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Glasoval sem proti tč. 1 sklepa navedenega sklepa Ustavnega sodišča, s katerim je to sodišče zavrglo 

pobudi družb Publikum in Catalina za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o 

načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Uradni list RS, št. 6/97) ter za oceno ustavnosti in 

zakonitosti Sklepa o načinu in pogojih, pod katerimi nerezident kupuje vrednostne papirje v Republiki 

Sloveniji, češ da za izpodbijanje teh splošnih aktov nimata pravnega interesa. 

 

Kot razlog za zavrženje pobude družbe Catalina iz New Yorka sklep Ustavnega sodišča navaja (tč. 

17) ugotavlja, da ta družba ni pravna oseba, ki bi imela sedež v kateri izmed držav Evropske unije, da 

torej ni rezident Skupnosti in da zaradi tega zanjo ne more veljati 63. člen EPS. Ta določba EPS se na 

njo ne nanaša, zaradi česar nima pravnega interesa na ugotovitvi, da je izpodbijani sklep v nasprotju z 

določbami EPS, saj se ob morebitni ugotovitvi njegove neskladnosti, odločba Ustavnega sodišča nanj 

ne bi nanašala. Ustavno sodišče pa samo v tč. 4, ko navaja razloge druge pobudnice, ugotavlja, da se 

je druga pobudnica smiselno pridružila vsem razlogom in predlogom prve pobudnice - družbe 

Publikum. To je storila že v prvotni pobudi. Pobuda družbe Publikum pa od vsega začetka uveljavlja 

kršitev pravice do svobodne gospodarske pobude iz 74. člena Ustave in obenem zatrjuje, da je bilo z 

izdajo izpodbijanega sklepa kršeno tudi načelo sorazmernosti. Zaradi tega zavrženje pobude družbe 

Catalina ne pride v poštev, saj ni nobenega dvoma, da je sklicevanje na določbe EPS le eden izmed 

razlogov za izpodbijanje, da pa tudi ta družba zatrjuje predvsem kršitev pravice do svobodne 

gospodarske pobude iz 74. člena. Nobenega dvoma pa ni, da izpodbijani sklep za družbo Catalina 

velja in da je torej treba odgovoriti na ta vsebinski očitek druge pobudnice. Zavrženje, ki obravnava le 

enega izmed razlogov za izpodbijanje, tako v bistvu spravi "pod preprogo" vse druge vsebinske 

argumente druge pobudnice.  
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