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ZADEVA: Predlog Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih -
obvestilo

Spoštovani,

kot smo vas obvestili že z dopisom z dne 14. 12. 2017, je bil predlog Zakona o sodnih 
izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (v nadaljevanju: predlog ZSICT) posredovan v 
nadaljnjo proceduro, konec meseca decembra pa smo s Službo Vlade RS za zakonodajo (v 
nadaljevanju: SVZ) besedilo predloga ZSICT še dodatno usklajevali ter včeraj na Vlado RS 
posredovali novo gradivo predloga zakona.

Usklajevanje gradiva predloga ZSICT s SVZ je potekalo nekaj dni, navedena Služba je podala 
nekaj nomotehničnih ter nekaj vsebinskih pripomb na gradivo, o katerih bi vas želeli s tem 
dopisom tudi seznaniti. Po mnenju SVZ je zlasti vprašljiv koncept zakona – z vidika usklajenosti 
z ustavo (121. člen) - kajti po njihovem mnenju pravna narava Strokovnega sveta ni določena. 
Prav tako je po mnenju SVZ pravno-sistemsko neustrezna predlagana ureditev v delu, ki se 
nanaša na mentorstvo. Navedeni člen (22. člen) smo sicer nekoliko nadgradili, a sistemsko 
ostaja neusklajen.

Glede ostalih posegov v predlog akta, ki so nastali po usklajevanju s SVZ, bi izpostavili, da v 
novem gradivu predloga ZSICT ni več vsebovanega inštituta »dodatnih zahtev«, saj je bilo po 
usklajevanju s SVZ ugotovljeno, da bi vnaprej neopredeljene in nedoločene dodatne zahteve, ki 
bi jih morali posamezni kandidati za sodne izvedence, sodne cenilce ali sodne tolmače 
izpolnjevati in bi predstavljale dodaten pogoj za njihovo imenovanje, postavljale v neenak 
položaj vse kandidate za sodne izvedence, sodne cenilce ali sodne tolmače, poleg tega 
tovrsten nedoločen pogoj za imenovanje ne zagotavlja tudi pričakovane (ali predpisane) pravne 
varnosti, ki jo oseba, ki vloži vlogo za imenovanje, pričakuje.

Z namenom celovitejše seznanitve in s tem transparentnosti izpostavljamo še naslednje 
novosti, ki so po usklajevanju s SVZ upoštevane v novem gradivu št.1:
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 Terminološke in redakcijske izboljšave (npr. 1., 3., 9., 14., 16., 18., 19., 34., 40., 46. idr. 
členi),

 Institut Dodatnih zahtev (prej 17. člen) črtan iz predloga zakona (razlog: potrebna je 
zakonitost vseh pogojev), iz tega razloga potrebne prilagoditve tudi pri nekaterih drugih 
členih (npr. 4., 7., 16.  člen),

 Vezanost ministra na vsebino predlogov za članstvo v Strokovnem svetu je prenesena 
iz 5. v 6. člen (glej novi tretji odstavek 6. člena),

 Ugotovitveni sklep iz nekdanjega četrtega odstavka 6. člena je nadomeščen s 
pravilnikom (glej novi peti odstavek 6. člena),

 Prilagojene in dodane so pravne podlage za normativno umestitev namestnika 
predsednika Strokovnega sveta (glej sedmi in osmi odstavek 6. člena),

 Določba o zagotavljanju javnosti sej (prejšnji četrti odstavek 8. člena) je črtana, kajti že 
sicer je njena izvedba omogočena v 12. členu, ki določa sprejem Poslovnika,

 Prenovljene so določbe o prenehanju članstva v Strokovnem svetu (11. člen), ki jasneje 
določajo načine prenehanja, pri čemer je primerneje definiran razlog (nova 4. točka
prvega odstavka 11. člena, tj. neprimernost zaradi izrečenega disciplinskega ukrepa), ki 
je nadomestil razlog iz nekdanje prve alineje drugega odstavka 11. člena ,

 Določna opredelitev roka za pripravo letnega poročila o delu Strokovnega sveta (novi 
tretji odstavek 12. člena),

 Določena je normativna podlaga za štampiljke in izkaznice (novi 17. člen),
 Nadgrajena je določba o mentorstvu (22. člen) – vendar pa navedena določba še 

naprej ostaja konceptualno neusklajena (pripombe več organov),
 Med disciplinskimi kršitvami (31. člen) črtani kršitvi glede sodelovanja v Strokovnem 

svetu (prej 1/f in 2/e. kršitev), medtem ko je kršitev nepooblaščene uporabe ali razkritja 
zaupnih podatkov (prej 1/c kršitev) prenesena med hujše kršitve (nova 2/e kršitev),

 Prenovljena določba o razrešitvi (črtanje nekdanjega drugega in tretjega odstavka 43. 
člena, iz razlogov jasnosti pa dodana določba o oddaji izkaznice in štampiljke),

 Določbe o izdaji podzakonskih aktov (nekdanji 47. člen) vnesene v okvir posameznih 
členov, ki takšno obveznost nalagajo (iz tega razloga črtanje nekdanjega 47. člena),

 Prehodne in končne določbe: več vsebinskih, terminoloških in redakcijskih prilagoditev, 
katerim je skupni cilj zagotoviti nemoten pričetek uporabe predpisa.

Vljudno vas vabimo k ogledu novega gradiva predloga ZSICT, ki bo tekom današnjega dne 
objavljeno na spletni strani Ministrstva za pravosodje, in sicer pod zavihkom 'zakonodaja in 
dokumenti' v kategoriji 'v vladnem postopku'. 

S spoštovanjem,

  mag. Evelin Pristavec-Tratar
        generalna direktorica
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Poslano:

- Strokovno združenje izvedencev medicinske stroke (tajnistvo.ism@mf.uni-lj.si)
- Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko (sicgras@siol.net) 
- Združenje sodnih izvedencev za raziskavo prometnih nezgod (Janez.Kopac@fs.uni-

lj.si)
- Združenje sodnih izvedencev in cenilcev strojev, opreme in premičnin Slovenije 

(sicos@siol.net) 
- Združenje sodnih izvedencev in cenilcev kmetijske stroke Slovenije (info@zdruzenje-

sickmet.si)
- Društvo sodnih izvedencev in cenilcev gozdarske stroke (andrej.avsenek@gmail.com) 
- Zbornica kliničnih psihologov Slovenije (info@klinicna-psihologija.si)
- Društvo sodnih izvedencev za varstvo pri delu in požarno varnost Republike Slovenije 

(info@sodni-izvedenec.com)
- Društvo sodnih izvedencev in cenilcev geodetske stroke Slovenije (katastri@siol.net) 
- Podjetniško trgovska zbornica (ptz@gzs.si)
- Slovensko rodoslovno društvo (srd@guest.arnes.si)
- Združenje slovenskih žičničarjev (danilo.brecelj@siol.net) 
- Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (info@ozs.si) 
- Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (info@dpts.si) 
- Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije (info@sodni-

tolmaci.si)
- Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (info@dztps.si)
- GZS – Zbornica za poslovanje z nepremičninami (bostjan.udovic@gzs.si)
- Društvo izvedencev in cenilcev Maribor (andrej.kocuvan@gmail.com)
- Univerza v Ljubljani, ALUO (Matej.Zonta@aluo.uni-lj.si)
- Združenje za razvoj forenzične toksikologije (mzkarlovsek@gmail.com)
- Vrhovno sodišče RS (urad.vsrs@sodisce.si) 
- Vrhovno državno tožilstvo RS (dtrs@dt-rs.si)
- Državno odvetništvo RS (vlozisce.lj@dodv-rs.si)
- Varuh človekovih pravic RS (info@varuh-rs.si) 
- g. Črt Časar (crtcasar@bvfg.si)
- ga. Milena Kosi (milena.kosi@m-kabinet.si)
- Odvetniška zbornica Slovenije (info@odv-zb.si)
- Notarska zbornica Slovenije (info.nzs@siol.net)
- Zbornica upraviteljev Slovenije (info@zbornica-upraviteljev.si);
- Banka Slovenije (pr@bsi.si).
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