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KONFLIKTNI INTERESI V SEVERNEM JADRANU
Izvleček:
Konfliktni interesi med državami so vedno obstajali in mnogokrat so privedli do sporov
ali vojn. Morje je pomemben izvor naravnih virov in je vedno predstavljalo okno v svet
obalnim državam, zato ni čudno, da so se tudi tu oblikovali konfliktni interesi med državami.
Kljub vsemu je proces razmejevanja morja nov pojav, njegova kompleksnost pa izhaja iz
številnih morskih pasov, ki jih določa mednarodno pomorsko pravo. Obalne države imajo
glede uveljavljanja mednarodnega prava različne prakse.
Konfliktni interesi na Severnem Jadranu so se oblikovali v glavnem med tremi obalnimi
državami, med Slovenijo, Italijo in Hrvaško. Največje interese tu ima Slovenija, saj se celotno
morje pod njeno jurisdikcijo za razliko od njenih sosed nahaja tu, znotraj Severnega Jadrana.
Konfliktni interesi se na Severnem Jadranu vrtijo v glavnem okoli razmejitve morja. To
vprašanje pa še bolj zaostrujeta velik geoprometni pomen tega območja in njegovo bogastvo z
živimi in neživimi viri, okoli katerih so se izoblikovali interesi vseh treh obalnih držav.
Enostransko širjenje jurisdikcije in poseganje v relativno majhnem in občutljivem
prostoru, kot je Severni Jadran, odnose med državami še bolj zapleta. Vendar pa je ravno
zaprtost in majhnost prostora s številni pritiski in interesi Italije, Slovenije in Hrvaške prisilila
te tri države v iskanje skupnega interesa za zagotovitev lastne ekološke varnosti.
KLJUČNE BESEDE: politična geografija, geografija morij, Severni Jadran, konfliktni
interesi, pomorsko pravo, morski pasovi
CONFLICT INTERESTS IN THE NORTHERN ADRIATIC
Abstract:
The conflict interests between states have always existed and many times turned to
disputes or wars. The sea is an important source of natural resources and represents a window
to the outer world for coastal states. It is no wonder that the conflict interests between states
developed here too. However the process of delimitation of the sea is quite new. Because of
the variety of the maritime zones with different jurisdictions, defined by the international law
of the sea, the delimitation is also a very complex process.
The conflict interests in the Northern Adriatic developed mainly between the three
coastal states, Italy, Slovenia and Croatia. A higher Slovenian interest in comparison with its
neighbours derives from the fact that the sea under Slovenian jurisdiction is limited only to
this area. The main conflict interests in the Northern Adriatic are about the delimitation of the
sea. The delimitation question is further intensified by interests around the geotraffic
significance of the area and its richness in life and non- life resources.
Unilateral extensions of states jurisdictions and other unilateral activities in a relatively
small and sensitive area such as Northern Adriatic have even more aggravated the relations
between coastal states but in the same time the rising pressures and interests on this area
caused the beginning for cooperation between Italy, Slovenia and Croatia to gain a common
aim of ecological safety for all in this region.

KEY WORDS: political geography, geography of the sea, Northern Adriatic, conflict
interests, maritime law, maritime zones
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1. UVOD
Konfliktni interesi so in so bili vedno del našega vsakdana in prostora, v katerem
živimo. Opredeljujejo spore, ki jih poizkušamo reševati s kompromisi in iskanjem skupne
točke. Prostor nosi posledice konfliktnih interesov in nanje tudi vpliva, zato se je geografija
morala že od vsega začetka soočati z njimi. Z identifikacijo človeka s prostorom na različnih
ravneh in družbeno- teritorialnih organizacij človeka so tudi konfliktni interesi prešli nivo
posameznika in postali gonilna sila dinamike mednarodnih odnosov in glavni vzrok
meddržavnih sporov ter netilo kriznih območij.
Kot taki so ena glavnih tem politične geografije, saj gre za politično vprašanje
umeščeno v prostor, ki nosi posledice sporov, ki se razvijejo iz konfliktnih interesov.
Območja sporov in vojn obravnava nova veja Geografija kriznih žarišč, ki je del Politične
geografije. Vendar o kriznem žarišču na Severnem Jadranu danes ne moremo govoriti. V
preteklosti je bil Severni Jadran zaradi svoje geostrateške lege območje konfrontaciji in vojn,
ki so izhajale iz želje po obvladovanju območja in so povzročile številne spremembe. Zadnja
velika geopolitična sprememba na Severnem Jadranu je bil razpad Jugoslavije in nastanek
novih držav, kar je povzročilo oblikovanje novih konfliktnih interesov. Na srečo se niso
dovolj intenzificirali, da bi se krizno območje, ki se je oblikovalo ob razpadu Jugoslavije,
razširilo na Severni Jadran. Pri tem je seveda pomembno vlogo odigrala Evropska skupnost,
ki v ospredje postavlja skupen interes in sodelovanje med državami pri reševanju
medsebojnih sporov. Slovenija in Hrvaška sta v želji po vključitvi v Evropsko skupnost
sprejele njene norme in se lotile reševati konfliktne interese sporazumno.
Čeprav je Slovenija z osamosvojitvijo ostala le z 46,6 km dolgo obalo, se je uveljavila
kot pomorska država, kot obalna država in del Severnega Jadrana. Pri tem je ostala vpeta v
konfliktne interese na tem območju, ki jih še potencirajo nerešena vprašanja iz procesa
razpada nekdanje Jugoslavije.
Pri tem se bo naloga naslonila na različne cilje. Glavna cilja diplomske naloge sta:
• Določiti in opisati glavne konfliktne interese.
• Ovrednotiti konfliktne interese.
Pri doseganju glavnih ciljev pa se bo diplomska naloga naslonila na naslednje etapne
cilje:
•
•
•
•

Definirati konfliktne interese in meddržavne spore.
Prikazati razmejitev morskih površin in nakazati možne rešitve odprtih
vprašanj razmejitve.
Ovrednotiti vpliv razmejevanja na konfliktna vprašanja.
Prikazati poizkuse premostitve konfliktnih interesov in poizkuse sodelovanja.

S sledenjem naštetim ciljem bo diplomska naloga poizkušala potrditi ali ovreči tezo
naloge.
Izhodiščna teza diplomske naloge je:
• Konfliktni interesi obalnih držav Severnega Jadrana onemogočajo sodelovanje
na območju Severnega Jadrana.
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2. METODOLOGIJA
Obravnava konfliktnih interesov na območju Severnega Jadrana zahteva najprej opis
prostora, v katerem se proučevani procesi in njihove posledice odvijajo. Sledil bo teoretičen
del naloge, kjer bodo obravnavane vrednote in teorije teritorialnega razmejevanja. Obravnvani
bodo tudi modeli oblikovanja in vrste sporov. Teoretičen del naloge se bo zaključil z
obravnavo reševanja konfliktnih interesov na morju v okviru mednarodnega pomorskega
prava.
Empirični del naloge bo predstavljala obravnava Severnega Jadrana, njegovega
geostrateškega pomena in konfliktnih interesov, ki so se tu razvili na različnih področji.
Največji poudarek bo tu na konfliktnih interesih razmejevanja Severnega Jadrana. V zadnjem
delu sledi ovrednotenje in analiza konfliktnih interesov.
Pri izbiri virov sem se moral ozirati na interdisciplinarnost teme, ki je zahtevala vire iz
različnih področji. Številni viri so iz mednarodnega pomorskega prava in politologije.
Teoretski del naloge, natančneje podpoglavji Odnos človek- prostor in Konfliktnost in
teritorialni spor slonita na delu Filipa Tunjića »Konfliktnost državnih teritorialnih meja« iz
leta 2004, zato v teh podpoglavjih ne bom navajal njegove citate. Pri prikazu mednarodnega
pomorskega prava sem največ črpal iz Konvencije ZN o pomorskem pravu iz leta 1982 in iz
del Ira Glassnerja.
Glavni viri pri vprašanju razmejitve so trije: hrvaško delo Vladimirja Iblerja
»Međunarodno pravo mora i Hrvatska« in dve slovenski deli. Prvo je »Bela knjiga o meji med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško«, ki ga je izdalo Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije in članek Mitje Grbec »Razmejitev morskih pasov v mednarodnem pravu
(Določitev meje na morju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško)«.
Zaradi aktualnosti teme sem se moral posluževati tudi časopisnih in internetnih virov,
pri katerih je vedno nevarnost subjektivnosti, še posebno pri tako občutljivi temi. Slednje je
prineslo tudi težave, saj so marsikatera vrata ostala zaprta oziroma marsikatero vprašanje je
ostalo brez odgovora. Velika nevarnost iz moje strani pa je bila politizacija teme diplomske
naloge.
S področja geografije Severnega Jadrana in morja na sploh se čuti pomanjkanje
literature. Veliko pomanjkanje je tudi pri kartografskem gradivu s tega območja. Pri
znanstvenem raziskovanju sem opazil, da se slovenska strokovna dela vse preveč omejujejo
samo na Tržaški zaliv. Daleč največ literature glede geografije morja je vezana na varstvo
okolja in morskega ekosistema. Pomanjkanje predvsem pomorskih kart si razlagam tudi z
dejstvom, da se je večina pomorskih inštitutov in arhivov Jugoslavije vedno nahajala na
Hrvaškem. Nove pomorske karte niso številne verjetno tudi zaradi nedoločenosti mej. Zato je
pomemben del diplomske naloge bil usmerjen v kartografsko delo oziroma risanje kart. Od
osamosvojitve se je zanimanje za morje bistveno povečalo, žal pa se moramo za to zahvaliti
ravno konfliktnim interesom glede razmejitve med Slovenijo in Hrvaško. Tako so nastala
številna dela s področja mednarodnega pomorskega prava.
Vsekakor bo treba več pozornosti posvetiti našemu morju, če hočemo dokazati, da smo
pomorska država. V prihodnosti, ko bo prišlo do razrešitve vsaj glavnih konfliktnih interesov
med državami, upam na več znanstvenih del, ki bodo zajemala cel Severni Jadran ne glede na
meje.
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3. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SEVERNEGA JADRANA
Severni Jadran je najsevernejši del Jadranskega in celo Sredozemskega morja, ki se
zajeda globoko v kopno Evrope. To je posledica tektonske udorine, ki je nastala med Apenini,
Alpami in Dinaridi v smeri SZ- JV. Ravno ujetost in podolgovatost, saj meri v dolžino 870
km v širino pa le 159 km, ter skromen pretok s Sredozemskim morjem zaznamuje Jadran kot
pol- zaprto morje, ki je podvrženo celinskim vplivom, posebno še Severni Jadran, ki je najbolj
zajeden v kopno in je tudi najplitvejši del Jadranskega morja (Beltram, 1981; Enciklopedija
Slovenije, 1990).
Karta 1: Satelitska slika Severnega Jadrana.

Vir: URL: http://www.intute.ac.uk/sciences/worldguide/html/image_723.html, 2006.
Jadransko morje delimo na Severni, Srednji in Južni Jadran, vsi trije deli pa so približno
enako veliki. Meje Severnega Jadrana so različni avtorji postavili različno, saj tu ni stroge
meje med posameznimi deli, ampak ti postopoma prehajajo drug v drugega. Najbolj pogosta
je črta Ancona- Premuda oziroma Ancona– Dugi otok- Zadar. Poleg te meje pa se postavljata
še dve. To sta Pesaro- Susak in Ravenna- rt Kamenjak. Slednja je uporabljena tudi v nalogi,
saj najbolj ustreza temi konfliktnih interesov treh držav v Severnem Jadranu. Hkrati se ta črta
dobro ujema z izobato 50 m (Enciklopedija Slovenije, 1990).
Plitvost je glavna značilnost Severnega Jadrana, ki ima, kljub podobni velikosti z
ostalima deloma, le 3 % vseh voda v Jadranu. Posledice tega definirajo specifičnost tega
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območja. Najgloblje se v kopno zajeda Severni Jadran v Tržaškem zalivu, ki je le 20 m
globok (Beltram, 1981; Enciklopedija Slovenije, 1990).
Karta 2: Razdelitev Jadrana na Severni, Srednji in Južni Jadran.

Vir: URL: http://www.faoadriamed.org/html/events-news/geogr_subareas.html, 2006.
Geološka sestava kadunje Severnega Jadrana je zelo mlada. Glavno vlogo pri
oblikovanju prostora je imela tektonika oziroma regresija in transgresija morja ter zasipavanje
rek. V obdobju terciarja je morje segalo do vznožja Alp in prekrivalo severnoitalijansko
nižavje. V pleistocenu so ledene in medledene dobe povzročile močno nihanje morske
gladine. Morje se je umaknilo s celotnega območja Severnega Jadrana do današnje 100 m
izobate oziroma do črte Ancona- Zadar. Na območju Severnega Jadrana je tako nastala
kotlina, ki so jo alpske reke zasipavale s prodom, peskom in blatom. Nastali sta Padska in
Furlansko- beneška nižina. Reke in zakrasevanje so v tem času izoblikovali morsko dno
Severnega Jadrana s potopljenimi dolinami, potopljenimi terasami in potopljenimi vrtačami.
V holocenu se je morje, zaradi hkratne transgresije in ugrezanja celotnega obrobja Severnega
Jadrana, ki je bilo hitrejše na zahodu, hitro širilo proti severu do približno današnje obalne
črte. Kvartar je zaznamovalo zasipavanje morskega dna z naplavinami, pod katerimi je še
viden fosilni relief. Procesa zasipavanja in ugrezanja, ki sta oblikovala podmorsko ravnico na
morskem dnu Severnega Jadrana, potekata še danes (Beltram, 1981).
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Zaradi zasipavanja je morje globlje ob vzhodni obali, kjer globina morja hitro narase na
20- 25 m v globino. Globina morja rase od zahoda proti vzhodu in od severa proti jugu. V
splošnem gre za plitvo podmorsko ravnico, ki pada v smeri SZ- JV, katere globina ne preseže
50 m izobate. Najgloblje točke predstavljajo podvodne vrtače (npr. pri rtu Madona 37 m in pri
rtu Savudrija 41 m) (Beltram, 1981).
Potek današnje obale je rezultat postglacialne transgresije morja, ki je zalila akumulacijo
alpskih rek. Delimo jo na zahodni- severozahodni tip obale z zelo plitvo peščeno, aleuritnoilovnato ali lagunarno obalo ter na vzhodni tip s strmimi in kamnitimi obalami vrezanimi v
fliš ali apnenec, ki se menjata z blatnimi obalami v riasnih zalivih. Pri prvem tipu gre za
recentno akumulacijo z majhnim padcem, ki se postopoma spušča nekaj kilometrov daleč na
morje. Najgloblje se zajedajo ob deltah večjih rek (Pad, Adiža, Brenta, Tilment, Soča), vmes
pa so se oblikovale plitve lagune. Drugi tip obale predstavlja apnenec na območju DevinNabrežina in na celotni zahodni istrski obali južno od rta Savudrija, medtem ko se med
Nabrežino in rtom Savudrija razteza flišna obala. Za apnenčasto obalo je poleg abrazijske
moči pomembna tudi korozijska moč vode. Skupaj sta oblikovali razrezano obalo s številnimi
kraškimi oblikami. Tu najdemo tudi otoke, ki ležijo južno od reke Mirne. Največji in edini
poseljeni so Brionski otoki. Najgloblji zajedi pa predstavljata izliv reke Mirne in Limski
kanal. Za flišni del obale je značilna še večja razčlenjenost s strmimi klifi in številnimi zalivi,
ki jih je tvorila rečna mreža na flišnih tleh (Piranski, Koprski zaliv). Tukajšnji zalivi
predstavljajo potopljene spodnje dele rečnih dolin, ki so na obali znotraj zaliva oblikovale
aluvialne ravnice. Mejo med zahodnim in vzhodnim tipom obal predstavljata Tržiški zaliv in
reka Soča (Beltram, 1981).
Karta 3: Geološka karta Severnega Jadrana.

Vir: Carte geologique de l'Adriatique, (letnica neznana).
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Severni Jadran kot del Jadranskega in Sredozemskega morja deli z njima značilnosti
samega morja, pri katerih pa so za Severni Jadran značilni ekstremi in celinskost, ki so
posledica močne zajedenosti v kopno (Beltram, 1981).
Temperatura morja v Severnem Jadranu je tako poleti 25 ºC oziroma ravno toliko kot je
povprečje Sredozemlja, medtem ko je pozimi morje tu hladnejše za 3,5 ºC in znaša 9 ºC
meseca februarja. Temperatura je višja ob vzhodni obali, kar je posledica cirkulacije vode, ob
zahodni obali pa morje ohlajajo številne reke. Največjo anomalijo povzroča reka Pad.
Vertikalna temperaturna slojevitost je prisotna poleti, ko je temperatura na površju višja kot v
globinah, medtem ko je pozimi temperatura na površju in v globinah enaka (Beltram, 1981).
Slanost morja je enaka slanosti sredozemskega morja. To je 38 ‰, vendar je nihanje
predvsem ob zahodnih obalah bistveno višje, zaradi plitvosti morja in dotoka sladke vode iz
rek. Slanost tako narašča od SZ proti JV (Beltram, 1981).
Gostota vode je odvisna od temperature in slanosti vode, pomembna pa je, ker povzroča
premikanje vode v horizontalni in vertikalni smeri. Premikanje vode vpliva na razporeditev in
transport mineralnih snovi, lebdečih pelagičnih alg oziroma na celotno bioprodukcijo
morskega prostora. Tokovi iz Srednjega Jadrana pritekajo ob vzhodni obali, nazaj pa se
vračajo ob zahodni obali. Tok ob zahodni, italijanski obali je pri tem znatnejše ožji in hitrejši.
Hitrost tokov v severnem delu in v Tržaškem zalivu je bistveno zmanjšana, zaradi
transverzalnih tokov. Pri rtu Savudrija se tako glavni tok usmeri na zahod, proti Italiji, pot v
Tržaški zaliv pa nadaljuje le manjši del toka. Poleti se cirkulacija spremeni. Vzhodni obalni
tok se močno zmanjša, medtem ko se tok ob zahodni obali širi. V splošnem je Severni Jadran
zaradi zaprtosti oziroma pol- zaprtosti in zavetrja mirno morje. Pomembnejšo vlogo ima
plimovanje, ki ni izrazito, vendar je najvišje v Jadranu. Tako dosega razlika plima- oseka 80
cm, kar igra nekaj vloge pri postavljanju prometnih poti v tako plitkem morju, posebno za
ladje z večjim ugrezom (Beltram, 1981).
Karta 4: Morski tikovi Severnega Jadrana.

Vir: Jadransko more, 1946.
Hidrološke razmere, skromne globine ter morfologija in struktura morskega dna so kot
svojevrstni pogoji za življenje v Severnem Jadranu omogočili življenje le določenim vrstam.
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Tu se nahajata dva ekološko različna tipa voda: srednjejadranski v ozkem pasu ob vzhodni
obali in severnojadranski tip, ki zajema večino območja (Beltram, 1981).
Vsebnost hranilnih in mineralnih snovi je v Severnem Jadranu najvišja v Sredozemlju je
podobna tisti v Atlantiku. Največ snovi prinesejo številne reke. Nesimetričnost slednjih v
Severnem Jadranu povzroča različno razporeditev teh snovi, kar pa omili razpršeni morski
tok. Mineralnih snovi je tako več ob vzhodni obali, medtem ko je več organskih snovi ob
zahodni obali in osrednjem delu Severnega Jadrana, vendar količine variirajo skozi leto
(Beltram, 1981).
Omenjeni pogoji ustvarjajo idealne pogoje za razmnoževanje pelaških rib kot so inčun,
papalina in sardela, kar dela Severni Jadran eno najboljših ribolovnih območij v Sredozemlju.
Največ rib je poleti, medtem ko se pozimi poveča njihova pestrost (Beltram, 1981).
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4. KONFLIKTNI INTERESI KOT POLITIČNOGEOGRAFSKI
DEJAVNIKI KONFLIKTNOSTI MED DRŽAVAMI
4.1. ODNOS ČLOVEK- PROSTOR
4.1.1. DEFINICIJA TERITORIALNOSTI IN TERITORIJA V PROSTORU
»Prostor še ni teritorij, je naravni geografski večrazsežnostni sistem edinstvene strukture
in organizacije, ki obstaja neodvisno od človeka (Tunjić, 2004, str. 25).« Prostor je torej
objektivna danost, prizorišče pojavov, procesov, odnosov in aktivnosti. Ni še teritorij, ampak
lahko to postane kot proizvod ali posledica teritorialnosti.
Teritorialnost je »ontološki instinkt za teritorialno posedovanje oziroma zagotovitev
lastnega dela prostora, to je teritorija (Tunjić, 2004, str. 25).« Gre za instinkt, ki ni samo del
človeka, ampak je prisoten tudi pri živalskih vrstah. Pri človeku ta pomeni eksistenčno obliko
prostorskega obnašanja in prostorsko strategijo podrejanja, vplivanja in nadzorovanja ljudi,
pojavov in odnosov. Človeški instinkt teritorialnosti omogoča človeku dojemanje in
vrednotenje prostora. Lahko jo definiramo tudi kot potrebo po kontroli in zaščiti prostora in
teritorija ter naše identitete.
Teritorialnost obsega več nivojev. Tako lahko govorimo o teritorialnosti posameznika,
lokalne skupnosti, regije, države itd. Različni nivoji teritorialnosti se med seboj ne
izključujejo, vendar prihaja do razvrščanja med njimi, kjer se teritorialnost posameznika mora
podrejati teritorialnosti večjih skupnosti, nacije oziroma naroda. Narodi so vedno izkazovali
večjo potrebo po teritorialnosti in suverenosti nad teritorijem, kar so utrdili z označevanjem
prostora z mejami. Tu gre za kulturni fenomen, del narodne ideje, na katero je posameznik
emocionalno vezan (Tunjić, 2004; White, 2000).
Teritorij je definiran kot »večje ali manjše območje, del zemeljske površine, potreba po
njegovem nadzoru in posedovanju pa je bila vedno glavna značilnost človeškega obnašanja
(Tunjić, 2004, str. 26).« Človeška identiteta izhaja, je izražena v prostoru in teritoriju, njegova
obramba in politično obvladovanje pa imata glaven motiv v ohranjanju naravne in kulturne
krajine ter črpanju naravnih virov, kar določa njegovo identiteto.
4.1.2. TERITORIJ KOT VREDNOTA OZIROMA INTERES
Teritorij je proizvod teritorialnosti, pri kateri gre predvsem za nadzor teritorija, naravnih
in ustvarjenih oziroma družbenih vsebin, za zadrževanje znotraj in zunaj teritorija ter
sankcioniranje kršitev norm teritorialne interakcije teritorialnih subjektov med seboj in s
prostorom. Velik pomen pri teritorialnosti in s tem pri oblikovanju teritorija ima varnost. Tu
gre za vojaško, gospodarsko, kulturno, ekološko varnost itd. Teritorij človek dojema kot
imetje in lastništvo, iz česar izhaja tudi odgovornost zanj. To potrjuje z mejo oziroma
teritorialno mejo, ki loči določen teritorij od vseh ostalih in s tem vzpostavi ločevanje na naše
in zunanje. S tem so vzpostavljeni pogoji za nastanek sklopa vrednot, ki je tesno povezan s
teritorijem, ki pa sam predstavlja glavno oziroma osrednjo vrednoto. Teritorij omogoča
prostorsko kumulacijo drugih abstraktnih sorodstvenih vrednot nakopičenih v zavesti ljudi v
obliki teritorialnih vrednot in teritorialne identitete.
Sorodstvo je teritorialna interesna skupnost, ki se identificira z zgodovino, sedanjostjo
in prihodnostjo teritorija. Tako tvorita sorodstvo in teritorij temelje politične organizacije.
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»Politična teritorialnost predstavlja poseben odnos med političnimi sistemi in geografskim
okoljem, je vedenjski fenomen, povezan z organizacijo prostora v območju vpliva ali jasno
označenega teritorija (Tunjić, 2004, str. 26).« Na prostor najbolj vpliva z razčlenjevanjem
prostorskih odnosov in omejevanjem aktivnosti na določenem območju ter izključitvijo
določenih kategorij in oseb iz tega območja. Tu gre za politično organiziran prostor v
teritorialne funkcijske sisteme, s političnimi teritorialnimi mejami kot sredstvo za ločevanje
med njimi.
Teritorij se glede identitete in oblasti izraža kot stičišče za skupinsko pripadnost in
identiteto oziroma teritorialno identiteto, ki sloni na teritorialni ideologiji in teritorialni
socializaciji. Kljub regionalizmom in različnimi nivoji pripadnosti, človekova interakcija, ki
sloni na teritorialni organizaciji prostora, vzdržuje integriteto teritorialnega subjekta
(skupnosti znotraj teritorija).
Želja po teritoriju je že od začetka pojava teritorialnosti, ob prvi stalni naselitvi, glavni
vzrok sporov in vojn. V ospredju sta bila obrambni vidik povezan s širitvijo teritorija in
gospodarski vidik (nadzor nad obdelovalno zemljo, surovinami, tržiščem,…). Verjetnost
spora je močno povezana s pomembnostjo samega teritorija. Pomembnost je odvisna od
objektivnih dejavnikov, ki so neodvisni od gledalca, kot so eksistenčne dobrine, prebivalstvo,
če gre tu za manjšino, ki je del skupnosti sosednje države, različne dimenzije varnosti kot so
gospodarske, politične, vojaške in druge, ter subjektivnih oziroma zaznavnih vzrokov, kjer gre
za psihološki pomen teritorija in nima nikakršne veze z dejansko gospodarsko ali strateško
vrednostjo teritorija. Na presojo teritorija torej vplivajo vrednote in iz njih izhajajoči interesi
teritorialnih subjektov. Teritorij se dojema kot srce nacionalne identitete in garant lastnih
vrednot in identitet.
4.1.3. TERITORIALNE MEJE
Kot smo lahko videli teritorialnost vodi v vzpostavitev teritorija in teritorialnih meja.
Slednje izražajo teritorialnost in zadovoljujejo človekovo temeljno potrebo po življenju v
omejenem prostoru in s tem povezanim občutkom varnosti ter neodvisnega delovanja.
»Delitvena oziroma razmejitvena potreba je torej imanentna pri človeku in v njegovem
odnosu z naravnim okoljem (Bufon, 2001, str. 39).« Tu gre za »neotipljiv prostorski element,
ki pa vendarle povzroča dokaj opazne efekte v prostoru (Bufon, 2001, str. 64).« Teritorialna
meja je ločilo in posredovalo med teritorialnimi subjekti v prostoru. Boggs meni, da je vsaka
meja ločevalna sama po sebi, prepustnost pa močno variira od popolne pa do samo teoretične
prepustnosti. »Zaprtost in prepustnost meja sta izraza stanja čutenja varnosti. Opredeljeni sta z
vrsto in smerjo ter politično opredelitvijo pretokov ljudi in dobrin (Tunjić, 2004, str. 62).«
Meja določa obseg izvajanja oblasti in ima v svetovni teritorialni ureditvi mednarodni pomen.
Grčić določa pet funkcij državne teritorialne meje, ki so vse varnostne narave:
 Pravna: Določa prostorski obseg suverenosti države, teritorija.
 Fiskalna: Določa prostor državnega gospodarstva, davčne, carinske politike itd.
 Kontrolna: Kontrola migracij, policijska kontrola itd.
 Ideološka: Onemogoča pretok idej, kar je danes z razvojem sodobnih medijev
težko doseči.
 Vojaška : Izoblikovanje obrambne črte.
Funkcija meja se skozi čas spreminja. »obstoječe politične meje na nek način
simbolizirajo po večini že zaključen proces nacij oziroma državnih tvorb ter njihovo
kristalizacijo v prostorsko- administrativno zaprte enote, medtem ko današnji procesi že težijo
k preraščanju takih meja, saj so v funkcionalnem neskladju s širjenjem različnih oblik
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mednarodnega sodelovanja in integracije (Bufon, 2001, str. 64).« Z reteritorializacijo, ki se
odvija v Evropi s širjenjem Evropske unije, prihaja tako do zmanjšanja funkcij meja med
državami znotraj »schengenskih« meja, medtem ko je na zunanjih mejah EU njihova funkcija
podvojena. Kljub temu so državne teritorialne meje danes še vedno temelj političnega sistema
v Evropi. Opredeljene so kot »specifične oblike institucij, ki jim je funkcija uveljaviti stabilne
strukture za človeško interakcijo in tako zmanjšati negotovost in povečati ontološko varnost
(Tunjić, 2004, str. 99).« Pomembne so tudi zaradi povezovanja ljudi s smislom sorodstva
tako, da so jih zvezale v prostor, ki ga lahko čutijo za svojega. To še povečuje pomen vloge
ločevanja in posredovanja meja. Ravno ljudstva in kultura sta poudarjena kot glavna
dejavnika tako nastanka, evolucije kot dinamike teritorialnih meja. »V tem smislu so meje
projekcije človeške kulture in družbe (Bufon, 2001, str. 39).«
Ratzel oče politične geografije je državne teritorialne meje definiral kot kožo
organizma, obmejno regijo pa kot podkožje oziroma periferni del države. Zanj so bile meje
dinamične, v skladu z rastjo držav. Večja kot je država, višja je potreba po »dobrih« mejah.
Fiksne meje je opredelil le kot postanek v neprekinjenem gibanju. Geopolitika, ki je države
izenačila z živim organizmom, je vprašanje meje postavilo za eno glavnih vprašanj. Nihče
noče oddati del lastnega telesa. Zanjo so bile meje naraven in neizogiben rezultat rasti
prebivalstva in intelektualne energije, rezultat ravnotežja kompleksov življenjskih sil ljudstev
oziroma njihove moči. Pri tem ravnotežje ni nikoli popolno, ampak začasno zaradi
človekovega delovanja, zato so meje spremenljive in prenosljive. Marx je meje označil za
nepopolne, kar vedno vodi v spor. Zanj pravične in dokončne meje ni.
Meje so, kot je ugotovil že Ratzel, trdnejše če se ujemajo z ostalimi mejami kot so
etnična, verska,…Posebno vlogo imajo ideološke meje, kot je bila »železna zavesa«, ki
utrjujejo politične teritorialne meje Vrednost ideologije je predvsem v združitvi in
mobilizaciji prebivalstva z enostavnimi koncepti. »Ideologijo je možno najbolj enostavno
prepoznati kot verovanje v možnost izboljšanja družbe s sledenjem nekaterim doktrinam
(Tunjić, 2004, str. 50).« Gre torej za prepričanje, da z delitvijo prostora si izboljšujemo
življenje. Vez med ideologijo in teritorijem je povsem psihološka.
Z vidika gospodarstva lahko teritorij opredelimo kot vir potreb in uporabnosti.
Ekonomistični koncepti, ki temeljijo na liberalistični filozofiji tržišča in virov bogastva so
vedno želeli močno državo, hkrati pa so z njo v nasprotju. Tako so lahko gospodarski in
varnostni interesi glede meje lahko zelo različni. Gospodarstvo si želi odprte meje, medtem ko
so za varnost bolj ugodne zaprte meje. Boggs in Jones vidita meje, njihovo utrjevanje in
premikanje kot oviro gospodarskim stikom, hkrati pa te ustvarjajo probleme in napetosti.
4.1.4. DRŽAVA- POLITIČNOGEOGRAFSKI FENOMEN
Politična teritorialnost se je najbolj razvila v konceptu države in ponudila številne
koncepte teritorialnih meja, ki imajo svoje varnostne razsežnosti. Državo lahko opredelimo
kot politično- teritorialni fenomen. »Država je na eni strani delimitiran del zemeljskega
površja, se pravi teritorialna enota, po drugi pa družbena in politična enota, ki se izraža tudi na
simbolni ravni in zahteva, čeprav ne vselej tudi doseže lojalnost njenih prebivalcevdržavljanov (Bufon, 2001, str. 84).« Moderna teritorializirana država je avtonomna in
teritorialno suverena in zagotavlja red, stabilnost in varnost, ki so potrebni za celovito
mobilizacijo teritorialnih virov in obrambe pred zunanjimi sovražniki. Tu gre za povezavo
pomena teritorija s pravnim konceptom suverenosti. Popolna vez med državo, narodom in
teritorijem se izraža v naciji- državi. Gre za zedinjenje teritorija in narodne identitete,
teritorializacijo varnosti in grožnje. Ideološki okvir je nacija oziroma kulturna kohezivna
skupnost, ki se je razvila z nacionalizmom, ki izraža pripadnost določenemu ljudstvu in
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teritoriju. Slednja sta največja garanta varnosti. Nacija- država kot taka je s silovito obrambo,
formalno zgradbo in strogo razdeljenostjo zaščitnik varnosti (Tunjić 2004;Bufon, 2001;
Vayrynen, 1991).
»Organizacijsko načelo modernega državnega sistema je dokončno postala teritorialna
nacionalna suverenost, ki temelji na soglasju med teritorialno državo in nacijo (Tunjić, 2004,
str. 37).« Vsi koncepti nacije jo opredeljujejo kot temelj politične mednarodne legitimnosti in
je teritorialno omejena na državo, ki meji z drugimi nacijami- državami.
Posameznik razvije zavest, katere najvišja lojalnost pripada teritorialni državi, kot
najvišjemu idealu politične organizacije. Problem tu so predeli, kjer ni prišlo do identifikacije
z državo ali je do nje prišlo, vendar s sosednjo državo. Država ima svoje notranje in zunanje
funkcije. Glavna notranja funkcija je poenotenje, zunanje funkcije pa so mednarodno
politično komuniciranje, strateški odnosi, ekonomsko sodelovanje in odnos do prostora
oziroma do mej in mejnih vprašanj. Teritorij mora omogočiti nacionalno življenje in razvoj,
pri tem pa rabi naravne vire, ki so bili velikokrat glavni konfliktni interes držav ter vzrok
sporov. Potreba po območju z naravnimi viri ali komunikacijami, ki bi omogočile dostop do
teh je v globalnem gospodarstvu izgubila na pomenu, vendar lokacija meje in njena funkcija
še vedno ostajata vzrok sporov.
Velik pomen pri nastajanju in ohranjanju držav ima teritorialna ideologija, ki odseva
doživljanje prebivalcev njih samih v odnosu do lastnega teritorija in pomaga vodenju,
vladanju, odnosom z drugimi državami. Vendar pri odnosih z drugimi državami prevlada
vsiljena definicija stvarnosti in ne tista, ki sloni na boljših argumentih. Torej prevladuje
načelo močnejšega. Ideološka dimenzija stabilnosti in varnosti je danes na primer v
razvitejšem svetu vključena pri povezovanju demokracije in tržnega gospodarstva z zvezo
NATO, katere del je tudi Slovenija.

4.2. KONFLIKTNOST IN TERITORIALNI SPOR
4.2.1. KONFLIKTNOST
»Večina konfliktov in kooperacijskih oblik v družbi ima neko politično in prostorsko
dimenzijo (Bufon, 2001, str. 171).« Ponavadi je teritorij oziroma njegov status, okrog
katerega prihaja do nasprotij med teritorialnimi subjekti, celo v ospredju konflikta.
Konfliktnost lahko opredelimo »kot prvinsko sestavino prostorskih in teritorialnih
razsežnosti, stabilnosti in varnosti (Tunjić, 2004, str. 99).« Z drugimi besedami sam prostor
povzroča konflikte »ker je sredstvo varovanja družbenih skupnosti in odskočna deska v
njihovem iskanju novih razvojnih priložnosti (Tunjić, 2004, str. 99).« Zaradi te povezave s
teritorialnostjo in teritorijem, ki sta osrednja koncepta politične moči in prostora, je tudi
konfliktnost postala ena osrednjih predmetov politične geografije. Konfliktnost izhajajoča iz
teritorija, države se koncentrira na samih mejah območij. »Konfliktnost državnih teritorialnih
meja smo opredelili kot njihovo trajno značilnost, v katero je vgrajena nespravljivost želja,
interesov in dejanj teritorialnih subjektov glede lokacije in funkcij meje (Tunjić, 2002, str.
113).« Konfliktnost meja izhaja iz njihovih lastnih funkcij, ki so posedovanje in ločevanje
med teritorialnimi subjekti v prostoru ter varovanje. Iz tega tudi sledi, da je konfliktnost
teritorialnih ali državnih meja možno proučevati le ob razumevanju teritorialnosti kot
temeljne oblike vedenja v prostoru, vplivanja na pojave, procese, odnose in aktivnosti v
prostoru ter teritorija, »kot oblike samoizražanja in/ ali agregacije moči (Tunjić, 2004, str.
99).« Njihova konfliktnost torej leži že v njihovem izvoru. Po Muiru (1981) obstaja pet
načinov nastanka teritorialnih meja:
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1.Zasedba neosvojenega prostora.
2. Uporaba sile pri tekmi ali pogajanjih za zasedbo še ne osvojenega.
3. Krčenje mejišča med teritoriji oziroma državami.
4. Dedovanje meja določenih v kolonialni dobi.
5. Z zasedbo suverene države ali njenega dela.
Od teh petih le prvi ni povezan s sporom in vanj tudi ne vodi. Iz tega sledi, da večinoma
vzpostavljanje ali spreminjanje meja vodi v konfliktnost, saj se pri tem pojavijo različni
konfliktni interesi. Spor, ki se pri tem lahko sproži je lahko različnih dimenzij in intenzitet.
Težo spora določamo glede na težo posameznega elementa skozi zgodovinske, politične
oziroma geopolitične in geostrateške vidike nastanka in obstoja spornega teritorialnega
območja. Pri določanju jakosti spora se moramo ozirati tako na sam pojav kot tudi na
teritorialne elemente. Glede na jakost spore delimo na:
1. SPOR: Pri sporu gre za obstoj sporne teritorialne enote ali sporne meje, zaradi
katerih lahko potekajo različne vrste dialoga, vključujoč incidentne dogodke
med državama, državne občasne ali trajne zahteve z ene ali obeh strani, ki
razen v prvi ali drugi svetovni vojni ni niso prestopile na raven teritorialnega
konflikta ali vojne.
2. KONFLIKT: To je stanje spora, ki občasno ali trajno prerašča v grožnje z
uporabo vojaške sile, demonstracijo sile, njeno incidentno uporabo ter
oborožene spopade z manjšo intenziteto in z manjšimi posledicami.
3. VOJNA: Tu gre za stanje oboroženega spopada (Tunjić, 2002).
Spori med državami se danes nadaljujejo, vendar vsaj v Evropi ostajajo na nižji
intenziteti oziroma se najprej razvije diplomatski boj za nerešena vprašanja, saj je vojna
zaradi svojih posledic vse manj zaželena (Tunjić, 2002).
Burghardt (1973) govori o štirih osnovnih načinih spreminjanja meja, ki jih
mednarodno pravo sprejema:
• razvojna (evolucijska) zasedba;
• priposestvovanje; to je, ko obvladovanje oziroma vzdrževanje traja dovolj dolgo,
da je priznano »posestniku« lastništvo;
• cesija oziroma prenos lastništva s pogodbo;
• naravna rast ( naravni premiki rek,…).
Tu je treba povedati, da mednarodno pravo največkrat le potrjuje, legalizira dejansko
stanje, saj nima določil o postavljanju meja. Mednarodna skupnost pa velikokrat nastopa kot
posredovalka in pogajalka ter nudi tudi arbitražo.
Predmetov, okoli katerih se sproži spor, je več. To je lahko secesija, meddržavni
konflikt s svojimi ideološkimi in sistemskimi dimenzijami, avtonomija skupin ali regij,
nezdružljivost etnične skupine zaradi meja itd. V Evropi so najpogostejši spori glede
avtonomije, šele nato konflikti glede teritorija, secesije, resursov ali kot posledica
mednarodnih sil. Najvišjo intenzivnost konfliktnosti pa dosegajo spori okrog secesije, kjer
prihaja do postavljanja novih oziroma potrjevanja starih mej, kar se je pokazalo tudi ob
razpadu Jugoslavije.
Poleg samega predmeta spora je treba tu upoštevati še številne konfliktne interese
teritorialnih subjektov, kar tvori kompleksno zgradbo sporov. Poleg objektivnih interesov so
seveda tu, kot že omenjeno, tudi ideološki. Teritorialna ideologija igra pri sporih pomembno
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vlogo, saj poudarja vključevalno- izključevalno načelo teritorialnosti, kar je že večkrat
pripeljalo tudi do poudarjanja sovraštva do drugih.
Burghardt je opredelil tudi glavne argumente oziroma interese za spreminjanje meja, ki
jih je združil v sedem skupin:
 učinkovitost kontrole ( vojaški, upravno- administrativni, strateški,…);
 zgodovinski;
 kulturološki (jezikovni, religiozni,…);
 teritorialna celovitost po obliki in relativnem položaju države;
 gospodarski;
 elitistični (rasni, sociološki, etnični,…);
 ideološki (psihološki) argumenti.
4.2.2. MODELI SPORA
Komplekstnost sporov je poskušalo razrešiti mnogo strokovnjakov, tudi geografov, z
različnimi pristopi. V preteklosti so se razvili štirje glavni pristopi razlage sporov:
• gospodarsko- deterministični in marksistično- leninistični pristop;
• liberalno nacionalni pristop;
• sociodarvinistični pristop;
• realpolitični pristop.
Vsi štirje pristopi obravnavajo spor le v določenem času in prostoru, zato niso zajeli
kompleksnosti spora. Bližje cilju je bil Tägil, ki je determinante države, njenih meja ter
sporov opredelil na ravni vrednot. Leta 1977 je tako razvil multivariatni model mejnega
konflikta, ki za osrednjo vrednoto postavlja teritorij, ki je v sinergiji z ostalimi vrednotami, ki
pa so uresničljive le ob posedovanju teritorija. Vrednote so tu tiste, ki opredeljujejo konfliktne
interese med teritorialnimi subjekti, ki jih želijo uresničiti.
Skica 1: Multivariantni model mejnega konflikta.

DRŽAVA
KOT VREDNOTA

POLITIČNE
VREDNOTE

RELIGIJSKE
VREDNOTE

TERITORIJ IN
TERITORIALNOST

MATERIALNE
VREDNOTE

KULTURNE
VREDNOTE

ETNIČNE
VREDNOTE

Vir: Tunjić, 2004, 85.
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Tägil je opredelil šest skupin vrednot:
 država kot vrednota:Tu gre za državni obstoj, enotnost in primarni cilj varnosti;
 politične vrednote: Opredeljene kot najvišje prioritete oblasti;
 materialne vrednote: Gre za povezavo gospodarskih in družbenih interesov;
 etnične vrednote;
 kulturne vrednote;
 religijske vrednote.
Teritorij sam kot osrednja vrednota je tudi nosilec konfliktnosti, vse ostale vrednote pa
so od njega odvisne, hkrati pa vplivajo nanj in med seboj. Vrednote je torej mogoče
skonstruirati ali posedovati le ob teritoriju kot eksistenčnem imperativu ter izvajanju
teritorialnosti kot esencialne komponente v politični organizaciji prostora. Vrednote so
predstavljene kot gonilnik sorodstva, ki določa osrednjo vrednoto teritorij. Slednji je lahko
lasten ali želen, meja pa predstavlja varovalo vrednot. Vendar ostaja odprto vprašanje ali bo
spor zaradi konfliktnih interesov tudi izbruhnil in kakšno stopnjo bo dosegel. To ni odvisno
od same meje in njene konfliktnosti, ampak tudi od kompleksa strukturnih trajnih in
situacijskih razmer v prostoru.
Tägil je šel še naprej in z novim modelom poskusil razložiti zakaj se države odločajo za
spor. Po tem modelu teritorialni subjekt »doživlja teritorialno okolje z vidika kompleksa
svojih vrednot in ciljev. Pri tem zaznava lokacijo in pomembnost teritorialne meje glede na
strukturne dejavnike in dogodke, ki v okolju prevladujejo in v skladu z zaznanimi viri /…/ in
ovirami izbere za dosego ciljev med alternativami najustreznejšo akcijo (Tunjić, 2004, str.
88).«
Skica 2: Tägilov preliminarni multivariantni model mejnega konflikta.
VREDNOSTI,
CILJI

STRUKTURALNI
DEJAVNIKI
VIRI/ OVIRE

OPAŽANJE
STRUKTURALNIH
DEJAVNIKOV
VIROV/ OVIR

ODLOČANJE O
AKCIJI/ IZBIRA
AKCIJSKE
ALTERNATIVE

IZVRŠITEV

IZID/
POSLEDICE

Vir: Tunjić, 2004, 87.
Barzilai in Pelegov sta Tägilov model še dopolnila. Njun model določa tri skupine
glavnih dejavnikov:
1. Nacionalni etos: Gre za glavne vrednote povezane z bistvom države, s katerimi
soglaša družba, država in nacija. Tu sta odločilna dva imperativa:
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teritorialni imperativ kot družbena in ideološka sla po maksimalni geografski
ekspanziji;
 etnični imperativ kot sla po ločitvi od ostalih etničnih skupin in lastno
očiščenje.
2. Fizični ali geografski dejavniki: Določajo človekovo in fizično okolje. Glavna pri tem
sta:
 demografija ali razporeditev prebivalstva in njegovih različnih ločin;
 geografija ali značilnosti geografskega prostora (velikost, relief, prepustnost)
pomembne pri določanju meja teritorija ter odnosa do drugih teritorijev;
 naravni viri.
3. Politični dejavniki:
 pravo ali sistem notranjih in mednarodnih norm, ki vključujejo tudi izsiljene in
dogovorjene rešitve;
 gospodarske ali materialne možnosti ( razpoložljive sile in možnosti za
teritorialno aneksijo);
 varnost oziroma ocene fizične varnosti;
 pomembnejši notranjepolitični dejavniki.


Skica 3: Barzilai- Pelegov model določilnic meja.
NACIONALNI ETOS:
 Državno bistvo
 Teritorialni nasproti
etničnemu imperativu

FIZIČNI DEJAVNIKI:
 Demografija
 Geografija
 Topografija
 Naravni viri

Občutenje
(percepcija)
nacionalnega
etosa, okoljni in
politični
dejavniki:

Elite

javnos

Mejne
izbire

POLITIČNI DEJAVNIKI:
 pravo
 gospodarstvo
 varnost
 sociopolitične delitve
 vladajoči krogi
 tip konflikta
(meddržavni nasproti
medkomunalni)
Povratna zveza

Vir: Tunjić, 2004, 88.
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Akcija

Mejni izidi:
lokacije,
predirljivost,
eno ali
multidimenzio=
nalnost idr.

4.2.3. KONFLIKTNOST IN KONFLIKTNI INTERESI
Heidelberški inštitut za raziskovanje mednarodnih konfliktov spor definira »kot spopad
interesov (pozicijske razlike) glede razmeroma trajnih in obsežnih nacionalnih vrednot med
najmanj dvema stranema (organiziranima skupinama, državama, skupinama držav,
organizacijama), ki sta odločeni slediti svojim interesom in pri tem zmagati (Tunjić, 2004, str.
80).« Torej gre pri konfliktnosti za nasprotujoče si vrednote oziroma interese, ki so vzrok
sporov.
Interes je v SSKJ definiran kot »kar je, predstavlja komu določeno vrednoto; korist
(SSKJ- elektronska izdaja, 2006)« oziroma kot »kar daje, prinaša ugodne, pozitivne
posledice; korist (SSKJ- elektronska izdaja, 2006)«, pa tudi kot »hotenje, želja po določenem
udejstvovanju, zanimanje, nagnjenje (SSKJ- elektronska izdaja, 2006).« Iz tega lahko
razberemo, da gre pri interesih za posledice vrednot, ki vzpodbujajo neko hotenje, želje in
delovanje za določene koristi oziroma pozitivne posledice. Ti so lahko med dvema stranema
nasprotujoči si oziroma konfliktni ali pa se med seboj ujemajo oziroma so skupni.
Kot vrednote so se tudi interesi razvili na več ravneh. Tako poznamo osebne interese, ki
izhajajo iz osebnih vrednot in ki se morajo tako kot vrednote velikokrat podrediti skupnim
družbenim interesom oziroma interesom skupnosti, države. Lahko pa lokalni interes postane
in prerase v interes države.
Pojma vrednota in interes sta močno povezana med seboj in jih je težko ločiti. Vezi med
njima so številne in kompleksne, saj ne gre za navaden vzročno- posledični odnos. Interes se
pri teritorialnem subjektu sicer izoblikuje kot posledica neke vrednote tega subjekta, vendar
tudi interes preko udejstvovanja, ki ga sproži, in izoblikovanja sorodstvenih vezi, ustvarja pri
teritorialnem subjektu nove vrednote.
Tako bi lahko namesto vrednot pri Tägilu ter Bazilaiu in Pelegu govorili tudi o različnih
interesih oziroma konfliktnih interesih pri izoblikovanju spora med državami. Osrednji
interes vsake države izhaja iz osrednje vrednote in to je teritorij. Država hoče teritorij
nadzirati in z njim upravljati, glede na njene interese. Poleg tega pa je tu prisotna stalna sla po
teritorialni ekspanziji in širitvi svoje jurisdikcije, kot sta to definirala Barzilai in Pelegov.
Ratzel je govoril o življenjski potrebi države po širitvi oziroma po novih teritorijih. Tu gre za
primarne državne interese, pri katerih sta država in nacija enotni. V naciji- državi pa se je
oblikoval še en glavni interes in to je združitev določene etnične skupnosti v eno državo in
njeno očiščenje znotraj države oziroma etnični interes. Interes po čim večjem poenotenju
nacije je pripeljal do izoblikovanja še drugih interesov, kot so interes po kulturnem, verskem
poenotenju, čeprav vse več držav poudarja njihovo bogastvo v raznolikosti.
Zaradi obstoja in predvsem razvoja sorodstvene skupnosti oziroma naroda se je
oblikoval zelo pomemben interes po varnosti. Tu ne gre samo za geostrateške ali obrambne
interese države, ki zagotavlja mir in tako tudi osnovni pogoj za razvoj, ampak tudi za interese
po gospodarski, družbeni, kulturni, vse bolj pa tudi ekološki varnosti.
Z interesom po gospodarski varnosti so močno povezani materialni interesi, kot sta
interes po naravnih virih in nadzorom nad njimi ter interes nadzorovanja komunikacijskih
poti, ki so osnova za razvoj in preživetje.
Naštete interese lahko definiramo tudi kot politične, ki predstavljajo prioriteto vsake
države. Sama država je lahko odvisna od uresničevanja teh interesov, zato ni čudno, da so
konflikti med njimi tako težko rešljivi. Vendar uresničevanje interesov ne pomeni vedno tudi
vprašanje obstoja države. Tu so velikokrat pomešani razni ideološki interesi ali interesi
posameznikov ali močnih lokalnih skupnosti ali interesi velesil.
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4.2.4. TIPOLOGIJA MEJNIH SPOROV
Mejni spor je meddržavni spor, ki izhaja iz razlik definicije, določanja in označevanja
skupne mejne črte in njenega vzdrževanja. Mandel je spor definiral kot nasilen ali nenasilen
konflikt med dvema predvsem nacionalnima nasprotnikoma glede demarkacije skupne meje.
Prescott je določil štiri glavne tipe mejnih sporov:
 Teritorialni mejni spor izhaja iz kakovosti mejnega območja, zaradi katere je to območje
privlačno za sosednjo državo, ki spor začne oziroma zanika veljavnost sporazuma o meji.
Takšen nacionalni razvoj s teritorialnimi mejnimi spori je značilen predvsem za nove
države, ki jih ekonomski pritiski vodijo v potrebo po novem teritoriju. Dejavniki
teritorialnega spora so tu največkrat varnost, regionalna hegemonija in gospodarski
dejavniki.
 Pozicijski mejni spor predstavlja nasprotja pri interpretaciji pojmov, uporabljenih pri
določitvi razmejitve in označitve meje. Vzrok je velikokrat tudi različno gledanje na
položaj mejne črte oziroma na dogovor, sporazum o meji med državami. Lahko bi rekli, da
gre za napako v meji, ki ni dosledno določena, lahko pa pride tudi do spremembe v
naravnem okolju.
 Funkcionalni mejni spor izhaja iz same funkcije državne meje oziroma funkcij, ki jih
država izvaja ob meji, ki pa jih druga občuti kot škodljive in krivične ter da jo prizadenejo.
 Mejni spor glede naravnih virov temelji na različnem videnju rabe in razvoja čezmejnih
virov.
Mejni spori so kompleksna zadeva, zato se tipi mejnih sporov ponavadi prekrivajo, saj
največkrat gre ravno za kombinacijo teh tipov.

4.3. OKVIR UREJANJA IN REŠEVANJA KONFLIKTNIH INTERESOV
IN ODPRTIH VPRAŠANJ NA MORJU
Konfliktni interesi in odprta vprašanja med državami, ki nadzirajo večji del kopnih
površin, se vse bolj selijo skupaj s širitvijo jurisdikcije držav tudi na pripadajoča »prazna
območja« na morju in v zraku. To pa še ne pomeni, da do njih ni prihajalo že v preteklosti.
Morje je bilo že za časa prvih državnih tvorb pomemben faktor gospodarskega razvoja in
trgovine ter s tem moči države, zato ni čudnega, da so se konfliktni interesi glede uporabe
morja in njenih virov že zgodaj izoblikovali. S tem so se začeli tudi poskusi reševanja
problematike politično- teritorialne kontrole morskih površin in morskih virov. Vendar pa je
vprašanje razmejevanja morskih površin in maritimnih meja relativno nov pojav. Po drugi
svetovni vojni so postale težnje obalnih držav po izvrševanju oblasti po vse večjih morskih
površinah vse večje, kar je pripeljalo do potrebe po določitvi pravil razmejevanja (Bufon,
2001).
»Dostop do odprtih morij in oceanov je« tako Bufon »v obdobju rastoče svetovne
trgovine za države nadvse pomemben razvojni dejavnik (Bufon, 2001, str. 35).« Temelj
teritorialne države je kopno, a tudi morje je postalo del teritorija in zagotovitev izhoda na
morje je ena temeljnih zahtev oblikovanja suverenosti vsake države. Povezanost morjedržava oziroma njena maritimnost je bila vedno pomembna. Za Bufona so prednosti
obmorske lege bistveno večje kot slabosti, predvsem v pogledu možnosti razvijanja prometa
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in trgovine, zato si države poskušajo zagotoviti dostop do morja in morskih komunikacijskih
linij (Bufon, 2001).
Proces razmejevanja vodi, tako nekateri, v odmiranje pojma odprtega morja in
nastajanja vse več morskih meja, ki so manj strogo določene in jih je težje kontrolirati, zato
pa so manj konfliktne. Dejavnosti na morju danes določajo tako mednarodno pravo in
mednarodni sporazumi, mednarodne organizacije, meddržavni sporazumi in zakonodaja
obalnih držav, ki mora biti usklajena z mednarodnim pravom. Vsekakor je mednarodno
pomorsko pravo ključen dejavnik v razreševanju konfliktnih interesov na morju in tako tudi
na Severnem Jadranu (Glassner, 1990).
Mednarodno pravo pri razreševanju konfliktnih interesov na morju igra vidnejšo vlogo,
kot pri konfliktnih interesih na kopnem, saj natančneje določa mehanizme razreševanja
sporov. »Čeprav je vsaka razmejitev v veliki meri politično vprašanje, pa nam izkušnje
kažejo, da pravila mednarodnega prava igrajo pomembno vlogo (Grbec, 2002, str. 255).« Pri
tem je treba poudariti, da se vse tri države v Severnem Jadranu pri razreševanju sporov in
konfliktnih interesov opirajo na mednarodno pravo in ga tudi priznavajo ter se nanj sklicujejo.
Vendar je mednarodno pravo precej ohlapno in nedefinirano, kar vodi tudi do različnih
interpretacij mednarodnega prava. Konvencija določa le splošna pravila, medtem ko so se
natančnejša razvila skozi sodno prakso, zato bodo v nadaljevanju prikazana tudi nekatera
določila in razsodbe mednarodnih in arbitražnih sodišč, ki bi lahko vplivala na razrešitev
konfliktov. Pri tem je treba poudariti, da ima vsak primer svoje posebnosti. Vsekakor je veliko
odvisno od volje držav in bilateralnega oziroma trilateralnega sporazumnega razreševanja, ki
ga promovirata tako mednarodno pravo kot Evropska unija, katere članici sta Slovenija in
Italija, medtem ko je Hrvaška že v procesu pogajanj za vstop (Grbec, 2002).
4.3.1. TRADICIONALNO POMORSKO PRAVO
Morje je v preteklosti veljalo za svobodno, vendar so nekatere države, tudi v Severnem
Jadranu, že v preteklosti uveljavljale različne jurisdikcije ali popolno oblast nad morjem.
Različne konfliktne interese na morju so v preteklosti reševali s pogodbami. Ena prvih je
pogodba v Tordesillasu, ki je razmejila interesna območja Portugalske in Španije. Že v
srednjem veku se je izoblikoval termin teritorialnih voda, katerih obseg je temeljil na načelu
topovskega strela. Obseg teritorialnih voda je segal do skrajnega dometa topov obalne države.
Torej so bile v obseg teritorialnih voda morske površine, ki naj bi jih lahko država branila z
obale. Vendar so si države precej različno razlagale to načelo. Tako so si bili tudi obsegi
teritorialnih voda zelo različni. V Sredozemlju se je nekako uveljavila praksa treh morskih
milj, vendar smo že videli, da so Benetke imele celotno Jadransko morje za svoje teritorialno
morje. Spori zaradi konfliktnih interesov med obalnimi državami, kot sta bila tudi Beneška
republika in Habsburška monarhija, so bili stalnica. Spori so se vrteli okrog varnosti, trgovine
in ribolovnih območij. Že zgodaj se je razvil konflikt med zagovorniki odprtega in zaprtega
morja. Slednji so zahtevali jurisdikcijo obalnih držav nad morjem pred njihovo obalo in tako
zavarovati državo in ribolovna območja države (Glassner, 1990; Novak, 1962).
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4.3.2. RAZVOJ MODERNEGA POMORSKEGA PRAVA
Nedorečenost tradicionalnega prava in številna odprta vprašanja so privedli do
konference o mednarodnem pomorskem pravu v okviru Lige narodov leta 1930 v Haagu.
Konfliktni interesi med zagovorniki svobodnega morja in zagovorniki čim večje jurisdikcije
na morju niso bili rešeni. Potrjen je bil le obseg teritorialnih voda do treh morskih milj. Med
zagovornike svobodnega morja so spadale in še vedno spadajo države z dobro razvito in
moderno mornarico, ki lahko izkoriščajo morske vire tudi na oddaljenih območjih, medtem ko
temu nasprotujejo manjše države, ki poskušajo zaščititi morske vire pred svojo obalo
(Glassner, 1990).
Povečane zahteve po obvladovanju čim večjih površin morja, morskega dna in zračnega
prostora nad njimi so prišle po drugi svetovni vojni. Države so si želele izključno pravico
gospodarskega izkoriščanja živih in neživih bogastev, ki se nahajajo pred njihovo obalo. V
ospredje so prišle vse večja izraba energetskih virov pod morskim dnom in varnost, ki je v
širitvi hladne vojne na morje pridobila na pomenu (Glassner, 1990).
ZDA so začele z drastičnimi spremembami na področju pomorskega prava z
razglasitvijo ribolovne cone in jurisdikcijo nad surovinami in energetskimi nahajališči vse do
200 m izobate, kar se ujema z obsegom kontinentalnega šelfa. Temu zgledu je sledila t.i.
»Velika morska mrzlica«, ki je zajela številne latinskoameriške države, ki so svojo popolno
jurisdikcijo tudi na morju razglasile celo do 200 morskih milj od obale. Vse večji interesi na
morju so pripeljali do vse številnejših sporov, kot je bila »ribiška vojna« med Veliko Britanijo
in Islandijo, kar je doprineslo vse številnejše zahteve po mednarodni ureditvi pomorskega
prava (Glassner, 1990).
Do prve mednarodne konference o pomorskem pravu je prišlo leta 1958 v Ženevi
Sprejete so bile štiri konvencije:
• Konvencija o teritorialnih vodah in zunanjem pasu;
• Konvencija o visokih morjih;
• Konvencija o ribolovu in varstvu živih resursov v visokih morjih;
• Konvencija o kontinentalnem šelfu (Glassner, 1990).
Na konferenci je prišlo predvsem do kodifikacije že uveljavljenega stanja. To je
tradicionalnega prava. Glavni rezultat konference pa je bila konvencija o kontinentalnem
šelfu, ki je govorila o izkoriščanju kontinentalnega šelfa, ki je bil opredeljen z 200 m izobato.
Pas kontinentalnega šelfa je pomenil novo doktrino v mednarodnem pomorskem pravu in je
temeljil na razglasitvi ZDA. Na osnovi sklepov prve konference je več držav sporazumno
razmejila kontinentalni šelf. Med njimi sta bili tudi Italija in Jugoslavija, ki sta si razdelili
kontinentalni šelf Jadranskega morja. Države podpisnice so sprejele večino določil, odprto pa
je ostalo vprašanje natančnejšega in nedvoumnega delimitiranja teritorialnih voda ter
zunanjega pasu, v katerih so imele države pravico do ekonomskega izkoriščanja in upravnega
nadzora. Zato je že leta 1960 sledila druga konferenca, ki pa je bila neuspešna (Glassner,
1990).
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Karta 5: Razmejitev kontinentalnega šelfa v svetu.

Vir: Carleton, 2005.
Vse več je bilo odprtih vprašanj glede razmejevanja na morju zaradi nastajanja novih
držav, zaradi novih raziskav, ki so govorila o velikem potencialu rudninskih in energetskih
virov na oceanskem dnu, zaradi vse večje tehnološke zmožnosti izkoriščanja, zaradi
blokovske konfrontacije na morju ter zaradi vse večje skrbi za ekološko varovanje in
raziskovanje morskih površin, kar je pripeljalo do tretje konference OZN o mednarodnem
pomorskem pravu. Slednja se je začela leta 1973, zaključila pa se je šele leta 1982 v Montego
Bay. Dolgotrajnost konference je posledica številnih vprašanj (92), njihove kompleksnosti,
ekonomskih in političnih konfliktov, celovitosti konference, ki je zahtevala eno celovito
konvencijo, številne delegacije itd. Na konferenci so sodelovale vse članice OZN, ki so bile
razdeljene na delovne skupine po interesnem in geografskem principu. Posebno skupino so
predstavljale države z »neugodno geografsko lego«. Konferenca je bila razdeljena na tri
komiteje, ki so imeli vsak svojo nalogo:
1. Ustvariti mednarodni režim za morsko in oceansko dno izven območij nacionalnih
jurisdikcij.
2. Obravnavati večstranskost tradicionalnega pomorskega prava ter nekaterih novih
doktrin kot EEC.
3. Urediti pravila znanstvenega raziskovanja morja, ohranjanja morskega okolja in
prenosa morske tehnologije bogatih revnim državam (Glassner, 1990).
Če so prejšnje konference zaznamovale velesile in hladna vojna, je slednjo zaznamoval
konflikt med bogatim severom in revnim jugom oziroma med bogatimi in revnimi državami.
Na konferenci ni nobena skupina prevladala. Sprejeta konvencija o mednarodnem pomorskem
pravu- UNCLOS III ni idealna, vendar gre za sporazum med interesnimi skupinami držav
vsega sveta. Hkrati je nova konvencija vključila tudi določbe Ženevske konvencije, katere
določbe tako še veljajo (Glassner, 1990).
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Sporazum je podpisalo vseh 150 držav, v veljavo pa je stopil leta 1994, ko ga je
ratificiralo šestdeset držav. Jugoslavija je sporazum ratificirala že leta 1986, vendar, ker ta ni
prišel v veljavo do nastanka novih držav Slovenije in Hrvaške leta 1991, slednji nista
naslednici tega sporazuma. Slovenija in Hrvaška sta pristopili k sporazumu leta 1995 oziroma
Hrvaška 5.4.1995 in Slovenija 16.6. 1995. Istega leta je tudi Italija z ratifikacijo 13.1.1995
pristopila k sporazumu. Vse tri so podpisale tudi Sporazum glede izvršitve VI. dela UNLOSa sprejetega 10.12.19821, ki govori o odprtem morju. Italija in Slovenija pa sta še podpisnici
Sporazuma ZN o izvršitvi odločb UNCLOS- a sprejetega 10.12.1982 glede ohranjanja in
upravljanja z nikogaršnjimi (deljenimi) ribjimi zalogami in hitro migracijskimi ribjimi
zalogami2, ki ga je Italija ratificirala že 19.12.2003, Slovenija pa 15.6.2006. To pomeni, da
UNCLOS III in njegova navodila za razreševanje konfliktnih interesov na morju brez
nobenega dvoma veljajo tudi v Severnem Jadranu, saj so ga ratificirale vse tri obalne države,
zato je potrebna podrobna analiza odločb UNCLOS- a (Blake, 1996; Prezelj, 2000).
4.3.3. GLAVNA DOLOČILA UNCLOS III
Nova konvencija je uveljavila razmejitev na več morskih pasov z različno jurisdikcijo
obalnih držav nad njimi. Razmejitev na morske pasove z različno jurisdikcijo pomeni
kompromis med zagovorniki svobodnega morja in zagovorniki zaprtega morja. Pas
kontinentalnega šelfa in Ekskluzivna ekonomska cona predstavljata ravno ta kompromis. Pas
kontinentalnega šelfa omejuje juridikcijo samo na morsko dno in vse kar je pod njo, medtem
ko ima vodni stolp nad njim še vedno status svobodnega morja. Nov morski pas EEC, ki
izhaja iz razglasitve popolne suverenosti do 200 nm s strani latinskoameriških držav, pa se
omejuje le na gospodarsko izkoriščanje, drugače pa tu veljajo ostale pravice svobodnega
morja. Ibler ugotavlja, da EEC ni del suverenega teritorija, vendar so suverene pravice EEC
zelo blizu temu. Mnogi strokovnjaki vidijo nadaljnji razvoj EEC v smeri popolne jurisdikcije
države nad tem območjem (Bufon, 2001; Glassner, 1990).
Osnova odmere in razmejitve morskih pasov je temeljna črta.


Normalna temeljna črta je opredeljena v 5. členu konvencije kot »črta nizke vode
vzdolž obale, kot je označena na pomorskih kartah velikega merila, ki jih obalna
država uradno priznava (Uradni list SFRJ, 1986, str. 100).«

Vendar pa konvencija dopušča poenostavitev temeljne črte v t.i. ravno temeljno črto..


Ravna temeljna črta je »metoda ravnih temeljnih črt, ki vežejo primerne točke
(7.člen) (Uradni list SFRJ, 1986, str. 101).«

1

Agreement relating to the implementation of Part XI of the United Nations Convention on
the Law of the Sea of 10 December 1982

2

. The United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United
Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation
and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (in force as
from 11 December 2001)
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Karta 6: Postavljanje ravne temeljne črte.

Vir: Glassner, 1990, 38.
Uporaba ravne temeljne črte je opredeljena v 7. členu konvencije, ki pravi da lahko
države uporabijo to črto le v primeru: »Če je obala razčlenjena in se globoko zajeda v kopno
obalne države ali če je vzdolž obale ali v njeni neposredni bližini vrsta otokov (7. člen)
(Uradni list SFRJ, 1986, str. 101).« Pri tem pa se ravne temeljne črte ne smejo preveč oddaljiti
od splošne smeri obale.
Z temeljno črto lahko države zaprejo zalive, če so ožji od 24 nm oziroma če so ožji od
24 nm vsi morski odseki skupaj, če v ustju zaliva ležijo otoki. Če je zaliv širši se lahko ta
zapre na točki, ko ustreza pogoju 24 nm. Za vse pa velja, da se ne sme zapreti katerega koli
zaliva, če je njegova površina manjša od polkroga, katerega premer tvori osnovna linija, ki
zaliv zapira. Posebnost so le historični zalivi. Konvencija leta 1982 je dovolila še možnost
regionalnega poenostavljenja osnovne linije s povezovanjem rtov in drugih naravnih
ekstremov obale (Uradni list SFRJ, 1986).
Kot je zapisano v konvenciji je temeljna črta osnova za izmero in določitev različnih
morskih pasov, kot so:


Notranje vode: »so vode od temeljne črte teritorialnega morja v smeri proti
kopnemu (Konvencija združenih narodov o pomorskem pravu, 1986, str. 101).«
Morski pas med temeljno črto in kopnim ima enak pravni status kot kopno površje
države. Tuje ladje tu nimajo pravice do neškodljivega prehoda razen v izjemnih
primerih.



Teritorialne vode: Morski pas, ki se lahko razteza do 12 nm od temeljne črte.
Suverenost države je tu enaka tisti na kopnem in se izvaja od središča Zemlje pa
do skrajne meje ozračja. V teh vodah imajo tuje ladje pravico do neškodljivega
prehoda, tuja letala pa morajo imeti dovoljenje za prelet; tako kot nad kopnim.



Zunanji pas: Morski pas, ki leži ob teritorialnem morju in lahko obsega pas do 24
nm razdalje od temeljne črte. V tej coni lahko države izvajajo kontrolo varnosti.
To pomeni delno jurisdikcijo (preprečevanje kršitev na ozemlju ali teritorialnem
morju države in njihovo kaznovanje) na fiskalnem, carinskem, imigracijskem in
sanitarnem področju.
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Epikontinentalni pas: »obsega morsko dno in podzemlje v podmorskih prostorih,
ki se raztezajo zunaj njenega teritorialnega morja prek celotnega naravnega
podaljška njenega kopenskega območja do zunanjega roba kontinentalnega
obrobja, ali do oddaljenosti 200 nm računajoč od temeljnih črt, od katerih se meri
širina teritorialnega morja, kjer zunanji rob kontinentalnega obrobja ne seže do te
oddaljenosti (Uradni list SFRJ, 1986, str. 110).« »Kontinentalno obrobje obsega
potopljeni podaljšek kopenskih mas obalne države in sestoji iz morskega dna in
podzemlja kontinentalnega šelfa, kontinentalne strmine in kontinentalnega
vznožja. Kontinentalno obrobje ne vključuje globokomorskega dna z njegovimi
oceanskimi hrbti niti njegovega podzemlja (Uradni list SFRJ, 1986, str. 110).«



Ekskluzivna ekonomska cona- EEC: »Območje zunaj teritorialnega morja in ob
njem, za katero velja poseben pravni režim (Uradni list SFRJ, 1986, str. 107).«
Lahko sega do 200 nm od temeljne črte. Države tu izvajajo ekonomsko suverenost
v smislu raziskovanja in izkoriščanja, a tudi varovanja in upravljanja naravnih
virov živega in neživega sveta na morskem dnu, v morskem podzemlju ter
pripadajočih voda.

Karta 7: Razmejitev morskih pasov.

Vir: Bufon, 2001, 128.
EEC je na tretji konferenci OZN o mednarodnem pomorskem pravu nadomestil pas
kontinentalnega šelfa in ga še nadgradil. Kljub temu pa se pas kontinentalnega šelfa oziroma
epikontinentalni pas ohranja, saj se lahko ta pas razglasi, če kontinentalni šelf sega dlje kot
EEC. Tako lahko država, ki je že razglasila EEC, razglasi tudi epikontinentalni pas, ki bi segal
od meje EEC pa do roba kontinentalnega šelfa (Glassner, 1990).
Poleg teh pasov UNCLOS III določa še morske površine arhipelaških voda, izven vseh
pasov pa je določeno odprto morje, ki ni natančno definirano. Tu izvaja nadzor posebej za to
določeno mednarodno telo v imenu celotnega človeštva.


Odprto morje: Deli svetovnih morij in oceanov, ki niso vključeni v EEC in ostale
morske pasove. Vode kakor tudi vsi viri na njihovem dnu in pod njim so skupna
dobrina človeštva. »Odprto morje je svobodno za vse države, tako obalne kot
neobalne (87. člen) (Uradni list SFRJ, 1986, str. 111).«
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Z veliko razsežnostjo EEC se je odprto morje zelo skrčilo in to kar za tretjino. Ravno v
tej tretjini je kar 90% ribolovnih območij in vsa doslej znana nahajališča podmorskih naravnih
virov. Prihodnji status in upravljanje voda izven nacionalnih jurisdikcij je bila ena glavnih
tem UCLOS III. Glavni vzrok je bil predvsem neraziskanost globokih voda in njihova
morebitna velika vloga v prihodnosti. Ravno zato je bila ustanovljena ISA- Mednarodna
uprava morskega dna, ki upravlja z naravnimi viri v globokem morju v dobro celega
človeštva. Princip skupne lastnine človeštva nad tem morjem kot si ga je zamislil Arvid
Pardo, pa ni zaživel, saj si lahko države ali privatne družbe pridobijo pravico do poskusnega
raziskovanja in pridobivanja naravnih virov na določenem območju. Do takšne poskusne
parcelizacije je že prišlo v Tihem oceanu, kjer sodelujejo predvsem razvite države (Glassner,
1990).
Konvencija ZN o pomorskem pravu ne določa samo razmejitve morskih površin, ampak
v okviru morskih con določa tudi pravila, ugodnosti in dolžnosti obalnih držav na različnih
področjih, kot so raziskovanje in izkoriščanje naravnih virov morja, uporabe samega morja in
ohranjanje morskega ekosistema. Pri realizaciji smernic in kontroli izvajanja pravil
mednarodnega pomorskega prava pa imajo eno glavnih vlog mednarodne in regionalne
organizacije v sklopu ZN (Glassner, 1990).
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5. KONFLIKTNI INTERESI V SEVERNEM JADRANU
5.1. GEOSTRATEŠKI POLOŽAJ SEVERNEGA JADRANA
Zaradi svoje geostrateške lege je območje Severnega Jadrana že od nekdaj imelo
pomembno vlogo v vojaškem, ekonomskem in političnem pogledu. Severni Jadran pomeni
točko, ki se najgloblje na sever zajeda v osrčje evropskega kontinenta. To daje območju
pomemben geostrateški pomen že od antike naprej. To je tudi območje velikih selitev
narodov, ki so se selile po tem območju predvsem proti Apeninskemu polotoku in se tu tudi
naselili. Tako je to območje postalo stičišče Romanskih, Germanskih in Slovanskih ljudstev.
Konfliktni interesi med velikimi silami na tem območju so bili zato skozi zgodovino
neizogibni, kar je pripeljalo do številnih vojn in premikov mej v regiji. Vsemu temu lahko
dodamo še interese tukaj živečih manjših narodov, ki so se skozi zgodovino borili za čim
večjo samostojnost (Klemenčič, Klemenčič, 1997).
5.1.1. BOJ ZA PREVLADO V SEVERNEM JADRANU
Konfliktni interesi na Severnem Jadranu so se tako izoblikovali že dolgo nazaj z
nastankom prvih državnih tvorb na tem območju. V stoletjih pred našim štetjem je to območje
predstavljalo konec jantarske trgovske poti, ki je peljala od Severnega morja do Severnega
Jadrana. Trgovina je sem pripeljala ljudstvo Etruščanov, ki so prišli iz zahoda, iz Apeninskega
polotoka in so na zahodnih obalah Severnega Jadrana ustanovili trgovsko postojanko Adria.
Slednja je dala najprej območju in nato celotnemu morju tudi ime in ga s tem oddvojilo od
vzhodno ležečega Jonskega morja. Od tu so hkrati prišli tudi grški trgovci. Trgovina , ki se je
tu razvila z lokalnimi ljudstvi in oddaljenost od centrov kultur je preprečila večje vojne,
vendar razvila različne trgovske konfliktne interese predvsem med tujimi in domačimi
obalnimi trgovci. S trgovino se je širilo tudi geografsko poznavanje območja, ki je Adrijansko
oziroma Jadransko morje spravila iz bajeslovnega sveta Reinega oziroma Kronosovega morja,
kakor so Jadransko morje najprej imenovali antični Grki (Goldstein, 1992).
Z razvojem Rimske države na Apeninskem polotoku je Jadran postajal zanjo vse
pomembnejši. Predvsem Severni Jadran je predstavljal strateško kopensko povezavo z Grčijo
in izhodišče za prodor na celotni Balkan. Rim je tako kmalu prišel v konfliktno situacijo s
tukaj živečimi plemeni; Veneti na zahodnih obalah in ilirska plemena na vzhodnih obalah
Severnega Jadrana. Že takrat je reka Soča pomenila pomembni naravnogeografski element, ki
je ločeval ljudstva na zahodu in vzhodu. Povod za zasedbo so bili takrat gusarski napadi
Ilirov, ki so onemogočali trgovino na Jadranu. Tako so v letih 229-191 zasedli zahodno obalo
in leta 1777 še vzhodno severno jadransko obalo. Z zasedbo območja je Severni Jadran
vstopil v antični vesoljni svet Rimskega imperija, ki je obkrožal celotno Sredozemsko morje.
Morje je bilo svobodno, res communis, vendar je to pod okriljem države pomenilo imperij
oziroma dominij rimskega naroda nad celotnim Sredozemskim morjem. Slednje so smatrali za
notranje vode Rimske države, katere pripadniki so imeli edini pravico do svobodne uporabe
morja. Takšno pojmovanje izključne oblasti nad morjem se kaže tudi v uporabi termina Mare
Nostrum, ki so ga najprej uporabljali Rimljani za Sredozemsko morje, nato pa Bizanc in
Benetke za Jadransko morje. Upravno je bilo obalno območje Severnega Jadrana večino časa
celota, kot ena izmed rimskih regij z imenom Venetia oziroma Venetia et Histria. S propadom
Zahodnega rimskega cesarstva preide območje začasno pod oblast germanskih ljudstev,
vendar se ta niso nikoli razvila v pomorska ljudstva in odigrala pomembnejše vloge na morju,
zato so svojo oblast koncentrirali predvsem na kopnem. Tako je že v šestem stoletju oblast
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nad Severnim Jadranom prevzel Bizanc, ki je tu nadaljeval antično tradicijo. Slednji je
nadvlado nad tem območjem obdržal s krajšimi in daljšimi premori, navkljub ideološkim,
verskim, gospodarskim in kulturnim krizam, navkljub stalnim vojnam z vdirajočimi
germanskimi in slovanskimi plemeni ter Franki, vse do 12. stoletja. Bizanc je tu uveljavil
celovito Jadransko politiko, ki je temeljila na rimskem pojmovanju oblasti na morju. Slednje
je postalo izključna državna last. Cesar je nadaljeval tradicijo izključne vrhovne oblasti nad
morjem, kar je bilo edinstveno za takratno Evropo, kjer je morje veljalo za svobodno. Vendar
je Bizanc vse težje uveljavljal svojo neposredno oblast nad severno jadranskim akvatorijem.
Tako je obrambo Severnega Jadrana in Jadrana nasploh vse bolj prepuščal Ravenskemu
eksarhatu in kasneje Benetkam. Na obalah Severnega Jadrana se je tako razvil sistem trdnjav
Limes maritimus, ki je predstavljal prvo obrambno črto pred sosedami, ki so si želele
obvladovati to strateško območje. Bizanc je ves ta čas obvladoval severno jadranski akvatorij,
vendar na kopnem pa je obvladoval le obalo. V zaledju je prišlo do prekinitve z antično
tradicijo z vdorom germanskih in slovanskih ljudstev. »V splošnih linijah pomeni krčenje
rimskega imperija v času od 3. do 5. stoletja osredotočenje vršičkov kontinentalnega sveta na
ostankih tega imperija v Primorju (Gombač, 1999, str. 565).« Z vdorom germanskih in
slovanskih plemen se je izoblikovala dvojnost med primorskimi mesti, ki so vzgajale antično
tradicijo in barbarskim zaledjem, s katerim so mesta prekinila vse vezi. Ljudstva v zaledju so
se s časom prilagodila, vendar se je kontinuiteta dvojnosti ohranila vse do danes in je še
nedolgo nazaj predstavljala glavni konflikt na obalah Severnega Jadrana. »Historični odnos
med Mediteranom in kontinentom je le eden od mnogih primerov cikličnosti zgodovinskega
razvoja (Gombač, 1999, str. 565).« Še bolj je prepad med obalo in zaledjem poglobil prihod
Frankov na to območje v 8. stoletju. Franki niso bili nikoli pomorsko ljudstvo, zato niso mogli
ogroziti nadoblasti Bizanca na morju, so pa svojo oblast utrdili na kopnem, kamor so prinesli
nov družbeni sistem- fevdalizem. »iz antike v fevdalizem sta se na tem prostoru razvili dve
obliki civilizacije. Ta dvojnost se je vlekla skozi srednji vek do prehoda v novi vek (Gombač,
1999, str. 565).« Z mirovno pogodbo med Frankovsko državo in Bizancem, pa je prišlo še do
ene delitve: na zahodno, frankovsko in vzhodno, bizantinsko vplivno cono, katere meja je
potekala ravno v Severnem Jadranu. Slednji je ostal pod vplivom Bizanca (Goldstein, 1999;
Gombač, 1999; Novak, 1962).
Prehodno ozemlje med Severnim Jadranom in kontinentom je tako postalo območje
boja za prevlado ene kulture nad drugo, enega upravno- političnega sistema na drugim,
nemškega fevdalnega reda nad samoupravo mest. Zaradi te grožnje so obalna mesta ostala
dolgo pod oblastjo Bizanca, pod katerim so zaradi njegove oddaljenosti in vse manjšega
zanimanja za to področje razvijala vse večjo samoupravo. Izoblikovale so se mestne državice,
ki so se s trgovino med vzhodom in zahodom hitro razvijale. Geostrateška lega Severnega
Jadrana je omogočala razvoj regije v smeri glavne povezave z Vzhodom in glavnega
oskrbnika Evrope. Srednji vek z nastankom majhnih fevdalnih državic je na Severnem
Jadranu nastopil šele v 9. stoletju. Med mestnimi državicami so prednjačile Benetke, ki so
zahodno istrska mesta vse bolj vezale nase dokler niso prevzele oblast nad njimi. To jim je
uspelo tudi z izrabo konfliktnih interesov med njimi, ki so večkrat pripeljali do vojn. Obalna
mesta Severnega Jadrana so bila v tem času precej samostojna in ranljiva, ker se zaradi
civilizacijskih razlik niso povezovala z zaledjem. »Beneška republika, ki je kot svoj naravni
habitat določila tudi bivšo bizantinsko oblast na severnem Jadranu je s stoletji postajala vse
močnejša (Gombač, 1999, str. 567).« Benetke so svojo nadoblast na morju razvile v 12. in 13.
stoletju. Najprej so zavladale Severnemu Jadranu, nato pa širile svoj vpliv na celoten Jadran.
Tega so smatrali za lastno teritorialno morje in ga temu primerno imenovali tudi kar Beneški
zaliv. Plutje tujim vojaškim ladji so Benetke v Jadranu prepovedale. Uveljavile so tudi
izključno trgovsko svobodo na Jadranu, ki pa se je popolnoma udejanjila le na Severnem
Jadranu. Hkrati so prevzeli nase tudi odgovornosti kar se tiče varnosti na morju. S prevlado
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Benetk na obalah Severnega Jadrana je bila asimilacija obale preprečena. V nasprotju z
zaledjem se je v obalnih mestih razvila mestna oblika fevdalnega reda. »Na tak način se je v
nekem končnem obdobju skristaliziranja fevdalizma (14.- 15. st.), to prepletanje in
izpodrivanje dveh oblik istega fenomena nadaljevalo v politično konfrontacijo (po propadu
oglejskega patriarhata) med Habsburžani in Benetkami (Gombač, 1999, str. 567).« 16. stoletje
niso zaznamovali le boji med Habsburžani in Benetkami, ampak tudi nova odkritja Amerike
in poti okoli Afrike, ki so zmanjšali pomen tako Sredozemlja kot Severnega Jadrana, kar je
povzročilo začetek počasnega zatona Benetk, katere moč je temeljila na trgovini z vzhodom.
Habsburžani, ki so obvladovali zaledje vzhodne obale Severnega Jadrana (meja med Beneško
republiko in Habsburškimi deželami se je izoblikovala leta 1521 in se v glavnem ni več
spreminjala), so dobili svoj izhod na morje leta 1366 z ozemljem Devinskih grofov ter leta
1382, ko se jim je predal Trst, kot edino obalno mesto, ki ni priznavalo Beneške nadoblasti.
Konfliktni interesi med Benetkami, ki so izvajale monopol nad trgovino z določenimi izdelki
in ostalimi obalnimi mesti Severnega Jadrana tudi tistimi , ki so priznavale Beneško
nadoblast, so bili vedno živi. Trst, ki se je zatekel pod okrilje Habsburžanov, je obdržal
poseben status kar priča o njegovem pomenu za Habsburžane, vendar pa je njegov razvoj
ovirala nadoblast Benetk na morju. Slednjo Habsburžani v tem času niso mogli ogroziti, zato
so spodkopavali njeno avtoriteto s financiranjem gusarstva in ropanja na vzhodnih obalah
Severnega Jadrana. Okno v svet, ki naj bi Habsburške dežele peljal v lov za razvitimi
državami, je Trst postal leta 1617, ko je bila končana pomorska blokada Benetk in je bila na
Jadranu razglašena svobodna trgovina (Goldstein 1992; Gombač, 1999).
Propadanje Benetk je dobilo svoj epilog leta 1797 s prihodom Francozov na Severni
Jadran in ukinitvijo Beneške republike. Območje Severnega Jadrana je bilo prepuščeno
Habsburški monarhiji, a le za kratek čas. Med leti 1805-1809 in 1813 so Severnemu Jadranu
namreč zavladali Francozi sami, ki so tu ustanovili Italijansko kraljestvo, ki je zajela zahodno
obalo Severnega Jadrana, in Ilirske province, ki so zajele vzhodno obalo. Vendar pa Francozi
niso obvladovali tudi samega morja. Kontrolo nad Jadranskim akvatorijem je ob razglasitvi
celinske blokade s strani Francije, prevzela Velika Britanija oziroma njena mornarica, ki je
onemogočala plutje in trgovino na Jadranu (Gombač, 1999; Novak, 1962).
Po padcu Napoleonove Francije 1815 prevzame nadzor nad Severnim Jadranom
Habsburška monarhija, ki si kot zmagovalka pridobi celotno ozemlje nekdanje Beneške
republike. Nadvlada Habsburžanov v Severnem Jadranu se kaže v hitrem razvoju svobodne
luke Trst. Mesto je postalo gravitacijsko središče ožjega in širšega zaledja ter katalizator
gospodarskega in demografskega vzpona. Zanj je bila pomembna zgraditev južne železnice
1857, ki je še dodatno pospešil razvoj Trsta. Ponovno pa je Severni Jadran pridobil na
pomenu z zgraditvijo Sueškega prekopa leta 1869, ki je skrajšal pot do evropskih kolonij v
vzhodni Afriki ter Aziji. Popolno kontrolo nad Severnim Jadranom s strani Habsburžanov
zmoti leta 1861 združitev Italije. Politika risorgimenta je zahtevala združitev vseh Italijanov v
skupno državo, kar je sprožilo spor s Habsburško monarhijo, kjer je živelo številno romansko
prebivalstvo na obalah Jadrana. Leta 1866 je novo nastala kraljevina Italija zasedla Benečijo
oziroma zahodno obalo Severnega Jadrana in ponovno odprla to območje konfliktnim
interesom in konfrontaciji. Vodilno vlogo na morju je, kljub poizkusom Italije za prevlado,
obdržala Habsburška monarhija, katere moč na morju se je kazala v razvoju mesta Trst. Samo
morje je veljalo za svobodno, popolnoma v veljavo pa je do tedaj prišla praksa treh navtičnih
milj teritorialnih voda obeh obalnih držav. Razmerje sil na Severnem Jadranu je ostalo do
prve svetovne vojne nespremenjeno. Temu je botroval vstop obeh držav Avstro- Ogrske in
kraljevine Italije k paktu sil osi in njuno zavezništvo (Klemenčič, Klemenčič, 1997; Novak,
1962; Prezelj, 2000).

32

5.1.2. NACIONALNI PRINCIP KONFLIKTNIH INTERESOV NA SEVERNEM
JADRANU
Leta 1880 se izoblikuje nov nivo konfliktnih interesov v Severnem Jadranu. Konflikt se
je nakazal že leta 1848 s tako imenovano pomladjo narodov, dodaten impulz pa mu je dala
združitev Italije. Od leta 1880 govorimo o nacionalnem konfliktu prebivalcev Habsburške
monarhije na vzhodni obali Severnega Jadrana, ki je izhajal iz dvojnosti poselitve tega
območja še iz časa velikih selitev narodov. Nacionalni spor se je razplamtel med romanskim
prebivalstvom v obalnih mestih, ki je prevzela italijansko narodno zavest in slovenskim in
hrvaškim prebivalstvom, ki je večinoma živelo na podeželju v zaledju. Obdobja sožitja med
sosednjimi narodi je bilo konec. V preteklosti so se ljudje iz zaledja ves čas doseljevali v
obalna mesta, tu pa so se asimilirali med večinskim romanskim prebivalstvom. Leta 1880 sta
bila slovenski in hrvaški narod popolnoma izoblikovana, kar je pomenilo tudi konec
asimilacije v mestih. To je povzročilo vse večji nacionalni pritisk na obalna mesta in
spreminjanje njihove etnične sestave. Civilizacijski konflikt je bil neizogiben. Italijansko
prebivalstvo se je počutilo ogroženo in hotelo zavarovati svoje interese na obali Severnega
Jadrana. Prevzeli so defenzivni položaj in zavračali kakršne koli spremembe. Ki bi ogrozile
njihovo nadvlado na vzhodni obali severnega Jadrana. Vse bolj se je italijansko prebivalstvo
obračalo tudi na sosednjo Italijo. Podpornika so tu našli v iredentističnem gibanju, ki je videlo
Severni Jadran kot celoto in del italijanskega poselitvenega prostora in zahtevali njegovo
priključitev kraljevini Italiji. To so potrjevali z romansko kulturo in tradicijo obalnega sveta in
življenja na samem morju. Zahteve po etničnem razmejevanju so še poglobile spor. Glavni
konflikt je temeljil na nejasnosti takih meja in večno spornem razmerju med mestom in
podeželjem. Prišlo je tudi do poskusov izoblikovanja skupnega nastopa obalnega prebivalstva
proti nevarnosti germanizacije s severa z jadranskim sporazumom vendar neuspešno. AvstroOgrska, kot tradicionalna, več- etnična državna tvorba, ni bila sposobna rešiti nacionalnega
konflikta. Italijansko prebivalstvo je v državi videla podpornika vse večjega pritiska
slovanskega prebivalstva na obalna mesta in uničevanja italijanskega prebivalstva. Zato so se
Italijani vse bolj usmerjali k Italiji, kot njihovo nacionalno rešitev, Slovenci in Hrvati pa k
južnoslovanski skupnosti. Nacionalni interesi so po letu 1880 bili del vseh konfliktnih situacij,
ki so se razvila na območju Severnega Jadrana (Kacin- Wohinz, Troha, Negro- Marinic,
2001).
Mirno obdobje statusa quo na Severnem Jadranu se je končalo leta 1915, ko je tudi
Severni Jadran zajela prva svetovna vojna. Italija je napadla svojo zaveznico Avstro- Ogrsko
v zameno za ozemlja na vzhodni obali Jadrana določena. z Londonskim sporazumom leta
1915. Ta sporazum je nakazoval povojno ureditev tega strateškega območja in je Italiji
zagotavljal nadoblast na celotnem Jadranu, predvsem pa nad pomembnim Trstom. Italija se je
ves čas hotela kot pomorska velesila in imela velike ambicije tudi na Jadranu. Že leta 1909 je
povečala svoje teritorialne vode na 10 km od obale. Vendar se je po vojni z razpadom AvstroOgrske in nastankom države SHS geostrateški položaj spremenil. Kljub medvojni povezavi z
Rimskim paktom, ki je združil Italijo in južne Slovane proti prisotnosti Avstro- Ogrske na
Jadranu, se je spor takoj po vojni nadaljeval. Italija si je z Rapalskim sporazumom 12.11.1920
zagotovila popolno oblast le na Severnem Jadranu. To je bila strateška ter geografska in ne
nacionalna meja na škodo slovenskih in hrvaških interesov, ki je bila usmerjena v nadaljnji
prodor na Balkan in v Podonavje (Klemenčič, Klemenčič, 1997).
Celotno obalo Severnega Jadrana je dobila Italija, ki je svojo suvereniteto širila tudi na
morju. Vendar nadoblast na Severnem Jadranu ni prinesla konca nacionalnemu konfliktu.
Slednjega je sedaj vodilo manjšinsko vprašanje Slovencev in Hrvatov v kraljevini Italiji.
Konfliktne interese pa je še bolj zaostril prihod fašizma na oblast v Italiji, katerega interes je
bil izbris kakršnih koli manjšin in revizija povojne ureditve na Jadranu ter zahteva popolne
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hegemonije na Jadranu po vzoru Rimskega imperija. Fašizem je ravno tako smatral Jadransko
morje za del Italije, Mare Nostrum, nad katerim bi imela Italija popolno suvereniteto. Vendar
je realnost močno zaostajala za načrti, saj je Severni Jadran pod Italijo izgubljal na pomenu.
Razdrobljenost podonavsko- balkanskega zaledja je pomenila zaton severno- jadranskih luk
Trsta in Reke (Klemenčič, Klemenčič, 1997; Prezelj, 2000).
Italija rešitev vidi v prodoru v zaledje, v podonavsko- balkansko območje. Aprila 1941
se začne druga svetovna vojna tudi v zaledju Severnega Jadrana. Prodor Italije na vzhod
pomeni zasedbo slovenskega ozemlja imenovanega Ljubljanska pokrajina. Razkosanost in
nevarnost propada slovenskega naroda vodi v oboroženi odpor in val nasilja. Ob kapitulaciji
Italije se tako stvar že obrne, ko se premoč v nacionalnem konfliktu ponovno prevesi na stran
Slovencev in Hrvatov. Takoj po kapitulaciji Italije območje zasede nemška vojska, ki tu
razglasi Operacijsko cono Jadransko primorje in se obdrži do konca vojne (Klemenčič,
Klemenčič, 1997).
5.1.3. GEOSTRATEŠKI POLOŽAJ SEVERNEGA JADRANA DANES
Po vojni se je ponovno razplamtel nacionalni konflikt. Nacionalni interesi so se kresili
ob postavljanju nove meje, ki jo je hotela Jugoslavija postaviti na skrajni zahodni rob
slovenskega poselitvenega ozemlja, medtem ko so Italijani želeli čim manjše spremembe.
Spor je kmalu prerasel regionalne okvire in postal del povojne konfrontacije med vzhodom in
zahodom in tako ponovno dobil noto civilizacijskega spopada. Poseben interes je bil tu za
mesto Trst, ki naj bi za vzhod igral vlogo branika komunističnega tabora pred vplivi zahoda in
izhodišče za širitev komunizma na zahod v Padsko nižino ter obratno branik pred
komunizmom za zahod. Že leta 1947 je bila t.i. Julijska krajina razdeljena po Morganovi črti
med Italijo in Jugoslavijo, območje Trsta pa je bilo razdeljeno šele leta 1954. Medtem je na
obali Severnega Jadrana nastalo Svobodno tržaško ozemlje- STO, kot rezultat nezmožnosti
dogovora med sprtima stranema. Njegovo ozemlje je bilo razdeljeno na cono A, ki je bila v
upravi zavezniške vojske (ZVU), in cono B, ki je bila v upravi jugoslovanske vojske (VUJA).
STO ni nikoli zaživel. Vsi ti sporazumi so bili predvsem posledica pritiska od zunaj, zato niso
vplivali na bilateralne odnose med državama, ki so ostali »hladni«. Še leta 1953 je, tik preden
se je razrešilo vprašanje Trsta s Spomenico o soglasju, prišlo do globoke krize. Jugoslavija pri
delitvi ozemlja STO dobi ozemlje cone B, Italija pa ozemlje cone A. Trst, ki je nekoč
predstavljal glavno luko Severnega Jadrana in habsburške srednje Evrope, je tako postal
popolnoma odrezan od svojega zaledja z nepredirljivo »železno zaveso«. Trst postane
obrobno, periferno pristanišče Italije in se nekoliko postavi na noge šele z izgradnjo terminala
za tekoča goriva in naftovoda. Razmejitev ni dokončna, kar močno vpliva na odnose med
državama tudi na morju, kjer se izogibajo postavljanju mej. Tudi nacionalni konflikt ni
razrešen, saj je spreminjanje meja pripeljalo do demografskih, etničnih in migracijskih
premikov, predvsem italijanskega prebivalstva na vzhodni obali Severnega Jadrana, ki so
sprožili napetosti med državama. Kljub temu sta v šestdesetih letih prejšnjega stoletja Italija
in Jugoslavija poskrbeli za liberalizacijo meje in povečanje mejne propustnosti in porastu
meddržavnih gospodarskih in političnih stikov. Te spremembe so omogočile začetek
razreševanja glavnih konfliktnih interesov med državama, tudi na morju. Tako je že leta 1968
prišlo do sporazuma, ki je med državama razdelil večino Jadranskega morja, ostali del pa z
Osimskimi sporazumi 10.10.1975. Slednji so dokončno uveljavili do tedaj dogovorjeno mejo
med državama, kar je pripomoglo tudi k dokončni razmejitvi in rešitvi konfliktnih interesov
Jugoslavije in Italije na morju. Sporazumi naj bi dokončno rešili tudi nacionalne konfliktne
interese, vendar se ti v milejši obliki še vedno vlečejo. Problem tu predstavljajo pravice
slovenske manjšine v Italiji in vprašanje vrnitve nepremičnin optantom- Italijanom, ki so po
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drugi svetovni vojni zapustili vzhodno obalo Severnega Jadrana. Osimskimi sporazumi
predstavljajo začetek novega obdobja v odnosih na Severnem Jadranu. Z razmejitvijo na
kopnem in na morju se zaključijo ozemeljski spori in vzpostavi se ravnovesje med Jugoslavijo
in Italijo. Posledica je bila najbolj odprta meja med državami z različno družbeno ureditvijo in
številni kulturni in gospodarski stiki. Ravnovesje sil pa traja samo do leta 1991 oziroma do
razpada Jugoslavije, ko se geostrateško ravnovesje poruši in vzniknejo novi konfliktni
interesi. Na Severnem Jadranu tako dobimo dve novi manjši državi Hrvaško in Slovenijo, ki
prevzameta vlogo Jugoslavije pri nadzoru vzhodne obale Severnega Jadrana. Kriza na
Balkanu ob razpadu Jugoslavije in šibkost novih držav, je Italija izkoristila in še utrdila svoj
vpliv v severno- jadranskem geopolitičnem prostoru, kar se kaže tudi v poskusih revizije
osimskih sporazumov (Klemenčič, Klemenčič, 1997; Malnič, 1996; Pirjevec, 1996).
Glavni geostrateški pomen Severnega Jadrana je danes še vedno njegova geoprometna
lega, ki jo opredeljujeta najkrajša pot Evrope na vzhod in prehodnost območja v smeri vzhodzahod. Pomen regije dviga ena najrazvitejših regij na svetu v, ki leži v severni Italiji torej v
samem zaledju, nadaljnji razvoj južnoevropske razvojne osi proti vzhodu in bližina Srednje
Evrope. S padcem železne zavese se je obnovila kontinuiteta povezav Severnega Jadrana z
Vzhodno in Srednjo Evropo. Slednja se v luči geopolitičnih sprememb in pomika
gospodarskega središča proti vzhodu ponovno uveljavlja kot geostrateški pojem, Severni
Jadran pa kot njeno transportno in posredovalno območje. Nov mejnik predstavlja
vključevanja območja v EU, kar bi lahko vzpodbudilo tesnejše sodelovanje in povezovanje
treh držav na tem območju, ki bi lahko skupaj razvili severno jadranski transportni sistem, ki
bi na jugovzhodnem krilu Evrope lahko opravljal podobno nalogo kot nizozemsko- belgijskonemški transportni sistem opravlja na severozahodu Evrope. Tu pa ima Slovenija osrednjo
vlogo, vsaj geografsko (Klemenčič, Klemenčič, 1997; Malnič, 1996).

5.2. KONFLIKTNI INTERESI V RAZMEJEVANJU MORSKIH PASOV
NA SEVERNEM JADRANU
Prve spremembe 3 nm teritorialnih voda tradicionalnega prava so prišle že leta 1909, ko
so Italijani podaljšali svoje teritorialno morje na razdaljo 10 km. V želji po večjem vplivu v
Sredozemlju in Severnem Jadranu so teritorialne vode nato že leta 1942 ponovno podaljšali na
6 nm. Že pred tem 25.9.1940 pa so z Zakonom št. 1424 razglasili še 12 nm obsežni zunanji
pas, ki so ga koristili za dejavnosti carine (Blake, 1996).
Tako kot drugod se je tudi na Severnem Jadranu povečalo zanimanje za razmejitev na
morju po drugi svetovni vojni, vendar so se ji v prvem obdobju izogibali. Razlog temu je bilo
pomanjkanje dokončne meje na kopnem. Velik vpliv so tu imeli tudi pritiski velesil v eni
izmed konfrontacij hladne vojne. Šele kasnejši boljši odnosi so privedli do pogovorov in nato
presenetljivo hitri razmejitvi vsaj na Severnem Jadranu (Prezelj, 2000).
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5.2.1. RAZMEJITEV SEVERNEGA JADRANA MED ITALIJO IN JUGOSLAVIJO
5.2.1.1. RAVNA TEMELJNA ČRTA IN NOTRANJE VODE NA SEVERNEM JADRANU
Jugoslavija je ravno temeljno črto oziroma ravno linijo določila že leta 1948, čemur je
botrovala razčlenjenost njene obale. Črto je nato premaknila še trikrat, v zadnje z Zakonom o
obalnem morju, o zunanjem morskem pasu in epikontinentalnem pasu Jugoslavije 12. 5.
1965. Po tem datumu se ravne temeljne črte ni več premikalo. Čeprav Severni Jadran nima
zelo razčlenjene obale se je tudi tu zarisala ravna temeljna črta, ki poteka z otoka Susak do rta
Kamenjak na koncu Istre in nato naprej preko plitvine Albanež, otoka Grunj, čeri Sv. Ivana na
Pučini, plitvine Mramori in otoka Alteiž do rta Kastanjija pri Novigradu na severu. Točke
predstavljajo svetilniki, ki tu stojijo. Takšna ravna temeljna črta zaobjame celotno zahodno
obalo Istre južno od Novigrada, Limski kanal ter Brionske otoke, ki so tako spadali v notranje
morje Jugoslavije. Črta ni segla do Slovenije, vendar je bil z Zakonom o obalnem morju,
zunanjem morskem pasu in epikontinentalnem pasu Jugoslavije 12. 5. 1965 zaprt z ravno
temeljno črto rt Madona- rt Savudrija tudi Piranski zaliv, ki je ravno tako postal notranje
morje Jugoslavije.
Črta je sledila glavnim smernicam UNCLOS III in se držala smeri obale ter ni
predstavljala maksimalne možne zahteve s strani Jugoslavije, zato črti ni nihče nasprotoval,
nasprotno so jo mnogi vzeli kot odličen primer postavljanja ravne temeljne črte (Blake, 1996).
Na italijanski zahodni obali severnega Jadrana je prišlo do poenostavljanja temeljne črte
z dekretom št. 816 šele aprila 1977 oziroma po Osimskih sporazumih, ki so dokončno določili
mejo na kopnem v Tržaškem zalivu. V Severnem Jadranu so tako zarisali ravne temeljne črte
v Tržaškem zalivu in v dveh odsekih ob delti reke Pad. Poenostavljena linija je v Tržaškem
zalivu povezala rt Sottile, rt Sdoba, sipino Mula di Muggia in rt Tagliamento. Takšno črto in
uporabo plitvin, suhih ob nizki vodi so opravičili s svetilniki na rtu Sdoba in sipini Mula di
Muggia
(Blake,
1996;
URL:
http://www.marina.difesa.it/editoria/rivista/glossario/glossario/glossario004.htm, 2006).
Takšna poenostavitev osnovne linije pa ni bila popolnoma v skladu s smernicami in 7.
členom UNCLOS III, vendar tudi italijanskim ravnim temeljnim črtam ni nihče nasprotoval.
Do razvoja konfliktnih interesov pri postavljanju ravne temeljne črte ni prišlo, saj nobena ni
močno vplivala na razmejitev ostalih pasov v Severnem Jadranu, saj so bile vsaj italijanske
začrtane po razmejitvi na Jadranu (Blake, 1996).
Karta 8: Zapiranje zalivov z ravno temeljno črto.

Vir: Bufon, 2001, 129.
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5.2.1.2. TERITORIALNE VODE IN ZUNANJI PAS
Po drugi svetovni vojni sta obe državi Italija in Jugoslavija proglasili z Ženevsko
konvencijo določen in nato z UNCLOS III potrjen maksimalni obseg teritorialnih voda 12 nm
od temeljne črte. Vendar se to ni zgodilo takoj, saj so bili tu konfliktni interesi večji.
Suvereniteta države se s tem razširi še za 12 nm na morje, na morsko dno, podzemlje in
ozračje nad njim. Predvsem je bil problem razmejitve teritorialnih voda v Tržaškem zalivu,
kjer ni bilo mogoče razglasiti pasa teritorialnih voda v svojem maksimalnem obsegu. Italija je
12 nm obsežen pas razglasila 14.8.1974 z Zakonom št. 359 oziroma tik pred zaključkom
pogajanj v okviru Osimskih sporazumov. Jugoslavija je svoj pas teritorialnih voda razglasila
že leta 1965 z Zakonom o obalnem morju, zunanjem pasu in epikontinentalnem pasu
Jugoslavije, vendar le v obsegu 10 nm, 2 nm milji pa so razglasili za zunanji pas. 12 nm
obsežen pas teritorialnih voda je nato proglasila po Osimskih sporazumih 4.7.1979 z
dekretom št. 765, ki je ukinil zunanji pas. Razglasitev je bila kasneje potrjena še 23.7.1987 z
Zakonom o obalnem morju in epikontinentalnem pasu (Blake, 1996).
Italija je razglasila zunanji pas že 25.9.1940 z Zakonom št. 1424, v obsegu 12 nm, ki ga
je uporabljala za carinske dejavnosti, vendar je bil ta pas ukinjen z razglasitvijo 12 nm
teritorialnih voda (Blake, 1996).
Vsi ti razglasi teritorialnih voda niso zajeli Tržaškega zaliva, saj je tu razdalja med
temeljno črto Italije in Jugoslavije krajša od 24 nm, kar pomeni, da ni mogoče razglasiti
maksimalnega obsega teritorialnih voda, ne da bi presegel ekvidistančno črto. Poleg tega meja
na kopnem do Osimskih sporazumov ni bila dokončna, torej tudi izhodiščna točka za
razmejitev na morju ni bila še določena. Meja teritorialnih voda in tudi meja med
epikontinentalnima pasovoma sta se zaključili v točki, ki je bila oddaljena od najbližjih obal
12 nm (Bufon, 2001).
Karta 9: Meja teritorialnih voda v Tržaškem zalivu in ekvidistančna črta.

Vir: Turkalj, 2006.
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Z Osimskimi sporazumi, ki so razrešili glavna konfliktna vprašanja med državama in
dokončno postavili mejo na kopnem, se je odprla idealna možnost dokončne razmejitve tudi
na morju. Tako so z Osimskimi sporazumi začrtali tudi mejo med teritorialnimi vodami
Jugoslavije in Italije v Tržaškem zalivu. 10.10.1975 je bila meja določena, v veljavo pa je
prišla z ratifikacijo Osimskih sporazumov s strani obeh držav. Tako je bil zarisan zadnji odsek
meje dveh držav, ki je dolg 25,7 nm. Sestavljajo ga štirje segmenti ravnih črt in pet točk.
Točka T01 leži 300 m od obale, točka T05 pa sovpada s točko 01 iz Italijanskojugoslovanskega sporazuma iz leta 1968 o delitvi kontinentalnega šelfa. Meja se je naslonila
na ekvidistančno črto, ki je enako oddaljena od obeh obal. Temu je prispevala majhna
razčlenjenost obal Severnega Jadrana in pomanjkanje geografskih značilnosti, ki bi močno
vplivale na potek meje. Vendar tu ni šlo natanko za ekvidistančno črto, saj bi ta nekoliko
favorizirala jugoslovansko stran. Nastala je meja, ki je delno upoštevala efekt ravnih
temeljnih črt. Tako je na mejo vplivala ravna temeljna črta, ki je zapirala Piranski zaliv, delno
pa tudi takrat še načrtovane ravne temeljne črte na italijanski obali. Vendar njihov vpliv je bil
minimalen, saj še niso bile razglašene, hkrati pa bi njihovo upoštevanje premaknilo
ekvidistančno črto močno v prid Italije. Bistvo upoštevanja teh linij, pa je bilo rešitev
konfliktnih interesov glede dostopa do pristanišča v Trstu in Kopru po lastnih teritorialnih
vodah tudi za ladje z večjim ugrezom. Tu je treba omeniti, da so isti sporazumi tudi potrdili
mejo na kopnem, ki je bila korigirana meja med cono A in cono B Svobodnega tržaškega
ozemlja- STO v prid Jugoslavije, prav zato, da bi ladje lahko pristajale v novem pristanišču v
Kopru. Meja v Tržaškem zalivu je postala prava teritorialna meja šele leta 1979, ko je bil s
strani Jugoslavije razglašen 12 nm pas teritorialnih voda in je bil ukinjen zunanji pas. Pred
tem je bila meja na morju namreč meja med italijanskimi teritorialnimi vodami in
jugoslovanskim zunanjim pasom. S tem je bilo konec boja za mejo med Italijo in Jugoslavijo,
ki je zaznamoval povojno obdobje (Uradni list SFRJ, 1987; Blake, 1996; Bufon, 2001).
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Karta 10: Karta mej v Severnem Jadranu pred letom 1991.

Vir: Jadransko more, 1946.
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5.2.1.3. EPIKONTINENTALNI PAS OZIROMA KONTINENTALNI ŠELF
Zaradi neugodne lege, podolgovate oblike, majhnosti in zaprtosti oziroma po zaprtosti
Jadranskega morja tu ni bilo mogoče razglasiti epikontinentalnega pasu do svojih
maksimalnih meja oziroma do roba kontinentalnega šelfa. Še bolj pomembno pa je tu, da si
kontinentalni šelf zahodna in vzhodna obala delita in da kontinentalnega roba v Severnem
Jadranu ni. Torej konfliktni interesi pri delimitaciji kontinentalnega šelfa so bili neizogibni.
Pri tem so bila pomembna nova odkritja dveh naftnih polj pod morskim dnom na sredini
kontinentalnega šelfa. Jugoslavija je že 12.5.1965 z Zakonom o obalnem morju, zunanjem
pasu in epikontinentalnem pasu Jugoslavije razglasila svojo zahtevo po epikontinentalnem
pasu. Italija ji je kmalu sledila z Zakonom št. 613 21.7.1967. Obe zahtevi sta sloneli na
določilih Ženevske konvencije. Dogovor je sledil presenetljivo hitro. Že 8.1.1968 sta se državi
sporazumeli o razmejitvi kontinentalnega šelfa in tako postali prvi v Sredozemlju, ki sta
sporazumno razmejili epikontinentalna pasova na osnovi Ženevske konvencije. Razmejitev je
olajšala podobna smer in dolžina obal, hkrati pa so bile raziskave nahajališč energetskih virov
v kontinentalnem šelfu šele v teku (Blake, 1996; Bufon, 2001).
Dogovorjena meja je skupaj obsegala 353 nm z 42 segmenti in 43 točkami. . Majhna
razčlenjenost obale v Severnem Jadranu ni favorizirala nobene strani. Meja je prevzela
ekvidistančno črto med temeljnima črtama držav in sledila smeri obale, vendar se je v
določenih odsekih od nje oddaljila, predvsem pri točkah 10, 11 in 12. Razmejitvena črta se je
začela izven Tržaškega zaliva, saj je bilo treba takrat mejo v Tržaškem zalivu šele določiti.
Točka 01 tako leži na razdalji 12 nm od najbližjih obal obeh strani Severnega Jadrana (Blake,
1996).
Konfliktne interese glede dveh naftnih polj, ki sta ležali na črti nove meje, so rešili tako,
da so zadevo premaknili na kasnejši čas. Tako je 2. člen sporazuma iz 1968 določal nadaljnja
srečanja glede te teme, ki naj bi prinesla dogovor glede izrabe naravnih virov na morskem dnu
ali podzemlju na meji epikontinentalnih pasov (Blake, 1996).
5.2.2. RAZMEJITEV TERITORIALNIH VODA MED REPUBLIKO HRVAŠKO IN
REPUBLIKO SLOVENIJO PO RAZPADU JUGOSLAVIJE
Leta 1991 je prišlo do sprememb na političnem upravno- teritorialnem zemljevidu
Severnega Jadrana. Razpad SFRJ je pomenil nastanek novih mednarodnih subjektov, dveh
novih neodvisnih držav na vzhodni obali Severnega Jadrana, ki sta leta 1992 tudi mednarodno
priznani. Ravnovesje sil na tem območju tako propade, saj si po novem stojijo nasproti
Republika Italija , ki zajema celotno zahodno obalo Severnega Jadrana in bistveno manjši
državi Republika Slovenija in Republika Hrvaška, ki imata tudi bistveno manjšo gospodarsko
in politično moč. Italija obsega 401,6 km severno jadranske obale, medtem ko je Sloveniji
pripadlo 46,6 km, Hrvaški pa okoli 300 km. Novo razmerje sil kljub temu ni odprlo vprašanja
poteka mej med njimi, čeprav se pri raznih skupinah pojavljajo pozivi za revizijo sporazumov,
saj je Arbitražna komisija Konference o Jugoslaviji v Predlogu št. 3 potrdila zunanje meje
nekdanje SFRJ za nove državne meje, ravno tako pa je potrdila republiške meje med
nekdanjimi republikami SFRJ kot nove državne meje. Vendar v tem dokumentu niso
omenjene meje na morju, sta pa Republika Hrvaška in Republika Slovenija priznani kot
naslednici SFRJ1, kar pomeni da sta tudi naslednici sporazumov podpisanih med SFRJ in
1

11. člen Dunajske konvencije o sukcesiji držav glede mednarodnih pogodb iz leta 1978.
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Republiko Italijo o razmejitvi kontinentalnega šelfa iz leta 1968 in o razmejitvi teritorialnega
morja iz leta 1975. Slovenija in Hrvaška sta tudi naslednici Zakona o obalnem morju in
epikontinentalnem pasu SFRJ iz leta 1987. Torej uveljavljena razmejitev na morju ni bila
ogrožena (Bela knjiga o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, 2006).
Karta 11: Razmejitev kontinentalnega šelfa med Italijo in Jugoslavijo iz leta 1968.

Vir: Bufon, 2001, 141.
Kljub temu je prišlo do trka konfliktnih interesov pri vprašanju nadaljnje razmejitve.
Nastanek novih držav je seveda narekoval tudi novo razmejitev na Severnem Jadranu, saj
morje in morski pasovi niso bili nikoli razdeljeni med federalnimi enotami, ampak je bila
skupna last in v skupni uporabi republik. Z razpadom Jugoslavije je večina njenih teritorialnih
voda pripadlo Hrvaški, saj ima ta daleč najdaljšo obalo, vendar njen ni dokončen, kot ni
dokončen obseg slovenskih teritorialnih voda, saj si državi še nista razmejili teritorialnih
voda. Odprto ostaja tudi vprašanje epikontinentalnega pasu. Zaradi kratke obale (46,6 km) in
majhnega obsega svojih teritorialnih voda je Slovenija bistveno bolj zainteresirana glede
razrešitve razmejitve na morju, saj so njeni interesi tu bistveno večji kot hrvaški. Tem bolj ker
je slovenska obala uporabljala, se razvijala in živela od skupnega morja Jugoslavije.
Industrija, ribištvo, turizem in pomorstvo so sloneli na uporabi morja, ki danes leži pred
hrvaško obalo, torej bistveno večjih površin morja, kot z njimi Slovenija danes razpolaga,
čeprav meja med državama ni bila še določena. Pri Sloveniji gre tu za interes nacionalnega
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pomena, medtem ko gre Hrvaški za celovitost svojega ozemlja in prestiž (Bufon, 2001;
Prezelj, 2000).
Karta 12: Karta morskih pasov v Severnem Jadranu pred letom 1991.

Vir: Jadransko more, 1946.
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5.2.2.1. KONFLIKTNI INTERESI GLEDE IZHODIŠČNE TOČKE MEJE NA MORJU
Vprašanje razmejitve teritorialnih voda je močno povezano z vprašanjem meje na
kopnem. Nedorečenost le te v severozahodnem delu Istre igra veliko vlogo, saj je povzročilo
nastanek večjega števila predlogov izhodiščne točke. Razlog v nedorečenosti, kljub temu da
sta se državi 25.6.1991 z osamosvojitvijo in ustavnima zakonoma priznali v tedanjih mejah, je
v nikoli zarisani meji na terenu. Konfliktne interese je izzvala pomembnost izhodiščne točke
za mejo na morju. Tako se je v tem času pojavilo več bolj ali manj realnih predlogov za mejo
na kopnem in torej za izhodiščno točko:
•
•
•
•
•

izliv reke Mirne;
sredina hrbta Savudrijskega polotoka;
izliv – stara struga Dragonje (C);
izliv Dragonje- kanal Sv. Odorika (A);
točka stika katastrske meje med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško (B) (Prezelj, 2000).

Prva dva predloga nista bila nikoli uradna predloga katere izmed držav in tudi nimata
realnih možnosti uveljavitve, sta pa zato zanimiva iz stališča nadaljnje razmejitve na morju.
Tako bi izhodiščna točka na rtu polotoka Savudrija zagotovila Sloveniji jurisdikcijo nad
celotnim Piranskim zalivom, saj bi celotna obala Piranskega zaliva pripadala Sloveniji. Ne bi
pa ta točka zagotovila dostopa do odprtega morja. Ta dostop bi zagotovila šele izhodiščna
točka na izlivu reke Mirne, ki bi za Slovenijo pomenila tudi dvakrat daljšo obalo in še večje
povečanje njenih teritorialnih voda. Ta dva predloga je treba gledati v luči razočaranja
nekaterih interesnih skupin v Sloveniji ob zmanjšanju morskih površin v njeni uporabi. Ravno
tako je nerealen predlog Hrvaške po izhodiščni točki na stari strugi reke Dragonje, ki ga je kot
takega že leta 1993 tudi opustila. Po tem predlogu bi si Hrvaška zagotovila razmejitev
Piranskega zaliva po ekvidistančni črti, bi pa s tem pod Hrvaško prišlo turistično letališče
Portorož ter Sečovlje z večino Sečoveljskih solin (Blake, 1996; Prezelj, 2000)..
Edini možni izhodiščni točki sta torej izliv reke Dragonje in katastrska meja med
državama. Razhajanja med državama pri izhodiščni točki obsegata le nekaj stometrsko
razdaljo med reko Dragonjo in koncem njene ravnice ob vznožju hrbta Savudrijskega
polotoka in so povezana s spornim območjem štirih zaselkov med mejnim prehodom Kaštel in
obalo na levem bregu Dragonje, ki je posledica nedorečenosti meje na terenu Nekaj sto
metrov južnejša meja bi Sloveniji prinesla štiri majhne zaselke in eno izmed črpališč
Rižanskega vodovoda, vendar je tu ponovno pomembnejša v pomenu izhodiščne točke. Le
nekaj sto metrov razlike bi namreč Sloveniji zagotovilo nadzor nad celotnimi Sečoveljskimi
solinami in boljšo izhodišče za mejo v Piranskem zalivu ter nemoten letalski promet
turističnega letališča Portorož, saj letala pri vzletanju in pristajanju letijo ravno preko
spornega območja. Tako bi morala letala, če bi meja potekala po Dragonji , dobiti dovoljenje
Hrvaške za prelet njenega ozemlja (Bufon, 2001; Prezelj, 2000).
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Karta 13: Izhodiščne točke za mejo na morju v Piranskem zalivu.

Vir: Bufon, 2001, 117.
5.2.2.2. RAZMEJITEV V PIRANSKEM ZALIVU
Vprašanje razmejitve v Piranskem zalivu je nastalo po letu 1991, saj tu ni bila nikoli
določena nikakršna meja. S tem se strinjata obe državi. Edina črta, ki je bila kdaj koli zarisana
tu je temeljna črta iz leta 1965, ki je zaprla Piranski zaliv, ki je tako dobil status notranjih
voda. Pomemben faktor pri razmejitvi v Piranskem zalivu predstavlja tudi še nedoločen potek
meje na kopnem in izhodiščne točke na obali. Interesi so tu številni, kar močno otežuje
razrešitev vprašanja (Prezelj, 2000).
Slovenska stališča o meji v zalivu je Slovenija prikazala že 7.4.1993 v Memorandumu o
Piranskem zalivu in jih kasneje še večkrat potrdila1, medtem ko je Hrvaška svoja stališča
potrdila v hrvaškem saboru z Deklaracijo o stanju meddržavnih odnosov med Republiko
Hrvaško in Republiko Slovenijo leta 1995 (Prezelj, 2000).
V Memorandumu o Piranskem zalivu je zapisano: »Republika Slovenija se zavzema za
ohranitev celovitosti Piranskega zaliva pod njeno suverenostjo in jurisdikcijo (Prezelj, 2000,
priloga: Memorandum o Piranskem zalivu, str. 1).« Avtorji se pri tem sklicujejo na posebnost
primera, sui generis, pri katerem je treba upoštevati zgodovinski naslov in druge posebne
okoliščine, in na načelo uti possidetis, pri katerem trdijo da je Slovenija izvrševala jurisdikcijo
na celotnem zalivu vse do osamosvojitve 25.6.1991. Poleg same jurisdikcije avtorji
memoranduma omenjajo tudi gospodarjenje, kulturno in ekološko varstvo celotnega zaliva s
strani Slovenije vse do osamosvojitve. Tako bi se po mnenju Slovenije ohranil status quo, ki
ga je določila tudi Arbitražna komisija v sklopu konference o nekdanji Jugoslaviji.
Memorandum je na tej osnovi predlagal tudi nadaljnjo dogovarjanje s Hrvaško, vendar je
slednja večino stališč zavrnila (Grbec, 2002; Prezelj, 2000).
Mnenje hrvaške strani je, da se načelo uti possidetis ne uporablja pri razmejevanju na
morju, vendar primer arbitražnega tribunala v sporu med Gvinejo Bissau in Senegalom iz leta
1989 je izrecno priznal uporabo tega načela pri delimitaciji na morju med tema dvema
afriškima državama (Grbec, 2002). Hrvaški strokovnjak za mednarodno pravo Vladimir Ibler,
kljub temu zavrača uporabo načela uti possidetis pri vprašanju razmejitve na morju med
1

Simoniti- Sotlar: Positions of the Republic of Slovenia on the delimitation of the maritime boundary between
the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia iz leta 1999.
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Hrvaško in Slovenijo, saj nobena od obeh držav ni nikoli posedovala zaliva. V času
Jugoslavije je bil ta skupen in tu ni bilo mej, na katere bi se lahko to načelo naslonilo. »Glede
na dejstvo, da v nekdanji jugoslovanski federaciji ni bil sprejet noben akt o razmejitvi
notranjih, teritorialnih voda in drugih morskih pasov med njenimi federalnimi enotami, bi
lahko zaključili, da morska meja med Hrvaško in Slovenijo v Piranskem zalivu ni še
določena, zato načelo uti possidetis tu nima nikakršne vrednosti (Ibler, 2001, str. 162).«
Hrvaška zavrača tudi trditev o sami slovenski jurisdikciji v preteklosti nad celotnim
zalivom (Ibler, 2001).
Vladimir Ibler je v svojem delu Međunarodno pravo mora i Hrvatska podvomil v
možnost priznanja zgodovinskega naslova Piranskemu zalivu, ker obale zaliva pripadajo
dvema državama. Pri tem Ibler citira Enciklopedijo javnega mednarodnega prava: »Zalivi,
katerih obale pripadajo več kot eni državi, niso ponavadi opredeljeni kot zgodovinski zalivi,
vendar obstaja tudi prepričanje, da lahko obalne države sporazumno zaliv obravnavajo kot
takega (Ibler, 2001, str. 157).« 1
Po njegovem mnenju bi naslov kvečjemu lahko pripadel mestu Piran, ne pa Republiki
Sloveniji, ki obstaja šele od leta 1991. Grbec na drugi strani dejstva, da je Slovenija postala
samostojna država šele leta 1991 ne problematizira, saj je številno uspešnih sklicevanj na
zgodovinski naslov, ki je bil priznan še v času, ko je bila država kolonija ali del druge države.
Uveljavitev zgodovinskega naslova Piranskega zaliva za Slovenijo je nenavadna, a možna
opcija, saj je zaliv vedno spadal pod upravo mesta Piran in o tem pričujejo dokumenti že iz
13. stoletja, vendar bi se pri tem verjetno morali sporazumeti s Hrvaško. Negiranje
zgodovinskosti Piranskega zaliva s strani Hrvaške je šlo tako daleč, da so za Piranski zaliv
začeli uporabljati novo ime Savudrijska vala. Tako ostro nasprotovanje Hrvaške
zgodovinskemu naslovu je predvsem odgovor na zahtevo Slovenije po celotnem zalivu (Ibler,
2001; Bela knjiga o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, 2006).
Konvencija o pomorskem pravu ne določa zgodovinskih zalivov in kriterije za
razglasitev zgodovinskega zaliva. Dva bistvena kriterija sta zapisana v študiji sekretariata
OZN iz leta 1962:
 da je država dalj časa (considerable period of time) zaliv štela za notranje morske vode in v
njem učinkovito in neprekinjeno izvajala svojo jurisdikcijo in nadzor;
 da se druge države s tem strinjajo (temu ne oporekajo) (Ibler, 2001).
Vladimir Ibler citira profesorja Boucheza, ki je podal pet kriterijev za razglasitev
zgodovinskega naslova voda:
1. zahtevana vodna površina mora ležati ob obali države, ki jo zahteva;
2. država mora zahtevati te vode kot del njene suverenosti;
3. zahtevana suverenost mora biti efektivno izvrševana skozi daljše obdobje;
4. takšna situacija mora biti splošno ali s strani direktno zainteresiranih držav poznana;
5. mednarodna skupnost, posebno še direktno zainteresirane države morajo priznati takšne
zahtevane teritorialne pravice (Ibler, 2001).
Tudi v razumevanju in razlaganju teh kriterijev sta državi na različnih koncih. Slovenija
trdi, da takšne pogoje izpolnjuje. Mesto Piran je lastniško in politično nadziralo območje
celega Piranskega zaliva (vključno s solinami in območjem Savudrije). Tako so prebivalci
mesta Piran, ki so se ukvarjali z ribištvom , trgovino in solinarstvom, uporabljali Piranski
zaliv kot svoje »dvorišče«.« Tudi v času Jugoslavije, ko južna savudrijska obala ni več
1

»Bays the coast of which belong to more than one state are generally considered as not being suscetible to the
regime of historic bays, while according to a minority view the coastal States of such bays may, by mutual
consent, treat it as such.«
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spadala k Piranu, se Slovenija vidi kot edina, ki je preko upravne enote Piran pravno urejala
gospodarjenje in varovanje solin, ribjega rezervata in celotnega zaliva ter izvajala policijsko
kontrol na tem območju. S tem zadostuje kriterijem priznanja zgodovinskega naslova, ki so se
v sodni praksi izoblikovali in zahtevajo: dokazila o izvrševanju suverenosti nad zalivom,
urejanja in izvrševanja pravnih zadev ter dokazila o tesni vezi med kopnim in morjem.
Meddržavno sodišče v Haagu je v sporu med Tunizijo in Libijo zapisalo: »da običajno
mednarodno pravo ne nudi splošnih pravil, ki bi bila uporabna v vseh primerih, ko se država
sklicuje na zgodovinski naslov, temveč je treba vsak posamezen primer obravnavati posebej
ob upoštevanju vseh relevantnih okoliščin (ICJ Report, 1982, str. 18).« Kljub številnim
dokazom pa je tu glavno vprašanje ali bodo ta naslov priznale prizadete države in mednarodna
skupnost oziroma mednarodno sodišče ali arbitražno sodišče. Tu se interpretacija
mednarodnega prava razlikuje, saj je stališče Slovenije, da ne rabi implicitnega priznanja
statusa s strani Hrvaške, iz česar sledi, da Slovenija ne priznava začasne sredinske črte v
Piranskem zalivu, kar utemeljuje z razglasitvijo zgodovinskega naslova zaliva (Bela knjiga o
meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, 2006; Grbec, 2002).
Hrvaško stališče glede meje je jasno. To je ekvidistančna črta, ki jo pri razmejevanju
med skupaj ležečimi obalnimi državami predlaga Konvencija o pomorskem pravu, po sredini
Piranskega zaliva, ki poteka od izliva Dragonje do črte rt Savudrija- rt Madona. To je tudi
najpogostejše uporabljeno pravilo pri razmejevanju morskih površin med državami. Pri tem se
Hrvaška sklicuje na 15. člen konvencije o pomorskem pravu, ki pravi: »Če ležita obali dveh
držav druga drugi nasproti ali mejita druga na drugo ni brez nasprotnega sporazuma med
njima nobena od obeh držav upravičena razširiti svojega teritorialnega morja preko srednje
črte, katere vsaka točka je enako oddaljena od najbližjih točk temeljnih črt, od katerih se meri
širina teritorialnih morij teh dveh držav (Uradni list, 1986, str. 101).«
Isti člen konvencije o pomorskem pravu v nadaljevanju postavi izjemo, na katero se
sklicuje Slovenija. »Ta odločba pa se ne uporablja tam, kjer je zaradi zgodovinskega naslova
ali drugih posebnih okoliščin treba razmejiti teritorialno morje obeh držav drugače, kot
predpisujejo te določbe (Uradni list, 1986, str. 101).«
Posebne okoliščine, ki poleg zgodovinskega naslova še utemeljujejo odmik od sredinske
črte so generalna smer in konfiguracija obale, predhodno ravnanje obeh držav ter vse bolj tudi
ekonomske, socialne in varnostne okoliščine. Še posebno se je v zadnjem času uveljavil
ekonomski faktor. Mednarodna in arbitražna sodišča upoštevajo naštete razloge od primera do
primera in po načelu pravičnosti (Grbec, 2002).
Nasprotovanja so nastala tudi v razumevanju 15. člena konvencije. Hrvaška tako trdi, da
je sredinska črta začasna meja, ki velja dokler ne pride do sporazuma oziroma do priznanja
zgodovinskega naslova. Pri tem Hrvaška dopušča možnost odklona od sredinske črte, če bi
prišlo do priznanja zgodovinskega naslova, vendar zanika možnost uveljavitve zahteve po
celotnem zalivu, saj tako meje na morju sploh ne bi bilo, ampak bi ta lahko potekala le po
temeljni črti ob savudrijski obali. Temu Hrvaška nasprotuje tudi s sklicevanjem na 2. člen
Konvencije o pomorskem pravu. »Suverenost obalne države se preko njenega kopnega in
notranjih voda, za arhipelaško državo pa preko njenih arhipelaških voda razteza na morski pas
ob obali, imenovan teritorialno morje (Uradni list SFRJ, 1986, str. 100).« S tem členom
Hrvaška zahteva zase morski pas teritorialnih voda v Piranskem zalivu. Vladimir Ibler
poudarja načelo ratione territorri in pravi, da »vsaka obalna država ima pravico do svojega
teritorialnega morja pred svojim kopnom (Ibler, 2001, str. 139).« Vendar Slovenija temu
oporeka, saj vsi ti členi govorijo o teritorialnih voda, Piranski zaliv pa ima za Slovenijo status
notranjih voda. Tak status Slovenija zagovarja z nasledstvom temeljne črte, ki zapira zaliv in
ki je bila zarisana s strani Jugoslavije z Zakonom o obalnem morju, zunanjem morskem pasu
in epikontinentalnem pasu iz leta 1965 oziroma z Zakonom o obalnem morju in
epikontinentalnem pasu iz leta 1987. Vendar Grbec poudarja, da Slovenija ni nikoli postavila
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pod vprašaj suverenost Republike Hrvaške na Savudrijskem polotoku, zato bi ji v primeru
razglasitve zgodovinskega zaliva pripadal pas morja ob savudrijski obali, ki bi lahko ohranile
status notranjih voda (Grbec, 2002; Ibler, 2001).
Nasledstvo temeljne črte je vprašljivo, saj 10. člen Konvencije o pomorskem pravu, ki
govori o pogojih za zaprtje zalivov s temeljno črto med drugim pravi: »Ta člen se nanaša
samo na zalive, katerih obale pripadajo eni sami državi (Uradni list SFRJ, 1986, str. 101).«
Vendar razsodba Centralnega ameriškega arbitražnega sodišča, ki ga je leta 1992
potrdilo tudi Meddržavno sodišče v Haagu, pravi, da države lahko nasledijo zgodovinski
naslov zaliva in njihov status notranjih voda, če je ta obstajal že prej v skupni državi (Grbec,
2002).
Zaliv Fonseca, ki si ga delijo tri države: Honduras, Salvador in Nikaragva, si je status
zgodovinskega zaliva pridobil še za časa španske kolonije, ki je vključevala vse tri države.
Sodišče je razsodilo na podlagi prakse treh obalnih držav, da gre tu za zgodovinski zaliv, da
vsaka država dobi v izvrševanje suverenosti 3 nm širok morski pas ob lastni obali, sredina
zaliva pa je v skupnem upravljanju. Vode znotraj črte, ki zapira zaliv so tako ohranile status
notranjih voda s pravico neškodljivega prehoda za ostale države, medtem ko so bile od črte
navzven odmerjene teritorialne vode in epikontinentalni pas, ki sta tudi ostala v skupni upravi
z možnostjo razglasitve skupne EEC (Grbec, 2002).
Zanimiv je tudi primer sporazumne razmejitve notranjih voda med Indijo in Šri Lanko iz
leta 1974. Takrat sta si državi razdelili zgodovinski zaliv Palk Bay in Palk Strait, ki je ta naziv
dobil še v času kolonije, ko sta državi predstavljali eno državno tvorbo. Temeljna črta, ki
zapira zaliv se je tako ohranila, znotraj nje se je ohranil status notranjih voda brez pravice
neškodljivega prehoda, hkrati pa je ostala osnova za nadaljnjo razmejevanje (Grbec, 2002).
Karta 14: Razmejitev morskih pasov v zalivu Fonseca in izven njega.

Vir: URL:http://www.law.fsu.edu/library/collection/LimitsinSeas/numerical.html, 2001.
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Tudi Urugvaj in Argentina sta leta 1961 postavila temeljno črto preko estuarji Ria de la
Plata in s tem zaprla zaliv, katerega obale pripadajo dvema različnima državama. Kljub temu
da je slednja postavitev sporna, pa predstavlja primer dveh sosednjih držav, ki sta si svoje
notranje vode sporazumno razmejili. Torej je ena možnost razmejitev notranjih voda, druga
pa kondominij nad notranjimi vodami. Slednjo rešitev je v Piranskem zalivu je predlagal že
leta 1991 Franco Juri, Hrvaška pa je predlog podprla, vendar ga je Slovenija zavrnila leta
1993
z
Memorandumom
o
Piranskem
zalivu
(Prezelj,
2000;
URL:
http://www.law.fsu.edu/library/collection/LimitsinSeas/numerical.html, 2006).
Karta 15: Razmejitev estuarja Ria de la Plata med Urugvajem in Argentino.

Vir: URL:http://www.law.fsu.edu/library/collection/LimitsinSeas/numerical.html, 1975.
Razmejitev notranjih voda mednarodno pomorsko pravo ne omenja, kar Slovenija
razume kot možnost razmejitve Piranskega zaliva in ohranitve statusa notranjih voda. Kljub
temu da je z notranjimi vodami v Piranskem zalivu upravljala Slovenija, je naslednica
Zakonov iz leta 1965 in 1987 in s tem temeljne črte tudi Hrvaška, zato je skoraj nemogoče
obdržati status notranjih voda v Piranskem zalivu brez sporazumne rešitve s Hrvaško (Bela
knjiga o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, 2006).
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Torej Hrvaška bo verjetno prišla do pasa morja v Piranskem zalivu, kar se je pokazalo
pri večini predlogov razmejitve, vprašanje pa je koliko bo ta širok. Poleg ekvidistančne črte,
kateri se je Hrvaška v luči slovenskega sklicevanja na zgodovinski naslov v pogajanjih že
nekajkrat odrekla, so se pojavile tudi 5-10 m črta od savudrijske obale ter 278 m črta od
savudrijske obale, ki je do osamosvojitve predstavljala črto nadzora slovenske policije. Možne
so tudi druge črte. V sodni praksi so se poleg ekvidistančne črte uveljavile: črte sledenja smeri
meje na kopnem, sledenja paraleli iz izhodiščne točke ali črte nastale po metodi Thalweg.
Razmejitev je lahko kakršna koli, vendar mora biti sporazumna in ne sme posegati v interese
drugih držav (Grbec, 2002; Prezelj, 2000).
Predlog črte 278 m od savudrijske obale je kot prva podala hrvaška stran leta 1994 in ga
je Slovenija leta 1995 z Mariborskim predlogom tudi sprejela, vendar do dogovora ni prišlo,
saj je slovenska stran podala predlog za razmejitev morja tudi izven zaliva, s katerim pa se
Hrvaška ni strinjala. Tu lahko vidimo še eno oviro pri dosegu sporazuma, saj Hrvaška želi
rešiti mejo med državama od primera do primera, medtem ko se Slovenija zavzema za
razrešitev celotne meje v paketu (Prezelj, 2000).
19.7.2001 sta vladi Republike Hrvaške in Republike Slovenije prvič in tudi zadnjič
dosegle dogovor o meji med državama. Parafiran sporazum o meji med državama, ki je postal
znan kot sporazum Drnovšek- Račan ni prišel nikoli v veljavo, saj ni bil ratificiran s strani
Hrvaške. Sporazum naj bi propadel ravno zaradi razmejitve na morju, ki jo je predvideval.
Sporazum je mejo v Piranskem zalivu postavil na 278 m črto od savudrijske obale. Sekala bi
črto, ki zapira Piranski zaliv, v točki 3600 m od rta Madone. Tako bi črto sekal na treh
četrtinah 4,8 km dolge črte. Sloveniji bi tako pripadlo 80,2 % Piranskega zaliva. Medtem ko
bi štirje sporni zaselki pripadli Hrvaški, kar pomeni, da bi bila izhodiščna točka meje na morju
v točki izliva Dragonje v morje (Zelnik, 2004).
Karta 16: Različni predlogi razmejitve v Piranskem zalivu.

Vir: Blake, Topalović, 1996, 30.
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Začasen režim v Piranskem zalivu poteka po sredinski črti zaliva, s čimer sledi
navodilom 15. člena Konvencije o pomorskem pravu, ki govori o poteku meje dokler se
državi ne dogovorita drugače. Slovenija pravi, da člen ne velja če se država sklicuje na
zgodovinski naslov, medtem ko Hrvaška trdi, da to velja le če tak naslov prizna Hrvaška ali
mednarodna skupnost. Čeprav začasna meja ne prejudicira meje pa je že tu prišlo do spora.
Predvsem Slovenija ni zadovoljna s stanjem. Leta 1999 je Hrvaški podala predlog o začasni
jurisdikciji na morju, vendar ga je Hrvaška zavrnila kot predlog, ki bi močno favoriziral
Slovenijo, saj bi vpeljal maksimalne zahteve Slovenije na morju, medtem ko Slovenija v
predlogu vidi spoštovanje statusa quo iz leta 1991. Tako so imele 25.6.1991 vode v Piranskem
zalivu status notranjih voda v upravi Slovenije, zato bi morala Slovenija začasno nadzorovati
celoten zaliv (Ibler, 2001).
5.2.2.3. VPRAŠANJE DOSTOPA SLOVENIJE DO ODPRTEGA MORJA
Bistveno vprašanje pri razmejitvi teritorialnih voda med Slovenijo in Hrvaško je dostop
Slovenije do odprtega morja. Vprašanje je zaradi geografskega položaja Slovenije oziroma
geografskih značilnosti Tržaškega zaliva in že določene meje z Italijo zahtevno, saj se lahko
zgodi, da ostane slovensko teritorialno morje »vkleščeno« med italijanskim in hrvaškim
morjem. Točka T05 iz sporazuma o razmejitvi teritorialnih voda med Italijo in Jugoslavijo iz
leta 1975 oziroma točka 1 iz sporazuma o razmejitvi epikontinentalnega pasu iz leta 1968, ki
predstavlja vstopno točko v odprto morje, leži daleč od slovenske obale oziroma leži pred
hrvaško obalo, pred katero ležijo hrvaške teritorialne vode, če upoštevamo 2. člen Konvencije
o pomorskem pravu. Ponovno se izpostavlja vprašanje obsega pasu teritorialnih voda oziroma
vprašanje ali segajo teritorialne hrvaške vode do teritorialne meje na morju z Italijo in iz tega
izhajajoče vprašanje ali ima Slovenija pravico do dostopa na odprto morje. Slednje je bilo v
Sloveniji večkrat izraženo kot državna naravna pravica. Konvencija o mednarodnem pravu
nikjer ne izrecno omenja pravice države do neposrednega izhoda na morje. Zahtevo pa je
Slovenija oprla na načelo pravičnosti, ki se je že večkrat uveljavila pri razsodbah
mednarodnih sodišč. Arbitražno sodišče je v primeru razmejitve med Gvinejo in Gvinejo
Bissau določilo, da »mora biti cilj vsake razmejitve pravična rešitev, ki jo je mogoče doseči le
ob upoštevanju vseh relevantnih (posebnih) okoliščin posameznega primera (cv: Grbec, 2002,
str. 270).« Vendar je tu treba poudariti, da pravična rešitev ne pomeni da vsi dobijo enako.
Čeprav ne moremo govoriti o splošnih načelih pravičnosti, pa je bilo v sporu med Tunizijo in
Libijo določeno, da do »vkleščenja« teritorialnega morja obalne države ne sme priti (Grbec,
2002; Prezelj, 2000).
Arbitražno sodišče je v sporu med Gvinejo in Gvinejo Bissau določilo enotne meje me
državama in pri tem uporabilo načelo pravičnosti za razmejitev vseh treh pasov: teritorialnih
voda, epikontinentalnega pasu in EEC. V skladu s tem načelom je sodišče izreklo, da je treba
vložiti vse napore, da se obalni državi zagotovi izhod na odprto morje oziroma dostop do vseh
pasov morja, do katerih je država upravičena na podlagi mednarodnega pomorskega prava
(Grbec, 2002).
Razmejitev v Piranskem zalivu tu ne bo igrala pomembne vloge, saj, čeprav bi Slovenija
dobila pod svojo jurisdikcijo celoten Piranski zaliv, si še vedno ne bi zagotovila dostopa do
odprtega morja. Premikanje teritorialnih meja Italije je zelo vprašljivo in skoraj nemogoče, saj
sta Slovenija kot tudi Hrvaška naslednici sporazumov o razmejitvi morskih površin med
Italijo in Jugoslavijo. Slovenija tega vprašanja tudi ni načela. Odprto pa je vprašanje znotraj
nekdanjih jugoslovanskih voda (Prezelj, 2000).
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Karta 17: Dve varianti razmejitve teritorialnih voda (slovenski in hrvaški predlog) med
Hrvaško in Slovenijo: ekvidistančna črta in črta, ki omogoča dostop Slovenije do odprtega
morja.

Vir: Bufon, 2001, 144.
Za dostop do odprtega morja se je Slovenija ravno tako zavzela že leta 1993 v
Memorandumu o Piranskem zalivu, kjer se poleg ostalega zavzema tudi »za izhod na odprto
morje na temelju dopustnih kriterijev mednarodnega prava in upoštevaje specifično situacijo
Republike Slovenije (Prezelj, 2000, priloga: Memorandum o Piranskem zalivu, str. 1).« V
memorandumu se Slovenija sklicuje na načelo pravičnosti in na posebne okoliščine opisane v
12. členu Konvencije o teritorialnem morju in zunanjem morskem pasu iz leta 1958. Slovenija
je vprašanje dostopa do odprtega morja zastavila kot vprašanje dostopa njenih teritorialnih
voda do vhodne točke na odprto morje. Pri tem ponovno izhaja iz stanja izpred leta 1991, ko
je imela Slovenija prost dostop do odprtega morja. Hrvaška Sloveniji priznava pravico
Slovenije do dostopa na odprto morje, vendar slednjega razume povsem drugače. Hrvaška tu
misli pravico do neškodljivega prehoda ladij, vendar preko hrvaških teritorialnih voda.
Vladimir Ibler poudarja tu načelo ratione territorri in 2. člen Konvencije o pomorskem pravu,
ki zagotavljata Hrvaški teritorialne vode pred njeno obalo. Načelo pravičnosti kot temelj
slovenske zahteve do dostopa teritorialnih voda do odprtega morja pa ocenjuje kot nezadostno
(Ibler, 2001; Prezelj, 2000).
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Karta 18: Hrvaški predlogi razmejitve teritorialnih voda.

Vir: Turkalj, 2006.
Leta 1995 je Slovenija v Mariborskem predlogu predlagala dostop njenih teritorialnih
voda do točke vstopa v odprto morje. Tako bi meja izven Piranskega zaliva zavila proti
jugovzhodu in bi obsegala celotno teritorialno mejo na morju z Italijo sklenjeno z Osimskimi
sporazumi. V predlogu pa je bila podana še alternativna rešitev, ki se je ozirala tudi na
hrvaška stališča in njeno zahtevo po ohranitvi teritorialne meje z Italijo na morju, ki je edina
meja med državama. Alternativni predlog je bil koridor, ki bi povezal slovenske teritorialne
vode z odprtim morjem. Koridor bi bil del slovenskega teritorialnega morja, Hrvaška pa bi
imela koridor do teritorialne meje z Italijo. Koridor je že pred tem predlagala Hrvaška kot
plovno pot znotraj hrvaških teritorialnih voda s posebnimi pravicami za plovbo ladij v ali
izven slovenskih teritorialnih voda od ali v odprto morje. Možnost bi bila lahko tudi skupna
suverenost nad koridorjem, kar bi bilo zelo podobno režimu, ki velja zunaj zaliva Fonseca, ali
pa ločeno izvrševanje suverenosti. Pri slednji bi lahko ena država izvrševala jurisdikcijo nad
vodnim stolpom, druga pa nad morskim dnom in podzemljem.1 Takšne rešitev bi državi
zagotovo lažje opravičili pred javnostjo, saj se ne bi odrekli suverenosti nad delom morja, ki
bi ga predstavljal koridor (Bufon, 2001; Grbec, 2002; Prezelj, 2000).

1

Takšen je primer razmejitve na morju med Avstralijo in Papuo- Novo Gvinejo.
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Karta 19: Slovenska predloga razmejitve teritorialnih voda in stika slovenskih teritorialnih
voda z odprtim morjem.

Vir: Bufon, 2001, 145.
Tretja možnost rešitve konfliktne situacije je tudi razširitev odprtega morja oziroma
premik točke vstopa v odprto morje proti severu. To rešitev je podprla Slovenija leta 1999 v
delu Stališča Republike Slovenije glede delimitacije morskih meja med Republiko Slovenijo
in Republiko Hrvaško. V njem je zapisano: »Najbolj sprejemljive rešitve za Republiko
Slovenijo so tiste, ki bi na spornem območju morja garantirale:
 Republiki Sloveniji teritorialni dostop do mednarodnih voda (kar vključuje razširitev
mednarodnih voda do nespornih slovenski teritorialnih voda),
 Republiki Hrvaški minimalen morski pas ob obali,
 Republiki Hrvaški teritorialno povezavo z osimsko mejo (cv: Ibler, 2001, str.162).« 1
Takšno možnost je predvideval tudi sporazum Drnovšek- Račan iz leta 2001. Rešitev, ki
je bila podana bi tako zadovoljila glavni zahtevi obeh držav. To je stika hrvaških teritorialnih
voda z italijanskimi in stik slovenskih teritorialnih voda z odprtim morjem. Meja bi po tem
sporazumu potekala od točke na črti zapore Piranskega zaliva v oddaljenosti 3600 m od rta
Madone po vzporedniku do meje z italijanskimi teritorialnimi vodami. S tem bi Slovenija
dobila nekaj več morja, kot je območje začasnega policijskega nadzora Slovenije izven
1

»The most acceptable solution for the Republic of Slovenia would be the one which would in the disputed
portion of the sea guarantee:
 To the Republic of Slovenia, territorial access to international waters (which implies the extension of
international waters up to the undisputed Slovene territorial zone)
 To the Republic of Croatia, a minimum coastal belt of sea
 To the Republic of Croatia, territorial link with Osimo border.«
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Piranskega zaliva. Tik pred mejo z italijanskimi teritorialnimi vodami pa bi slovenske
teritorialne vode imele stik z odprtim morjem v širini 3600 m. To bi bila namreč širina
koridorja odprtega morja, ki bi potekal skozi teritorialne vode Hrvaške. Površina slednjega bi
bila okoli 46 km. Začetna točka koridorja pa bi se nahajala na treh četrtinah razdalje črte, ki bi
potekala od črte ki zapira Piranski zaliv do teritorialne meje z Italijo (Zelnik, 2004).
Hrvaška bi s tem obdržala trikotnik teritorialnih voda v obsegu okoli 6 km, ki bi bil
oddvojen od ostalega teritorija Hrvaške, vendar bi Hrvaška s tem ohranila teritorialni stik z
Italijo, katerega pomen je precej psihološki in zgodovinski. Vode v koridorju bi imele status
odprtega morja, pri tem pa bi se obe državi odpovedali širitvi suverenosti oziroma jurisdikciji
nad koridorjem, njegovemu vodnemu stebru in morskim dnom, hkrati pa tega ne bi dopustili
drugim državam. Nihče ne bi smel razglasiti EEC ali kakšno drugo obliko jurisdikcije,
morsko dno pa bi imelo status nerazporejenega kontinentalnega pasu. S tem bi se Slovenija
verjetno odrekla pravici do slovenskega epikontinentalnega pasu in EEC. Nihče ne bi smel
izkoriščati morskega dna, medtem ko bi bil ribolov dovoljen vsem (Zelnik, 2004).
Slovenija pogosto navaja primer razmejitve med Kneževino Monako in Francijo.
Slednja obkroža majhno kneževino tako na kopnem kot na morju. Z razmejitvijo z
ekvidistančno črto, bi ta majhna država s svojo kratko obalo ostala brez možnosti razglasitve
teritorialnih voda v obsegu 12 nm in ostala brez izhoda na odprto morje. Monaško teritorialno
morje bi se namreč sekalo z italijanskim v neposredni bližini obale. Pri vprašanju razmejitve
je bil glavni interes Monaka, da bi omogočili ladjam plovbo iz odprtega morja v monaško
pristanišče in nazaj brez prečkanja tujih teritorialnih voda. Z razmejitvijo je Monako dobil
koridor teritorialnega morja, širok 3,16 km, in neposredni dostop do odprtega morja. Poleg
tega je Monako dobil tudi pas epikontinentalnega pasu v enaki širini in pravico do razglasitve
EEC, ki mora biti usklajena z Francijo (Grbec, 2002).
Karta 20: Razmejitev teritorialnih voda in epikontinentalnega šelfa med Francijo in
Monakom.

Vir: Alsied, 2006.
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Seveda se država lahko odreče delu njenih teritorialnih voda oziroma zahtevi po
razglasitvi maksimalnega obsega teritorialnih voda, vendar pa to zanjo ni obveza. Ibler
poudarja, da gre v primeru med Monakom in Francijo za sporazumno razmejitev in pri tem
poudarja dobro voljo Hrvaške in zavrača formulacijo slovenskih želja v obliki zahtev. Tu je
treba še enkrat poudariti, da v primeru Slovenija- Hrvaška ne gre za odrekanje lastnemu
teritoriju, saj do razmejitve teritorialnega morja obeh držav še ni prišlo, torej tudi obseg
teritorialnega morja še ni dokončno določen Hrvaško (Bela knjiga o meji med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško, 2006; Ibler, 2001).
V zadnjem citatu pa se pojavlja še ena možnost, ki je bila oblikovana tudi kot predlog, ki
je prišel iz Slovenije, ni pa dobil podpore, saj je v nasprotju z mednarodnim pravom. Gre za
razglasitev t.i. Beneške ožine med Savudrijo in Gradežem. Avtorji predloga so se sklicevali
na razglasitev ožine Tiran v Akabskem zalivu (Prezelj, 2000).
Dostop do odprtega morja nosi še dodaten pomen, saj je od tega odvisna pravica do
epikontinentalnega pasu in razglasitve EEC, ki bi iz tega sledili. Namreč vsaka država, ki ima
stik oziroma meji na odprto morje ima pravico do epikontinentalnega pasu in razglasitve
EEC.
Ravno z razglasitvijo EEC pa se poraja vprašanje smisla dostopa Slovenije do vhodne
točke 5 v odprto morje. V primeru, da bi Italija in Hrvaška razglasili EEC vse do razmejitvene
črte epikontinentalnega pasu in s tem razširili državno jurisdikcijo na celoten Severni Jadran,
bi se odprto morje umaknilo daleč na jug ali celo izven Jadranskega morja.
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Karta 21: Karta predloga razmejitve med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo iz leta 2001 (sporazum Drnovšek- Račan).
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Vir: Tržaški zaliv, 2005.
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5.2.3. ŠIRITEV JURISDIKCIJE NA EPIKONTINENTALNI PAS IN EEC
Širitev jurisdikcije na morju je težnja vseh obalnih držav, pri katerih so v ospredju
ekonomski interesi, saj vse države mika izključno gospodarsko izkoriščanje živih in neživih
bogastev. Vladimir Ibler poudarja pri ustanavljanju EEC tudi dejavnik varnosti (Glassner,
1990; Ibler, 2001).
Epikontinentalni pas sta si že leta 1968 med prvimi razdelili Italija in Jugoslavija,
medtem ko EEC nista razglasili, čeprav jim je to pravico Konvencija o pomorskem pravu
dajala. Pri tem sta se držale priporočila o nerazglašanju EEC v Sredozemskem morju s strani
MAP- a. Že konvencija o pomorskem pravu postavlja zaprtim in pol- zaprtim morjem kot sta
Sredozemlje in Jadran poseben pomen in pri tem poudarja pomen skupnega pristopa za
uspešno varovanje morja in njenih bogastev. Mednarodna skupnost podpira zaščito ribiških
fondov, urejanje plovbe in ohranjanje ter varovanje morja in njegovega ekosistema, vendar v
medsebojnem sodelovanju in s sodelovanjem držav skupaj z IMO- Mednarodno organizacijo
morij ter ostalimi mednarodnimi organizacijami iz tega področja. Z razglasitvijo EEC s strani
obalnih držav v zaprtih in pol- zaprtih morij, kot sta Sredozemlje in Jadran, bi se odprla še
številna nova vprašanja in konfliktni interesi. Slednji se pokažejo že pri možnem obsegu
razglasitve EEC, saj geografske značilnosti takih morij ne dovoljujejo razglasitve cone v
njenih maksimalnih mejah. Velik problem predstavljajo tudi morebitne motnje v pomorskem
prometu v takih morjih in izguba skupnega ribolovnega območja na odprtem morju. V
Sredozemlju še nobena država ni razglasila ali vsaj ni uveljavila EEC. Med redkimi, ki so to
storili oziroma so za to pokazali namen so Maroko, Egipt in Ciper. Španija in Francija sta
EEC razglasili izven Sredozemskega morja. Ostale države kot Alžirija, Malta, Tunizija in
Španija so se omejili le na del suverenitete EEC in razglasile ribolovno cono. Španija je na
primer leta 1997 razglasila ribolovno cono do 37 nm, ki pa ne velja za članice EU. Edina, ki
je do sedaj v Sredozemlju razglasila ekološko cono je Francija (Alsied, 2006; Chevalier,
2005).
Karta 22: Problem razglasitve EEC v zaprtih in pol- zaprtih morij na primeru Sredozemlja.

Vir: Alsied, 2006.
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Epikontinentalni pas v Severnem Jadranu sta si že leta 1968 razdelili Italija in
Jugoslavija. Z razpadom Jugoslavije pa se je pojavilo vprašanje nasledstva med njenimi
nekdanjimi republikami. Tako Slovenija kot Hrvaška sta se razglasili za naslednici, kar je
obema priznala tudi Italija. Vendar pri vprašanju prihaja do razhajanj že pri samem pogledu
nanj. Slovenija zadevo smatra za nasledstveno vprašanje, čemur Hrvaška nasprotuje, saj bi v
tem primeru imele vse nekdanje republike pravico do dela pasu. Pri tem priznava pravico do
nasledstva poleg Hrvaški le še današnji Črni gori (Bela knjiga o meji med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško, 2006; Blake, 1996; Ibler, 2001).
Vprašanje razglasitve EEC na Severnem Jadranu oziroma na celotnem Jadranu je novo
vprašanje, ki ne izhaja kot ostala iz razpada Jugoslavije. Gre za širitev jurisdikcije na morju
preko državnih meja.
Namero o razglasitvi EEC je Hrvaška nakazala že leta 1994. 3.10.2003 je namesto EEC
razglasila ekološko- ribolovno cono na Jadranu, ki ne izhaja iz Konvencije OZN o
pomorskem pravu. Hrvaška tu uvaja nov režim na morju, pri čemer se je naslonila na
razglasitev ekološkega pasu s strani Francije in ribolovne cone s strani Španije v Sredozemlju.
S tem je hkrati upoštevala načelo o nerazglašanju EEC v Sredozemlju, kljub temu pa
zavarovala svoje gospodarske in ekološke interese ter se izognila še težavam pri njenem
vstopanju v EU. Kljub temu je sledila reakcija prizadete Slovenije in Italije. Takšno
enostransko odločitev Hrvaške je obsodila tudi EU, ki je na konferenci istega leta v Benetkah
določila kot način delovanja sporazumno in multilateralno reševanje (URL:
http://www.vlada.hr/Download/2003/10/13/Odluka_o_jursdiksciji_-Jadran.htm, 2003).
Hrvaška zaščitna ekološka in ribolovna cona meri približno 22 km² oziroma kot
površina celotne Slovenije. Njene meje Hrvaška ni natančno določila, vendar naj bi te
potekale do dogovora o meji po razmejitveni črti epikontinentalnega pasu in na jugu po črti,
ki nadaljuje smer teritorialne meje s Črno goro. Meja cone sega do točke T05 pri čemer do
kakršnih koli dogovarjanj s Slovenijo ni prišlo, saj jo Hrvaška smatra kot geografsko
prikrajšano državo z neugodno geografsko lego ter brez stika z odprtim morjem (URL:
http://www.vlada.hr/Download/2003/10/13/Odluka_o_jursdiksciji_-Jadran.htm, 2003).
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Karta 23: Karta morskih con izven teritorialnih voda.

Vir: Jadransko more, 1946.
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Hrvaška v zaščitni ekološko- ribolovni coni izvaja suverene pravice:
• raziskovanja in izkoriščanja morja;
• ohranitev in gospodarjenje z živimi naravnimi bogastvi voda izven meja
hrvaškega teritorialnega morja;
• jurisdikcijo glede znanstvenega raziskovanja morja (URL:
http://www.vlada.hr/Download/2003/10/13/Odluka_o_jursdiksciji_Jadran.htm, 2003).
Skupaj s kontinentalnim pasom, s katerim se prekrivata, tvorita skoraj popolno EEC.
Razlika je v tem, da ne morejo graditi umetnih otokov in ne izkoriščati energijo morja
(plimovanja, morskih tokov). Hkrati pa si je Hrvaška pustila pravico, da po potrebi razglasi še
druge funkcije EEC in tako vzpostavi pravo EEC. Druge države imajo pravice po
mednarodnem pravu kot so svoboda plovbe in preletov, polaganja podmorskih kablov in
cevovodov itd (URL: http://www.vlada.hr/Download/2003/10/13/Odluka_o_jursdiksciji_Jadran.htm, 2003).
Prav zaradi pritiskov s strani EU je Hrvaška še pred razglasitvijo cone določila enoletni
moratorij na izvajanje določil zakona o ekološki- ribolovni coni. Ob začetku izvajanja pa je iz
njih izvzela države EU, kamor je takrat spadala tudi že Slovenija. Izvzetost držav članic EU
pa velja le do dogovora Hrvaške z EU glede ribolova (Mekina, 2004; Žerjavič, 2003).
Po besedah Hrvaške je razglasitev usmerjena proti ribiškim ladjam iz držav izven
Jadrana, ki vse več ribarijo na območju odprtega morja in se pri tem ne ozirajo na posledice,
hkrati pa je Slovenijo in Italijo povabila k oblikovanju dogovora o skupnem ribolovu in
varovanju morja. Žal pa gre politika nadaljnjega razmejevanja Severnega Jadrana ravno v
nasprotno smer (URL: http://www.vlada.hr/Download/2003/10/13/Odluka_o_jursdiksciji_Jadran.htm, 2003).
Razglasitev je v Sloveniji sprožila spremembe slovenskega pomorskega zakonika, ki so
imele namen zavarovati interese Slovenije, njeno morje in meje, hkrati pa so Sloveniji dale
zakonsko podlago za morebitno razglasitev EEC iz njene strani. To je pomenilo preobrat v
zahtevah Slovenije na Severnem Jadranu, saj je Slovenija in njena stroka do takrat vedno
govorila o Sloveniji kot o geografsko prikrajšani državi, ki nima pravice do
epikontinentalnega pasu in EEC. Te lahko razglasijo le geografsko neprikrajšane države z
neposrednim stikom z odprtim morjem. Kot država z neugodno geografsko lego je Slovenija
opredeljena v Memorandumu o Piranskem zalivu in v delu Simonitija in Sotlarja. Prejšnji
predlog pomorskega zakonika iz leta 2001 tako govori, da Slovenija, glede na svojo lego nima
možnosti, da bi razglasila druge morske pasove zunaj območja svoje državne suverenosti s
smeri proti odprtemu morju (zunanji morski pas, izključna ekonomska cona). Tudi ob sami
ratifikaciji Konvencije OZN o pomorskem pravu je bila Slovenija opredeljena kot geografsko
prikrajšana država (Prezelj, 2000; Uradni list SFRJ, 1986).
Slovenija je svojo jurisdikcijo na odprto morje širila z Zakonom o razglasitvi Slovenske
zaščitne ekološke cone in epikontinentalnega pasu 4.10.2005, kot odziv na pogajanja med
Italijo in Hrvaško o natančnejši razmejitvi epikontinentalnega pasu brez Slovenije in
dogovoru, ki je sledil 12.8.2005. S tem zakonom je Slovenija prvič jasno povedala, da ima
epikontinentalni pas ter razglasila ekološko cono. Njune meje so določene začasno do
sprejetja sporazuma o meji s Hrvaško. Meja naj bi potekala od točke T05 po meji razmejitve
epikontinentalnega pasu z Italijo do vzporednika 45° 10', na vzhodu pa bi mejila na hrvaški
epikontinentalni pas ali hrvaško teritorialno morje. Širitvi jurisdikcije jemlje pomen dejstvo,
da meje niso natančno določene, in da bo zelo težko udejanjiti določila nove cone s strani
Slovenije. Tudi potek dogodkov in samoopredeljevanje Slovenije kot geografsko prikrajšane
države v preteklosti dajo slutiti, da gre pri tem le za izboljševanje pogajalskih izhodišč pri
doseganju slovenskih pomorskih interesov (Uradni list RS, 2005).
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Vsi ti razglasi slonijo na trhlih temeljih, saj so v nasprotju s Konvencijo ZN o
pomorskem pravu, sporazumom iz Barcelone in s smernicami EU. Barcelonski sporazum tako
nalaga državam ravnanje po načelih dobrega sosedstva, hkrati pa ugotavlja, da značilnosti
Jadrana ne dopuščajo ukrepov brez soglasja vseh prizadetih. Pri uveljavljanju novih con na
Severnem
Jadranu
so
nujna
pogajanja
med
tremi
državami
(URL:
http://www.konvencije.mop.gov.si/barcelonska_konvencija_varstvo_morja.pdf, 2006).
Kot zadnja je zaščitno ekološko cono razglasila Italija 8.2.2006, čeprav je imela zakon
pripravljen že veliko časa. Razglasitev je bila pričakovana. Območje obsega epikontinentalni
pas Italije, zakon pa se je naslonil na podobno cono, ki jo je razglasila Francija. S to
razglasitvijo je konec odprtega morja v pravem pomenu besede na Severnem Jadranu.

5.3. KONFLIKTNI INTERESI RABE MORSKEGA PROSTORA
5.3.1. POMORSKI PROMET V SEVERNEM JADRANU
Konfliktni interesi rabe morja so se vedno vrteli okoli prometa na morju, kar ni nič
čudno pri velikem pomenu , ki ga ima pomorski promet za Severni Jadran. Geoprometna lega
je vedno narekovala konkurenco med pristanišči in poskuse nadzora nad pomorskim
prometom. Nekdanjima pristaniščema Benetke in Trst sta se kasneje pridružili še Reka, ki leži
manj kot 50 km izven obravnavanega območja, in Koper. Medtem ko je po drugi svetovni
vojni pomen Trsta upadal, pa je pomen novo nastale Luke Koper vse bolj rasel (Malnič,
1996).
Konfliktni interesi glede pomorskega prometa so bili v glavnem rešeni leta 1975 z
Osimskimi sporazumi. Ti so začrtali mejo v Tržaškem zalivu , ki je omogočila neoviran
dostop do obeh pristanišč po lastnih teritorialnih vodah tudi za ladje z večjim ugrezom.
Sporazum je predvideval celo sodelovanje pristanišč v projektu Alto Adriatico, s katerim so
hoteli Severni Jadran povezati s celinskim vodnim omrežjem Blake, 1996).
Ponoven vzpon konfliktnih interesov glede rabe morja predstavlja razpad Jugoslavije.
Kljub temu da sta Hrvaška in Slovenija postali naslednici vseh mednarodnih sporazumov, ki
jih je Jugoslavija sprejela glede urejanja pomorskega prometa, se je odprlo vprašanje
neoviranega prometa med Luko Koper oziroma Slovenije in odprtim morjem.
Luka Koper pomeni Sloveniji okno v svet, zato je Slovenija povezavo z odprtim morjem
zasnovala kot nacionalni interes in glavni strateški cilj Slovenije. Izhod na morje je Bufon
definiral kot pomemben sestavni del ekonomskega, varnostno- obrambnega in geopolitičnega
položaja in interesa države. Vsekakor bi zmanjšana povezava s svetom pomenil zmanjšanje
konkurenčnosti v gospodarskem razvoju Luke Koper in Slovenije. Pod vprašaj bi prišla tudi
njena maritimnost. Mnogi avtorji omenjajo nevarnost, da bi maritimnost Slovenije postala
zgolj simbolična, kot je to v primeru Republike Bosne in Hercegovine (Bufon, 2001).
Z razpadom Jugoslavije se je pojavila možnost, da teritorialne vode Slovenije ostanejo
»vkleščene« med teritorialnimi vodami Italije in Hrvaške. Slovenija je svojo zahtevo po
dostopu do odprtega morja definirala kot stik njenih teritorialnih voda z odprtim morjem
skozi teritorialne vode, ki jih danes nadzoruje Hrvaška, vse do točke T05 iz razmejitve
Tržaškega zaliva v okviru Osimskih sporazumov. Pri tem se sklicuje na stanje pred letom
1991, ko je imela neoviran dostop do odprtega morja preko skupnih teritorialnih voda.
»Slovenija ne zahteva ničesar, česar ne bi že imela (uživala) zadnjih petdeset let, Hrvaška ne
daje nič kar bi bilo pravno njeno. Slovenija mora vztrajati na neposreden izhod na morje, ker
lahko Hrvaška drugače »unilateralno« prekine »posebno ugoden režim« (npr. ob zaostreni
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varnostni situaciji, nenadnem poslabšanju odnosov itd.). Za Slovenijo je to vitalnega pomena,
ne pa tudi za Hrvaško, ki lahko to prepreči (Zelnik, 2004, str. 47).«
Teritorialne vode so del teritorija države in kot take so garant neomejenega prometa
obalne države, zato ni čudno, da Slovenija pojmuje svoj dostop do odprtega morja, kjer velja
svoboda plovbe za vse, kot stik njenih teritorialnih voda z odprtim morjem. Vsekakor so
interesi Slovenije bistveno višji, saj Hrvaška tu nima pomembnejšega pristanišča, na katerega
bi režim plovbe vplival (Bela knjiga o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško,
2006).
Restriktnejši režim plovbe imajo samo notranje vode, kjer pravica neškodljivega
prehoda drugim državam ni priznana razen izjem. V primeru razdelitve Piranskega zaliva in
ohranitve statusa notranjih voda, bi pravico plovbe tako imeli le Hrvaška in Slovenija vsaka v
svojem delu. V tem primeru je interes Pirana in razvijajočega navtičnega turizma, da
Slovenija dobi čim večji delež zaliva, zanimiva pa bi bila tudi rešitev skupnega kondominija
(Prezelj, 2000).
Hrvaška oporeka zahtevi Slovenije, vendar ji priznava pravico do dostopa do odprtega
morja. Dostop Hrvaška razume kot pravico neškodljivega prehoda skozi teritorialne vode
Hrvaške, ki jo ima vsaka država, tudi »zaprte« države. To pravico jim zagotavlja Konvencija
ZN o pomorskem pravu. Pri tem Hrvaška poudarja, da te pravice ni nikoli še omejevala (Ibler,
2001).
Pomorsko mednarodno pravo definira neškodljivi prehod kot prehod, ki ne posega v
mir, red ali varnost obalne države. Pri tem mora biti plovba brez prekinitve in hitro
zaključena. 19. člen Konvencije o pomorskem pravu nadalje in natančneje opredeljuje
neškodljivi prehod. Tako tuje ladje pri neškodljivem prehodu ne smejo opravljati naslednjih
dejavnosti:
a) »grožnjo ali uporabo sile zoper suverenost, teritorialno neokrnjenost ali politično
neodvisnost obalne države ali na kakršenkoli drug način krši načela mednarodnega
prava, zajeta v ustanovni listini Združenih narodov;
b) kakršnokoli vajo ali urjenje z orožjem katerekoli vrste;
c) kakršnokoli dejavnost, ki je namenjena zbiranju obvestil v škodo obrambe ali
varnosti obalne države;
d) kakršnokoli propagandno dejavnost, ki utegne škodovati obrambi ali varnosti
obalne države;
e) vzletanje z ladje, pristajanje ali sprejemanje na ladjo kakršnegakoli letala;
f) lansiranje z ladje in spuščanje ali sprejemanje na ladjo kakršnekoli vojaške
naprave;
g) nakladanje in razkladanje kakršnegakoli blaga, denarja ali vkrcavanja ali
izkrcavanja osebe v nasprotju s carinskimi, fiskalnimi, imigracijskimi ali
zdravstvenimi zakoni in predpisi obalne države;
h) kakršnokoli namerno ali večje onesnaženje v nasprotju s to konvencijo;
i) kakršnokoli ribiško dejavnost;
j) raziskovalne ali meritvene dejavnosti;
k) kakršnokoli dejavnost zaradi vključevanja v katerikoli komunikacijski sistem ali
kaka druga sredstva ali napeljave obalne države;
l) kakršnokoli drugo dejavnost, ki neposredno ni v zvezi s prehodom (Uradni list
SFRJ, 1986, str. 102).«
Poleg teh omejitev lahko obalna država, v tem primeru Hrvaška, izda tudi zakone in
predpise, ki se tičejo vprašanj, kot so:
a) »varnost plovbe in urejanje pomorskega prometa;
b) zaščito navigacijskih in tehničnih pripomočkov ter drugih pripomočkov ali naprav;
c) zaščito kablov in cevovodov;
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d) ohranitev živih bogastev morja;
e) preprečevanje kršenja zakonov in predpisov obalne države o ribolovu;
f) ohranitev okolja obalne države ter preprečevanje, zmanjšanje in nadziranje
njegovega onesnaževanja;
g) znanstveno raziskovanje morja in hidrografske meritve;
h) preprečevanje kršenja carinskih, fiskalnih, imigracijskih ali zdravstvenih zakonov
in predpisov obalne države (Uradni list SFRJ, 1986, str. 102).«
Zakonov in predpisov se morajo tuje ladje držati, ti pa morajo biti usklajeni s
Konvencijo ZN o pomorskem pravu. Ukrepe, ki jih obalna država lahko izvrši ob
nespoštovanju pravil so zapisani v 25. členu te konvencije. Obalna država tako lahko začasno
ustavi neškodljivi prehod, ima pa tudi pravico razglasitve območja, kjer je neškodljivi prehod
začasno ustavljen. Obalna država sama oceni ali so bila ta pravila kršena, pri tem pa ne sme
delati razlik med ladjami različnih držav. Hrvaška in Italija bi lahko v takem primeru
enostransko suspendirali režim neškodljivega prehoda že na podlagi varnostnih razlogov,
suspenz pa bi lahko trajal za nedoločen čas. Hrvaške in italijanske patrulje bi lahko tudi
preiskovale slovenske in tuje ladje namenjene v slovenska pristanišča brez omejitve.
Slovenija bi seveda imela pravico do pritožbe na mednarodna sodišča, vendar tovrstne
prekinitve bi zagotovo imele ekonomske posledice za Luko Koper in za Slovenijo (37%
pretovora v Luki Koper je namenjen za slovenski trg). Konvencija nalaga obalnim državam
tudi dolžnosti v zvezi z neškodljivim prehodom, vendar je teh bistveno manj in so definirane
bolj splošno. Tu je treba omeniti, da že sedaj v Severni Jadran plujejo ladje skozi teritorialne
vode Hrvaške. Med otokom Palagruža in otoki Tremiti je namreč le ozek pas, ki ni del
teritorialnih voda, zato promet poteka po sistemu ločene plovbe skozi teritorialne vode
Hrvaške in Italije (Uradni list SFRJ, 1986).
Hrvaška je zaradi zahtev Slovenije ponudila slednji ugodnejšo rešitev, ki predvideva
koridor skozi teritorialne vode, ki jih trenutno nadzira Hrvaška, od teritorialnih voda Slovenije
do odprtega morja. Koridori bi imel svobodnejši režim plovbe, vendar bi ta koridor obdržal
status teritorialnih voda Hrvaške. V koridorju bi obveljal režim tranzitnega prehoda. Tranzitni
prehod je svobodnejši od neškodljivega prehoda. Tu je manj omejitev in tudi pravica obalne
države po uveljavljenju lastnih zakonov je tu okrnjena, vendar glavne omejitve za neškodljivi
prehod veljajo tudi tu. Največja razlika je pri vojaški ladjah. Tranzitni prehod je tako dovoljen
tudi letalonosilkam, podmornice pa lahko pljujejo pod gladino. Glavna prednost tranzitnega
prehoda je izrecna prepoved začasne prekinitve prehoda. Tranzitni prehod je uveljavljen v
mednarodnih ožinah, zato se je tudi pojavil predlog razglasitve Beneške ožine (Ibler, 2001;
Prezelj, 2000).
S širitvijo jurisdikcije obalnih držav izven teritorialnih voda se je odprlo novo vprašanje
v zvezi z dostopom Slovenije do odprtega morja. Čeprav je bilo morsko dno in podzemlje že
leta 1968 razdeljeno, je imel vodni stolp izven teritorialnih voda status odprtega morja. Z
razglasitvijo zaščitne ekološke- ribolovne cone Hrvaške in ekološke cone s strani Italije pa od
letos naprej v Severnem Jadranu ni več morja s tem statusom. Čeprav njihove meje niso še
dokončno določene bodo verjetno ostale na razmejitveni črti epikontinentalnih pasov. Interes
Slovenije je tu vsekakor koridor odprtega morja po sredini ne samo Severnega ampak
celotnega Jadrana, vendar bo to težko dosegla. Četudi bi ji uspelo bi se vprašanje ponovno
odprlo ob morebitnih nadaljnjih razglasitvah morskih con ostalih Sredozemskih držav (npr.
Albanije), takrat pa bi se vprašanje ne dotikalo samo interesov Slovenije, ampak tudi Hrvaške
ali celo Italije. Konfliktni interesi širjenja jurisdikcije preko teritorialnih voda niso tako
pomembni, vsaj kar se tiče pravic plovbe. Tako v EEC kot tudi v ekoloških in ribolovnih
conah velja svoboda plovbe, ki je enaka pravicam, ki jih imajo ladje na odprtem morju, zato
je težko verjetno, da bi obalne države, v tem primeru Hrvaška in Italija, na podlagi lastnih
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zakonov glede preprečevanja onesnaževanja ovirale promet do in iz Luke Koper. Za kontrolo
ladje ali celo njeno zaustavitev mora imeti država trdne dokaze o onesnaževanju ladje znotraj
ekološke
cone
obalne
države
(Uradni
list
RS,
1996;
.
URL:
http://www.vlada.hr/Download/2003/10/13/Odluka_o_jursdiksciji_-Jadran.htm, 2003).
Grafikon 1: Pretovor v severno- jadranskih lukah leta 2005.
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Vir: URL: www.porto.venezia.it, 2005; URL: www.porto.trieste.it, 2005; URL: www.lukakp.si, 2005.
Vprašanje pomorskega prometa so tri obalne države Severnega Jadrana rešile s
sistemom ločene plovbe. Nastal je 19.5.2000 v Anconi z Memorandumom o soglasju med
vlado Republike Hrvaške, vlado Italijanske Republike in vlado Republike Slovenije o
vzpostavitvi skupnega sistema plovnih poti in sistema usmerjene in ločene plovbe v severnem
delu Severnega Jadrana in z Memorandumom o soglasju med vlado Republike Hrvaške in
Italijanske Republike o vzpostavitvi skupnega sistema plovnih poti in sistema usmerjene in
ločene plovbe v Severnem in Srednjem Jadranu, ki slonita na resoluciji IMO- Mednarodne
pomorske organizacije. Gre za dogovor treh držav o poteku prometa, zaradi večje varnosti na
majhnem območju Severnega Jadrana, kjer je promet zelo gost. Leta 2005 je v glavne tri luke
Severnega Jadrana pristalo 10.735 ladij, med katerimi je veliko tudi tankerjev namenjenih v
pristanišči Trst in Benetke. S tem sistemom so območje ločene plovbe ločili od območja
obalne plovbe Severnega Jadrana. Cono obalne plovbe lahko tako uporabljajo le ladje krajše
od 20 m, jadrnice in ribiške ladje. Ostale ladje morajo uporabljati sistem ločene plovbe in pri
tem:
• morajo nadaljevati pot po določeni plovni poti v določeni smeri;
• se morajo izogibati črte ali cone ločene plovbe, kolikor je mogoče;
• se morajo vključevati v polno pot ali jo zapuščati v normalnih okoliščinah na koncu
plovnih poti in to v najmanjšem možnem kotu, glede na smer plovbe.
Pri tem se morajo izogibati sekanju plovnih poti in zasidranju, ribiške ladje pa ne smejo
ovirati
prehoda
nobeni
ladji
(URL:http://www2.gov.si/zak,
2000;
URL:
http://www.vlada.hr/arhiv/vlada.shtml, 2001)
Plovbo v obalnem območju je do sedaj urejal SOPS- Sporazum o obmejnem
sodelovanju. Ta je omogočal svobodno plovbo vse do vzporednika 45° 10', vendar se določila
sporazuma
z
uvajanjem
»schengenske«
meje
ne
uveljavljajo
več
(URL:http://www2.gov.si/zak/Zak_vel.nsf, 2001).
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Sporazum treh držav ne veliko vpliva na strateški interes Slovenije. Sporazum se lahko
v kriznih trenutkih, čeprav težko, lahko prekliče, znotraj sistema ločene plovbe pa sosednji
državi še vedno izvajajo svojo jurisdikcijo. Pri tem je opozorilo Hrvaške, da bi se kakršen koli
koridor slovenskih teritorialnih voda v tem območju prekrival s plovno potjo v Tržaški zaliv,
brezpredmetno. Seveda bi Slovenija morala v vsakem primeru še vedno upoštevati sistem
ločene plovbe in pluti vsaj skozi teritorialne vode Italije, vendar bi v kriznih trenutkih ne bila
na morju »vkleščena« med dvema državama.
Karta 24: Karta sistema ločene plovbe v Severnem Jadranu.

Vir: http://www.mmtpr.hr/UserDocsImages, 2006.
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Karta 25: Karta sistema ločene plovbe v Tržaškem zalivu.

Vir: Tržaški zaliv, 2005.
5.3.2. GRADNJA UMETNIH OTOKOV IN OSTALIH UMETNIH STRUKTUR:
PRIMER OFF- SHORE PLINSKEGA TERMINALA
Onesnaženost Severnega Jadrana z umetnimi napravami in ostalimi umetnimi
strukturami je visoka v zahodnem italijanskem delu. Tu naj bi se nahajalo okoli 100 različnih
umetnih struktur na okoli 500 črpalnih vrtinah, morsko dno pa je prepredeno s plinovodi.
Samo zadnji večji projekt, ki ga je italijanska vlada odobrila, naj bi na 16 nahajališčih pred
obalo Benetk obsegal 83 vrtin, 20 novih vrtilnih platform in 130 km plinovoda. Do konca
2006 naj bi postavili tudi prvi plinovod v vzhodnem delu Severnega Jadrana in sicer od
vrtilne ploščadi Ivana do Pulja. S tem bodo povezali italijansko plinovodno omrežje z hrvaško
obalo. Nova vprašanja se porajajo tudi ob ideji o podmorskem naftovodu ali plinovodu pod
Severnim Jadranom, ki bi iz vzhoda potekal preko Hrvaške neposredno v Italijo in pri tem
zaobšel Slovenijo. Konvencija ZN o pomorskem pravu dovoljuje v epikontinentalnem pasu
polaganje podmorskih kablov in cevovodov vsem državam, vendar v sodelovanju z obalno
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državo, ki ima pravico postavljati pogoje glede poteka, ne sme pa tega ovirati Beltram, 1981;
Cirillo, 2006).
Kljub temu pa vprašanje umetnih otokov in gradenj ni nikoli razvilo močnih konfliktnih
interesov. Kot tako se je oblikovalo šele v zadnjih letih v povezavi z off- shore plinskim
terminalom. Prvič se je vprašanje pojavilo že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, danes pa
je ideja ponovno zaživela. Zanimivo pa bo ob morebitni realizaciji načrtovanega umetnega
otoka s strani Slovenije v okolici Izole.
Mednarodno pravo daje izključno pravico gradnje in uporabe umetnih otokov obalni
državi tako v notranjih in teritorialnih vodah kot v epikontinentalnem pasu. Ostale države
lahko to počnejo le z dovoljenjem obalne države, pri tem konvencija omenja umetne otoke,
postroje in napeljave. Nadalje konvencija določa signalizacijo takšnih objektov in
zavarovanje z varnostnim pasom v razdalji do 500 m. Država ima tudi dolžnost odstraniti
objekte po koncu uporabe. Umetne otoke, postroje, napeljave in varnostne cone pa konvencija
ne dovoljuje postavljati, kjer »bi utegnile ovirati uporabo priznanih plovnih poti, pomembnih
za mednarodno plovbo ( Uradni list SFRJ, 1986, str. 107).«
Natančna lokacija plinskega terminala ni še določena. Najbolj verjetna lokacija je 500 m
od meddržavne meje na morju s Slovenijo:
Geografska širina: 45° 37'
Geografska dolžina: 13° 34'
V dokumentu »Terminale di Rigassificazione di GNL Alpi Adriatico progetto Preliminare
condotta a Mare« je podana lokacija nekoliko bližje meji:
Geografska širina: 45° 36' 52,25''
Geografska dolžina: 13° 34' 06,15''
V tiskani obliki tega dokumenta pa je podana lokacija:
Geografska širina: 45° 36' 52''
Geografska dolžina: 13° 34' 06''
Dokumentacija projektant omenja tretjo lokacijo, ki naj bi bila bolj oddaljena od meje. To je
vsaj 1000 m (David, Perkovič, 2006).
Plinski terminal bi imel velike posledice za morsko okolje, hkrati pa bi vplival na
obstoječi režim plovbe v smislu povečanja nevarnosti. Študija o vplivu plinskega terminala je
pokazala, da od 31 ladij, ki so na dan 30.7.2005 plule v Tržaškem zalivu, so 4 plule v bližini
načrtovane lokacije, 3 pa so grobo kršile režim ločene plovbe, kar bi lahko pomenilo veliko
grožnjo. Plovne smeri bi zato morali uskladiti in oblikovati priporočljive plovne smeri, kar je
mogoče z gradnjo VTS centrov tako v Italiji kot v Sloveniji z AIS tehnologijo in radarskim
vodenjem plovil (David, Perkovič, 2006).
Lokacija načrtovanega plinskega terminala je le 1480 m oddaljena od območja
separacije plovnih poti, kjer velja poseben režim s povišano stopnjo pozornosti. Resolucija
IMO o sistemih ločene plovbe ne izključuje gradnjo plinskih terminalov, vendar določa
spremembo statusa območja v območje s povišano stopnjo pozornosti. Problem je tudi režim
pristajanja LNG ladij, ki bi verjetno sekala območje separacije, (in to v delu, ki je v
teritorialnih vodah Slovenije) kar pa ni v skladu s predpisi, zato bi morali spremeniti sistem
ločenih plovnih poti, kar bi lahko Italija storila samo s soglasjem Hrvaške in Slovenije.
Seveda ni v interesu Slovenije postavitev terminala, saj bi ladje ob prihodu potovale po njenih
teritorialnih vodah. Glavno vprašanje je seveda možnost nesreče, ki bi se s postavitvijo
plinskega terminala na obali v Žavljah še podvojila. Terminala bi promet v Tržaškem zalivu
povečala do 200 ladij več na leto. Tu so še vprašanja povezana z gradnjo, pristajanjem in
sidranjem LNG ladij v že tako polnem Tržaškem zalivu. Vprašanje pa se postavlja tudi okoli
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varnostne cone 500 m okoli terminala, ki bi se pri pristajanju LNG ladij povečal na 1000 m,
saj bi se ta zaradi bližine teritorialnih voda Slovenije raztezala čez meddržavno mejo (David,
Perkovič, 2006).
Karta 26: Vpliv plinskega terminala na plovne poti ladij v Tržaškem zalivu.

Vir: David, Perkovič, 2006.
Karta 27: Sprememba sistema ločenih plovnih poti kot posledica postavitve plinskega
terminala.

Vir: David, Perkovič, 2006.
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5.4. KONFLIKTNI INTERESI RABE NARAVNIH VIROV MORJA
5.4.1. IZKORIŠČANJE ŽIVIH NARAVNIH VIROV
Severni Jadran je bil vedno svojevrstno in pomembno ribolovno območje ne samo
znotraj Jadrana, ampak tudi znotraj celotnega Sredozemlja. Bioprodukcija je tu daleč najvišja
v Sredozemlju in ne dosti nižja od najproduktivnejših delov Severnega Atlantika (Beltram,
1981).
Severni Jadran predstavlja le 3% vode, a kar 60% biomase celotnega Jadrana, kar je
posledica velikih količin nutrientov, ki jih prinašajo severno- jadranske reke. O velikem
pomenu ribolova tu pričajo številke. 76.000 ton ulova, kar pomeni 25% ulova celotnega
Sredozemlja in 75% ulova celotnega Jadrana. Italija je tu ulovila večino svojega ulova,
Jugoslavija pa polovico. Posledica tega dejstva so pritiski in številni konfliktni interesi tudi pri
izrabi živih naravnih bogastev predvsem rib (Beltram, 1981).
V preteklosti so bili glavni dejavniki konfliktnih interesov glede ribolova:
• tehnična in tehnološka premoč italijanskega ribištva;
• tradicionalni način ulova v tedanji Jugoslaviji;
• premajhna pokritost potreb po ribjih izdelkov v obeh državah;
• variabilnost ribjega fonda v prostoru in času.
Italiji je, kot glavni ribolovni sili v Sredozemlju, ki kar okoli 30% svojega ulova ulovi v
Severnem Jadranu, pripadalo kar 70%, medtem ko Jugoslaviji le 30% celotnega ulova
Severnega Jadrana (Beltram, 1981).
Danes večina dejavnikov še drži, izoblikovali pa so se še novi, kot so:
• upadanje ribjega fonda;
• dejavniki, ki izhajajo iz razpada Jugoslavije;
• vse večji pomen in razvoj ribištva v Sloveniji in na Hrvaškem;
• širitev jurisdikcije na morju.
Eden glavnih problemov ribolova v Severnem Jadranu danes je upadanje biomase. V
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je ta znašala 450.000 ton, od katere je bilo ulovljenega
le 7%, kar je pomenilo, da so bili morski viri malo izkoriščeni. Od osemdesetih let dalje, ko je
bilo zaznati višek v zalogah in v ulovu, pa je zaznati upadanje biomase, ki je posledica
preulova, hkrati pa vpliva na padanje tudi samega ulova. Ulov je najbolj upadel na Hrvaškem
in Sloveniji. V prvi zaradi vojne, v drugi pa zaradi adaptacije ribolova novi geopolitični
situaciji in zmanjšanega dostopa do ribolovnih območij (Beltram, 1981; URL:
http://www.adrifish.org/download/Analisi_territoriale.pdf, 2003).
Tako je slovenski ulov iz 6.000 ton v osemdesetih letih prejšnjega stoletja padel na
1.500 ton v devetdesetih, od leta 2002 do leta 2005, pa je upadel še za 50 % od 1580 ton na
vsega skupaj 816 ton. Na Hrvaškem je ta številka padla iz 40.000 ton na okoli 10.000 ton,
vendar ta številka v zadnjih letih ponovno rase in to zelo hitro. Od 10.000 ton ulova Hrvaške
je bilo v županiji Istra ulovljenih kar 6.429 ton. V treh italijanskih deželah Severnega Jadrana
(Emilia- Romagna, Veneto in Furlanija Julijska krajina) pa je ulov znašal 68.817 ton (URL:
http://www.adrifish.org/download, 2005).
Od leta 1999 se je trend ulova v Italiji obrnil navzgor, saj seje je ta v Emili- Romagni in
Venetu povišal, medtem ko ulov v Furlaniji Julijski krajini, ki ravno tako kot Slovenija lovi
primarno v Tržaškem zalivu že ves čas doživlja upadanje. Na italijanski ulov vpliva tudi
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politika EU, ki je usmerjena v trajnostni razvoj, kar v tem primeru pomeni omejevanje
ribolova zaradi preulova (URL: http://www.adrifish.org/download, 2005).
Vendar ta politika ne vpliva toliko na ulov kot na število ribiških ladij ter zaposlenih v
morskem ribolovu. Število ribiških ladij v italijanskem delu Severnega Jadrana upada. Leta
2004 je bilo tako registriranih tu 2.284 ribiških ladij, v Istri 1.752, v Sloveniji pa le 129.
Italijanska ribiška flota je tako še vedno največja v Severnem Jadranu, zelo hitro pa se veča
tudi hrvaška flota. Vendar je tu še vedno očitna tehnološka premoč italijanske flote, ki ima 24
% ladij daljših od 12 m. V Sloveniji te predstavljajo 15 %, na Hrvaškem oziroma v Istri pa le
2, 6 % celotne flote. Slovenija tako počasi dohiteva Italijo v številu daljših ladij, ki lahko
ribarijo tudi stran od obale in na odprtem morju, medtem ko na Hrvaškem ostaja daleč
najpomembnejše tradicionalno ribarjenje. Tehnološka zaostalost tako ostaja skupaj z
zastarelostjo ladij, kot tudi trženja in strukture trga glavni problem Slovenije in Hrvaške.
Kljub temu pa ima ribolov na lokalni ravni v teh dveh državah vse večjo gospodarsko in
socialno vlogo (URL: http://www.adrifish.org/download, 2005).
Grafikon 2: Ribiško ladjevje po državah v Severnem Jadranu.
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Vir: La pesca in numeri. 1, 2005.
Število zaposlenih v morskem ribolovu in industriji povezani z njim se je na območju
Severnega Jadrana znižalo za 20 % od leta 2000 do leta 2003. Leta 2003 je bilo v italijanskih
deželah zaposlenih 5.190 oseb, kar je skoraj polovica celotne Italije, v Sloveniji 132, v Istri pa
1.232 oseb. Medtem ko v Italiji število zaposlenih pada, pa se je njihovo število v Sloveniji in
Istri povečalo, kar pomeni višji pritisk na ribji fond na vzhodni obali Severnega Jadrana, še
posebej
v
močno
omejenem
ribolovnem
območju
Slovenije
(URL:
http://www.adrifish.org/download, 2005).
Pokazatelj pomena ribištva za državo pa ni samo število zaposlenih v tem sektorju,
ampak tudi število podjetij in prihodki sektorja. Kar 85% vseh podjetij Severnega Jadrana, ki
se ukvarja z morskim ribolovom in z njim povezanimi dejavnostmi, je v Italiji in le 12% v
Istri in 3% v Sloveniji. Porast podjetij je zaznan na celotnem območju, največji pa je v Istri in
Sloveniji. Na splošno je ribolov v Severnem Jadranu, vsaj iz ekonomskega vidika, vse manj
pomemben, saj je leta 2004 v primerjavi z letom 2000 prinesel kar 165,6 milijonov evrov
manj prihodkov. Najbolj je k upadu prispevala Italija, katere prihodki so padli za 186
milijonov, medtem ko so ti v Sloveniji padli le za 6 milijonov. Ribolov na Hrvaškem ali vsaj
v Istri pa je vse bolj pomemben, saj je svoje prihodke povečal za 26,8 milijonov evrov (URL:
http://www.adrifish.org/download, 2006).
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Problem ne pokrivanja lastnih potreb je še vedno prisoten, vendar le v Italiji in
Sloveniji, medtem ko je Istra neto izvoznica rib, ki so se tu uveljavile kot pomemben izvozni
artikel. Italija kljub svojemu velikemu ulovu, ne more zadostiti svojim potrebam, saj kar 7%
vseh živil v Italiji predstavljajo ribe in ribji izdelki. Slovenija je glede ribolova vse manj
zadostna
in
vse
bolj
odvisna
od
uvoza
(URL:
http://www.adrifish.org/download/Pubblicazione_finale, 2005).
Karta 28: Zaposlenost in podjetja morskega ribolova v Severnem Jadranu.

Vir: La pesca in numeri. 5, La pesca in numeri. 10, 2005, 2006.
Razporeditev ribjega fonda v Severnem Jadranu tudi igra vlogo, čeprav je ta zmanjšana
zaradi variabilnosti ribjega fonda v času in prostoru. Kljub temu, da je več nutrientov ob
zahodni obali, pa se praviloma več rib nahaja zaradi migracij in drstenja ob vzhodni obali.
Ribolovno pomembne so tu pelagične ribe , ki predstavljajo 85% ulova italijanskih dežel in
Istre ter visok delež slovenskega ulova. Pomembne so inčun, sardele in papaline, ki se veliko
selijo. Od tu tudi visoka variabilnost ribjega fonda. Kljub selitvam si inčun in sardela delita
Severni Jadran in s tem opredeljujeta tradicionalni ulov držav, kar zmanjšuje konfliktnosti
med državami. Tako je italijanski tradicionalni ulov ob zahodnih obalah inčun, ob vzhodnih
obalah, kjer največ lovita Slovenija in Hrvaška pa je to sardela, ki je ekonomsko manj
pomembna. Tako Italija ulovi kar 90% ulova inčuna in 50% ulova sardele. V Sloveniji
predstavlja ulov sardel kar 90% celotnega ulova (Štirn, Kubik, Šiško, 1973).
Ob takšnem pomenu Severnega Jadrana v ribolovu za Slovenijo, ki uspe zadovoljiti le
majhen delež njenih potreb, in Italijo, katere potrebe po ribjih izdelkih so velike in ribištvo
igra tudi pomembno gospodarsko vlogo, je kakršno koli razmejevanje težavno, širitev
jurisdikcije na morju pa konfliktno. Slovenija je izgubila svoje tradicionalno ribolovno
območje, ki je v času Jugoslavije obsegalo tri območja:
1. Tržaški zaliv in Istro do Novigrada;
2. Istro do rta Kamenjak;
3. Kvarner (Beltram, 1981).
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Tako je v primeru razmejevanja teritorialnih voda med Slovenijo in Hrvaško interes
obeh predvsem pa Slovenije pridobiti čim več morja, saj gre ravno tu za najbogatejše območje
v Jadranu in Sredozemlju kar se tiče živih naravnih virov. Teritorialno morje poleg notranjega
morja pomeni izključno pravico do izrabe naravnih virov, hkrati pa je ulov v Severnem
Jadranu skoraj izključno vezan na teritorialne vode. Tako predstavlja priobalni ulov 43, 8%
ulova, ulov znotraj 6 nm pa še dodatnih 23,7 %. Največ podjetij Severnega Jadrana ribari v
teritorialnih vodah Severnega Jadrana in to kar 63,2 %, medtem ko v odprtem morju le 5,3 %.
Lokalni ribolov je še posebno izrazit za Slovenijo in Istro, ki nimata razvite ribolovne flote za
ribolov na odprtem morju. Iz teh razlogov pa prihaja tudi velikokrat do prekrškov s strani
italijanskih ribičev, ki lovijo v tujih teritorialnih vodah, predvsem Hrvaške, ki ne uspe
uspešno
nadzirati
obsežnih
teritorialnih
voda
(URL:
http://www.adrifish.org/download/Pubblicazione_finale,
2005;
URL:
http://www.adrifish.org/download/Analisi_territoriale.pdf, 2003).
Grafikon 3: Delež ulova severno- jadranske ribiške flote glede na status voda v Jadranu.

Vir: http://www.adrifish.org/download/Pubblicazione_finale, 2005.
Grafikon 4: Delež ulova glede na oddaljenost od obale v Severnem Jadranu.

Vir: http://www.adrifish.org/download/Pubblicazione_finale, 2005.
V primeru Piranskega zaliva je razmejitev problematična za sam Piran, saj je bil zaliv
vedno ribolovno in gospodarsko območje mesta, s tradicionalnim ulovom ciplja in upravo
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ribjega rezervata v zalivu. Status slednjega je pod vprašajem, saj črta, ki zapira to območje,
poteka od skladišč solin Monforte do opuščenega kamnoloma v Kanegri na hrvaški obali
(Bela knjiga o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, 2006).
Največji spor pa je vsekakor sprožila omejitev ribarjenja v odprtem morju z
razglasitvijo zaščitne ekološko- ribolovne cone s strani Hrvaške, kar je v nasprotju z zahtevo
Beneške ministrske konvencije, ki zahteva sodelovanje in usklajevanje pri širjenju jurisdikcije
znotraj Sredozemskega morja. Pri tej coni so uveljavili vse pravice EEC, ki se tičejo
raziskovanja, izkoriščanja in ohranjanja ter gospodarjenja z živimi naravnimi viri morja izven
teritorialnih meja, medtem ko slovenska in italijanska ekološka cona se ribolova ne dotikata.
Cona do dogovora med Hrvaško in EU glede ribolova ne velja za njene članice torej tudi za
Slovenijo in Italijo ne. Vendar vprašanje ostaja odprto, saj se ne ve kaj bo po dogovoru (URL:
http://www.vlada.hr/Download/2003/10/13/Odluka_o_jursdiksciji_-Jadran.htm, 2003).
Zato je treba upoštevati možnost, da slovenski in italijanski ribiči nekoč ne bodo smeli
ribariti v območju ribolovne cone Hrvaške. Konvencija ZN o pomorskem pravu namreč daje
suverene pravice raziskovanja, izkoriščanja, ohranjanja in gospodarjenja z živimi naravnimi
viri znotraj EEC obalnim državam. V tem primeru gre za Hrvaške suverene pravice znotraj
njene ribolovne cone. Znotraj ribolovne cone uveljavlja Hrvaška svoje zakone, ki morajo biti
usklajeni z mednarodnim pravom. Pri tem Hrvaška lahko izvaja kontrolo, lahko ustavlja ladje
ter v primeru kršenja zakonov tudi sodno preganja in kaznuje. Hrvaška sama v sodelovanju z
mednarodnimi organizacijami oceni dopusten ulov znotraj ribolovne cone, kar pa sama ne
ulovi, lahko da kot pravico do ulova drugim državam v zameno za plačilo. Druge države v
tem območju bodo morale upoštevati zakone in predpise obalne države, ki se lahko nanašajo:
a) »na izdajo dovoljenj za ribiče, ribiške ladje in opremo, vštevši plačilo taks in
drugih oblik nadomestila, ki so za obalne države v razvoju lahko ustrezne
kompenzacije na področju financiranja, opreme in tehnologije za ribiško
industrijo;
b) na določanje vrst, ki se smejo loviti, in na določanje kvote ulova, bodisi glede
na določene ribje jate ali skupine jat ali ulova na posamezno ladjo v določenem
časovnem obdobju ali ulova, ki ga državljan ene države doseže v določenem
obdobju;
c) na določanje sezon in območij ribolova, tipov, velikosti in količine ribiškega
pribora ter tipov, velikosti in števila ribiških ladij, ki se lahko uporabljajo;
d) na natančno določitev starosti in velikosti rib in drugih vrst, ki se smejo loviti;
e) na specificiranje informacij, ki se zahtevajo od ribiških ladij, vštevši statistiko
o ulovu in trudu pri ribolovu ter poročila o položaju ladje;
f) na zahtevo, da se na podlagi pooblastila in pod nadzorstvom obalne države
izvedejo določeni raziskovalni programi s področja ribolova in uredi izvajanje
takšnih raziskovanj, vštevši jemanje vzorcev ulova, razporeditev vzorcev in
poročanje o spremljajočih znanstvenih podatkih;
g) na postavitev opazovalcev ali oseb, ki se za to usposabljajo, obalne države na
omenjene ladje;
h) na izkrcavanje vsega ali določenega dela ulova takšnih ladij v lukah obalne
države;
i) na modalitete in pogoje, ki se nanašajo na skupna vlaganja ali druge dogovore
o sodelovanju;
j) na potrebe po usposabljanju osebja ter po prenosu ribiške tehnologije, vštevši
krepitev sposobnosti obalnih držav za raziskovanja na področju ribištva;
k) na postopek za uveljavljanje norm (Uradni list SFRJ, 1986, str. 108).«
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Seveda je oziroma bo ribolov tu mogoč le s sporazumom s Hrvaško. Vendar 70. člen
Konvencije o pomorskem pravu daje posebne pravice državam v isti regiji ali subregiji z
geografsko neugodnim položajem, ki ga Slovenija nedvomno ima, saj ga ji priznava tudi
Hrvaška, čeprav zaradi drugih razlogov. Mednarodno pravo definira države z geografskim
neugodnim položajem kot »obalne države, vštevši obalne države ob zaprtih in pol- zaprtih
morjih, ki so zaradi svoje geografske lege pri ustrezni preskrbi z ribami za prehrano lastnega
prebivalstva odvisne od izkoriščanja živih bogastev izključnih ekonomskih con drugih držav
v subregiji ali regiji, in obalne države, ki ne morejo razglasiti lastne izključne ekonomske
cone (Uradni list SFRJ, 1986, str. 109).« Slovenija bo v slučaju uveljavitve pravil ribolovne
cone tudi zanjo, imela prednost pri soudeležbi pri ribolovu na tem območju. Pogoje za
udeležbo sklenejo države same s sporazumom, pri čemer morajo upoštevati:
a) »potrebo, da se izognejo vsakemu učinku, ki bi bil škodljiv za ribiške
skupnosti ali ribiško industrijo obalne države;
b) obseg, v katerem država z geografsko neugodnim položajem v skladu z
določbami tega člena sodeluje ali ima na podlagi veljavnih
dvostranskih, subregionalnih ali regionalnih sporazumov pravico biti
udeležena pri izkoriščanju živih bogastev izključne ekonomske cone
drugih obalnih držav;
c) obseg, v katerem druge države z geografsko neugodnim položajem in
neobalne države sodelujejo pri izkoriščanju živih bogastev izključne
ekonomske cone obalne države, in potrebo, ki iz tega izvira, da se je
treba izogniti posebej težki obremenitvi bodisi za posamezno obalno
državo ali en njen del;
d) potrebe prebivalstva teh držav po hrani (Uradni list SFRJ, 1986, str.
109).«
V primeru, da bi Hrvaška dosegla ulov enak dopustni vrednosti, konvencija predvideva
pravični dogovor med državami na regionalni in subregionalni ravni, s katerim bi se morale
zadovoljiti vse vpletene države. To bi najverjetneje za Slovenijo pomenilo, da bi imela
pravico do ribolova do določene količine rib znotraj ribolovne cone Hrvaške (Uradni list
SFRJ, 1986).
Kljub temu je pričakovati ilegalni ribolov v coni, saj Hrvaška do sedaj ni uspela
kontrolirati niti njenih obsežnih teritorialnih voda. Tudi do sedaj je prihajalo do ilegalnega
ribolova, ki je bil večkrat posledica neupoštevanja pravic lokalnega prebivalstva pri
razmejevanju v preteklosti. V Tržaškem zalivu so ob postavitvi meje z Osimskimi sporazumi
predvideli skupno ribolovno območje med Italijo in Jugoslavijo, ki bi ublažilo posledice na
novo postavljene meje na ribolov lokalnega prebivalstva. Tako se je kmalu po sporazumu
uveljavilo prvo tako območje, nekoliko spremenjen obseg pa je območje dobilo leta 1983,
vendar se je sporazum uveljavil šele leta 1987 in velja še danes, njeno nasledstvo pa je
odvisno tudi od poteka meje med Slovenijo in Hrvaško. Območje leži sredi Tržaškega zaliva
in je lep primer sodelovanja na Severnem Jadranu (Bela knjiga o meji med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško, 2006; Ibler, 2001; Uradni list SFRJ, 1987).
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Karta 29: Karta skupnega ribolovnega območja znotraj Tržaškega zaliva

Vir: Tržaški zaliv, 2005.
Pri razmejevanju s Hrvaško bi se bilo treba ravno tako ozirati tudi na ribolovne pravice
lokalnega prebivalstva. V tem primeru Slovenija vidi Piranski zaliv kot tradicionalno
ribolovno območje mesta Piran. Hrvaška ta argument zavrača, pri tem pa navaja dve razsodbi.
V primeru spora med Libijo in Tunizijo je sodišče opredelilo naravne vire kot irelevantne pri
vprašanju razmejitve, saj lahko v prihodnosti pride do novih odkritij, ki lahko popolnoma
spremenijo današnje razmerje. Drugi primer je spor med Kanado in Francijo, kjer je razsodba
določila, da se ne bo ozirala na ribji fond in pravice lokalnega prebivalstva oziroma na
morebitno nepravično postavitvijo meje s tega stališča, saj je to bilo že prej urejeno z
meddržavno pogodbo. Hrvaška tako navaja že sklenjen sporazum o ribolovu s Slovenijo, ki
rešuje problem pomanjkanja Slovenije glede ribjega fonda (Bela knjiga o meji med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško, 2006; Grbec, 2002; Ibler, 2001).
Do dogovora med Slovenijo in Hrvaško je glede ribolova prišlo že leta 1995, ko je bil
slovenskim ribičem dovoljen ribolov v teritorialnih vodah Hrvaške do 1500 ton v zameno za
odškodnino. Ponoven dogovor pa je bil sklenjen v okviru SOPS-a, ki ga je Slovenija
ratificirala leta 2001. Ta je določil skupno ribolovno območje, ki zajema teritorialne vode
Slovenije in Hrvaške do vzporednika 45° 10'. Po sporazumu je dovoljen ribolov v teritorialnih
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Karta 30: Ribolovna območja Hrvaške v Severnem Jadranu.

Vir: URL:http://www.mps.hr/pdf/zakoni, 2005.
Hrvaška je 15.12.2005 tudi formalno- pravno vključila ribolovno cono v hrvaško
ribolovno morje, ki se deli na :
• notranje;
• zunanje: teritorialne vode in ribolovna cona.
Dalje se deli ribolovno morje na 11 con, izmed katerih so meje cone A povzročile nov
konflikt. Meje te cone do dogovora o meji potekajo po sredini Piranskega zaliva in nato po
pravokotnici na črto zapore Piranskega zaliva do meddržavne meje z Italijo. V odgovor je
Slovenija že 6.1.2006 izdala uredbo ribolovnega morja Slovenije, ki vsebuje tri cone. Cono A
predstavljajo notranje vode Slovenije znotraj Piranskega zaliva, cono B pa teritorialne meje
Slovenije, katerih meja je postavljena na črto Savudrija- točka T6 (geografska širina 45° 25',
geografska dolžina 13° 13' 42,9''). Cona C ni natančno določena in obsega ekološko cono
Slovenije in odprto morje. To je pripeljalo do ponovnega prekrivanja jurisdikcij dveh
sosednjih držav in s tem še povečalo možnosti nadaljnjih incidentov (Uradni list RS, 2005;
URL:http://www.mps.hr/pdf/zakoni, 2005).
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Karta 31: Karta ribolovnih morji Slovenije , Italije in Hrvaške v Severnem Jadranu.

Vir: Jadransko more, 1946.
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V takšni atmosferi v odnosih med državami so prav dobrodošli predlogi kot je predlog
EU o razglasitvi Severnojadranskega ribolovnega območja. Enak cilj si je zadal Jadranski
pilotni projekt, ki zajema dve severnojadranski italijanski pokrajini, vse tri slovenske obalne
občine in dve Hrvaški županiji. Projekt tako predvideva študijo ribjega fonda in uveljavitev
skupne znamke ribjih izdelkov. Uveljavil pa se je še en projekt glede ribolova na Severnem
Jadranu in to je projekt Adrifish, ki zajema vse tri italijanske obalne pokrajine Severnega
Jadrana, občino Izolo in Istrsko županijo. Ta projekt ima za cilj raziskovanje ribolovnega
gospodarstva območja, koordinacijo ribičev in kvalifikacijo izdelkov Severnega Jadrana. V
okviru tega projekta je nastala Družbenogospodarska opazovalnica ribištva Zgornjega
Jadrana, ki zbira in analizira podatke gospodarskih in družbenih pojavov na naddržavni ravni
v povezavi z ribolovom (URL: http://www.adrifish.org/download/Analisi_territoriale.pdf,
2003).
Zanimivo je, da vse te pobude prihajajo s strani Italije, katere interes je čim večja
svoboda ribolova na Severnem Jadranu. V tem okviru je treba tu omeniti še en predlog z
italijanske strani, po katerem bi vse tri obalne države Severnega Jadrana sporazumno
zmanjšale lastne teritorialne vode na 3 nm znotraj tega območja (URL:
http://www.adrifish.org/download/Analisi_territoriale.pdf, 2003).
5.4.2. IZKORIŠČANJE NEŽIVIH NARAVNIH VIROV
Vprašanje rabe neživih naravni virov postaja tudi na Severnem Jadranu vse
pomembnejše. Glavno vlogo imajo pri tem nahajališča zemeljskega plina pod morskim dnom.
Izraba in pridobivanje morske soli v Severnem Jadranu že dolgo ni več predmet konfliktnih
interesov. Danes tu obratujejo samo še Sečoveljske soline. Slednje so predmet spora
razmejitve med Slovenijo in Hrvaško, saj bi v primeru postavitve meje na Dragonjo manjši
del pripadel Hrvaški, vendar gre za del, ki ne deluje več, ampak je del muzeja na prostem in
kot tak tudi del krajinskega parka (Prezelj, 2000).
Raziskave o morebitnih nahajališčih nafte in zemeljskega plina v Severnem Jadranu so
se začele po drugi svetovni vojni. Plitev kontinentalni šelf je bil idealen, kvartarne in
pliocenske plasti v Beneškem in Padskem sedimentacijskem bazenu pa so nakazovale veliko
verjetnost prisotnosti nahajališč nafte in plina. Z raziskavami je začela Italija. Prvo vrtino
Ravenna Mare 1 je izvrtala leta 1959, v šestdesetih letih pa so sledila prva črpališča: Ravenna
Mare- Sud, Cesenatico in Porto Corsini Est. Koliko je to vplivalo na razmejitev
kontinentalnega šelfa leta 1968 se ne ve. Raziskovanje je bilo šele na začetku, vendar prva
odkritja nahajališč zemeljskega plina so bila že tu. Zanimivo je, da je do razmejitve
kontinentalnega šelfa prišlo kmalu po izboljšanju odnosov med državama in to preden so
rešili vse ostale konfliktne interese z Osimskimi sporazumi. Razmejitvena črta sledi sredinski
črti, vendar pa prihaja do odmika ravno v območju večjih ležišč zemeljskega plina. Konfliktni
interesi okoli razmejitve kontinentalnega šelfa in razglasitve epikontinentalnega pasu so
logične, saj epikontinentalni pas daje obalni državi ravno tako kot teritorialne vode in notranje
vode popolno suverenost nad izkoriščanjem neživih naravnih virov na dnu morja in v
podzemlju. »Obalna država izvršuje nad epikontinentalnim pasom suverene pravice zaradi
njegovega raziskovanja in izkoriščanja njegovih naravnih bogastev (Uradni list SFRJ, 1986,
str. 110).« »Naravna bogastva, na katera se nanaša ta del, sestojijo iz rudnin ter drugih neživih
bogastev morskega dna in podzemlja (Uradni list SFRJ, 1986, str. 110).« Obalna država ima
tudi izključno pravico do vrtanja v kontinentalni šelf ne glede na njegov namen (Beltram,
1981).
Z razmejitvijo ni bilo konca vseh konfliktnih interesov med državama, saj je ostalo
odprto vprašanje nahajališč, ki se raztezajo preko razmejitvene črte. Sporazum o razmejitvi je
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za taka vprašanja predvideval sodelovanje in mešano komisijo, ki bi se sestajala in reševala
morebitna nova vprašanja glede izrabe naravnih virov na morskem dnu in podzemlju (Blake,
1996).
V sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja so sledile večje najdbe, kot so
nahajališča: Porto Corsini, Angela, Antonella, Anemona in Barbara, ter veliki projekti kot so
projekt Alto Adriatico. Oblikovali so se tudi veliki proizvodni kompleksi. Največji med njimi
Porto Garibaldi je obsegal 56,7% vsega proizvedenega zemeljskega plina v Severnem Jadranu
(Beltram, 1981; Linquist, 1999).
V osemdesetih letih so se začela raziskovanja tudi v jugoslovanskem epikontinentalnem
pasu. Jugoslavijo je k temu vzpodbudila energetska kriza. Zaradi velikih investicij, ki so
potrebne za poskusne vrtine in poskusna črpanja so te zajele le manjše območje in niso
prinesle pomembnejših rezultatov. Odkrili so pet nahajališč, ki se nahajajo na razdalji 150 km
tik ob meji kontinentalnega šelfa. Največji sta Ivana in Ika, Andreina in Anna- Maria pa se
raztezata preko razmejitvene črte epikontinentalnega pasu (Beltram, 1981).
V devetdesetih letih so se oblikovali novi dejavniki konfliktnih interesov. Glavni je
razpad nekdanje Jugoslavije in s tem povezano vprašanje delitve nekdanjega skupnega
epikontinentalnega pasu. Pomembno je tudi upadanje produkcije zemeljskega plina vse od
leta 1994, ki se je do danes zmanjšala za 30%. Tu gre za padec italijanske produkcije, saj je
Hrvaška v tem času šele začela s poskusnim črpanjem. Od 19,52 milijard m leta 1994, ko je
produkcija zemeljskega plina dosegla višek, je proizvodnja padla na 11,7 milijarde m leta
2005. Manjša proizvodnja je posledica izčrpanosti večjih nahajališč in prepovedi črpanja v
razdalji 12 nm od italijanske obale zaradi subdukcije. Bolj kot sama produkcija dajeta pomen
nahajališčem zemeljskega plina v Severnem Jadranu ocenjene rezerve in njihova
razporejenost ter velika odvisnost vseh treh obalnih držav Severnega Jadrana od uvoza
zemeljskega plina. Italija je kljub načrpanim količinam zemeljskega plina, ki jo postavljajo na
četrto mesto v Evropi, leta 1994 zadovoljila 37,5% lastnih potreb, danes pa le še 16%.
Ocenjene rezerve so različne in upadajo. Danes znašajo ugotovljene rezerve okoli 125
milijard m3, 250 milijard m3 pa če prištejemo še verjetne in možne zaloge. Nekateri govorijo
celo o okoli 420 milijardah m3. Veliko rezerv zemeljskega plina pa ocenjujejo, da se nahajajo
v vzhodnem delu Severnega Jadrana, ki je še zelo slabo raziskan. Zato ni čudno, da je Italija,
ki ima kapital in tehnologijo, že leta 1995 podpisala sporazum s Hrvaško o skupnem
raziskovanju in skupni proizvodnji zemeljskega plina v nekdanjem jugoslovanskem
epikontinentalnem pasu. Pri teh dogovorih Slovenijo niso upoštevali kot naslednico
epikontinentalnega pasu nekdanje Jugoslavije. Rezultat sodelovanja med Hrvaško in Italijo je
začetek črpanja na črpališču Ivana, ki je dvajseto največje nahajališče v Severnem Jadranu.
Slednja se nahaja 40 km zahodno od Pulja blizu črte razmejitve epikontinentalnega pasu in
predstavlja razglašenemu slovenskemu epikontinentalnemu pasu najbližje odkrito nahajališče
zemeljskega plina. Prav zaradi bližine tega nahajališča in nahajališč v italijanskem
epikontinentalnem pasu je možnost nahajališč do vzporednika 45° 10', do katerega sega
kontinentalni
pas
Slovenije,
velika
(Cirillo,
2006;
URL:
http://www.eni.it/home/conoscere_l_energia_en.html, 2006).
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Karta 32: Karta nahajališč zemeljskega plina v Severnem Jadranu.

Vir: Jadransko more, 1946.
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5.5. KONFLIKTNI INTERESI VAROVANJA
EKOSISTEMA SEVERNEGA JADRANA

IN

OHRANJANJA

Z večanjem onesnaževanja v svetu in vse večjimi in očitnejšimi posledicami le tega, je
postala ekološka varnost ena glavnih interesov držav. Konfliktni interesi se oblikujejo okoli
vprašanja:
• zaustavitve ali preprečitve onesnaževanja;
• okoljske politike držav;
• okoljske tehnologije;
• gospodarjenja;
• povrnitve v prvotno stanje;
• odškodnine (Vayrynen, 1991).
Tudi morja postajajo vse bolj onesnažena in Severni Jadran tu ni izjema. Hitra rast
onesnaževanja morja je predvsem posledica pomanjkanja nadzora, kar mnoge obalne države
uporabljajo kot opravičilo za širitev svoje jurisdikcije na odprto morje. Veliki pritiski na
relativno majhnem območju Severnega Jadrana in njegova ranljivost sta glavna dejavnika
konfliktnosti okoljskega vprašanja. Ranljivost izhaja iz samoočiščevalne moči morske vode
Severnega Jadrana, ki je močno omejena zaradi naravnih razmer:
• slaba cirkulacija;
• plitvost morja;
• celinski klimatski vplivi;
• velika temperaturna nihanja;
• izdatni dotoki sladke vode;
• stalno dovajanje hranilnih snovi po rekah (Beltram, 1981).
Izvor največjega onesnaževanja morja je atmosfera, vendar to ne drži za Severni Jadran.
Slednji ima drugačno razporeditev izvora onesnaževanja. Največji delež tu predstavlja
onesnaževanje iz kopnega in to kar 80%, okoli 10% pa onesnaževanje ladij oziroma
pomorskega prometa. Povišan delež onesnaževanja iz kopnega je posledica velikega izliva rek
v Severnem Jadranu, ki predstavljajo eno tretjino celotnega izliva rek v Sredozemlju. Največji
onesnaževalec je reka Pad, ki predstavlja 40% izliva italijanskih rek v Jadran. Glavni
dejavniki onesnaževanja iz kopnega so:
• povojni industrijsko- urbani razvoj;
• vsesplošna mehanizacija in modernizacija;
• rast prebivalstva;
• litoralizacija;
• turizem;
• degradacija obale (Beltram, 1981).
Pomen pomorskega prometa pri onesnaževanju Severnega Jadrana izhaja iz gostega
prometa in številnih tankerjev, ki vozijo tekoče gorivo do terminalov v Trstu in Benetkah.
Kljub temu da Jadran velja za pretežno neonesnaženo morje, spada Severni Jadran med
najbolj onesnažena morja Sredozemlja in Evrope. Severni Jadran je zaradi velikega vnosa
hranilnih snovi iz rek nagnjen k evtrofizaciji. Problematični so tudi vnosi težkih kovin.
Čeprav večji del onesnaževanja prihaja s kopnega, pa najbolj onesnažena območja Severnega
Jadrana zaznamuje ladijski promet oziroma onesnaženost z naftnimi derivati. Najbolj
onesnažene točke so Trst, Benetke, Ravenna, nekoliko manj pa še Koper in Pulj. Tu ne
smemo pozabiti na onesnaževanje, ki ima izvor v raziskovanju in izkoriščanju naravnih virov
na morskem dnu in podzemlju, ki so izvor kritične onesnaženosti morja pri Ravenni.
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Posledice visoke onesnaženosti se že kažejo v padanju biomase in števila pripadnikov vrst.
Balastne vode ladij so povzročile tudi vnos tujih vrst v prostor Severnega Jadrana.
Onesnaževanje vpliva na fizikalno- kemična , biološko produktivna in obča svojstva morske
vode. Učinek pa negativno vpliva na vodno gospodarstvo, ribištvo, človekovo zdravje in
turizem, kar še poudarja konfliktne interese (Beltram, 1981).
Konfliktni interesi izhajajo iz razmerja onesnaževalec- prejemnik. Onesnaženo morje se
ne zmeni za meje. Posledice onesnaževanja nosijo vse tri države. Žal si mora Slovenija deliti
Severni Jadran tudi v slabem. To sproža velike konfliktne interese, saj imamo na eni strani
enega velikega onesnaževalca, za njegova dejanja pa nosijo posledice vse tri države. Italija
ima v Severnem Jadranu najdaljšo obalo, vendar bolj pomembno kot to je obseg zaledja, ki ga
reke Severnega Jadrana namakajo oziroma iz njega odplavljajo odplake. To obsega celotno
Padsko in Beneško- furlansko nižino in meri 114. 475 km2, kar je precej več kot v Sloveniji in
na Hrvaškem. Kar se tiče severno italijanskega nižavja imamo tu opravka z enim najbolj
industrijsko razvitim predelom sveta, ki postavlja Italijo med osem industrijsko najbolj
razvitih držav in kjer leži kar 78% industrije celotne države. Hkrati je to tudi območje
razvitega intenzivnega kmetijstva z rabo velikih količin kemičnih substanc in s
prenasičenostjo zootehničnih objektov. Tudi glede števila prebivalstva je bistveno bolj
obremenjena zahodna obala in njeno zaledje. V celotnem severno italijanskem nižavju
prebiva okoli 25 milijonov prebivalcev, z litoralizacijo pa je vse več prebivalcev ob sami
obali. Na zahodni obali Severnega Jadrana tako prebiva 2,5 milijona prebivalcev. Ta številka
precej zaostaja na slovenski in hrvaški obali, kar pa ne drži za gostoto prebivalstva na
slovenski obali. Obale Severnega Jadrana so tudi območje poletnega masovnega turizma, ki
prinaša velike posledice za samo obalo in obalno morje. Tu je razlika med zahodno in
vzhodno obalo nekoliko manjša, vendar še vedno močno prednjači Italija z 80 milijoni
nočitev na Severnem Jadranu. Odnose oblikuje tudi okoljska politika držav, kjer lahko
zapazimo večje finančne vložke in omejitve na italijanski strani, zaradi velikih pritiskov, ki že
močno ogrožajo ekosistem ter vse večji razvoj obalnih regij in s tem večji pritiski tudi na
vzhodni slovenski in hrvaški obali (Vayrynen, 1991; URL: http://www.istat.it, 2006; URL:
http://www.stat.si, 2006).
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Tabela 1: Dejavniki onesnaževanja Severnega Jadrana s kopnega.
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Glavni ekološki konflikt predstavlja načrtovani plinski terminal sredi Tržaškega zaliva.
Okoli tega projekta se pojavljajo številna vprašanja glede ekološke varnosti v že tako
preobremenjenem Tržaškem zalivu. Terminal bi se nahajal le 10 km od obale, na območju
obračališča in plovnih poti ladij in tankerjev. Meril bi 273 m krat 109 m, njegova kapaciteta
pa bi bila 8 milijard m3 na leto. Hkrati pa bi zgradili še 12 km plinovoda. Italijanska študija
vplivov, ki jo je nekoliko pozno predložila Sloveniji ugotavlja, da terminal ne bi bistveno
vplival na slovensko morje, čeprav bi ležal le 500 m ali 1000 m od meje.
Takšen rezultat izhaja iz neupoštevanja:
• Residualnih tokov sredi zaliva: Ti potekajo v obratni smeri kot glavni
tok in to je v smeri urinega kazalca oziroma v smeri proti JZ, JV, kjer
leži slovensko morje.
• Vetrovne rože opazovalnic sredi zaliva: Te kažejo večjo intenziteto
vetrov v smeri proti Sloveniji.
• Vpliva reke Soče.
• Vpliva plimovanja (Malej, Faganeli, Malačič, 2006; URL:
http://buoy.mbss.org/doks/Skupno_mnenje_o_cezmejnih_vplivih_termi
nalov_NIB_KMT_IJS.pdf, 2006).
Ti dejavniki dokazujejo, da vplivi plinskega terminala bodo zagotovo segali v slovensko
morje. Pri tem se tu izpostavljajo naslednje nevarnosti:
• Disperzija ohlajene morske vode: Ta se bo rabila za ogrevanje tekočega plina in bo
dele slovenskega morja ohladilo vsaj za 0,1 °C.
• Sprememba gostote in s tem cirkulacije morske vode. Tu je treba omeniti še izpust
ogrevalne vode, ki bo hitrejši od naravnega toka in bo zato zagotovo vplival na
pospešitev lokalnih tokov.
• Kloriranje ogrevalne morske vode, kar povzroča inhibicijo fitoplanktona in vpliva na
morske združbe.
• Resuspenzija sedimentov in težkih kovin iz morskega dna (Hg) ob gradnji terminala.
• Onesnaževanje morja s težkimi kovinami iz anodne zaščite kovinskih delov terminala,
ki bi lahko močno prizadelo ribe.
• Onesnaževanje zraka in površinske morske vode z SO2 in NOx.
• Onesnaževanje z dušikom in fosforjem bi povzročilo večjo evtrofizacijo Severnega
Jadrana.
Ravno tako bi plinski terminal v Žavljah lahko znižal temperaturo v delu slovenskega morja
do 0,75 ºC. Načrtovalci in investitorji so se tu naslonili zgolj na italijansko zakonodajo, ki tu
velja, zanemarili pa so mednarodne akte, priporočila in pravila EU ter mednarodnih okoljskih
organizacij in mednarodno pravo (Malej, Faganeli, Malačič, 2006; URL:
http://buoy.mbss.org/doks/Skupno_mnenje_o_cezmejnih_vplivih_terminalov_NIB_KMT_IJS
.pdf, 2006).
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Karta 33: Evtrofizacija Severnega Jadrana in dejavniki onesnaževanja na kopnem.

Vir: URL: http://www.eea.europa.eu, 2006.
Vsaka država si želi ekološke varnosti, hkrati pa tudi sama konvencija o mednarodnem
pomorskem pravu v 192. členu določa, da »Država ima dolžnost varovati in ohranjati morsko
okolje (Uradni list SFRJ, 1986, str. 133).« To morajo upoštevati pri izkoriščanju naravnih
bogastev, tako živih kot neživih. Države lahko sprejmejo lastne zakone in predpise za
preprečevanje, zmanjševanje ali nadzor nad onesnaževanjem morskega okolja, ki pa morajo
biti usklajeni z mednarodnim pravom. Konfliktna situacija se je tako pojavila pri širjenju
okoljske jurisdikcije vseh treh obalnih držav z razglasitvijo zaščitnih ekoloških con. Ekološke
cone so zajele celotno območje Severnega Jadrana in tako odpravile status odprtega morja iz
tega območja, kjer je za preprečevanje, zmanjšanje in nadzor nad onesnaževanjem skrbela
mednarodna skupnost. Poleg tega pa se slovenska in hrvaška ekološka cona prekrivata. Z
razglasitvijo ekoloških con in ukinitvijo odprtega morja je postalo varovanje Severnega
Jadrana odgovornost obalnih držav: Italije, Hrvaške in Slovenije (Ibler, 2001; Uradni list
SFRJ, 1986).
Konvencija ZN o pomorskem pravu je precej nedoločna pri vprašanju varstva morja.
Natančnejša pravila zajemajo le onesnaževanje z ladij in odlaganje odpadkov v morje. Slednje
je v teritorialnih vodah, epikontinentalnem pasu in EEC dovoljeno obalnim državam brez
omejitev, medtem ko druge lahko to počnejo le s privolitvijo obalne države. Pri
onesnaževanju z ladij znotraj ekološke cone lahko obalne države izvajajo svojo okoljsko
politiko in postavljajo ladjam zahteve za pristajanje v njena pristanišča ali v off- shore
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terminale. Vendar pa naj ne bi to vplivalo na pravico drugih držav do neškodljivega prehoda
(Uradni list SFRJ, 1986).
Konvencija nadalje določa tudi splošne smernice za zavarovanje ekoloških interesov
obalne države v odnosu do drugih. Tako mora obalna država zagotoviti, da aktivnosti, ki jih
izvaja znotraj lastnih voda ne povzročajo škodo ostalim državam in če že pride do
onesnaženja mora preprečiti, da bi se to razširilo na območja jurisdikcije drugih držav. Na
kakršno koli nevarnost mora obalna država obvestiti vse morebitne prizadete države. Pri
načrtovanju novih aktivnosti morajo obalne države ob predvideni nevarnosti onesnaženja
izdelati študijo in rezultate prikazati v poročilu, ki mora biti na voljo mednarodnim
organizacijam in morebitno prizadetim državam. Takšen primer je načrtovan off- shore
terminal, kjer je Slovenija zahtevala poročilo študije o vplivu off- shore plinskega terminala
na okolje. Poudarek je tudi na pol- zaprtih morjih, kot je Severni Jadran. Tu konvencija še
bolj poudarja sodelovanje obalnih držav. Slednje bi morale sestaviti skupen načrt proti
onesnaževanju, koordinirati upravljanje morja in obale ter raziskovanje in izkoriščanje živih
virov morja ter poenotiti okoljsko zakonodajo (Uradni list SFRJ, 1986).
Onesnaževanje ne pozna meja in tudi konvencija o pomorskem pravu je ohlapna in ne
ščiti države pred onesnaževanjem drugih držav. Država sama je tudi neučinkovita, zato mora
voditi okoljsko diplomacijo. Konvencija ravno zaradi tega nalaga obalnim državam
sodelovanje tako na globalni kot regionalni ravni. Sodelovanje vključuje raziskovanje, študije,
izmenjavo podatkov in tehnično ter znanstveno pomoč. Prav zaradi ohlapnosti konvencije
glede tako kompleksne teme kot je onesnaževanje s kopnega, ki je glavnega pomena na
Severnem Jadranu. Sama konvencija nadalje določa, da standarde, priporočljivo prakso in
procedure za preprečevanje, zmanjševanje in nadzor nad onesnaževanjem na globalni in
regionalni ravni določajo mednarodne organizacije in diplomatske konference. Te nosijo
pomen za Severni Jadran, saj so Italija , Hrvaška in Slovenija članice in podpisnice vseh
glavnih mednarodnih organizacij in sporazumov, ki urejajo vprašanje ekološke varnosti
obalne države (Uradni list SFRJ, 1986).
Na globalni ravni so pomembne:
• UNEP: okoljski program ZN;
• FAO- ureja ohranitev ribjega fonda različnih vrst po regijah in subregijah;
• IMO- mednarodna pomorska organizacija (Malej, Bricelj, 1999).
Regionalna raven je opredeljena z morsko regijo, ki je tu Sredozemsko morje,
Jadransko morje pa je subregija. Večina organizacij in sporazumov na regionalni ravni tako
obsegajo celotno Sredozemlje. Že leta 1975 je v okviru Programa regionalnih morji UNEP-a
nastal MAP- Sredozemski akcijski načrt, katerega glavni uspeh je začetek meddržavnih
programov gospodarjenja z morji. Nadalje raziskovanje, zaščito in preprečevanje onesnaženja
ter ohranjanje morskega okolja urejajo tudi mednarodne konvencije, protokoli, akcijski načrti
in projekti. Glavne mednarodne konvencije, katerih podpisnice so Italija, Slovenija in
Hrvaška so:
- Pomorska konvencija (1981);
- Mednarodni sporazum o varstvu pred onesnaženjem morja z olji (1954, London);
- Mednarodni sporazum o varstvu pred onesnaženjem morja z odpadki z ladij in letal (1972,
Oslo);
- Mednarodni sporazum o preprečevanju onesnaževanja morja iz kopnega (1974, Pariz);
- Konvencija o onesnaževanju morja z živim srebrom in kadmijem (1985);
- Pariška konvencija o atmosferskem onesnaževanju (1987);
- Konvencija o zaščiti Sredozemskega morja (Barcelonska konvencija 1977);
- Konvencija o intervencijah pri onesnaženjih morja z nafto in derivati (1981);
- Konvencija o posebno zavarovanih območjih (1984);
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-

Konvencija o informacijskem sistemu pri onesnaževanju morja z nafto in derivati (1986)
(Malej, Bricelj, 1999).

Najpomembnejša med njimi je zagotovo Barcelonska konvencija, ki predpisuje
sodelovanje držav in izogibanje unilateralnemu delovanju. Pomembni so tudi programi
spremljanja onesnaževanja, kot je MED POL ali center za obveščanje onesnaževanja morjaREMPEC. Pri trajnostnem razvoju Sredozemlja in Severnega Jadrana igra zagotovo
pomembno vlogo AGENDA 21, katere določila so vse tri države že sprejele v državno
okoljsko politiko. Najbolj pomembni za Severni Jadran pa so projekti, v katere se vključujejo
Slovenija, Italija in Hrvaška in v njih sodelujejo in ki obsegajo območje Severnega Jadrana.
Glavni so:
•

•

•

•
•
•
•

•

Sporazum SFRJ- Italija o zaščiti Jadranskega morja (14.2.1974). V sklopu tega
sporazuma je bila leta 1977 ustanovljena mešana komisija za zaščito voda
Jadranskega morja in obalnega območja. Tako Hrvaška kot Slovenija se imata
za naslednici tega sporazuma.
Deklaracija o Jadranskem morju (13.7.1991). Podpisnice so Jadranske obalne
države in ES. Cilj deklaracije je okoljska zaščita Jadranskega morja in
ohranjanje njenega ekološkega ravnovesja.
Jadransko- Jonska iniciativa (19.5.2000). Sklenjena v Anconi in si prizadeva za
trajnostni razvoj obeh morij. V njenem okviru je nastala Zadarska iniciativaakcijski plan za Jadran, ki predvideva poenotenje državnih okoljskih
zakonodaj. Ustanovili so tudi mednarodno izvedensko skupino za balastne
vode v Jadranu.
Projekt Jadran: Se zavzema za trajnostno upravljanje živih virov in zaščito
biotske raznovrstnosti.
Delovna skupina Alpe- Jadran.
Alliance for the Northern Adriatic (20.6.2006). Gre za združenje 13 obalnih
občin Severnega Jadrana, ki iščejo skupne interese na skupnem morju.
Trilateralna komisija za varstvo Jadranskega morja. V okviru komisije je nastal
načrt ločene plovbe v Srednjem in Severnem Jadranu za zmanjšanje okoljskih
tveganj. Komisija je oblikovala tudi skupen načrt v primeru večjega
onesnaženja in izdeluje skupne študije o stanju morja Severnega Jadrana.
Zanimiva je tudi pobuda, ki predvideva razglasitev Severnega Jadrana za
občutljivo območje, s čimer bi Severni Jadran pridobil poseben status
varovanja.
Contingency plan for the Adriatic sea; Subregional contingency plan for the
Northern Adriatic. Gre za načrt ukrepanja in medsebojno pomoč ob ekoloških
nesrečah (Malej, Bricelj, 1999).
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6. OVREDNOTENJE KONFLIKTNIH INTERESOV IN PRESOJA
SODELOVANJA NA SEVERNEM JADRANU
Na Severnem Jadranu so se izoblikovali konfliktni interesi treh obalnih držav okoli
štirih glavnih vprašanj, ki so močno povezana med seboj in zadevajo to območje. Seveda so
tu relevantni tudi interesi držav v zaledju, ki nimajo lastnega morja in so zato močno odvisne
od tega območja, vendar ti interesi niso zajeti v temo diplomske naloge. Glavna štiri področja
konfliktnih interesov tako so:
 vprašanje razmejitve in jurisdikcije na morju;
 raba morja;
 izkoriščanje naravnih virov;
 vprašanje ekološke varnosti.
Razmejitveno vprašanje v glavnem zajema Slovenijo in Hrvaško, svoj velik pomen pa je
dobilo zaradi Slovenije, saj je ta vprašanje postavila za temelj njene strateške varnosti. Tudi
za Hrvaško nosi vprašanje nekoliko večji pomen kot to zgleda na prvi pogled. Vprašanje je
namreč povezano z vprašanjem razmejitve na morju med Hrvaško in Črno goro pri Prevlaki,
ki je za Hrvaško pomembnejše, kjer pa Hrvaška zagovarja nekoliko drugačno stališče kot pri
vprašanju razmejitve s Slovenijo. Ob vprašanju širitve jurisdikcije in razmejitve odprtega
morja pa se je vpletla tudi Italija. Vprašanje razmejitve je zagotovo najpomembnejše na
Severnem Jadranu s številnimi vplivi na ostale konfliktne interese. Mednarodno pomorsko
pravo ureja mnoga odprta vprašanja v okviru jurisdikcij držav, ostala vprašanja pa urejajo
prakse in določila mednarodnih organizacij. Kljub temu ostajajo mnoga odrta vprašanja, ki
ostajajo zadeva sodelovanja med državami in dvostranskih oziroma tristranskih sporazumov.
Konfliktni interesi okoli rabe morja so vsaj začasno rešeni s sporazumno uveljavitvijo
sistema ločene plovbe in plovnih poti, vendar ostaja odprto vprašanje dostopa Slovenije do
odprtega morja. V bistvu takšno vprašanje ali vsaj tako definirano danes ne obstaja več
oziroma ga je treba na novo definirati. Danes gre bolj za vprašanje »vkleščenosti« Slovenije
na morju med Italijo in Hrvaško.
Konfliktni interesi glede izkoriščanja naravnih virov se gibljejo predvsem okoli ribjega
fonda in zemeljskega plina. Njihov pomen za vse tri obalne države vodi v spore glede
razmejitve morja, ilegalnega izkoriščanja in delitve le teh. Po drugi strani pa je njihova vse
manjša količina in potreba po smotrnejši rabi privedla države do prvih resnejših sodelovanj na
teh področjih. Vprašanje ribolova je pereče, zaradi padanja ribjega fonda, medtem ko črpanje
zemeljskega plina lahko postane pomemben dejavnik konfliktnosti v prihodnosti v primeru
odkritja večjih nahajališč v območju prekrivanja epikontinentalnih pasov Slovenije in
Hrvaške.
Ekološka varnost še vedno ostaja ena glavnih interesov vsake države. Velika
onesnaženost Severnega Jadrana pri tukajšnjih obalnih državah le še potencira. Tu gre za
relativno majhen prostor, na katerem so skoncentrirani številni interesi in dejavnosti vseh treh
obalnih držav. Medsebojno vplivanje med onesnaženjem in dejavnostmi na morju ali na
njegovih obalah (npr. turizem), pa še bolj povečuje potrebo po racionalnejšem
gospodarjenjem s Severnim Jadranom in torej tesnejšem sodelovanju med njenimi obalnimi
državami. Tu je treba dodati še pritiske in spodbude s strani mednarodnih organizaciji in EU
po vse tesnejšem sodelovanju.
Mnogo je odvisno od same razmejitve na Severnem Jadranu. Tako se je oblikovalo
mnenje, da je treba razrešiti najprej to vprašanje, če hočemo kaj doseči pri ostalih odprtih
vprašanjih. Sodelovanje med Slovenijo, Hrvaško in Italijo pa se je, to smo lahko že videli,
kljub temu že začelo, čeprav so tu še številna odprta vprašanja in konfliktni interesi. Tu lahko
torej zavržem mojo tezo, da konfliktni interesi onemogočajo sodelovanje med Slovenijo,
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Italijo in Hrvaško na Severnem Jadranu. Seveda konfliktni interesi predstavljajo oviro pri
sodelovanju med državami, vendar bolj odločilen je pomen odprtih vprašanj in nevarnosti, ki
si jih delijo vse tri države. Težko je verjeti, da bo prišlo kdaj do razrešitve vseh konfliktnih
interesov med državami, saj s širjenjem dejavnosti človeka in države nastajajo vedno novi,
zato je treba izoblikovati take instrumente, ki bodo blažili napetosti med državami in iskali
skupne interese. Pri tem mora vsaka država v duhu EU pri svojih interesih upoštevati tudi
interese drugih držav. Sodelovanje med Italijo, Slovenijo in Hrvaško na Severnem Jadranu
odpira številne prednosti in priložnosti, odpira pa tudi vprašanje nadaljnjega tesnejšega
povezovanja, ki bi se izrazil v oblikovanju morske regije.
Ravno razvoj idej o morski regiji na Severnem Jadranu v zadnjem obdobju postavlja
nova vprašanja. Ali niso ravno konfliktni interesi tisti dejavniki, ki silijo obalne države
Severnega Jadrana v razpravljanje in reševanje odprtih vprašanj? Ali niso ti vzrok tesnejšega
sodelovanja in povezovanja ter glavni pospeševalni dejavnik oblikovanja regije?
Presoja vpliva sodelovanja med obalnimi državami Severnega Jadrana:
PREDNOSTI:

SLABOSTI

 manjši pomen meja in njihova
večja prepustnost;
 kontrola ribolova in preprečitev
prelova;
 varnejša in svobodnejša plovba
 boljši
nadzor
nad
onesnaževanjem;
 medsebojna pomoč v primeru
nesreče;
 tehnološka in znanstvena pomoč
med obalnimi državami;
 zaščita Severnega Jadrana pred
tujimi državami;
 boljši stiki in boljše gospodarske
možnosti (skupna znamka ribjih
izdelkov).
PRILOŽNOSTI:

 zmanjšana
suverenost
pri
izkoriščanju naravnih virov;
 zmanjšana varnost države;
 ne suverenost pri rabi lastnega
morja;
 delitev ribjega fonda znotraj
državnih jurisdikcij.

NEVARNOSTI:

 zmanjšanje onesnaženosti Severnega
Jadrana;
 poenotenje okoljske politike;
 razglasitev Severnega Jadrana za
mikroregijo oziroma novo regijo EU
 finančna pomoč s strani EU;
 uveljavljanje
Slovenije
kot
enakopravne partnerice na Severnem
Jadranu.

 prevlada
interesov
diplomatsko
bistveno močnejše Italije nad
Slovenijo in Hrvaško;
 prevlada italijanskih podjetij zaradi
večje tehnološke razvitosti.
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7. ZAKLJUČEK
Konfliktni interesi so bili vedno del geopolitične stvarnosti državne razdelitve sveta.
Politični teritorij je stalnica, ki nenehno proizvaja teritorialne pojave, procese, dogodke in
aktivnosti vsebovane v političnih , gospodarskih in varnostnih interesih teritorialnih subjektov
v prostoru. S širitvijo jurisdikcije na morje je tudi to postalo del političnega teritorija z
mejami, kjer se oblikujejo konfliktni in koeksistenčni odnosi.
Na območju Severnega Jadrana so se ti odnosi vedno kazali izraziteje. To izhaja iz
geostrateškega pomena območja, ki je bil v preteklosti vzrok številnih vojn in poskusov
prevlade nad tem območjem. V obdobju delitve sveta na dva bloka so bili konfliktni interesi
del konfrontacije Italije in Jugoslavije, dveh držav z različnima politično- ekonomskima
sistemoma z nasprotnih strani »železne zavese«. Politične okoliščine so kmalu privedle do
bistvenih sprememb, ki so imele za rezultat, da je Severni Jadran postal glavno
komunikacijsko območje med vzhodom in zahodom in zgledno območje reševanja glavnih
konfliktnih interesov na morju. Italija je predvsem zaradi njene ekonomske premoči v teh
odnosih prevladala. Z razpadom Jugoslavije se je geopolitična slika spremenila. Stari
konfliktni interesi so se ohranili in oblikovali so se novi. Slednji zadevajo predvsem novi
obalni državi Slovenijo in Hrvaško, ki izhajajo iz vprašanja nasledstva.
Glavni konfliktni interes se tu zagotovo vrti okoli vprašanja razmejitve na morju, kjer
sta vključeni Slovenija in Hrvaška kot naslednici Jugoslovanskega morja, vključuje pa se tudi
Italija pri vprašanju nadaljnje delitve odprtega morja oziroma širitve jurisdikcije na morju
preko državnih teritorialnih meja. S temi so močno povezani tudi ostali interesi. Njihova
konfliktnost je povezana predvsem z dejstvom, da gre tu za relativno majhen, ranljiv prostor,
ki je preobremenjen s številnimi interesi in dejavnosti treh obalnih držav, da so naravni viri
vse bolj izčrpani, da se variabilnost naravnih virov v prostoru ne ozira na umetne meje in da je
ekološka varnost vseh treh obalnih držav že ogrožena. Največji interes tu ima Slovenija, saj se
njeno morje v celoti nahaja v obravnavanem območju.
Okvire reševanja konfliktnih interesov daje mednarodno pomorsko pravo in
mednarodne organizacije. Tu gre za kriterije, ki imajo vlogo normalizacije interakcij med
državami in razreševanje konfliktnih interesov na miren način v skladu z zakonskimi
pričakovanji. Mehanizmi za razreševanje konfliktnih interesov, ki jih podaja so raznovrstni, v
skrajni sili pa predvideva arbitražni postopek pred arbitražnim sodiščem ali sodni postopek
pred mednarodnim sodiščem. Vendar pri tem gre velikokrat le za vodenje postopkov znotraj
legalnosti in ne za prave rešitve, saj konfliktni interesi velikokrat ostanejo. Zato je v ospredju
vseh prizadevanj še vedno sporazumno dogovarjanje samih držav s pomočjo mednarodnih
organizacij. K sodelovanju obalnih držav Severnega Jadrana pripomore predvsem narava
konfliktnih interesov, saj so države spoznale, da posledice dejavnosti na morju nosijo vse tri
države. Ker »tudi politične meje izgubljajo nekdanjo osvajalno ali delitveno funkcijo, se zdi
potreba po iskanju novega možnega sožitja različnih /…/ prostorov še toliko bolj aktualna in
vznemirljiva (Bufon, 2001, str. 36- 37).«
Iskanje skupnih interesov je glavna značilnost sodelovanja na Severnem Jadranu. K
temu jo poziva tudi mednarodno pomorsko pravo, ki določa sodelovanje v zaprtih in polzaprtih morjih, kot je Severni Jadran oziroma Jadran oziroma celotno Sredozemlje. To je
definirano kot morje, obkroženo z dvema ali več državami in povezana z drugim morjem ali
oceanom z ozkim odtokom ali morje, ki ga celotno ali v glavnem sestavljajo teritorialne vode
ali EEC dveh ali več držav. Konvencija mednarodnega pomorskega prava nadalje določa, da
morajo države v zaprtih in pol- zaprtih morjih voditi koordinacijo tako pri gospodarjenju,
ohranjanju, raziskovanju in izkoriščanju naravnih virov in morskega okolja. Pri tem naj bi
povabili k sodelovanju vse zainteresirane države in mednarodne organizacije. Ob upoštevanju
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teh določil bi imel Severni Jadran že skoraj podobo regije. Vendar določila konvencije so
predvsem načelna, zato je to prepuščeno predvsem samim državam in njihovim odnosom.
Regija pomeni najvišjo obliko sodelovanja in najboljšo rešitev za Severni Jadran.
Medtem ko so regije na kopnem že dolgo uveljavljene, se morske regije šele uveljavljajo.
Tako se na obalah Severnega Jadrana vse bolj govori o Istrski regiji, medtem ko so ideje o
morski regiji Severnega Jadrana šele v povojih. Pred ustanovitvijo takšne regije so številne
težave, saj merila iz kopnega ne moremo kar prenesti na morje. Poleg tega so za to potrebni
razumevanje pravic in dolžnosti ter interesov vseh vpletenih držav in kohezija in homogenost
ter racionalni koncept regije. Alexander je določil tri tipe regij:
1. Fizična regija: Regija se diferencira od ostalih območij glede obalne konfiguracije.
2. Upravna regija: Regija predstavlja območje, kjer so dobro določeni problemi
upravljanja in gospodarjenja, ki jih je mogoče rešiti.
3. Operativna regija: Regija predstavlja območje enega ali več sporazumov (Blake,
1987).
Podobne morske regije že obstajajo. Mednarodne organizacije delujejo v okviru regij, ki
so jih določile same. Tako Sredozemsko morje predstavlja v svetovnem merilu morsko regijo,
Jadransko morje pa subregijo. Tako bi lahko Severni Jadran v tem okviru postal svetovna
morska mikroregija. Pomemben dejavnik pri povezovanju držav pa je tudi vstopanje območja
v EU. Slednja močno propagira sodelovanje med njenimi članicami in ustanavljanje
čezmejnih regij. Morje EU je najboljši primer razvoja v smeri prave prve morske regije na
svetu. V tem okviru so tudi že nastale ideje o Severnem Jadranu kot prve morske regije
znotraj EU.
Kljub razvoju sodelovanja na različnih področji s strani obalnih držav Severnega
Jadrana, pa je ustanovitev takšne regije še daleč, saj današnji procesi razmejevanja Severnega
Jadrana, ustanavljanje različnih morskih pasov z različnimi pravili in konfliktni interesi okrog
teh procesov vodijo ravno v nasprotno smer.
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8. SUMMARY
The conflict interests have always been a part of geopolitical reality of world division
by states. Political territory is a fact constantly producing territorial phenomena, processes,
events and activities as a part of political, economic and safety interests of territorial subjects
in geographic space. The sea became a part of political territory after the expansion of coastal
state jurisdiction on the sea with establishment of new borders, where conflict and coexistence
relations develop.
These relations have always been very explicit in the Northern Adriatic due to its
geostrategic meaning that caused wars and hegemony attempts over the area in the past.
During the cold war era conflict interests were part of large scale confrontation, not only
between the two states, Italy and Yugoslavia, but also between the two political- economical
systems divided by the “iron curtain”. Political circumstances soon leaded to decisive changes
that made Northern Adriatic a region of communication between west and east and an
example of peaceful resolution of all main conflict interests on the sea. In the balance between
Italy and Yugoslavia, Italy prevailed due to its economic strength. A new geopolitical
situation aroused with the disintegration of Yugoslavia and formation of two new states
Slovenia and Croatia. The change did not erase the old conflict interests, but formed
additional ones, mainly between the two new states deriving from the question of succession.
The main conflict interest is about the delimitation of the sea. The first question of
delimitation is the question of succession of Slovenia and Croatia of once common Yugoslav
sea. The second one where, which involves also Italy, is the question of expanding the state
jurisdiction and the delimitation to the open sea. Other conflict interests also in the Northern
Adriatic as the questions of research and exploitation of living and non living resources, the
use of the sea for naval navigation and constructions and the protection and preservation of
the marine environment are tightly connected to the question of delimitation. The geographic
factors of these conflicts are relatively small and enclosed area, vulnerable to pressures,
overloaded with interests and activities of the three coastal states, which ecological safety is
already endangered, and the variability of natural resources in space regardless on the
artificial political boundaries. The biggest interests here are those of Slovenia deriving from
the fact that the sea under Slovenia jurisdiction is limited to the Northern Adriatic.
International maritime law and international organizations are giving a frame for
resolving the conflict interests between states. Their task is to normalize the interactions
between states and the resolution of conflict interest in a peaceful way in accordance with the
international law. The variety of mechanisms for resolving the conflict interests give to the
states a lot of possibilities of different solutions. In the case when the two countries could not
get a solution the international law provide an arbitrary or international court of justice to
solve the problem. Most of the times the arbitration or judgment do not give a long term
solution and conflict interests evolve in other forms. That is the reason why everyone,
including international community, stress out the importance of bilateral or trilateral
agreements and cooperation.
The cooperation in the Northern Adriatic between the all three coastal states is a
consequence of the already endangered ecosystem of the sea and ecological safety of all three
states. International maritime law has determined the cooperation between coastal states in
semi- enclosed seas like Northern Adriatic, Adriatic as a whole or even like the entire
Mediterranean as a must. The semi- enclosed or enclosed sea is defined as a gulf, basin or sea
surrounded by two or more states and connected to another sea or the ocean by a narrow
outlet or consisting entirely or primarily of the territorial seas and exclusive economic zones
of two or more coastal states. UN convention on law of the sea defines further on
coordination of the management, conservation, exploration and exploitation of the natural
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resources and protection and preservation of the marine environment between coastal states of
semi- enclosed seas. Appointed states should ask all interested states or international
organizations for cooperation. If these provisions were considered, Northern Adriatic would
already be defined as a semi- region. Because the provisions of the convention are not
obligatory, the cooperation depends on coastal states and their relations and willingness.
A political region represents the highest step in cooperation and the best solution for the
Northern Adriatic. While political regions on the land are full developed, the maritime regions
are only on their beginnings. The idea of the Istra region on the coast of the Northern Adriatic
sea is more than alive, while the idea of a maritime region of Northern Adriatic is only now
slowly emerging. There are many problems in establishing a maritime region, because the
measures relevant for the establishing of the region on land are not relevant for the
establishment of regions on the sea. Of course, a high need for understanding and
consideration of interests, rights and duties of all involved states and region cohesion,
homogeny and rational concept are needed.
Alexander has defined three types of regions:
1. Physical region. The region differentiates by others regions by the
coastal configuration.
2. Management region. The region is defined by definite administration
and management problems.
3. Operational region. The region is defined by one or more international
agreements (Blake, 1987).
Some kind of maritime regions already exists. International organizations work on a
region scale, where regions were defined by international organizations themselves. FAO has
delimited the sea with regions and sub- regions, where the Mediterranean sea represent a
region and the Adriatic sea a sub- region. In this prospect Northern Adriatic could be defined
as a world maritime micro- region. A very important factor in establishing a region in the
Northern Adriatic is joining of all three coastal states to the EU. Italy and Slovenia are already
members of the EU, while Croatia is in the negotiation process. One of the priorities of the
EU is trans- border cooperation and the establishment of trans- border regions. The common
EU sea policy has already defined the EU sea as a closest example to a real maritime region.
There are already ideas about Northern Adriatic as a first EU maritime region.
Although cooperation between the three coastal states of Northern Adriatic has
developed on different areas, the idea of such a region, if we look at today processes, is still
far away. The delimitation process and the process of the establishment of different zones
with different jurisdictions and conflict interests about these processes are leading precisely in
the opposite direction.
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