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S K L E P 

 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe I. M. iz C. v I., ki ga zastopa E. B., 

odvetnica v L. na seji senata dne 10. marca 1998 

 

s k l e n i l o : 

 

1. Ustavna pritožba zoper odločbo Republiškega senata za prekrške št. Pp-5058/97 z dne 11.11.1997 

v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Šmarje pri Jelšah št. P/MT-96/96 z dne 5.5.1997 se sprejme v 

obravnavo. 

 

2. Do končne odločitve se izvršitev odločb iz 1. točke zadrži v delu, ki se nanaša na odvzem lovske 

puške Sauer Sohn ca. 16/6 5 * 57 R tovarniška št. 1890 in 4 kom lovskih nabojev cal. 6,5 * 57 R. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

1. Pritožnik izpodbija odločbi o prekršku v delu, v katerem mu je bil izrečen varstveni ukrep odvzema 

lovske puške in streliva. Prvostopni organ ga je spoznal za odgovornega za prekršek po 2. točki 

prvega odstavka 56. člena Zakona o orožju (Uradni list SRS, št. 17/81 - preč. bes. in Uradni list RS, št. 

44/90) in mu izrekel varstveni ukrep odvzema puške in streliva. V izpodbijanih odločbah naj bi ne bilo 

navedeno, katere okoliščine na strani pritožnika naj bi utemeljevale obstoj "razlogov splošne varnosti", 

kar je predpostavka za odvzem predmetov. Zaradi tega naj bi mu bile kršene pravice iz 22., 23. in 33. 

člena Ustave. Ker naj bi o odvzemu puške in streliva drugostopni organ odločil na drugačni pravni 

podlagi kot prvostopni, naj bi bil tudi prikrajšan za pritožbo (25. člen Ustave). Pritožnik predlaga 

odpravo izpodbijanih odločb, do končne odločitve pa začasno zadržanje njune izvršitve in s tem 

preprečitev prodaje odvzete lovske puške. 

 

2. Senat Ustavnega sodišča je odločil, da se ustavna pritožba sprejme v obravnavo. O utemeljenosti 

ustavne pritožbe bo odločalo Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so bile z izpodbijanima odločbama 

storjene zatrjevane kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

 

3. Po 58. členu Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) lahko v primeru sprejema 

ustavne pritožbe Ustavno sodišče ali njegov senat zadržita izvršitev izpodbijanih posamičnih aktov, če 

bi z izvršitvijo lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Prodaja odvzete puške in streliva, ki 

sledi pravnomočnosti odločbe o prekršku (252. člen v zvezi s petim odstavkom 37. člena Zakona o 

prekrških, Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 

61/96 - odl. US in 35/97), je taka težko popravljiva posledica. Ustavno sodišče je zato izvršitev 

izpodbijanih odločb zadržalo. 

 

4. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prvega odstavka 54. člena Zakona o 

Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) v sestavi: predsednik senata dr. Boštjan M. Zupančič in 

sodnika dr. Peter Jambrek in dr. Lovro Šturm. 

 

 

 

Predsednik senata 

dr. Boštjan M. Zupančič 
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