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S K L E P 

 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Blagoja Mikovića iz Ljubljane na seji dne 15. 

februarja 2001 

 

s k l e n i l o : 

 

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 134. člena in prvega odstavka 

135. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98 in 61/2000) se sprejme. 

 

2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 124. člena in petega odstavka 

135. člena Zakona o varnosti cestnega prometa se zavrne. 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

A. 

 

1. Pobudnik izpodbija šesti odstavek 124. člena, prvi odstavek 134. člena ter prvi in peti odstavek 135. 

člena Zakona o varnosti cestnega prometa (v nadaljevanju ZVCP). Določbe urejajo zamenjavo tujega 

vozniškega dovoljenja za slovensko. Pobudnik je navedel, da je imel od decembra 1978 v Ljubljani 

prijavljeno stalno prebivališče, da po osamosvojitvi ni zaprosil za državljanstvo Republike Slovenije in 

da je v začetku aprila 1998 dobil dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. V letu 1992, ko 

je potekla veljavnost jugoslovanskega vozniškega dovoljenja, naj bi v Ljubljani prosil za izdajo novega. 

Ker so ga napotili v rojstni kraj, je za podaljšanje prosil tam (v Čačku) in ga dobil. Nato naj bi v 

Ljubljani prosil za zamenjavo, pa mu je niso odobrili, ker da je potekel enoletni rok, ki naj bi ga določal 

prvi odstavek 134. člena ZVCP. Pobudnik meni, da bi morali državni organi obveščati posameznike o 

novi zakonski ureditvi ter o rokih in da pravica do zamenjave vozniškega dovoljenja ne bi smela biti 

vezana na rok. Navedel je, da želi še naprej uporabljati veljavno vozniško dovoljenje Zvezne republike 

Jugoslavije ali ob tem pridobiti slovensko vozniško dovoljenje. 

 

Izpodbijane določbe ZVCP, ki naj bi mu to preprečevale, naj bi bile v nasprotju z 8., 13., 14. in 18. (ter 

v povezavi s tem s 34. in s 35.) členom Ustave. 

 

2. Državni zbor meni, da pobudnikove navedbe niso utemeljene. 

 

ZVCP naj bi obveznost zamenjave tujega vozniškega dovoljenja za domače določil enako za tujce in 

za domače državljane. Obveznosti Republike Slovenije iz mednarodnih pogodb naj bi ne bile kršene. 

Podobna ureditev naj bi bila uveljavljena tudi v drugih evropskih državah. 

 

3. Tudi Vlada meni, da pobudnikovi očitki o kršitvi Ustave niso utemeljeni. Navaja, da poznajo 

podobno ureditev tudi v drugih evropskih državah. Zahodnoevropske države in večina 

srednjeevropskih naj bi določala tudi rok za zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja. Države članice 

Evropske skupnosti naj bi zamenjevale le vozniška dovoljenja nekaterih držav. V vseh evropskih 

državah naj bi bila predpisana tudi obveznost vrnitve zamenjanega vozniškega dovoljenja. 

 

B. - I. 
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4. Izpodbijane določbe ZVCP urejajo zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za slovensko. Po 

šestem odstavku 124. člena ZVCP lahko imetnik tujega vozniškega dovoljenja dobi slovensko le, če 

tuje zamenja zanj ali če ga izroči pristojnemu organu. Po petem odstavku 135. člena ZVCP se tuje 

vozniško dovoljenje, ki se vrne ali ki se zamenja za slovensko, izroči organu tuje države, ki ga je izdal. 

 

5. Vrnitev tujega vozniškega dovoljenja je kot pogoj za pridobitev slovenskega predpisana enako za 

vse - za državljane Republike Slovenije in za tujce, ki imajo tuje vozniško dovoljenje in želijo voziti 

motorna vozila v Republiki Sloveniji, ne da bi morali (ponovno) izpolniti vse pogoje, ki jih Zakon 

predpisuje za pridobitev vozniškega dovoljenja. Očitek o kršitvi načela enakosti pred zakonom (drugi 

odstavek 14. člena Ustave) je zato neutemeljen. 

 

6. Po 13. členu Ustave imajo tujci v Sloveniji v skladu z mednarodnimi pogodbami vse pravice, 

zagotovljene s to ustavo in z zakoni, razen tistih, ki jih imajo po Ustavi ali po zakonu samo državljani 

Slovenije. Po 8. členu morajo biti zakoni v skladu z mednarodnimi pogodbami. S katero mednarodno 

pogodbo naj bi bila predpisana zakonska obveznost v nasprotju, pobudnik ni navedel. Očitek o kršitvi 

8. in 13. člena je zato neutemeljen. 

 

Pavšalen je tudi očitek o kršitvi 18. (prepoved mučenja), 34. (pravica do osebnega dostojanstva in 

varnosti) in 35. člena Ustave (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic). 

 

7. Peti odstavek 135. člena ZVCP je le posledica ureditve v šestem odstavku 124. člena in 

neposredno ne ureja pobudnikovega pravnega položaja, temveč le obveznost pristojnega državnega 

organa. Očitki, ki jih je pobudnik naslovil na to določbo, so zato neutemeljeni iz enakih razlogov, kot so 

navedeni glede šestega odstavka 124. člena ZVCP. Ustavno sodišče je zato pobudo v tem delu 

zavrnilo (2. točka izreka). 

 

B. - II. 

 

8. Po prvem odstavku 134. člena ZVCP sme tujec uporabljati tuje vozniško dovoljenje (ob 

vzajemnosti) eno leto od začetka prebivanja v Republiki Sloveniji. Po prvem odstavku 135. člena 

ZVCP lahko tujec, ki prebiva v Republiki Sloveniji več kot šest mesecev, v enem letu od začetka 

prebivanja zahteva zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za slovensko. 

 

9. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti navedenih dveh določb je Ustavno sodišče 

sprejelo (1. točka izreka). V postopku bo presodilo utemeljenost pobudnikovih navedb. Predvsem bo 

presodilo, ali je imel zakonodajalec zadosten razlog za določitev enoletnega roka za zamenjavo tujega 

vozniškega dovoljenja za domače. Če bo ugotovilo, da tak razlog obstaja, bo nadalje treba presoditi, 

ali sta roka iz prvega odstavka 134. člena in iz prvega odstavka 135. člena ZVCP v skladu z Ustavo 

glede tiste skupine imetnikov vozniških dovoljenj nekdanje SFRJ, v katero sodi tudi pobudnik, tj. 

državljanov drugih republik nekdanje SFRJ, ki so na dan plebiscita o neodvisnosti in samostojnosti 

Republike Slovenije 23. 12. 1990 imeli v Republiki Sloveniji stalno prebivališče in tukaj tudi dejansko 

živijo. 

 

C. 

 

10. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega in tretjega odstavka 26. člena Zakona o 

Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - ZUstS) v sestavi: predsednik Franc Testen ter sodnice in 

sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze 

Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Sklep je sprejelo soglasno. 

 

 

P r e d s e d n i k 

    Franc Testen 

 

 

 

 

 


