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ZADEVA: Poročilo o doseganju ciljev prenove sodnega izvedenstva, sodnega 
cenilstva in sodnega tolmačenja, o ustreznosti vključevanja stroke in 
regulacije strokovnih vprašanj s tega področja ter o potrebi po ustanovitvi 
zbornice ̶  predlog za obravnavo – novo gradivo št. 1

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 57. člena Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, 
št. 22/18) ter šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 
55/17) je Vlada Republike Slovenije na seji dne………..sprejela naslednji

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o doseganju ciljev prenove sodnega 
izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja ter ga skupaj s Stališči Strokovnega 
sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje pošlje Državnemu zboru 
Republike Slovenije.

2. Ob pripravi sprememb in dopolnitev Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih 
tolmačih, v skladu s prilogo 2 poročila iz prejšnje točke, Ministrstvo za pravosodje prouči 
tehnične in druge možnosti za enakomernejšo obremenitev sodnih izvedencev, sodnih 
cenilcev in sodnih tolmačev, tudi z možnostmi uveljavitve vrstnega reda za imenovanje, ter 
na tej podlagi pripravi potrebne zakonodajne spremembe. 
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Mag. Janja Garvas Hočevar
v. d. generalnega sekretarja

Sklep prejmejo:
 Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje, Župančičeva 

ulica 3, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Sektor za podporo dela KAZI

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

 Marjan Dikaučič, minister, MP

 Zlatko Ratej, državni sekretar, MP

 Rado Fele, v. d. generalnega direktorja DOZPU, MP

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/

5. Kratek povzetek gradiva:
V 57. členu Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 22/18; 
v nadaljnjem besedilu: ZSICT) je določeno, da vlada v dveh letih od uporabe tega zakona skupaj s 
Strokovnim svetom za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje (v nadaljnjem 
besedilu: Strokovni svet) poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o doseganju ciljev prenove 
sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja, o ustreznosti vključevanja stroke in 
regulacije strokovnih vprašanj s tega področja ter o potrebi po ustanovitvi zbornice. 

ZSICT se je začel uporabljati 1. 1. 2019 in je bil sprejet z namenom enotne ureditve sodnega 
izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja v krovnem aktu. Zakon je uvedel vrsto novih 
institutov, z njihovo uporabo pa se krepi odgovornost sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih 
tolmačev ter zaupanje v stroko, zagotavlja se enotnega sogovornika na strani stroke in določa 
možnost uvedbe disciplinskega postopka zoper sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače.

V okviru Poročila o doseganju ciljev prenove sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega 
tolmačenja (v nadaljevanju besedila: Evalvacija) so predstavljeni posamezni instituti, ki jih je ZSICT 
na novo določil, njihova realizacija v praksi in določena problematika, ki se je pokazala z njihovo 
uporabo v preteklih dveh letih. K Evalvaciji so priloženi Akcijski načrt, Predlogi za optimizacijo ter 
Stališča Strokovnega sveta, ki jih je potrdil na 17. redni seji, in odzivi Ministrstva za pravosodje na ta 
stališča.
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Obrazložitev novega gradiva št. 1:

Novo gradivo št. 1 vsebuje dopolnitev sklepa Vlade (nova točka 2), in sicer da Ministrstvo za 
pravosodje ob pripravi sprememb in dopolnitev Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in 
sodnih tolmačih prouči tehnične in druge možnosti za enakomernejšo obremenitev sodnih 
izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, tudi z možnostmi uveljavitve vrstnega reda za 
imenovanje, ter na tej podlagi pripravi potrebne zakonodajne spremembe. Trenutno ustaljena praksa 
je, da sodišče sodnega izvedenca, sodnega cenilca oziroma sodnega tolmača v posamezni zadevi 
imenuje prosto, brez posebnih kriterijev. Kriteriji, ki jih posamezni sodnik pri tem uporabi, pa so 
različni. Najpogosteje so to strokovnost, dobro preteklo sodelovanje med sodnikom in sodnim 
izvedencem, sodnim cenilcem oziroma sodnim tolmačem ter oddaljenost stalnega bivališča sodnega 
izvedenca, sodnega cenilca oziroma sodnega tolmača od sedeža sodišča, na katerem potekajo 
sodne obravnave. Zakon o pravdnem postopku pa poleg tega določa, da preden sodišče odloči, 
koga bo v posamezni zadevi imenovalo za izvedenca, da se da strankam možnost, da se o tem 
izjasnijo (244 člen ZPP).

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

NE

c) administrativne posledice DA
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

Gradivo nima nikakršnih učinkov na področjih iz tretje alineje tretjega odstavka 8. člena Poslovnika 
Vlade RS oziroma ima zanemarljive finančne učinke (pod 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh 
letih).

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
 pristojnosti občin,
 delovanje občin,
 financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
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 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: 
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

11. točka prvega odstavka 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, 
št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US,102/15 in 
7/18) 

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:
NE

Priloge:
 predlog sklepa
 obrazložitev
 poročilo s prilogami
 zapisnik 17. redne seje Strokovnega sveta o potrditvi njegovih stališč

Zlatko Ratej
                       Državni sekretar
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Na podlagi 57. člena Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list 
RS, št. 22/18) ter šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-
1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije z dne……..seji dne………..sprejela naslednji

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o doseganju ciljev prenove sodnega 
izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja ter ga skupaj s Stališči 
Strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje pošlje 
Državnemu zboru Republike Slovenije.

2. Ob pripravi sprememb in dopolnitev Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in 
sodnih tolmačih, v skladu s prilogo 2 poročila iz prejšnje točke, Ministrstvo za 
pravosodje prouči tehnične in druge možnosti za enakomernejšo obremenitev sodnih 
izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, tudi z možnostmi uveljavitve vrstnega 
reda za imenovanje, ter na tej podlagi pripravi potrebne zakonodajne spremembe. 

Mag. Janja Garvas Hočevar
v. d. generalnega sekretarja

Sklep prejmejo:
 Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje, 

Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
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OBRAZLOŽITEV

V 57. členu Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, 
št. 22/18; v nadaljnjem besedilu: ZSICT) je določeno, da vlada v dveh letih od uporabe tega 
zakona skupaj s Strokovnim svetom za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje 
(v nadaljnjem besedilu: Strokovni svet) poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o 
doseganju ciljev prenove sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja, o 
ustreznosti vključevanja stroke in regulacije strokovnih vprašanj s tega področja ter o potrebi po 
ustanovitvi zbornice. 

ZSICT je pričel veljati 5. julija 2018, uporabljati pa se je začel 1. januarja 2019. Z navedenim 
zakonom so prvič sistemsko urejena statusna ter organizacijska vprašanja s področja sodnega 
izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja v enovitem normativnem aktu. ZSICT 
nadalje ureja pogoje in postopek imenovanja ter razrešitve sodnih izvedencev, sodnih cenilcev 
in sodnih tolmačev, njihovo disciplinsko odgovornost, pristojnosti in način delovanja 
Strokovnega sveta, vodenje imenikov in evidenc, strokovno izpopolnjevanje, preizkuse 
strokovnosti, plačilo za opravljeno delo ter druga vprašanja, ki se nanašajo na področje 
sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja.

V okviru Poročila o doseganju ciljev prenove sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in 
sodnega tolmačenja (v nadaljevanju besedila: Evalvacija) so predstavljeni posamezni instituti, ki 
jih je ZSICT na novo določil, njihova realizacija v praksi in določena problematika, ki se je 
pokazala z njihovo uporabo v preteklih dveh letih. K Evalvaciji so priloženi Akcijski načrt, v 
katerem so opredeljeni nekateri kratkoročni cilji glede izboljšanja stanja na področju sodnega 
izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja (Priloga 1), Predlogi za optimizacijo, ki 
predstavljajo predvidene normativne spremembe aktov, ki urejajo področje sodnega 
izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja (Priloga 2), Stališča Strokovnega sveta 
in odzivi Ministrstva za pravosodje na ta stališča (Priloga 3) ter Zapisnik 17. redne seje 
Strokovnega sveta v delu, v katerem je slednji sprejel Evalvacijo in potrdil svoja Stališča k njej.
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