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1. V tej zadevi sem glasoval za sklep, s katerim je US zavrnilo predlog pobudnika za začasno 

zadržanje nekaterih določb Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Pomisleke pa imam zoper 

nosilni razlog za zavrnitev, saj sem se zavzemal za to, da bi US predlog zavrnilo zato, ker ima 

pobudnica, če bi ji grozila nevarnost neenakopravnega obravnavanja v konkretnem postopku, 

možnost varovati svoje interese v teh postopkih. Skratka, argument, ki je naveden v 4. točki 

obrazložitve, bi lahko postal nosilni argument te odločitve namesto tistega, ki je kot tak opisan v 3. 

točki obrazložitve. 

 

2. Iniciatorji postopka za presojo ustavnosti in zakonitosti pred US razmeroma pogosto predlagajo tudi 

začasno zadržanje izpodbijanih določb, dokler sodišče ne odloči o glavni stvari. S tem dosežejo, da 

mora US v relativno kratkem roku odločiti vsaj o takšnem predlogu. Ne da bi se v tem trenutku spuščal 

v analizo predlogov za začasno zadržanje in še manj, da bi komurkoli oporekal pravico, da predlog 

poda, če meni, da so izpolnjeni pogoji zanj in da z njim varuje svoje pravne interese, je vsaj v 

nekaterih primerih očitno, da predlagatelji to počno predvsem zaradi tega, da bi dosegli hitrejše 

obravnavanje svoje vloge. 

 

Sodišče se mora tako ukvarjati s predlogi za začasno zadržanje izvrševanja predpisa ali splošnega 

akta, ki jih pogosto zavrne (kar je prav, saj gre za izjemno možnost, vezano na razmeroma stroge 

pogoje), vendar zato zastaja delo na drugih zadevah. 

 

V nekaterih primerih bi se odločanju o začasnem zadržanje izvrševanja v postopku t. i. abstraktne 

kontrole lahko lege artis izognili, ne da bi kogarkoli prizadeli, če bi izdelali doktrino, po kateri je 

mogoče predlog zavrniti (morda celo zavreči), če ima predlagatelj možnost, da enak ali podoben 

učinek doseže v konkretnem postopku. Vpeljati bi torej morali pravilo o nekakšni subsidiarnosti 

predloga za začasno zadržanje izvrševanja predpisa v postopku abstraktne presoje v primerjavi s 

konkretnimi postopki. 

 

Vselej subsidiarnost ne bo prišla v poštev: nekateri predpisi so takšni, da jim ne sledi noben postopek, 

v katerem bi se odločalo o pravicah in obveznostih naslovnikov. Tedaj bi ostala, če so izpolnjeni pogoji 

zanjo, možnost predlagati začasno zadržanje izvrševanja predpisa v postopku abstraktne presoje. 

Drugič bo iz predloga morda izhajalo, da je treba zagotoviti učinek zadržanja erga omnes in ne le v 

primeru predlagatelja. 

 

V vseh tistih primerih pa, ko se predpis izvršuje skozi konkretni postopek ali postopke, bi moral biti 

predlagatelj primarno dolžan varovati svoje pravice v konkretnih postopkih, kakor je US reklo tudi v 

tem primeru "z vsemi z zakonom dovoljenimi pravnimi sredstvi, vključno z ustavno pritožbo". 
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