ZDRUŽENJE SODNIH IZVEDENCEV
IN CENILCEV KMETIJSKE STROKE
SLOVENIJE
Murska Sobota, Kardoševa ulica 8
9000 MURSKA SOBOTA
zdruzenje.sickmet@gmail.com
Datum: 02.03.2019
VABILO
Na podlagi 14. člena Pravil Združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske
stroke Slovenije (v nadaljevanju ZSICkmet) Upravni odbor ZSICkmet sklicuje redno sejo
Zbora ZSICkmet in strokovni seminar, ki bo
v soboto 16.03.2019, ob 8.00 uri
v predavalnici A4 (levo od glavnega vhoda v stavbo agronomije) Biotehniške
fakultete v Ljubljani, Jamnikarjeva 101
Program:
I./ 8.00 – 8.30 Zbiranje in registracija udeležencev
II./ 8.30 – 9.30 Zbor združenja
Dnevni red:
1.
Otvoritev občnega zbora, izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja,
overovateljev zapisnika in verifikacijske komisije;
2.
Poročilo o delu in finančno poročilo ZSICkmet - Poslovno poročilo za leto 2018;
3.
Načrt dela in finančni načrt ZSICkmet za leto 2019;
4.
Obravnava Pravilnika o nadzoru nad delom članov ZSICkmet, ko delajo
izvedensko/cenilsko delo in se sklicujejo na status po 3.odstavku 3. člena Zakona
5.
Razno
III./ 9.30 – 9.45 Pavza (kava, sok)
IV./ Predavanja:
a./ 9.45 – 11.15: Nov Pravilnik o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih
tolmačih, predavateljica mag. Tina Rozman, Ministrstvo za pravosodje RS;
b./ 11.15 – 12.45: Pristop k nekaterim specifičnim vprašanjem vrednotenja kmetijske
proizvodnje, predavatelj dr. Andrej Udovč, Biotehniška fakulteta v Ljubljani;
c./ 12.45 – 13.15: Zaključek
Kotizacija za člane združenja znaša zgolj plačana članarina, ki za leto 2019 znaša 75,00
EUR. Član (razen novo sprejeti) mora imeti plačano članarino tudi za predhodni dve leti. Za
nečlane je kotizacija 150,00 EUR. Kotizacijo/članarino je potrebno nakazati do vključno
14.03.2019 (!), na naslov ZSICkmet: TRR: SI56 0230 0001 9572 772, Sklic: 00 2019,
Namen: KOTIZACIJA 2019. Vse, za katere plačujejo članarino/kotizacijo podjetja, naj
plačilni nalog izpolnijo tako, da bo iz tega nesporno razvidno, na koga se plačilo nanaša!!
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Na seminarju se boste lahko evidentirali zgolj osebno, z dokazilom o plačilu
članarine/kotizacije (fotokopija), s tem, da je upoštevati, da na samem Zboru oz.
izobraževanju članarine oz. kotizacije ne bo možno plačati!
Udeleženci seminarja bodo prejeli potrdila o strokovnem izpopolnjevanju – 26. člen Zakona
o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Ur. l. RS št. 22/2018), ki lahko služi
kot dokaz o strokovnem izpopolnjevanju ter seznanitvi z novimi dognanji in metodami v
stroki (2. odst. 27. člena istega Zakona).

Predsednik ZSICkmet:
Miran LOVRIN

Vabljeni:
- Vsi člani ZSICkmet, splet - http://zdruzenje-sickmet.si/index.php
in
- MP RS, drž.podsekr. mag. Tina Rozman, mail: gp.mp@gov.si
- MP RS, drž.podsekr. Mojca Prus, na mail: mojca.prus@gov.si
- MP RS, vodja sekt.za usp.v pravosodju, Vesna Brecl, mail: vesna.brecl1@gov.si
- BF Ljubljana, prof. dr. Andrej Udovč, na mail: andrej.udovc@bf.uni-lj.si
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