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Vsem sodnim izvedencem, sodnim cenilcem in sodnim tolmačem

Številka: 705-329/2018
Datum: 17. 1. 2019

ZADEVA: Pisna izjava o delu sodnega izvedenca, sodnega cenilca oziroma sodnega
tolmača - obvestilo

Spoštovani,
s prvim januarjem 2019 se je pričel v celoti uporabljati Zakon o sodnih izvedencih, sodnih
cenilcih in sodnih tolmačih1 (v nadaljevanju: ZSICT), ki v okviru svojih določb prinaša vrsto
sprememb, ki se nanašajo na ureditev sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega
tolmačenja.
Eno izmed novosti zagotovo predstavlja tudi dolžnost sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in
sodnih tolmačev, da Ministrstvu za pravosodje posredujejo pisno izjavo o delu v prejšnjem
koledarskem letu2, ki vsebuje podatke o izvedenskih mnenjih, cenitvah oziroma prevodih ali
tolmačenjih, in sicer:
- število izdelanih izvedenskih mnenj, cenitev ali prevodov oziroma opravljenih tolmačenj
in njihovih dopolnitev ter
- nazive državnih organov, ki so zahtevali izvedbo dela.
Pisno izjavo o delu je treba ministrstvu predložiti sicer šele do konca januarja 2020, in
sicer za leto 2019. S tem dopisom pa vas želimo opomniti na zakonsko obveznost in vam
predlagamo, da si od januarja 2019 beležite vse zgoraj naštete podatke, bodisi v elektronski
bodisi v ročni, fizični obliki.
Hkrati naj vas opozorimo na vsakoletno dolžnost, da do konca prvega meseca v
koledarskem letu posredujete ministrstvu izjavo, da so vsi podatki, ki se v zvezi z vami
vodijo v imeniku sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, točni, oziroma
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da sporočite podatke, ki so spremenjeni. Navedena dolžnost je bila določena tako v Zakonu
3
o sodiščih , ki se je uporabljal do konca leta 2018, prav tako pa tudi v 23. členu ZSICT.
Če ministrstvo pisne izjave o točnosti podatkov ter pisne izjave o delu ne prejme v predpisanem
roku, sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača izbriše iz javnega dela imenika
in spet vpiše v ta del imenika po posredovanju obeh zahtevanih izjav4.
S spoštovanjem,

Barbara Gerečnik
sekretarka- vodja sektorja
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