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in tolmačev - POZIV

Spoštovani,

Ministrstvo za pravosodje v skladu z 88. členom Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 
17/15 in 23/17 – ZSSve; v nadaljnjem besedilu: ZS) v zvezi z 92. členom istega zakona za 
potrebe odločanja in vodenja postopkov po tem zakonu in za zagotavljanje pravne varnosti v 
postopkih pred sodišči in drugimi organi upravlja imenik sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in 
sodnih tolmačev, ki obsega naslednje podatke: osebno ime, znanstveni ali strokovni naslov, 
strokovno področje in podpodročje, za katero je sodni izvedenec oziroma sodni cenilec 
imenovan, oziroma jezik, za katerega je sodni tolmač imenovan, datum imenovanja, poklic, 
datum in kraj rojstva, enotno matično številko občana (EMŠO), poštni naslov, na katerem je 
dosegljiv, kontaktno številko telefona, kontaktni naslov elektronske pošte in podatke o zaposlitvi 
ali drugem statusu.

Skladno s tretjim odstavkom 88. člena ZS v zvezi z 92. členom ZS je imenik sodnih izvedencev, 
sodnih cenilcev in sodnih tolmačev javen v delu, ki obsega naslednje podatke:

- osebno ime sodnega izvedenca, sodnega cenilca oziroma sodnega tolmača,
- znanstveni ali strokovni naslov,
- poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
- kontaktno številko telefona,
- naslov elektronske pošte, 
- podatke o zaposlitvi ali drugem statusu,
- strokovno področje in podpodročje, katerega je sodni izvedence oziroma cenilec 

imenovan, oziroma jezik, za katerega je sodni tolmač imenovan.

Javni del imenika je iz razlogov pravne varnosti, delovanja sodišč in drugih državnih organov v 
sodnih in drugih postopkih ter informiranje strank objavljen na spletni strani Ministrstva za 
pravosodje, na spletnem naslovu:
http://www.mp.gov.si/si/obrazci_evidence_mnenja_storitve/uporabni_seznami_imeniki_in_evide
nce/.

Za potrebe posodabljanja imenika ter vodenja ali odločanja v postopkih po ZS ali drugih 
naslovih je sodni izvedenec, cenilec oziroma tolmač, kot vam je znano, dolžan pisno ali po 
elektronski poti sporočiti ministrstvu vsako spremembo podatkov o poštnem naslovu, na 
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katerem je dosegljiv, naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, kontaktni telefonski številki ali 
naslovu elektronskem pošte in podatkov o zaposlitvi ali drugem statusu. 

Glede na navedeno vas prosimo, da preverite podatke v javnem delu imenika sodnih 
izvedencev, cenilcev oziroma tolmačev, v delu, ki se nanašajo na vas, ter nam morebitno 
spremembo podatkov nemudoma sporočite. 

Hkrati naj vas opozorimo na dolžnost, ki izhaja iz določila petega odstavka 88. člena ZS v zvezi 
z 92. členom ZS, v katerem je navedeno, da je sodni izvedenec, cenilec oziroma tolmač do 
konca prvega meseca v koledarskem letu dolžan posredovati izjavo, da so vsi podatki iz prvega 
in drugega odstavka 87. člena točni, oziroma podatke, ki so spremenjeni.

Če sodni izvedenec, cenilec oziroma tolmač pisne izjave v roku ne posreduje, se skladno s 
šestim odstavkom 88. člena ZS v zvezi z 92. členom ZS izbriše iz tistega imenika, ki je objavljen 
na spletni strani ministrstva, in se ponovno vpiše v ta imenik po posredovanju zahtevane izjave.

Predmetni dopis štejte kot dopis informativne narave, ki je usmerjen zlasti v ažurno in popolno 
vodenje imenika, kot to nalaga veljavni Zakon o sodiščih.

S spoštovanjem,

Barbara Gerečnik
sekretarka- vodja sektorja

Poslati:
- vsem sodnim izvedencem, cenilcem in tolmačem, vpisanim v imenik sodnih 

izvedencev, cenilcev oziroma tolmačev, ki je objavljen na spletni strani ministrstva.


	294946FB0402E77EC12581F7002C3530_0.in.doc

		2017-12-15T09:05:35+0100
	Barbara Gerečnik




