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I. 

 

V tej zadevi sem sicer glasoval za odločbo, kakor je bila sprejeta na seji dne 23. maja 2002, saj - tako 

je vsaj upati, če bodo pristojni organi reagirali, kakor jim je naložilo Ustavno sodišče - ustrezno rešuje 

vprašanje, ki je bilo v tem primeru zastavljeno. Sam sem se zavzemal za nekoliko drugačen, širši 

pristop k reševanju tega primera, ki ga želim pojasniti v prvem delu (tč. II.) tega pritrdilnega ločenega 

mnenja. 

 

Drugi del ločenega mnenja (tč. III.), sicer prav tako pritrdilnega, se nanaša na tisti del obrazložitve, v 

katerem Ustavno sodišče, po mojem preveč nekritično, sprejema argumente Ministrstva za notranje 

zadeve, da je treba zamenjati tuje vozniško dovoljenje za domače - med drugim tudi - zaradi 

izenačitve imetnikov tujih vozniških dovoljen z domačimi glede sankcioniranja kršitev predpisov s tega 

področja. V tem delu je obrazložitev odločbe zame neprepričljiva in nesprejemljiva. 

 

II. 

 

Jedro problema je, po mojem mnenju, v dveh spornih rešitvah v prvem stavku 1. odst. 135. čl. ZVCP 

in v dejstvu, da zakonodajalec te določbe, ni opremil z ustrezno prehodno določbo, ki bi urejala 

situacije, ki so bile odprte v času, ko je zakon začel veljati. Da bi določba zares potrebovala prehodno 

ureditev je konec koncev razvidno iz gradiva, ki ga Ustavnemu sodišču posredovala nasprotna stran in 

v katerem priznava, da je praksa problem morala reševati z uporabo analogije. 

 

Člen 135 ZVCP je predviden kot splošna rešitev za primere, ko lahko tujec, ki prebiva v Sloveniji dlje 

časa, in državljan RS, ko se vrne iz tujine v Slovenijo z namenom stalnega prebivanja, preprosto 

zamenjata tuje vozniško dovoljenje za slovensko brez opravljanja vozniškega izpita. 

 

Prva sporna rešitev v prvem stavku 1. odst. 135. čl. ZVCP se nanaša na rok enega leta, v katerem naj 

bi se zamenjava opravila. Ta rok naj bi se nanašal tudi na tujce, ki so v času uveljavitve ZVCP že 

prebivali v Sloveniji in bi se jim (gramatikalno razlagani) rok lahko iztekel celo že pred uveljavitvijo 

ZVCP. Da bi ne bili prizadeti, naj bi zanje rok začel teči z uveljavitvijo zakona; tako MNZ v svojem 

odgovoru z dne 18. 9. 2001. Res je, da je takšno stališče, kar zadeva računanje roka za prizadete 

najugodnejše, ni pa mogoče zanikati, da je nejasno, ali se takšna določba sploh lahko (in kako se 

lahko) nanaša na tujce, ki so v trenutku uveljavitve ZVCP že prebivali v Sloveniji. To bi moral zakon 

izrecno povedati (npr. v ustrezni prehodni določbi) in potem nobenega dvoma ne bi bilo več. 

 

V našem primeru pa ni bilo dvomljivo samo računanje roka, temveč tudi navezava na tisti del sporne 

norme, ki govori o zamenjavi veljavnega "tujega" vozniškega dovoljenja za slovensko. Zastavlja se 

vprašanje, kaj je pravzaprav tuje vozniško dovoljenje po tem zakonu. Določba se je v praksi, kakor je 

razvidno iz spisa, očitno uporabljala tako, da so se med tuja vozniška dovoljenja štela tudi dovoljenja 

izdana v drugih republikah nekdanje Jugoslavije pred 25. 6. 1991. Po mojem prepričanju napak, saj v 

teh primerih sploh ni šlo za tuje vozniško dovoljenje. 

 

Vozniških dovoljenj, izdanih pred osamosvojitvijo Slovenije v drugih republikah nekdanje Jugoslavije, 

ni mogoče šteti za tuja vozniška dovoljenja in od tod drugi temelj za moje zatrjevanje, da je določba 

ustavno sporna. Vozniško dovoljenje je nesporno upravna odločba. Ustavno sodišče je v svoji odločbi 

U-I-245/00 z dne 18. 10. 2001 zelo jasno povedalo, da " odločbe (v omenjenem primeru je šlo za 

odločbe sodnikov za prekrške, moja op.), ki so bile izdane in izvršene pred osamosvojitvijo Republike 
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Slovenije, tudi po osamosvojitvi niso pridobile značaja tujih odločb ter še vedno učinkujejo na ozemlju 

Republike Slovenije tako kot odločbe, ki so jih izdali organi Republike Slovenije". 

 

Zakonodajalec zato ni imel prav nobene podlage, po kateri bi smel vozniška dovoljenja, izdana pred 

osamosvojitvijo Republike Slovenije v drugih republikah nekdanje Jugoslavije, obravnavati kot tuja 

vozniška dovoljenja. Določba 1. odst. 135. čl. ZVCP se torej ne more uporabljati za osebe, ki so imele 

vozniška dovoljenja izdana v drugih republikah nekdanje Jugoslavije pred osamosvojitvijo Republike 

Slovenije. 

 

Vsi tisti, ki so torej imeli takšna vozniška dovoljenja, so bili iz teh dveh razlogov ob nejasni določbi 

ZVCP upravičeno v negotovosti, ali ta velja tudi zanje in kako - če sploh - naj ukrepajo. Ne dvomim, da 

je večina izkoristila priložnost, kolikor je bila zanje ugodna, in svoja vozniška dovoljenja zamenjala za 

nova slovenska. Vsi tisti pa, ki so bili zaradi napačne rešitve v zakonu prizadeti, zaradi tega ne bi smeli 

nositi nobenih negativnih posledic. Ustrezna (prehodna) določba v ZVCP bi rešila vse dvome tudi v 

tem delu. 

III. 

 

Med razlogi, ki naj bi upravičevali odločitev države, da bo zahtevala zamenjavo tujih vozniških 

dovoljenj za domača, odločba, kot rečeno - poleg drugih - posebej navaja tudi vprašanja povezana s 

kaznovanjem kršiteljev cestnoprometnih predpisov, ki imajo domača in tuja vozniška dovoljenja. 

Nekoliko poenostavljeno povedano naj bi bilo na ta način zagotovljeno enako (kaznovalno) 

obravnavanje domačinov in tujcev. 

 

Takšen pristop iz več razlogov ne zdrži. Cestni promet je dandanašnji zagotovo internacionaliziran 

morebiti bolj kot katerakoli druga človekova dejavnost. Po cestah vozijo domačini in tujci, osebe z 

domačimi in tujimi vozniškimi dovoljenji (in brez njih), z različnim znanjem in izkušnjami ter 

psihofizičnimi lastnostmi. Seveda tudi tujci, ki v Sloveniji stalno ne prebivajo ali prebivajo za krajši čas 

in za katere ni mogoče zahtevati zamenjave vozniških dovoljenj. In to tudi niso samo turisti in 

profesionalni vozniki, ki vozijo po naši državi ali čeznjo, temveč predvsem vozniki iz vseh sosednjih 

držav, ki v velikem številu tako rekoč dnevno prihajajo v našo državo. Drznil bi si postaviti trditev, da jih 

je veliko več, kakor tujcev, ki v Sloveniji stalno prebivajo. 

 

Zakonodajalec ima pravico, da poskuša v sankcioniranje zajeti vse kršitelje cestnoprometnih 

predpisov, za katere oceni, da jih je zaradi teže kršitve in stopnje njihove odgovornosti treba kaznovati, 

in dolžnost, da jih obravnava, kolikor je le mogoče enako. Za to ima na razpolago celo vrsto 

nomotehničnih možnosti, ki jih pozna kaznovalno pravo. V prvi vrsti imam seveda v mislih različnim 

situacijam prilagojene kaznovalne norme, od katerih jih nekaj pozna že naše veljavno kaznovalno 

pravo in ki so v odločbi omenjene (gl. op. št. 1, da ne bo ponavljanja), možne pa bi bile tudi druge, 

vendar bi se moral v tej smeri zakonodajalec bolj potruditi z iskanjem novih rešitev. Zamenjava 

vozniških dovoljenj se tako pokaže kot izrazito neustrezen instrument za dosego cilja, ki ga navaja 

MNZ: izenačuje sicer dve kategoriji voznikov, ki sta v zelo podobnem položaju, med tema dvema na 

eni strani in vsemi ostalimi na drugi strani pa razlike poglablja. 

 

Da ne bo nesporazuma in da ne bo kdo razumel mojih izvajanj kot zavzemanje za še bolj represiven 

pristop na tem področju (kar zadeva kaznovalno naravnanost ZVCP že tako ali tako pretirava), moram 

opozoriti, da je moja temeljna misel prav nasprotna. V kaznovalnem pravu ni mogoče (in pogosto tudi 

ni treba|) doseči, da bi bili tujci vselej obravnavani popolnoma enako, kakor domačini (mimogrede, a 

ne brez aktualne poante: bolj se je treba bati primerov, ko so tujci - prav zato, ker so tujci - v 

kaznovalnem pravu obravnavani slabše, kakor domačini), zato argumentacije, da je zamenjava 

vozniških dovoljenj - načeloma ter in concreto - potrebna tudi zaradi kaznovalnih potreb države prav 

zares ne morem sprejeti. 

 

Ker odločba po mojem prepričanju zdrži tudi brez tega argumenta, ki se je večini sicer očitno zdel 

prepričljiv, nisem glasoval proti, temveč sem svoje nestrinjanje izrazil le v ločenem mnenju.  

 

      Dr. Zvonko Fišer 

 
Dr. Dragica Wedam-Lukić 


