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ZADEVA: Teze s predlogom ZSICT - VABILO NA USTNO IZMENJAVO MNENJ, STALIŠČ, 
PREDLOGOV

Spoštovani,

zahvaljujemo se za vaše odzive, kot smo jih prejeli v luči nastajanja regulative s področja 
statusnih, organizacijskih in drugih vprašanj sodnega izvedeništva, cenilstva in tolmačenja. Gre 
za dragocene poglede na obravnavano problematiko, pri čemer bi prejete odzive vsebinsko 
želeli strniti v nekaj izpostavljenih vsebin, od katerih je nedvomno bistvena prva od spodaj 
navedenih, ostale pa so derivativne narave in se v veliki meri posredno ali neposredno 
povezujejo prav s prvo vsebino:

I. zagotovitev primernega, potrebnega in učinkovitega vpliva stroke na segmente 
podelitve in ohranitve statusa SICT ter zagotovitev visoke ravni usposobljenosti SICT 
ves čas trajanja licence;

II. vprašanje omejevanja licence na določeno časovno obdobje (npr. 6 ali 10 let), z 
obveznim razmislekom o retroaktivnosti (prehodne določbe);

III. poglavje o disciplinski odgovornosti (eno ali dvostopenjski postopek, opredelitev 
kršitev in sankcij);

IV. druga vprašanja (zavarovanje odgovornosti, mirovanje, mentorstvo ipd.).

Ministrstvo za pravosodje v dneh od 7. junija 2017 do 20. junija 2017 načrtuje izvedbo štirih 
(4) srečanj z deležniki, ki so nam posredovali odzive. Ob priliki srečanj bi namreč izmenjali 
naša stališča, pomisleke in se opredelili do posameznih predlogov, izpostavili morebitne težave 
ali namen, ki nas je vodil pri oblikovanju posameznih rešitev, ter skušali s skupnimi močmi 
začrtati nadaljnje vsebinske korake. 

Na prvem od štirih srečanj (7. 6. 2017) bi s skupnimi napori preučili prvo od izpostavljenih 
vsebinskih tematik (način zagotavljanja vpliva stroke), kar štejemo kot ključno vsebino. Tej bi 
nadalje namenili tudi drugo srečanje (9. 6. 2017). V preostalih dveh terminih (15. in 20. 6. 2017) 
pa bi se osredotočili še na ostale izpostavljene vsebine. Nedvomno pa predlagana razmejitev 
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posameznih vsebin, ki bi jih na sestankih obravnavali, ne pomeni, da se pozneje ne bi vrnili k 
prej izpostavljeni vsebini, ali obratno. 

Srečanja bodo potekala na Ministrstvu za pravosodje v Ljubljani, in sicer:

- v sredo, 7. junija 2017 od 9. do 12. ure in od 13. do 15. ure, v sejni dvorani Ministrstva 
za pravosodje, Župančičeva 3, v prvem nadstropju;

- v petek, 9. junija 2017 od 10. do 13. ure, v sejni dvorani Ministrstva za pravosodje, 
Župančičeva 6, v pritličju (vhod na križišču Cankarjeve in Župančičeve ulice);

- v četrtek, 15. junija 2017 od 11. do 14. ure, v sejni dvorani Ministrstva za pravosodje, 
Župančičeva 3, v prvem nadstropju;

- v torek, 20. junija 2017 od 12. do 15. ure, v sejni dvorani Ministrstva za pravosodje, 
Župančičeva 6, v pritličju (vhod na križišču Cankarjeve in Župančičeve ulice).

Vljudno vas vabimo, da se navedenih srečanj udeležite. V vsakem primeru bomo hvaležni za 
vašo udeležbo, saj gre za vsebine, kjer je le s skupnim prizadevanjem mogoče najti primerne 
rešitve. 

Zaradi logističnih pogojev vas naprošamo, da svojo udeležbo predhodno sporočite na 
kontaktni e-naslov mojca.prus@gov.si ali telefon 01/ 369 5763.

V pričakovanju vaše udeležbe vas pozdravljamo,

  mag. Evelin Pristavec-Tratar
    v.d. generalne direktorice

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 (ivan.prebil@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)



3

- 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 pravobranilstvo RS (vlozisce.dprs@dp-rs.si)
- Varuh človekovih pravic RS (info@varuh-rs.si)
- vsa ministrstva.
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