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NASLOVNIKOM PO SEZNAMU

Številka: 007-146/2017/1

Datum: 14. 4. 2017

Zadeva: Teze s predlogom Zakona o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih –
STROKOVNO USKLAJEVANJE

Spoštovani, 

priloženo vam v pregled, izmenjavo mnenj, podajanje pripomb in predlogov posredujemo 

osnovne teze, ki so nas vodile k pripravi predloga zakona, ki bi reguliral statusna in druga 

vprašanja sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev. Zadnja večja sprememba na področju 

statusnega urejanja sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev, je bila v veljavni pravni red 

vključena z novelo Zakona o sodiščih iz leta 2014 (ZS-L), ko je bila v zakon vnesena določba, ki 

je omejila delo sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev na postopke pred sodišči, upravnimi 

organi oziroma na postopke, kjer drug zakon oziroma uredba določa njihovo delovanje. Z isto 

novelo je bil vpeljan tudi pozivni sistem za imenovanje novih sodnih izvedencev, cenilcev in 

tolmačev, v skladu s katerim Ministrstvo za pravosodje dvakrat letno, na podlagi obrazloženih 

mnenj predsednikov sodišč, objavi poziv k vložitvi vlog za imenovanje novih sodnih izvedencev, 

cenilcev in tolmačev. Odtlej dalje je potekalo nekaj srečanj s posameznimi deležniki, kjer smo 

izmenjali nekatera mnenja in poglede, katerim pa je bilo skupno dejstvo, da področje še vedno 

ni ustrezno normativno urejeno.

Delo sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev je za delo sodišč izjemno pomembno, saj sodišča 

brez posebnih znanj, s katerimi slednji razpolagajo, ne bi mogla sprejemati pravičnih in 

strokovnih odločitev. Z vse hitrejšim razvojem vseh ravni življenja in ob posledično vedno bolj 

zapletenih in strokovno usmerjenih sodnih (in upravnih) postopkih, je nastala tudi potreba po 

drugačni, bolj določni in fokusirani ureditvi področja sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev.  Iz 

omenjenega razloga smo pripravili Izhodiščne teze in predlog Zakona o sodnih izvedencih, 
cenilcih in tolmačih (področje se torej izloča iz normativnega urejanja v Zakonu o sodiščih), 

kjer gre za celostno obravnavo tega področja. V predlogu zakona so vsebovane nekatere 

pomembne novosti, npr. časovna omejitev obdobja imenovanja sodnih izvedencev, cenilcev in 
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tolmačev; oprava strokovnega izpita kot pogoj za (ponovno) imenovanje; opredelitev določenih 

kršitev kot disciplinskih kršitev; vloga resornih ministrstev ipd. (več v prilogah).

Ministrstvo je v predlogu v celoti sledilo potrebam po statusni modernizaciji področja sodnih 

izvedencev, cenilcev in tolmačev, s ciljem krepitve pravne varnosti, pri čemer je nekatere rešitve 

iskalo tudi s pomočjo (kljub raznolikosti ureditev) ureditev iz tujine.

Izhodiščne teze skupaj s predlogom zakona vam posredujemo v strokovno usklajevanje in vas 

prosimo, da vse svoje mnenje, morebitne pripombe  in predloge posredujete po elektronski poti 

na naslov ministrstva: gp.mp@gov.si do 15. 5. 2017. 

Za sodelovanje se zahvaljujemo in vas pozdravljamo.

S spoštovanjem,

mag. Evelin Pristavec Tratar
            v. d. generalne direktorice

PRILOGA:

- Izhodiščne teze s Predlogom Zakona o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih

- Tabela resornih ministrstev glede na strokovna področja - predlog

POSLANO:

- Vrhovno sodišče RS (urad.vsrs@sodisce.si) 
- Vrhovno državno tožilstvo RS
- Državno pravobranilstvo
- Varuh človekovih pravic RS (info@varuh-rs.si) 
- vsa ministrstva
- Združenje izvedencev medicinske stroke 
- Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko (sicgras@siol.net) 
- Združenje sodnih izvedencev za raziskavo prometnih nezgod (ivan.prebil@fs.uni-lj.si)
- SICOS – 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)
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- 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) 
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