebitne prehodne ureditve, ki jih lahko zahtevajo države 
članice ali država kandidatka. 
 
Za namen pristopnih pogajanj je zakonodaja Evropske unije razdeljena na 35 tematsko 
povezanih poglavij. 
 

Tabela 2: Poglavja pravnega reda EU 

 
 1. Prosti pretok blaga 19. Socialna politika in zaposlovanje 
 2. Prosto gibanje delavcev 20. Podjetniška in industrijska politika 
 3. Pravica do ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev 21. Vseevropska omrežja 
 4. Prosti pretok kapitala 22. Regionalna pol. in usklajevanje strukt. instr. 
 5. Javna naročila 23. Sodstvo in temeljne svoboščine 
 6. Pravo gospodarskih družb 24. Pravica, svoboda in varnost 
 7. Pravo intelektualne lastnine 25. Znanost in raziskave 
 8. Politika konkurence 26. Izobraževanje in kultura 
 9. Finančne storitve 27. Okolje 
10. Informacijska družba in mediji 28. Zdravje in varstvo potrošnikov 
11. Kmetijstvo 29. Carinska unija 
12. Varnost živil, veterinarska in fitosanitarna politika 30. Zunanji odnosi 
13. Ribištvo 31. Zunanja, varnostna in obrambna politika 
14. Prometna politika 32. Finančni nadzor 
15. Energetika 33. Finančne in proračunske določbe 
16. Obdavčenje 34. Institucije 
17. Ekonomska in monetarna politika 35. Druga vprašanja 
18. Statistika  
 

Vir: Evropska komisija, 2009. 
 

 
2.5.2 Pregled zakonodaje 
 
Prvi korak pri pogajanjih je tako imenovani »pregled« oziroma screening, ki se je za Hrvaško 
začel 20. oktobra 2005, končal pa v letu dni, 18. oktobra 2006. Screening je analitični pregled 
pravnega reda. Komisija z vsako kandidatko natančno preuči vsako poglavje. Namen 
pregledovanja je razložiti državam kandidatkam pravni sistem in skupaj z njimi prepoznati 
področja, kjer bi lahko naleteli na težave, ki bi jih bilo treba obravnavati. Komisija o pregledu 
vsakega poglavja Svetu predloži poročilo ter priporoči začetek pogajanj o poglavju ali pa 
zahteva, da mora država kandidatka najprej izpolniti nekatere pogoje (»merila uspešnosti« za 
začetek pogajanj). V številnih primerih lahko Komisija priporoči začetek pogajanj in določi 
merila uspešnosti za zaključek pogajanj, če to omogoča ustrezno dobra pripravljenost države 
kandidatke. Priprava obsežne strategije ali akcijskega načrta prilagajanja je primer za merilo 
uspešnosti za začetek pogajanj, medtem ko sta prevzem pomembnega dela zakonodaje in 
evidenca spremljanja njenega izvajanja primera za merilo uspešnosti za zaključek pogajanj. 
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Evropska komisija za vsako poglavje in vsako državo pripravi »poročilo o pregledu«, ki je 
podlaga za začetek dejanskega, tehničnega pogajalskega procesa. Država kandidatka predloži 
svoja pogajalska izhodišča. Komisija predloži Svetu osnutek skupnega stališča, ki ga le-ta 
sprejme in s tem omogoči odprtje poglavja. 
 
Trenutno ima Hrvaška odprtih 22 poglavij (Priloga 1), od tega jih je 7 provizorično že zaprla, 
kar pa ne pomeni, da je o njih vse dorečeno, kajti »nič ni dogovorjeno, dokler ni vse 
dogovorjeno«. 
 
Pogajanja potekajo z vsako državo kandidatko posebej, hitrost pa je odvisna od hitrosti reform 
države in usklajevanja nacionalne zakonodaje s predpisi EU. Pogajanja so zato lahko različno 
dolga, hkraten začetek pogajanj z več državami ne pomeni, da bodo pogajanja z vsemi 
zaključena ob istem času. 
 
Vsaka država kandidatka pripravi akcijski načrt, v katerem navede, kako in kdaj bo svoj 
upravni in pravosodni sistem uskladila z zahtevami za pristop k EU. Prednostne naloge, ki jih 
je treba vključiti, so opredeljene v pristopnih/evropskih partnerstvih, ki jih EU sklene z vsako 
državo kandidatko. Vsaka država kandidatka mora pripraviti nacionalni program za prevzem 
pravnega reda EU. To je zelo natančen dokument, ki vsebuje podrobnosti, časovni razpored in 
stroške izpolnjevanja vsakega prednostnega področja, ki ga je Unija opredelila v pristopnem 
partnerstvu. 
 
Komisija obvešča Svet in Parlament o napredku držav z rednimi poročili. Prav tako spremlja 
izpolnjevanje meril uspešnosti ter napredek pri uporabi zakonodaje EU in spoštovanju zavez. 
Postopek se nadaljuje vse do vstopa države kandidatke v Unijo. Države kandidatke imajo tako 
pri prevzemu odgovornosti članstva dodatne smernice, države članice pa zagotovilo, da nove 
države izpolnjujejo pogoje za pristop. 
 
2.5.3 Usklajevanje hrvaške zakonodaje s pravnim redom EU 
 
V poročilu Strategija širitve in glavni izzivi za obdobje 2008-2009 so navedeni povzetki 
usklajevanja zakonodaje po posameznih poglavjih, ki jih v nadaljevanju tudi navajam. 
 
Pri usklajevanju zakonodaje s pravnim redom Skupnosti na področju prostega pretoka blaga 
je bil dosežen dober napredek. Glede tega poglavja usklajevanje s pravnim redom Skupnosti 
dobro napreduje. Prilagajanje infrastrukture za ugotavljanje skladnosti in dejavnosti za nadzor 
trga ostaja pomemben izziv. Potrebna so znatna prizadevanja za nadaljevanje postopka 
usklajevanja s pravnim redom Skupnosti ter njegovega učinkovitega izvajanja in izvrševanja. 
 
Na področju prostega gibanja delavcev je bil dosežen določen napredek. Dosežena je bila 
zadovoljiva raven pravne usklajenosti. Zakonodaja Hrvaške še ni usklajena s pravili EU o 



 17

dostopu do trga dela. Potrebna so tudi trajna prizadevanja za razvoj potrebne upravne 
zmogljivosti, zlasti za usklajevanje sistemov socialne varnosti. 
 
Kar zadeva pravico do ustanavljanja in svobodo opravljanja storitev, je bil dosežen določen 
napredek, vendar je potrebnega precej dodatnega dela. V zvezi s tem ostaja precej ovir. Na 
splošno je usklajevanje zmerno napredovalo, čeprav so na nekaterih področjih še vedno 
potrebna precejšnja prizadevanja. Potrebna je krepitev s tem povezane upravne zmogljivosti. 
 
Dosežen je bil določen napredek glede prostega pretoka kapitala, v glavnem v zvezi z 
obdelavo vlog državljanov EU za dovoljenje za nakup nepremičnin ter sprejetjem akcijskega 
načrta in nove zakonodaje na področju boja proti pranju denarja. Na splošno je usklajevanje 
zmerno napredovalo, toda potrebna bodo nadaljnja prizadevanja, zlasti glede izvajanja in 
izvrševanja. 
 
Hrvaška bi morala štiri leta po uveljavitvi SPS, torej do 1. februarja 2009, postopoma 
prilagoditi zakonodajo o pravici državljanov EU do nakupa nepremičnin, tako da bodo imeli 
pri nakupu enake pogoje kot hrvaški državljani (Mašanović, 2007). 
 
Dosežen je bil dober napredek na področju javnih naročil, saj je bila vzpostavljena potrebna 
institucionalna ureditev in sprejeta celovita strategija. Potrebno je nadaljnje usklajevanje 
zakonodaje in izboljšanje upravne zmogljivosti. Protikorupcijski ukrepi morajo zajemati 
pravni okvir in njegovo dejansko izvajanje, da se zagotovita večja preglednost in učinkovitost. 
 
Na področju prava družb je bil dosežen določen napredek. Usklajevanje poteka zadovoljivo, 
potrebna pa so trajna prizadevanja za izvedbo nedavno sprejetih sprememb in okrepitev 
upravne zmogljivosti. 
 
Na področju prava intelektualne lastnine je bil dosežen dober napredek. Usklajenost 
zakonodaje je na zelo visoki ravni. Potrebna so nadaljnja prizadevanja za okrepitev upravne 
zmogljivosti za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, da bi povečali ozaveščenost 
zainteresiranih strani ter nadaljevali boj proti piratstvu in ponarejanju. 
 
Dosežen je bil določen napredek glede politike konkurence, zlasti v zvezi z državno pomočjo 
v jeklarskem sektorju ter karto regionalne pomoči in usklajevanjem shem davčne pomoči. 
Potrebna so znatna prizadevanja zlasti glede pomoči ladjedelnicam za prestrukturiranje, kar 
bo treba obravnavati v okviru njihove predvidene privatizacije. 
 
Dosežen je bil dober napredek glede finančnih storitev. Usklajevanje zakonodaje dobro 
napreduje, potrebna pa bo nadaljnja pozornost glede njenega ustreznega izvajanja. Oba 
nadzorna organa morata poglobiti svoja prizadevanja za izboljšanje svojih nadzornih 
dejavnosti in posvetovalnega sodelovanja v sektorju. 
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Precejšen napredek je bil dosežen na področju informacijske družbe in medijev, zlasti glede 
liberalizacije trga elektronskih komunikacij in reforme medijev. Pri tem poglavju je bila 
dosežena dobra raven usklajenosti s pravnim redom Skupnosti, potrebna pa so dodatna 
prizadevanja za ustrezno delovanje trga elektronskih komunikacij. 
 
Napredek na področju kmetijstva in razvoja podeželja je bil zelo neenakomeren. Na področju 
politike kakovosti in ekološkega kmetovanja je stanje že dobro napredovalo. V zvezi z 
razvojem podeželja so bile pridobljene dobre izkušnje v okviru predpristopne pomoči, vendar 
je na tem področju treba izboljšati zmogljivost za absorpcijo sredstev EU. Nujno je treba 
znatno okrepiti prizadevanja v zvezi s plačilno agencijo, Mednarodnim združenjem 
klasifikacijskih zavodov (IACS) in Sistemom identifikacije zemljiških parcel v kmetijstvu 
(LPIS). Sedanji sistem podpore na Hrvaškem v povezavi s proizvodnjo se razlikuje od 
reformirane skupne kmetijske politike. Treba bi bilo začeti usklajevanje podpornega sistema, 
da bi se pripravili na nemoten prehod na skupno kmetijsko politiko. 
 
Dober napredek na splošno je bil dosežen v zvezi z varnostjo hrane ter veterinarsko in 
fitosanitarno politiko, zlasti s sprejetjem izvedbene zakonodaje. Potrebna so dodatna 
prizadevanja zlasti v zvezi z dobrim počutjem živali ter za okrepitev upravne in inšpekcijske 
zmogljivosti. 
 
Hrvaška je dosegla določen uspeh na področju ribištva. Začele so se priprave na področjih 
upravljanja ladjevja, inšpekcije in nadzora, strukturnih ukrepov ter državne pomoči, toda 
vrzeli ostajajo. Hrvaška bo morala pospešiti svoja prizadevanja, da zapolni te vrzeli. 
 
Na področju prometa je bil dosežen napredek. Hrvaška mora še vedno ustanoviti sposoben in 
učinkovit regulativni organ za železnico. Potrebna so dodatna prizadevanja glede izvrševanja 
pravil EU o cestnem prometu, kombiniranem prevozu blaga ter izvajanju zakonodaje EU na 
področju letalstva, vključno z okrepitvijo upravne zmogljivosti. 
 
Na splošno je bil na področju energetike dosežen dober napredek. Toda potrebna so še 
precejšnja prizadevanja, zlasti glede energetske učinkovitosti ter neodvisnosti in krepitve 
regulativnega organa ter v zvezi z upravno zmogljivostjo. 
 
Kar zadeva obdavčenje, je Hrvaška dosegla zelo omejen napredek. Glede usklajevanja 
zakonodaje napredek ni bil dosežen. Čeprav je splošna struktura davčne zakonodaje podobna 
pravnemu redu Skupnosti, so na vseh področjih potrebna znatna prizadevanja. Hrvaška se je s 
Komisijo dogovorila o rešitvi za odpravo diskriminacijskega obdavčenja cigaret. Precejšnja 
prizadevanja so potrebna tudi za okrepitev upravne zmogljivosti, vključno z medsebojno 
povezanostjo informacijskih tehnologij. 
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Na področju ekonomske in monetarne politike je bil dosežen znaten napredek. Splošno 
usklajevanje s pravnim redom Skupnosti na področju ekonomske in monetarne politike je 
dobro napredovalo. 
 
Na področju statistike je bil na splošno dosežen dober napredek. Dosežena je bila zadovoljiva 
raven pravne usklajenosti. Potrebna so prizadevanja, zlasti glede krepitve upravne 
zmogljivosti, kmetijske in makroekonomske ter poslovne statistike. 
 
Dosežen je bil dober napredek v zvezi s socialno politiko in zaposlovanjem. Dosežena je bila 
dobra raven pravne usklajenosti, čeprav ostajajo določene vrzeli. Potrebna so nadaljnja 
prizadevanja za pravočasno okrepitev upravne zmogljivosti pred pristopom, da se zagotovita 
ustrezno izvajanje in izvrševanje. 
 
Hrvaška je dosegla dober napredek na področju podjetniške in industrijske politike, zlasti v 
zvezi s politiko MSP ter industrijsko strategijo in prestrukturiranjem jeklarske industrije. V 
drugih sektorjih, na primer v ladjedelništvu, so potrebna znatna prizadevanja. Na splošno je 
Hrvaška dosegla dobro raven usklajenosti. 
 
Kar zadeva vseevropska omrežja, je Hrvaška dosegla dober napredek in še naprej dejavno 
sodeluje v Prometnem observatoriju za Jugovzhodno Evropo. 
 
Določen napredek je bil dosežen na področju regionalne politike in usklajevanja strukturnih 
instrumentov. Hrvaška si mora še naprej prizadevati za vzpostavitev institucionalne in 
upravne zmogljivosti. Na splošno je Hrvaška pri tem poglavju delno usklajena s pravnim 
redom Skupnosti. 
 
Hrvaška je dosegla določen napredek v zvezi s sodstvom in temeljnimi pravicami. Reforme v 
sodstvu se nadaljujejo, toda razmeroma počasi. Ostajajo precejšnji izzivi. Vzpostavljenih je 
večina orodij za boj proti korupciji, toda glede na obseg problema se ta orodja ne uporabljajo 
dovolj zavzeto. Pravne določbe o temeljnih pravicah so na splošno ustrezne, vendar kljub 
določenemu napredku še vedno obstajajo številni pomembni izzivi v smislu izvajanja. 
 
Hrvaška je dosegla določen napredek na področju pravice, svobode in varnosti, zlasti v zvezi 
z bojem proti prepovedanim drogam in glede trgovine z ljudmi. Toda potrebna so precejšnja 
prizadevanja pri upravljanju zunanjih meja. Potrebni so oprijemljivi rezultati v boju proti 
organiziranemu kriminalu, ki je zaskrbljujoč. Hrvaška mora okrepiti svoja prizadevanja, da bi 
zagotovila potrebno upravno zmogljivost za izvajanje in izvrševanje pravnega reda EU ob 
pristopu. 
 
Na področjih znanosti in raziskav ter izobraževanja in kulture je bil dosežen dober napredek. 
Na splošno je bila dosežena dobra raven usklajenosti, toda še vedno so potrebna določena 
prizadevanja. 
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Na splošno je bil dosežen dober napredek pri poglavju o okolju, zlasti na področjih kakovosti 
zraka, kemikalij in gensko spremenjenih organizmov. Potrebna bodo precejšnja prizadevanja 
v zvezi z vodo, nadzorom in upravljanjem tveganj industrijskega onesnaževanja, klimatskih 
sprememb ter horizontalnih sektorjev. V zvezi z naložbami bodo potrebna precejšnja 
prizadevanja. 
 
Na področju varstva potrošnikov in zdravja je bil dosežen določen napredek. Dosežena je 
dobra raven pravne usklajenosti. Toda potrebna so dodatna prizadevanja na področjih varnosti 
potrošniških proizvodov, vključno s sistemom za opozarjanje RAPEX, ter zdravstvenih 
zahtev Skupnosti glede tobaka ter reproduktivnih tkiv in celic. 
 
Na področju carinske unije je Hrvaška dosegla dober napredek. Še vedno so potrebna 
prizadevanja za nadaljevanje usklajevanja zakonodaje, da bi ustvarili razmere za učinkovito 
izvajanje carinskih pravil in dosegli dodaten napredek v zvezi z medsebojno povezanostjo 
informacijskih tehnologij. 
 
Hrvaška je dosegla nadaljnji napredek na področju zunanjih odnosov. Na tem področju 
usklajevanje dobro poteka. 
 
Hrvaška je še naprej dosegala napredek na področju zunanje, varnostne in obrambne politike. 
Na splošno je Hrvaška dosegla dobro raven usklajenosti, toda mora okrepiti izvajanje in 
izvrševanje nadzora nad orožjem, vključno s preglednostjo z orožjem povezanih podatkov. 
Hrvaška je dosegla določen napredek v zvezi s finančnim nadzorom. Potrebna so stalna 
prizadevanja za vzpostavitev stabilnega in zadovoljivega sistema notranjega nadzora javnih 
financ (PIFC), zlasti v zvezi s sistemom upravljanja za sredstva EU. 
 
Dosežen je bil določen nadaljnji napredek glede finančnih in proračunskih določb, zlasti v 
zvezi z razvojem strukture usklajevanja za lastna sredstva. Na splošno je Hrvaška dosegla 
dobro raven usklajenosti. 
 
2.6 Finančna pomoč 
 
Dolgotrajen proces približevanja Uniji zahteva obilo finančnih sredstev, zato EU državam 
kandidatkam in morebitnim državam kandidatkam zagotavlja predpristopno finančno pomoč. 
Finančna sredstva so namenjena za uvedbo potrebnih političnih, gospodarskih in 
institucionalnih reform v skladu s standardi EU. 
 
Kot je izjavil komisar za širitev Olli Rehn: »Kandidatke niso prepuščene same sebi, kajti 
Komisija jim bo stala ob strani s politično podporo, tehničnimi nasveti in znatno finančno 
pomočjo, kar naj bi jim pomagalo pri uresničevanju reform.« (B. M., 2007) 



 21

Reforme, ki so potrebne za članstvo v EU, naj bi izboljšale življenje državljanov v državah 
prejemnicah sredstev. Pomoč je namenjena politični reformi, predvsem vzpostavitvi institucij, 
krepitvi pravne države, človekovim pravicam, varstvu manjšin in razvoju civilne družbe. 
 
Preden se država pridruži EU, mora imeti delujoče tržno gospodarstvo in sposobnost 
vzdrževanja konkurenčnih pritiskov ter tržnih sil znotraj Evropske unije. Pomoč je zato 
namenjena tudi gospodarski reformi, ki naj bi omogočila gospodarsko rast in boljše možnosti 
za zaposlitev. 
 
Pomoč izboljšuje kakovost življenja v državah kandidatkah, spodbuja regionalno sodelovanje 
in prispeva k trajnostnemu razvoju ter zmanjšanju revščine. 
Sredstva so namenjena srednjeročnim in dolgoročnim družbenim spremembam ter celotnemu 
gospodarstvu. 
 
2.6.1 IPA 
 
Od 1. januarja 2007 se predpristopna pomoč izvaja z enotnim instrumentom - IPA, ki se 
uporablja za države kandidatke in morebitne države kandidatke. IPA (Instrument for Pre-
Accession Assistance) oziroma instrument za predpristopno pomoč ima pet komponent: 

• pomoč pri prehodu in vzpostavljanju institucij, 
• čezmejno sodelovanje (z državami članicami EU in drugimi državami, ki so 

upravičene do predpristopne pomoči); v obdobju 2007-2013 je za sodelovanje med 
Hrvaško in Slovenijo na voljo 16,6 milijona evrov, 

• regionalni razvoj (promet, okolje in gospodarski razvoj), 
• razvoj človeških virov (krepitev človeškega kapitala in boj proti izključenosti), 
• razvoj podeželja 

(Evropska komisija, 2009). 
 
Hrvaška je upravičena do sredstev za vseh pet komponent. 
 
IPA je vso predpristopno pomoč združila v en sam instrument. Uredba Sveta o IPA, sprejeta 
17. julija 2006, nadomešča finančne instrumente iz obdobja 2000-2006: PHARE, ISPA, 
SAPARD, predpristopni instrument za Turčijo in finančni instrument za Zahodni Balkan 
CARDS. 
 
Vsi stari predpristopni ukrepi so zdaj del novega instrumenta predpristopne pomoči. Programi 
pred letom 2007 in projekti pod nekdanjimi instrumenti bodo postopno zaključeni okoli leta 
2010. 
 
Finančna pomoč iz IPA je namenjena pristopu. Ukrepi upoštevajo prednostne naloge, 
opredeljene v evropskem partnerstvu in partnerstvu za pristop za zadevno državo ter v 
strateškem dokumentu o širitvi in poročilih o napredku, ki se vsakoletno objavljajo. 
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Ukrepe spremlja večletni orientacijski finančni okvir, ki zagotavlja informacije o nameri 
Komisije glede okvirnih finančnih sredstev po državi in po komponenti ter povezuje politični 
okvir in proračunski postopek. Revidira se letno, za obdobje treh let. Najnovejši objavljeni 
finančni okvir je za obdobje 2010-2012, na voljo pa so tudi podatki za obdobje 2007-2009. 
 

Tabela 3: Sredstva IPA v milijonih € 

 
Država/Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Hrvaška 141,2 146,0* 151,2 154,2 157,2 160,4 

Opomba*: Vseh sredstev IPA za leto 2008 je okrog 1,4 milijarde € 
Vir: Evropska komisija; Spletni portal Europa. 

 
Na podlagi orientacijskega finančnega okvirja in prednostnih nalog se za vsako državo 
pripravijo dokumenti večletnega orientacijskega načrtovanja, v katerih Komisija predstavi 
posebne cilje in možnosti predpristopne pomoči. Nazadnje objavljeni dokumenti zajemajo 
obdobje 2008-20101. 
 
Strateški načrt o finančni pomoči v obdobju 2008-2010 zajema skoraj 460 milijonov evrov za 
skupne projekte, kamor poleg gospodarskih in socialnih programov sodijo tudi izmenjave 
študentov in učiteljev, podpiranje institucij civilne družbe, spodbujanje upravnih in 
pravosodnih reform, učinkovitejši boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji ter 
zmanjšanje nevarnosti naravnih katastrof (Mašanović, 2008b, str. 8). 
 
Komisija je dala pobudo za usklajevanje podpore IPA s podporo mednarodnih finančnih 
institucij in drugih donatorjev. To povečuje učinek in vpliv pomoči na področju 
gospodarskega in socialnega razvoja. Z Evropsko investicijsko banko, Evropsko banko za 
obnovo in razvoj ter Razvojno banko Sveta Evrope je bil vzpostavljen mehanizem za 
infrastrukturne projekte, konkretno za naložbeni okvir za Zahodni Balkan, ki naj bi bil 
vzpostavljen do leta 2010. 
 
Komisija je v okviru IPA vzpostavila tudi nov finančni mehanizem za spodbujanje razvoja 
civilne družbe in dialoga, katerega podpora za leto 2008 znaša okrog 30 milijonov evrov in je 
usmerjena za krepitev zmogljivosti na lokalni ravni. Komisija je aprila lani organizirala 
obsežno konferenco o razvoju civilne družbe v Jugovzhodni Evropi, s katero so spodbujali 
povezovanje v mreže, izmenjavo najboljših praks in sklepanje partnerstev. Takšne pobude 
spodbujajo spravo med narodi in napredek na poti k članstvu v Evropski uniji. 
 
Na tem mestu bi omenila, da je decembra 2007 Evropska komisija Hrvaški zaradi 
ugotovljenih nepravilnosti zamrznila odobritev pogodb iz nacionalnega programa Phare 2006 
v višini 130 milijonov evrov, sredstva iz IPA pa je zmanjšala za 5 milijonov evrov. Hrvaška je 
                                                 
1 Podatki za Hrvaško so dosegljivi na spletnem naslovu: 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/mipd_croatia_2008_2010_en.pdf. 
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bila opozorjena, da mora nujno izboljšati upravljanje finančne pomoči, ki jo dobiva iz 
bruseljske blagajne (Mašanović, 2008d, str. 9). 
 
2.7 Zaključek pogajanj 
 
»Ko se pogajanja o vseh poglavjih zaključijo v zadovoljstvo vseh strani, se podrobne določbe 
in pogoji vključijo v osnutek pristopne pogodbe, ki navaja vse prehodne določbe in roke, 
podrobnosti finančnih ureditev ter morebitne zaščitne klavzule. Če se s pogodbo strinjajo 
Svet, Komisija in Evropski parlament, jo država kandidatka in predstavniki vseh držav članic 
EU podpišejo, nato pa jo morajo države članice in država kandidatka še ratificirati v skladu s 
svojimi ustavnimi določbami.« (Evropska komisija, 2009) 
 
»Ko je pristopna pogodba podpisana, država kandidatka postane država pristopnica in je do 
pristopa upravičena do nekaterih začasnih posebnih pravic. V tem času lahko izrazi mnenje o 
osnutkih predlogov, sporočil, priporočil ali pobud EU ter ima „status aktivne opazovalke“ v 
organih in agencijah EU, kjer lahko sodeluje v razpravah, nima pa pravice glasovati. Po 
zaključeni ratifikaciji začne pristopna pogodba veljati na predvideni datum in država 
pristopnica postane država članica.« (Evropska komisija, 2009) 
 
Če bo Hrvaška do konca leta 2009 zaključila pristopna pogajanja, bodo v Bruslju potrebovali 
še nekaj mesecev za dokončno oblikovanje pristopne pogodbe, prevode v vse jezike Unije ter 
preverjanje zajetnega dokumenta po pravni in jezikovni strani. Dokument bi bil pripravljen za 
podpis do pomladi 2010, vendar Hrvaška takrat še ne bi bila sprejeta v EU, saj bi bilo treba 
počakati do zaključka ratifikacijskih postopkov v 27 članicah skupnosti in pristopnici. Če bi 
vse potekalo brez težav, bi se kot 28. država članica Hrvaška lahko leta 2011 pridružila EU. 
 
Poročevalec Evropskega parlamenta za Hrvaško Hannes Swoboda je glede zgoraj navedenih 
datumov skeptičen, saj hrvaška vlada slabo izvaja potrebne reforme, predvsem pravosodja. 
Zlasti pomemben pa je tudi boj zoper korupcijo, saj si države Unije ne želijo, da bi poleg 
Bolgarije imeli v EU še eno skorumpirano in neurejeno državo (Kajzer, 2008g). 
 
3 HRVAŠKA IN SLOVENIJA 
 
Slovenija in Hrvaška sta bili prvi državi, ki sta leta 1991 izstopili iz nekdanje skupne države 
SFRJ. Sosedi imata načeloma dobre medsebojne odnose, saj sta večino odprtih vprašanj glede 
nasledstva Jugoslavije in urejanja meddržavnih odnosov uredili. Slovenija, ki je leta 2004 
postala članica EU, se zavzema za čimprejšnji vstop Hrvaške v Unijo, vendar ne s 
popuščanjem pri njihovem pogajalskem procesu. 
Pomembno je poudariti, da so obremenitve v slovensko-hrvaških odnosih predvsem posledica 
razpada skupne države leta 1991. 
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Prvo nerešeno vprašanje je vprašanje dolga Ljubljanske banke (v nadaljevanju LB) hrvaškim 
varčevalcem iz naslova neizplačanih deviznih vlog LB Zagreb. 
 
Hrvaško-slovenske odnose pesti tudi vprašanje Nuklearne elektrarne Krško, saj sta državi 
solastnici le-te. Težave so predvsem pri vprašanju v zvezi s skladiščenjem radioaktivnih 
odpadkov ter stroški razgradnje elektrarne. 
 
Najbolj pereč problem ostaja vprašanje meje, tako kopenske kot morske. Meja med državama 
je 21. decembra 2007 postala tudi zunanja južna meja schengenskega območja, saj je 
Slovenija na ta dan postala članica le-tega. 
 
Hrvaška pa nima težav glede meje samo s Slovenci. Od petih sosed ima težave z vsemi, razen 
z Madžarsko. Eden odmevnejših primerov je most na Pelješac, s katerim bi se Hrvati izognili 
bosanski morski obali. Na tem območju meja še ni določena, obstaja pa verjetnost, da bi 
zgraditev mostu posegla v teritorialno morje BiH. 
 
3.1 Vprašanje varčevalcev Ljubljanske banke 
 
Po osamosvojitvi Slovenije in Hrvaške je ostalo nerešeno vprašanje dolga nekdanje 
Ljubljanske banke okoli 132 tisoč hrvaškim varčevalcem. 
 
Državni zbor je leta 1994 sprejel ustavni zakon o dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo 
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki določa, da se 
na Novo Ljubljansko banko (v nadaljevanju NLB) prenese vse poslovanje ter premoženje na 
računih doma in v tujini, razen obveznosti do tujih bank upnic in Narodne banke Jugoslavije 
(v nadaljevanju NBJ) ter obveznosti iz naslova neizplačanih deviznih vlog varčevalcev iz 
držav nekdanje Socialistične Federativne Republike Jugoslavije (v nadaljevanju SFRJ). Te so 
ostale v »stari« Ljubljanski banki. 
 
Varčevalci trdijo drugače, saj so prepričani, da je NLB nasledila tudi dolgove svoje 
predhodnice. 
 
Slovenska stran vztraja, da sta NLB in LB ločeni entiteti in zanika obveznosti do nekdanjih 
varčevalcev. Za poravnavo teh dolgov naj bi bila odgovorna Banka za mednarodne poravnave 
v Baslu, saj devizne vloge sodijo v področje nasledstva nekdanje SFRJ. 
 
3.1.1 Sporazum o vprašanjih nasledstva 
 
Po razpadu SFRJ se države naslednice zaradi nasilja Jugoslovanske Ljudske Armade (JLA) v 
regiji niso mogle pogajati o Sporazumu o vprašanjih nasledstva. Do leta 1996 ni bilo pri 
pogajanjih nikakršnega uspeha, dokler ni bil na položaj posebnega pogajalca za vprašanja 
nasledstva imenovan sir Arthur Watts. Znan je bil kot klasični pravni mediator oziroma 
posrednik in je državam naslednicam postopoma podajal možnosti za rešitev problema 
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nasledstva. Pogajalske skupine posameznih držav so vodili strokovnjaki na izbranih 
področjih. V tistem času je v Zvezni republiki Jugoslaviji (v nadaljevanju ZRJ) prišlo do 
ključnih političnih sprememb, ki so se začele s študentskim gibanjem OTPOR, in rezultirale s 
padcem tedanjega predsednika Slobodana Miloševića. Oktobra leta 2000 so v ZRJ sledile 
demokratične spremembe, njen odrek tezi, da je edina pravna naslednica SFRJ ter včlanitev 
države v Organizacijo združenih narodov (v nadaljevanju OZN). Zadnji korak v pogajanjih se 
je zgodil 10. aprila 2001, ko je pri Banki za mednarodne poravnave prišlo do dogovora o 
razdelitvi premoženja nekdanje SFRJ. 
 
29. junija 2001 je pet suverenih enakopravnih držav naslednic nekdanje SFRJ (Republika 
Slovenija, Republika Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Zvezna republika Jugoslavija in 
Republika Makedonija) na Dunaju podpisalo Sporazum o vprašanjih nasledstva. S tem so se 
zavezale, da bodo v interesu vseh držav naslednic in njihovih državljanov, interesu stabilnosti 
v regiji ter interesu dobrih meddržavnih odnosov poskušale rešiti vprašanja nasledstva držav, 
ki so nastala po razpadu nekdanje SFRJ. V sporazumu je opredeljena in določena razdelitev 
pravic, obveznosti, premoženja in dolgov nekdanje SFRJ. Potrdili so tudi odločitev o 
razdelitvi sredstev nekdanje SFRJ pri Banki za mednarodne poravnave. V zadnjem odstavku 
preambule je poudarjeno, da so države naslednice pripravljene sodelovati pri reševanju 
nerešenih vprašanj o nasledstvu v skladu z mednarodnim pravom (Sporazum o vprašanjih 
nasledstva, 2001). 
 
Sporazum je bil sklenjen v sedmih izvirnikih, v angleškem jeziku. Vsaka od držav naslednic 
je dobila po en izvod, enega je obdržal Urad visokega predstavnika Sveta za uresničevanje 
miru, zadnjega pa je Visoki predstavnik veleposlanik Wolfgang Petritsch deponiral pri 
generalnem sekretarju OZN. 
 
Vse države naslednice so Sporazum ratificirale, kot zadnja je 3. marca 2004 to storila 
Republika Hrvaška. Sporazum je stopil v veljavo 4. aprila 2004, trideset dni po vložitvi 
petega ratificiranega Sporazuma. 
Sporazum je sestavljen iz preambule, trinajstih členov in dodatka. Neposredno za dodatkom je 
navedenih sedem prilog iz 3. člena o posameznih najpomembnejših vsebinskih vprašanjih 
nasledstva po nekdanji SFRJ. Priloge so označene s črkami od A do G. 
 

- Priloga A: Premično in nepremično premoženje 
- Priloga B: Premoženje diplomatskih in konzularnih predstavništev 
- Priloga C: Finančna sredstva in obveznosti (razen tistih, ki so obravnavani v 

dodatku sporazuma) 
- Priloga D: Arhivi 
- Priloga E: Pokojnine 
- Priloga F: Druge pravice, pravne koristi in finančne obveznosti 
- Priloga G: Zasebno premoženje in pridobljene pravice 

(Sporazum o vprašanjih nasledstva, 2001) 
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Za obravnavano temo sta pomembni prilogi A in C. 
 
V prilogi A je določeno, da premoženje, ki je bilo na ozemlju SFRJ, preide na državo 
naslednico, na ozemlju katere se to premoženje nahaja na dan, ko je država razglasila 
neodvisnost. Temu pravimo teritorialno načelo. 
 
V prilogi C je pomemben 7. člen, ki govori o tem, da se o prevzemu jamstev SFRJ ali NBJ za 
devizne hranilne vloge v poslovni banki in kateri koli njeni podružnici v kateri koli državi 
naslednici pred dnem njene razglasitve neodvisnosti nemudoma začnejo pogajanja, pri čemer 
je zlasti treba upoštevati zaščito deviznih hranilnih vlog posameznikov. Ta pogajanja naj bi 
potekala pod pokroviteljstvom Banke za mednarodne poravnave. 
 
3.1.2 Zgodba LB 
 
Ljubljanska banka je bila ustanovljena v šestdesetih letih 20. stoletja in je dokaj hitro 
vzpostavila izredno razvejano mrežo po vsej Jugoslaviji. Ena prvih lokacij izven Slovenije je 
bila v Zagrebu. Tamkajšnja LB je dokaj kmalu postala samostojna banka s poslovalnicami po 
vsej republiki, še zlasti velik ugled si je pridobila med deviznimi varčevalci, predvsem 
»gastarbajterji« iz Nemčije in Švice. Leta 1989 so se morale banke na podlagi novega 
bančnega zakona preoblikovati v delniške družbe. Takrat se je ljubljansko vodstvo LB 
odločilo, da LB Zagreb vključi v slovenski sistem LB. Težave so nastale takoj po začetku 
razpadanja Jugoslavije. 
 
Denar varčevalcev iz zagrebške LB je večinoma končal v hrvaškem gospodarstvu ali med 
prebivalstvom. Varčevalci so LB vplačali devize, LB je devize pošiljala v NBJ v Beograd (tja 
so se stekale vse devize), ta pa je hrvaškim podjetjem in varčevalcem odobrila brezobrestna 
dinarska posojila. Ko se je začela Slovenija osamosvajati, jo je NBJ izločila iz dinarskega in 
deviznega sistema razpadajoče skupne države. S tem je LB, tudi v Zagrebu, ostala brez 
dinarjev. Varčevalci, tudi na Hrvaškem, pa so ostali brez deviz. LB se je znašla v velikih 
težavah (Pirc, 2006). 
 
Leta 1991 so hrvaške oblasti onemogočile poslovanje podružnice LB v Zagrebu in zaprle 
račune ter zavrnile ponudbo Slovenije, da bi banka obratovala še naprej. Tako nima možnosti, 
da bi izterjala naložbe in vsaj delno poplačala varčevalce (Žerdin, 2003). 
 
Hrvaška bi morala omogočiti izplačilo terjatev, ki jih ima LB do hrvaških podjetij. Po 
podatkih LB ima LB Zagreb do pravnih oseb na Hrvaškem dvakrat več terjatev, kot znaša 
njen dolg varčevalcem, in je pripravljena dolg vrniti, če bi poplačali njene terjatve (STA & N. 
D. & B. S., 2008). 
 
Celotne terjatve do pravnih oseb znašajo okrog 404 milijone evrov, pred hrvaškimi sodišči pa 
zoper dolžnike teče okrog 50 postopkov (Weiss & Todorovski, 2007). 
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Varčevalci LB Zagreb se lahko poplačajo na Hrvaškem preko rednih postopkov na hrvaških 
sodiščih in iz premoženja LB na Hrvaškem, kar se je v preteklosti tudi že zgodilo. Takšno 
mnenje je podalo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, ki je po 
desetletnem procesu v primeru »Kovačić in drugi proti Sloveniji« lani dokončno zavrglo 
tožbo treh hrvaških varčevalcev nekdanje LB. 
 
Omenjeni varčevalci so leta 1997 in 1998 Slovenijo ločeno tožili zaradi kršitve Evropske 
konvencije o človekovih pravicah glede pravice do premoženja in zaradi diskriminacije na 
podlagi narodnosti, ker niso imeli možnosti dviga svojih deviznih prihrankov. Marca 2001 so 
tožbe združili, pridružila se je še Republika Hrvaška, ki je pričakovala precedenčno sodbo za 
vseh 132 tisoč varčevalcev, ki terjajo 172 milijonov evrov z obrestmi. Sodišče je tožbo 
zavrglo 6. novembra 2006. Dva izmed tožnikov (in še 31 drugih) sta bila namreč že v celoti 
poplačana leta 2005 iz sredstev, pridobljenih s prodajo nepremičnine nekdanje LB v Osijeku, 
tretja tožnica pa še ni izčrpala pravnih sredstev na Hrvaškem (STA & N. D. & B. S., 2008 in 
STA, 2007b ter Weiss & Todorovski, 2007). 
 
Predstavnik tožnikov, odvetnik Milivoj Žugić, je februarja 2007 zahteval presojo novembrske 
razsodbe. Proces se je nadaljeval do 3. oktobra 2008, ko je Veliki senat sodišča tožbo 
dokončno zavrgel. Sodišče je v sodbi poudarilo, da se mora vprašanje kompenzacije rešiti z 
dogovorom med državami naslednicami v okviru mednarodnega prava. 
 
Slovenski pogajalci zagovarjajo teritorialno načelo. Slovenija je po tem načelu prevzela 
jamstva za stare devizne vloge na ozemlju Slovenije in pričakuje, da bo enako ravnala tudi 
Hrvaška (C. R., 2007). 
 
Na Hrvaškem so del dolga varčevalcem poplačali s sredstvi iz prodaje premoženja zagrebške 
LB, pri čemer so si teritorialno načelo razlagali zelo patriotsko, izplačila so dobili le 
varčevalci s hrvaškim državljanstvom, ne pa tudi ostali z državljanstvi nekdanjih republik 
skupne države (Pirc, 2006). 
 
Nerešeno vprašanje varčevalcev močno vpliva na zaupanje v NLB na Hrvaškem. Finančne 
oblasti v tej državi so banki zaradi dolgov njene predhodnice preprečile prevzem tamkajšnje 
družbe Optima Leasing Zagreb. Hrvaška agencija za nadzor finančnih storitev je odločila, da 
je porušeno zaupanje potrošnikov v vse finančne družbe, povezane z NLB, zato soglasja za 
prevzem ni želela dati. 
 
Zgodba varčevalcev in o več kot 170 milijonov evrov težkem dolgu se bo nadaljevala tako na 
hrvaških kot tudi drugih sodiščih. Močno pa bo vplivala tudi na približevanje Hrvaške 
Evropski uniji. 
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3.2 Nuklearna elektrarna Krško 
 
Nuklearna elektrarne Krško (v nadaljevanju NEK) komercialno obratuje že več kot 20 let. V 
tem obdobju je izpolnila temeljna pričakovanja in usmeritve glede varnosti in stabilnosti 
obratovanja, konkurenčnosti proizvodnje v primerjavi z ostalimi viri in sprejemljivosti v 
javnosti. Danes se po standardnih merilih jedrske varnosti in stabilnosti obratovanja uvršča v 
zgornjo četrtino obratujočih jedrskih elektrarn na svetu (NEK, 2009). 
 
NEK letno proizvede nad 5 milijard kWh (kilovatnih ur) električne energije, kar predstavlja 
približno 40 % skupne proizvedene električne energije v Sloveniji. Elektrarna je priključena 
na 400-kilovatno omrežje za napajanje potrošnih središč v Sloveniji in na Hrvaškem. 
 
3.2.1 Zgodovina 
 
»Prve raziskave na Krškem polju, ko je to območje postalo možna lokacija za jedrsko 
elektrarno, je izvedla delovna skupina Poslovnega združenja energetike Slovenije v letih od 
1964 do 1969. Investitorja prve jedrske elektrarne sta bila Savske elektrarne Ljubljana in 
Elektroprivreda Zagreb, ki sta z investicijsko skupino izvedla pripravljalna dela, razpis in 
izbrala najugodnejšega ponudnika.« (NEK, 2009) 
 
Oktobra 1970 sta predsednik Skupščine SR Slovenije Stane Kavčič in predsednik sabora 
Hrvaške Dragutin Haramija podpisala sporazum o gradnji nuklearne elektrarne. 
 
»Avgusta 1974 sta investitorja sklenila pogodbo o dobavi opreme in graditvi jedrske 
elektrarne moči 632 MW z ameriškim podjetjem Westinghouse Electric Corporation, 
projektant je bilo podjetje Gilbert Associates Inc., izvajalca del na gradbišču sta bila domači 
podjetji Gradis in Hidroelektra, montažo pa sta izvajala Hidromontaža in Đuro Đaković.« 
(NEK, 2009) 
 
1. decembra 1974 je bil položen temeljni kamen za Nuklearno elektrarno Krško. Februarja 
1975 so začeli z izkopom in gradbenimi deli. Februarja 1982 je bila prvič dosežena 100-
odstotna moč elektrarne. Januarja 1984 je NEK pridobila dovoljenje za redno obratovanje. 
 
NEK deluje že več kot 20 let in jih ima še veliko pred seboj, saj je projektirana za 40-letno 
obratovanje (do leta 2023). V letih delovanja je bila podvržena mnogim družbenim 
spremembam in tehnološkemu razvoju. 
 
3.2.2 Upravljanje 
 
»Nuklearna elektrarna Krško je v skladu s Pogodbo med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v 
Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo ter Družbeno pogodbo, ki 
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sta bili uveljavljeni 11. marca 2003, organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo.« 
(NEK, 2009) 
 
»Osnovni kapital NEK d. o. o. je razdeljen na dva enaka poslovna deleža v lasti družbenikov 
GEN energija d. o. o., Ljubljana in Hrvatske elektroprivrede d. d., Zagreb. NEK proizvaja in 
dobavlja električno energijo izključno v korist družbenikoma, ki imata pravico in obveznost 
prevzema 50 % skupne razpoložljive moči in električne energije na pragu NEK.« (NEK, 
2009) 

Slika 1: Sestava NEK d. o. o. 

 

Vir: NEK, 2009. 

 
»Uprava vodi poslovanje družbe in določa poslovno politiko za zagotavljanje varnega in 
zanesljivega obratovanja, konkurenčnosti proizvodnje ter družbene sprejemljivosti. Sestava 
uprave je zasnovana na paritetni osnovi glede na enaka lastniška deleža obeh družbenikov. 
Odločitve uprave se načeloma sprejemajo s soglasjem. Uprava je dvočlanska – predsednika 
predlaga slovenski družbenik, člana pa hrvaški družbenik.« (NEK, 2009) 
 
3.2.3 Vprašanje razgradnje in odlagališča 
 
S podpisom meddržavne pogodbe sta se solastnici NEK zavezali, da bosta do leta 2020 zbrali 
350 milijonov evrov za razgradnjo elektrarne, in sicer vsaka država polovico zneska. 
 
Slovenija je imela konec leta 2007 v svojem skladu za razgradnjo elektrarne in odlaganje 
radioaktivnih odpadkov 145,7 milijonov evrov, medtem ko je Hrvaška takrat svoj sklad šele 
ustanovila, čeprav bi to morala storiti do marca 2004. Hrvaška je sklad ustanovila ob pritiskih 
Evropske unije, saj naj bi to vplivalo na pogajanja pri pogajalskem poglavju o energetiki 
(Zore, 2008a). 
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Hrvaška je domnevno pred ustanovitvijo sklada denar za razgradnjo zbirala na posebnem 
računu v državnem proračunu, kar pa ni v skladu z meddržavno pogodbo, saj bi moral biti 
sklad ločen od proračuna (Košir, 2007). 
 
Na osmem sestanku meddržavne komisije za NEK, ki je potekal 3. septembra 2008 v Krškem, 
je hrvaški minister za gospodarstvo, delo in podjetništvo Damir Polančec zagotovil, da je na 
računu hrvaškega sklada več kot 49 milijonov evrov in da bo do konca leta 2010 v sklad 
vplačano vse, kar je bilo v preteklosti zamujenega. Slovenija je imela takrat v skladu že več 
kot 151 milijonov evrov (Zore, 2008b, str. 1 in 12). 
 
V kompleksu elektrarne vsakoletno začasno uskladiščijo 30 kubičnih metrov nizko- in 
srednjeradioaktivnih odpadkov. Zdajšnje zmogljivosti zadoščajo do konca leta 2013, ko bi 
moralo biti zgrajeno novo odlagališče. Slovenija že pospešeno išče lokacijo. 
 
Hrvaška lahko svoj delež odpadkov do leta 2025 skladišči v elektrarni. Kam se bodo odpadki 
odlagali potem, bo več znano do konca leta 2009, ko bodo strokovnjaki izdelali revizijo 
programa razgradnje elektrarne. Hrvaški del odpadkov bi lahko ostal v Sloveniji ali bil 
prepeljan na Hrvaško oziroma v kakšno tretjo državo (Zore, 2008a in 2008b, str. 1 in 12). 
 
Prostorski načrt za odlagališče predvideva gradnjo podzemnih silosov vzhodno od NEK. Za 
slovenske potrebe bi zadostovala dva silosa, v načrtih pa so zarisani štirje, kar bi zadostovalo 
tudi za hrvaški del odpadkov. V tem primeru bi si državi morali deliti stroške izgradnje 
odlagališča v enakem razmerju (Zore, 2008a). 
 
Nerešeno vprašanje ostaja zahtevek HEP za plačilo 35 milijonov evrov nadomestila zaradi 
nedobavljene električne energije iz NEK v letih 2002 in 2003. To težavo državi rešujeta z 
arbitražo pred sodiščem v Washingtonu (Hočevar & Bezjak, 2007, str. 1 in 3). 
 
3.3 Vprašanje meje 
 
Meja med republikama Slovenijo in Hrvaško v letih od 1945 do 1991 nikoli ni bila določena s 
pogodbo o meji, ki bi jo potrdila najvišja republiška ali državna jugoslovanska oblast. 
Določitev meje je zato predmet pogajanj med državama. 
 
Na slovensko-hrvaški meji obstaja 8 kritičnih točk (Priloga 2). Prva je Piranski zaliv in 
slovenski zaselki na južnem delu Dragonje. Druga je Tomšičeva parcela pod Snežnikom. 
Tretja so Sekuliči v Beli krajini, četrta Trdinov vrh, peta je območje severno od Bregane. 
Šesta kritična točka je na območju Štrigove z okolico, sedma je levi breg Mure in osma 
območje pri tromeji Slovenija-Hrvaška-Madžarska. Več o njih je razloženo v razdelku 3.3.2. 
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3.3.1 Zgodovina meje 
 
Celotno besedilo v tem razdelku je vzeto iz spremnega besedila objavljenega zemljevida 
»Slovensko-hrvaška meja in meje občin v Sloveniji, politična karta, problematika slovensko-
hrvaške meje«, ki ga je izdal 25. junij, zavod za varovanje narodne dediščine, s pomočjo 
Geodetskega inštituta Slovenije. 
 
Istra je bila za časa Napoleona vključena v Ilirske province s sedežem v Ljubljani, po letu 
1814 pa v deželo Primorje, ki ji je avstrijska krona priznavala slovenski značaj. Vključevala je 
Goriško, Trst, celotno Istro s Kvarnerskimi otoki in Reko (slednjo do leta 1822). 
 
Istra nikoli v zgodovini do leta 1945 ni bila v sklopu upravnih ali državnih tvorb, kjer so 
prevladovali Hrvati. Velika izguba slovenskega nacionalnega ozemlja je sledila po koncu 2. 
svetovne vojne, ko je Istra prišla pod Hrvaško v tedanji Federativni ljudski republiki 
Jugoslaviji (v nadaljevanju FLRJ). 
 
Leta 1947 je bilo s Pariško mirovno pogodbo ustanovljeno Svobodno tržaško ozemlje (v 
nadaljevanju STO). Slovenci smo dobili dostop na odprto morje od Timave do Mirne. V Coni 
B STO je bilo ustanovljeno Istrsko okrožje s sedežem v Kopru, ki je segalo do reke Mirne. 
Sestavljala sta ga okraja Koper in Buje. Občina Piran je obsegala tudi Kaštel in Savudrijo. 
 
Od leta 1947 do leta 1954 so potekala pogajanja za slovensko morje in pristanišče (Priloga 3). 
 
Ustavni zakon o temeljih družbene in politične ureditve in o organih ljudske oblasti Ljudske 
republike Slovenije (v nadaljevanju LRS) iz leta 1953 je v 15. členu določal, da je ozemlje 
LRS sestavni del ozemlja FLRJ in njenega enotnega državnega, gospodarskega in carinskega 
območja. V 6. točki 21. člena je določal, da Slovenija sklepa dogovore z Ljudsko republiko 
Hrvaško (v nadaljevanju LRH) o teritorialnih spremembah med LRS in LRH, sklenjene 
dogovore pa mora potrditi Zvezna Ljudska skupščina. 
 
5. oktobra 1954 je bil sklenjen sporazum (Londonski memorandum), zajet v memorandumu o 
soglasju med vladami FLRJ, Republike Italije, ZDA in Združene kraljevine o STO. Cona A 
STO je pripadla Italiji, Cona B pa Jugoslaviji (Priloga 4). Slovenci, ki so živeli v Trstu in 
njegovi okolici, so tako prišli pod Italijo. 
 
Od leta 1952 do leta 1954 se je občina Piran, ki je od druge polovice 13. stoletja vključevala 
tudi severno polovico savudrijskega polotoka, zmanjšala za Kaštel in Savudrijo. Piranska 
občina in krajani so večkrat zaman zahtevali, da se obseg občine vrne v prvotno občinsko 
sestavo. 
Leta 1962 je bila sprejeta republiška uredba, ki je določala zavarovano območje za ribolov 
med skladiščem soli v Portorožu in kamnolomom v lasti podjetja Slovenijaceste v Kanegri. 
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Leta 1975 so bili sprejeti Osimski sporazumi. Slovenska policija je nadzirala ves Piranski 
zaliv. 
 
Leta 1987 je bil sprejet predpis o Ribolovnem rezervatu, ki se je raztezal od skladišča soli 
Monfort v Portorožu do opuščenega kamnoloma v Kanegri. 
 
Do osamosvojitve Slovenije dne 25. junija 1991 je bilo 113 ha ozemlja južno od Dragonje, 
kjer so zaselki Mlini, Bužini in Škodelin, ves čas po 2. svetovni vojni pod slovensko 
pristojnostjo. 
 
Po letu 1991 so se vrstile številne kršitve. Hrvaška je leta 1993 v Bujah nastavila novo 
zemljiško knjigo za 113 ha zemljišč na levem bregu Dragonje. Za ta zemljišča, ki so v 
katastrski občini (k.o.) Sečovlje, vodi že stoletja edino veljavno zemljiško knjigo okrajno 
sodišče v Piranu. V potvorjeno zemljiško knjigo hrvaška uprava vpisuje protipravno prodajo 
parcel v lasti Slovenije, s katerimi upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije. 
 
Hrvati so v Piranskem zalivu postavili školjčišče, napadali slovenske ribiče, jih izrinili iz 
polovice zaliva, Piranski zaliv pa poimenovali Savudrijska vala. Enostransko so proglašali 
predpise o izkoriščenju morja, zaselkom na levem bregu Dragonje so priklopili telefonske 
priključke na hrvaško omrežje in postavili cestne ovire na dovozni poti do slovenskih hiš. 
Zasedli so Tomšičevo parcelo, prilaščajo si Trdinov vrh, samovoljno so zgradili most čez 
Muro, kjer meja še ni določena, in zasegli levi breg Mure pri Hotizi (Priloga 5). 
 
Leta 2001 je bil v pripravi tako imenovani sporazum Drnovšek-Račan, ki bi bil v primeru 
sprejetja v škodo Sloveniji (Priloga 6). Izven države bi pustili prebivalce treh zaselkov na 
ozemlju južno od Dragonje in del Piranskega zaliva, ki je bil v celoti vedno slovenski, 
Slovenija pa bi se odrekla tudi neomejenemu teritorialnemu dostopu na odprto morje. 
Namesto tega je bil predviden tako imenovani »dimnik«. S pristankom na sporazum bi se 
Slovenija odrekla svojemu epikontinentalnemu pasu ter ekološki in ribolovni coni v 
Jadranskem morju. 
 
Leta 2004 je bila sprejeta Koalicijska pogodba, ki vsebuje nov začetek pogajanj s Hrvaško in 
vzpostavitev stanja na dan 25. junij 1991. Iz vsebine pogodbe izhaja jasno stališče, da 
prebivalci južno od Dragonje živijo v Sloveniji, da je Piranski zaliv slovenski in da mora 
država ohraniti neomejen dostop na odprto morje. 
 
V izogib raznim incidentom, ki so bili pogosti predvsem med ribiči v Piranskem zalivu, sta 
ministra za zunanje zadeve obeh držav 10. junija 2005 na Brionih podpisala skupno izjavo o 
izogibanju incidentom. To je le še en dokument v vrsti sporazumov, s katerima se državi 
skušata izogniti morebitnim napetostim, dokler se vprašanje meje ne reši. 
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3.3.2 Kritična področja 
 
Leta 2006 je Projektna skupina za mejo s Hrvaško, ki deluje v okviru Ministrstva za zunanje 
zadeve RS, izdala Belo knjigo o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Knjiga 
predstavlja gradivo o razmerjih in razmerah med obema državama pred in v letu 1991. 
Obravnava 5 kritičnih mejnih področij ter slovenska in hrvaška stališča do njih. 
 
Meja na morju in Piranski zaliv 
 
Slovenija je po osamosvojitvi ohranila teritorialni izhod na odprto morje, ker ga je imela tudi 
v skupni državi pred letom 1991. 
 
Glede na načelo celovitosti Piranskega zaliva le-ta v celoti pripada Sloveniji in je bil do 
osamosvojitve v celoti pod nadzorom slovenske policije. Piranski zaliv ima status notranjega 
morja, zato ga ni mogoče razdeliti po sredini, kot bi se lahko zgodilo v primeru, če bi imel 
status teritorialnega morja (15. člen Konvencije ZN o pomorskem mednarodnem pravu). 
 
Maja 2007 je hrvaško ministrstvo za kmetijstvo v hrvaškem uradnem listu (Narodne novine) 
objavilo načrt spremljanja kakovosti morja na območju školjčišč v Jadranu. Načrtu so bili 
priloženi zemljevidi, kjer zarisana meja med državama poteka po sredini Piranskega zaliva in 
s tem predvideva hrvaško jurisdikcijo nad polovico zaliva. Slovenija je na zemljevid 
odgovorila z diplomatsko noto, saj le-ta prejudicira mejo (STA, 2007a). 
 
Hrvaški sabor je 3. oktobra 2003 razglasil ekološko-ribolovno cono (v nadaljevanju ERC). 4. 
junija 2004 so podpisali tristranski zapisnik, da Hrvaška ERC ne bo uveljavila za Slovenijo in 
Italijo. 16. decembra 2006 je sabor sklenil, da bo ERC polno uveljavljen najpozneje do 1. 
januarja 2008, kljub zavezi, da ERC ne bo veljala za države članice EU (Todorovski, 2007a, 
str. 2 in 3). 
 
Komisar za širitev Olli Rehn je Hrvaško opozoril, da bi uveljavitev ERC za članice EU 
pomenila veliko težavo za Hrvaško pri približevanju Uniji. Hrvaška stran je bila mnenja, da 
ne potrebuje dovoljenja EU za polno uveljavitev ERC, ker ekološki del gospodarske cone v 
ERC ni del acquisa (pravnega reda Unije) in zato ni del pogajanj z Brusljem. Dodali so še, da 
sta tudi Slovenija in Italija razglasili svoji zaščiteni ekološki coni (Slovenija 25. oktobra 2005, 
Italija pa 30. januarja 2006) brez dogovora s Hrvaško (Z. R. & STA, 2007 in Todorovski, 
2007a, str. 2 in 3). 
 
Hrvaška je 1. januarja 2008 razglasila ERC, ki je veljala tudi za države EU. Razglasila jo je 
kljub opozorilom Evropske komisije, naj se izogiba enostranskih potez v zvezi z ERC, saj je 
bil to eden izmed pomembnih pogojev, da je Hrvaška dobila status kandidatke za vstop v 
Unijo (Potočnik, 2007a). 
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Zaščitna ekološko-ribolovna cona je segala do sredinske črte v Jadranskem morju in skupaj z 
epikontinentalnim pasom merila več kot 25 tisoč kvadratnih metrov. Nadzorovala naj bi jo 
obalna straža. V ERC bi imela Hrvaška suvereno pravico do raziskovanja, izkoriščanja, 
ohranjanja in gospodarjenja z živimi naravnimi bogastvi. V njej bi Hrvaška izvajala 
jurisdikcijo glede znanstvenega raziskovanja morja ter zaščite in ohranjanja morskega 
okoliša, kamor sodita zaščita ribjega bogastva in nadzor ribolova. Tuje države bi imele v ERC 
pravico do svobodne plovbe, preleta, polaganja podmorskih kablov in cevovodov ter druge 
mednarodnopravne pravice. V teh vodah slovenski ribiči ulovijo skoraj 70 % celotnega ulova 
na leto (Todorovski, 2007a, str. 2 in 3). 
 
Razglasitev ERC, ki velja tudi za države članice EU, pomeni kršitev dogovora med Slovenijo, 
Italijo in Hrvaško, ki je bil dosežen junija 2004 v Bruslju. Hrvaška enostranska poteza je 
prejudicirala mejo na morju in Sloveniji zaprla izhod na odprto morje. 
 
Delova anketa o namerah Hrvaške z razglasitvijo ERC je pokazala, da je kar 74 % od 861 
ljudi, ki so odgovarjali na anketo, mislilo, da je s tem Hrvaška prejudicirala mejo na morju. Le 
19 % jih je bilo mnenja, da je hotela z ERC zaščititi ribiško bogastvo v Jadranu (Delo.si, 
2008, str. 3). 
 
Pod velikim pritiskom Slovenije in EU je nova hrvaška vlada 15. marca zamrznila izvajanje 
ERC za države članice EU, saj bi vztrajanje pri uveljavitvi cone povzročilo zastoj pristopnih 
pogajanj. 
 
Območje južno od Dragonje – zaselki Mlini-Škrilje, Bužini in Škodelin 
 
Celotno že omenjeno območje na 113 ha katastrsko pripada Sloveniji. Najbolj pereč problem 
je hrvaška nadzorna točka Plovanija (Priloga 7), ki v celoti stoji na ozemlju Slovenije. 
Nadzorna točka naj bi bila tam samo »začasno«, tako vsaj pravijo Hrvati. Na tem istem mestu 
bi morala stati slovenska kontrolna točka, ki pa so jo zaradi nasprotovanja hrvaške strani in 
zaradi ohranitve prijateljskih meddržavnih odnosov v času osamosvajanja prestavili severno 
od reke Dragonje. To območje si zdaj Hrvaška tudi lasti. 
 
Prve dni maja 2004 si je Joško Joras, ki živi na spornem območju, naredil bližnjico do doma 
(tako imenovano »evropsko pot«), s katero je obšel hrvaško kontrolno točko. Tri tedne 
pozneje so njegovo pot prvič zaprli s cvetličnimi koriti. Joras jih je odstranil in se spet za 
nekaj časa nemoteno vozil mimo kontrolne točke. Na Jorasovem zemljišču je Slovenska 
ljudska stranka (SLS) septembra 2004 začela postopek sajenja lipe sožitja, iz česar se je razvil 
obmejni incident. Hrvaška policija je vklenila 12 oseb in jih odpeljala na policijsko postajo v 
Buje. Takrat je bil poškodovan tedanji predsednik stranke Janez Podobnik, kar je povzročilo 
burne razprave (Šuligoj, 2007). 
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21. aprila 2006 je Hrvaška na Jorasovo »evropsko pot« postavila velika in zelo težka cvetlična 
korita. Konec aprila 2008 naj bi Joras sporna korita odstranil. Namero so mu preprečili 
hrvaški obmejni policisti, kljub temu, da je imel pravnomočno odločbo piranskega sodišča o 
odstranitvi korit. Ker mu po njegovem mnenju slovenska država ni hotela pomagati, da bi 
lahko spet nemoteno dostopal do svoje hiše, je 30. aprila Joras začel gladovno stavkati. 
Gladovna stavka je trajala 23 dni. V tem času sta notranja ministra obeh držav dosegla 
soglasje o ureditvi nadzora na spornem območju. Namesto korit naj bi postavili zapornico in 
tako uresničili odlok piranskega sodišča. Korita so odstranili 4. junija in postavili zapornico. 
 
Snežnik – Tomšičeva parcela 
 
Gre za gozdno območje velikosti 70 ha, ki je na slovenskem območju, vpisano pa je tako v 
slovenski kot v hrvaški zemljiški knjigi. Hrvaška gozdna gospodarstva so do leta 1993 od tam 
odpeljala večje količine posekane hlodovine iglavcev. 
 
Bela krajina – Sekuliči 
 
Območje se razprostira na jugozahodnih obronkih Gorjancev na 335 ha. Večinoma je 
poraščeno z gozdom, na južni meji pa stoji edino naselje, vas Drage. Vpisano je v k.o. 
Sekuliči in v hrvaško zemljiško knjigo k.o. Sekulići. 
 
Mura 
 
Reka Mura je v zgodovini predstavljala naravno mejo med Slovenijo in Hrvaško. Takšni meji 
se je prilagodila tudi katastrska meja. Reka pa skozi čas spreminja svojo strugo, zato bi se 
morala spreminjati tudi katastrska meja, kar pa je seveda nemogoče. Pod vprašanjem je 800 
ha hrvaških katastrskih območij na levem ter 260 ha slovenskih katastrskih območij na 
desnem bregu Mure. 
 
3.4 Reševanje vprašanj 
 
Hrvaška vlada je oktobra 2005 slovenski strani poslala uradni predlog, da se državi glede 
razmejitve skupaj obrneta k ustreznemu mednarodnemu pravosodnemu telesu (Kajzer, 2007b, 
str. 1). 
 
Slovenija je julija 2007 Hrvaški predlagala, da bi vprašanja med državama reševalo arbitražno 
sodišče pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) v Ženevi, ki je 
mednarodno pravosodno telo in omogoča celovito rešitev. Hrvaška je kot primernejšo 
institucijo videla mednarodno sodišče za pomorsko pravo v Hamburgu, ki je bilo ustanovljeno 
leta 1994 kot specializirano sodišče za spore, ki izhajajo iz konvencije OZN o pomorskem 
pravu. Slovenija je predlog zavrnila, saj bi v Hamburgu lahko rešili samo mejo na morju, ne 
pa celotne, tudi kopenske meje (Bezjak, 2007, str. 1 in Kajzer & Hočevar, 2007, str. 3). 
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Konec avgusta 2007 sta se ob robu Strateškega foruma na Bledu takratna premierja Janez 
Janša in Ivo Sanader neformalno dogovorila, da bi o mejnem sporu (na morju in kopnem) 
presojalo meddržavno sodišče v Haagu, ostala nerešena vprašanja pa bi reševali na ravni 
ministrov. Slovenija bi sprejela zamisel, vendar pod pogojem, da razsojanje v Haagu poteka 
po načelu pravičnosti; poleg togih pravnih norm sodniki upoštevajo tudi zgodovinske 
okoliščine. Poleg tega naj bi obe državi obnovili delovanje mešane strokovne komisije in 
ustanovili mešano pravno komisijo, ki bi pripravila okvir za sodno presojanje spora 
(Todorovski, 2007b, str. 10). 
 
Časopis Delo je na svoji spletni strani Delo.si izvedel anketo o mnenju bralcev glede 
odločanja o meji na sodišču v Haagu. Rezultati ankete kažejo, da je 53 % od 506 ljudi pobudo 
podpiralo, proti pa je bilo 34,5 % (Pečauer, 2007, str. 2). 
 
Izvedli so tudi anketo z vprašanjem »Ali bo srečanje med premierjema Janšo in Sanaderjem 
na Bledu odločilno v reševanju odprtih meddržavnih vprašanj?«, pri kateri je kar 77 % od 535 
ljudi odgovorilo z »ne«, samo 17 % pa z »da« (Delo.si, 2007). 
 
Slovenija je pripravljena, da se v iskanje rešitve vključi še tretja stran, vendar pod pogojem, 
da se na izhodišču upoštevajo ustavne odločbe obeh parlamentov 25. julija 1991 in da se ne 
priznavajo enostranski koraki, ki so bili narejeni po tem datumu. 
 
22. aprila 2008 je bilo na Reki prvo srečanje mešane slovensko-hrvaške komisije 
mednarodnih strokovnjakov, ki naj bi ugotavljali pravni okvir za reševanje mejnega spora. 
Slovenski del komisije je vodil dr. Miha Pogačnik, hrvaškega pa dr. Davorin Rudolf. 
 
Neuradna pogajalska izhodišča za Slovenijo so bila celovitost Piranskega zaliva, točka T5 na 
morju (teritorialni izhod v mednarodno morje) in katastrske meje na kopnem. Hrvaška pa je 
vztrajala pri vseh spornih točkah meje, ki so na slovenskem ozemlju, na sredinski črti v 
Piranskem zalivu in na levem bregu Dragonje (B. Š., 2008, str. 1). 
 
Komisija naj bi se odločala med tremi možnostmi za rešitev sporov – meddržavno sodišče v 
Haagu, stalno arbitražno sodišče ali arbitraža ad hoc, ki bi jo sestavljali člani mednarodnega 
sodišča v Haagu. 
 
Drugo srečanje komisije je bilo 11. junija 2008 na Bledu, tretje srečanje pa 30. septembra 
2008 v Umagu, kjer so podrobno obravnavali hrvaški predlog dogovora o predmetu spora in 
vprašanju, ki naj bi ga postavili mednarodnemu pravosodnemu organu. 
 
V devetih mesecih delovanja se komisiji ni uspelo opredeliti o tem, kaj je predmet mejnega 
spora in kdo bi lahko bili arbitri, zato je bilo konec januarja letos govora o razrešitvi komisije. 
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3.4.1 Blokada? 
 
Sredi oktobra 2008 se je začela zgodba o tako imenovani »blokadi« pristopnih pogajanj s 
strani Slovenije. Takratni slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel je izjavil, da bo morala 
Hrvaška iz pogajalskih stališč, ki jih je pri posameznih pogajalskih poglavjih predala 
Evropski uniji, izločiti vse tisto, kar bi lahko prejudiciralo potek meje med državama. 
Slovenijo so namreč zmotili nekateri zemljevidi, pa tudi omenjanje ERC, ki ne velja za države 
članice EU (Kajzer, 2008h). 
 
Ivo Sanader se je odzval z izjavo, da »niti en sam dokument, pravni akt ali zemljevid, kot tudi 
ne nobeno stališče, ki jih je izrekla ali sprejela Hrvaška v pogajalskem postopku, ne 
prejudicira meje na kakršen koli način« (Kajzer, 2008i, str. 3). 
 
Hrvaška stran je obtožila slovensko, da jim namerno blokirajo pogajanja, čeprav so za 
počasna pogajanja krive predvsem težave, ki jih ima Hrvaška pri izpolnjevanju zahtev Unije. 
Hrvaška je v več kot treh letih pogajanj odprla 22 od 33 poglavij pravnega reda, zaprla pa 
komaj 7. 
 
Pri sporu je posredovalo francosko predsedstvo, ki je predlagalo pisno zavezo Hrvaške, da v 
pristopnih pogajanjih ne bo prejudicirala meje s Slovenijo. Ivo Sanader je bil pripravljen 
sprejeti francoski predlog, vendar ni sprejel slovenskega dopolnila, da dokumentov, ki so jih v 
času pogajanj z EU pošiljali v Bruselj, ne smejo uporabiti v arbitražnem ali sodnem postopku. 
 
19. decembra 2008 je na medvladni konferenci v Bruslju Slovenija Hrvaški blokirala enajst 
pogajalskih poglavij. V sedmih poglavjih Hrvaška prejudicira mejo, pri štirih pa ima 
slovenska stran vsebinske pomisleke. Slovenija je tako »prižgala rdečo luč« Hrvaški in s tem 
zaščitila svoje nacionalne interese. 
 
V zadnjih šestih mesecih je bilo reševanje mejnega spora ena od prioritetnih dejavnosti 
Evropske komisije, ki še vedno vztraja pri stališču, da je problem meje dvostransko vprašanje, 
ki nima prostora v procesu pogajanj Hrvaške z EU. Največ dela s predlogi o rešitvi spora je 
imel evropski komisar za širitev Olli Rehn, ki se je pogajal z eno in drugo stranjo, preučeval 
dopolnitve predlogov in skliceval sestanke. 
 
Olli Rehn je najprej predlagal ustanovitev sveta mediatorjev, ki naj bi ga sestavljali Martti 
Ahtisaari, Robert Badinter in strokovnjakinja za mednarodno pravo. Slovenska stran je 
predlog sprejela, medtem ko bi hrvaška stran pristala na mediacijo le kot vmesno stopnjo in 
ne kot končno rešitev spora. 
 
Nobelov nagrajenec za mir in predvideni vodja posredovanja pri reševanju vprašanja meje 
med Hrvaško in Slovenijo Martti Ahtisaari je v pogovoru za Reuters izjavil, da bi lahko bila 
najboljša rešitev za obmejni spor arbitraža izkušenega pravnika. Čakanje na razsodbo 
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Mednarodnega sodišča v Haagu bi namreč lahko pristopna pogajanja prestavilo še za dlje 
časa. Rehn je sprva predlagal, da bi posebna skupina pod vodstvom Ahtisaarija pomagala 
rešiti mejni spor. Dogovor o evropskem posredovanju naj bi sprostil pogajanja Hrvaške z EU. 
Omenjena skupina naj bi rešitev za vprašanje meje predlagala do konca letošnjega leta, do 
takrat pa naj bi Hrvaška končala tehnična pogajanja z Unijo. Slovenska stran je to evropsko 
posredovanje razumela kot mediacijo, ugibanja pa so tudi, da naj bi šlo za neke vrste ad hoc 
arbitražo ob upoštevanju načela pravičnosti, ki je pogoj slovenske strani (Reuters & drugi, 
2009). 
 
Naslednji kompromisni predlog se je nagibal k arbitraži, ki naj bi poleg načela mednarodnega 
prava upoštevala tudi načelo pravičnosti. Komisijo bi sestavljalo pet članov, po enega 
strokovnjaka z obeh sprtih strani, ki naj ne bi bila politika, predsednika in še dva člana po 
njegovi izbiri. Določili bi mejo na morju in na kopnem ter režim za uporabo morskih območij 
in stika Slovenije z odprtim morjem. Razsodba bi bila zavezujoča. Olli Rehn je v predlog 
vključil najpomembnejše zahteve obeh strani. Slovenska stran je med drugim zahtevala stik z 
odprtim morjem, hrvaška stran pa takojšnjo deblokado pogajanj. 
 
Hrvaška stran je predlog sprejela, slovenska pa je imela nekaj pripomb, zato je konec maja 
Rehn predlagal nova pogajanja. 
 
SKLEP 
 
Še vedno se spominjam 2. julija 1991, ko sem s starši in sosedi stala pred hišo na naši ulici in 
opazovala obstreljevanje oddajniškega stolpa na Krvavcu. Od takrat smo doživeli veliko 
sprememb. Slovenija je postala del Evropske unije, njene »bivše sodržavljanke« pa so na 
dobri poti, da se ji pridružijo. Države Zahodnega Balkana nedvomno sodijo v združeno 
Evropo. Kdaj bodo postale države članice, je odvisno od njih samih, pa tudi od Unije, saj 
mora biti sposobna in željna sprejeti nove članice. 
 
Območje Zahodnega Balkana kljub reformam ostaja politično, pravno in gospodarsko precej 
nestabilno. Spopada se z območno nerazvitostjo, brezposelnostjo, nespoštovanjem pravic 
manjšin, organiziranim kriminalom ter s korupcijo. Stabilnost, varnost in povečanje blaginje 
tega območja so prednostna naloga Unije. 
 
Države se kljub vsemu počasi približujejo standardom EU. So v različnih stadijih razvoja in 
različno hitro napredujejo. Potrebno bo še veliko dela, finančnih vložkov in političnih 
prizadevanj, da bodo kos vsem pritiskom znotraj Unije. 
 
Hrvaška bo verjetno prva izmed držav nekdanje Jugoslavije, ki ji bo uspelo izpolniti stroge 
kriterije za članstvo, vendar se predvideni datum konca pogajanj nenehno prestavlja na 
poznejši čas. 
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Osebno se strinjam s čimprejšnjo rešitvijo spora, pa naj bo to mediacija (posredovanje), 
razsodba sodišča ali arbitraža. Dolgoletni spor močno krha odnose z našo južno sosedo, s 
katero smo skupaj pisali zgodovino. Spori se vse bolj odražajo tudi v medsebojnih odnosih 
»navadnih« državljanov. Naj za primer navedem bojkot slovenskih izdelkov na Hrvaškem in 
nasprotovanje Slovencev za počitnikovanje na hrvaški obali. Vse to vpliva na turizem in 
gospodarstvo, včasih smo »denar nosili« v prelepo Istro in še lepšo Dalmacijo, zdaj pa ga raje 
nosimo v Grčijo in drugam. 
 
Hrvaško čaka še dolga pot do polnopravnega članstva v EU. Po najbolj optimističnem 
scenariju bi članica lahko postala leta 2011. Neizpolnjevanje nekaterih pogojev je le del 
zgodbe, trmasto vztrajanje pri svojih pogojih pa nikakor ni rešitev. Če do zdaj še nismo bili 
prepričani, da so Hrvati veliki patrioti, nam je to več kot jasno pri vključevanju Hrvaške v 
Unijo. 
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PRILOGE 
 
Priloga 1: Stanje v pogajanjih s Hrvaško na dan 19. december 2008 

 
Poglavja pravnega reda EU Datum odprtja Datum zaprtja 
1. Prosti pretok blaga 25. julij 2008  
2. Prosto gibanje delavcev 17. junij 2008  
3. Pravica do ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev 26. junij 2007  
4. Prosti pretok kapitala   
5. Javna naročila 19. december 2008  
6. Pravo gospodarskih družb 26. junij 2007  
7. Pravo intelektualne lastnine 29. marec 2007 19. december 2008 
8. Politika konkurence   
9. Finančne storitve 26. junij 2007  
10. Informacijska družba in mediji 26. junij 2007 19. december 2008 
11. Kmetijstvo   
12. Varnost živil, veterinarska in fitosanitarna politika   
13. Ribištvo 21. april 2008  
14. Prometna politika 21. april 2008  
15. Energetika   
16. Obdavčenje   
17. Ekonomska in monetarna politika 21. december 2006 19. december 2008 
18. Statistika 26. junij 2007  
19. Socialna politika in zaposlovanje 17. junij 2008  
20. Podjetniška in industrijska politika 21. december 2006 25. julij 2008 
21. Vseevropska omrežja 19. december 2007  
22. Regionalna politika in usklajevanje strukt. instr.   
23. Sodstvo in temeljne svoboščine   
24. Pravica, svoboda in varnost   
25. Znanost in raziskave 12. junij 2006 12. junij 2006 
26. Izobraževanje in kultura 11. december 2006 11. december 2006 
27. Okolje   
28. Zdravje in varstvo potrošnikov 12. oktober 2007  
29. Carinska unija 21. december 2006  
30. Zunanji odnosi 12. oktober 2007 30. oktober 2008 
31. Zunanja, varnostna in obrambna politika   
32. Finančni nadzor 26. junij 2007  
33. Finančne in proračunske določbe 19. december 2007  
34. Institucije   
35. Druga vprašanja   
Vir: Evropska komisija, 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/enlargement_process/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/negotiations_croatia_turkey
/overview_negotiations_hr_en.pdf. 
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Priloga 2: Zemljevid kritičnih točk vzdolž slovensko-hrvaške meje 

 
Vir: Slovensko-hrvaška meja, zemljevid problematike slovensko-hrvaške meje, Geodetski inštitut Slovenije 
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Priloga 3: Julijska Krajina po 2. svetovni vojni 

 
Vir: Slovensko-hrvaška meja, zemljevid problematike slovensko-hrvaške meje, Geodetski inštitut Slovenije 
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Priloga 4: Svobodno tržaško ozemlje – Cona A in B 

 
Vir: Slovensko-hrvaška meja, zemljevid problematike slovensko-hrvaške meje, Geodetski inštitut Slovenije 

Priloga 5: Most na reki Muri pri Hotizi s hrvaško  kontrolno točko na slovenski strani reke 

 
Vir: Slovensko-hrvaška meja, zemljevid problematike slovensko-hrvaške meje, Geodetski inštitut Slovenije 
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Priloga 6: Piranski zaliv po predlogu Drnovšek-Račan 

 
Vir: Slovensko-hrvaška meja, zemljevid problematike slovensko-hrvaške meje, Geodetski inštitut Slovenije 
 

Priloga 7: Hrvaška kontrolna točka z zaselkom Mlini, v ozadju Piranski zaliv 

 
Vir: Slovensko-hrvaška meja, zemljevid problematike slovensko-hrvaške meje, Geodetski inštitut Slovenije 


