Predložitev dokazil o strokovnem izpopolnjevanju
Spremenjen Pravilnik o sodnih izvedencih in cenilcih ( UL RS št. 1/12 ) je na novo
določil, da se mora izvedenec/cenilec v obdobju, določenem v četrtem odstavku 84.člena
Zakona o sodiščih ( UL RS št. 94/07-UPB4, 45/08, 96/09, 86/10-ZJNepS, 33/11, 75/12ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15 ) v skladu s šestim odstavkom 87.člena zakona, za posamezno
strokovno področje in podpodročje udeležiti najmanj petih ( 5 ) strokovnih
izpopolnjevanj, pri čemer je rok za predložitev dokazil Pravilnik podaljšal do konca leta
2016.
Dokazila je potrebno predložiti:
Ministrstvo za pravosodje
Sektor za pravosodno upravo
Župančičeva 3
1000 Ljubljana
s spremnim dopisom s svojimi podatki in s seznamom priloženih dokazil.
Dokazila lahko pošljete skenirana po e-pošti na naslov:
gp.mp@gov.si Sektor za pravosodno upravo
s spremnim dopisom s svojimi podatki in s seznamom priloženih potrdil.
Pravilnik zahteva, da je potrebno status sodnega izvedenca in cenilca obnavljati na
vsakih pet ( 5 ) let, če želi sodni izvedenec in sodni cenilec status sodnega izvedenca in
sodnega cenilca tudi obdržati.
Izvlečki iz zakonodaje:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAVILNIK
o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
UL RS št. 1/12
36. člen
(Predložitev dokazil o strokovnem izpopolnjevanju)
(1) Izvedenec oziroma cenilec se mora v obdobju, določenem v četrtem odstavku 84. člena zakona,
v skladu s šestim odstavkom 87. člena zakona za posamezno strokovno področje in podpodročje udeležiti
najmanj petih strokovnih izpopolnjevanj.
(2) Če izvedenec oziroma cenilec ne predloži dokazil o strokovnem izpopolnjevanju v skladu s
šestim odstavkom 87. člena zakona v roku iz četrtega odstavka 84. člena zakona, minister začne postopek za
razrešitev izvedenca oziroma cenilca.
(3) Za predložitev dokazil o strokovnem izpopolnjevanju izvedencev oziroma cenilcev, njihovem
seznanjanju z novimi dognanji in metodami v stroki ter za oceno tega izpopolnjevanja in seznanjanja, se
smiselno uporabljajo določila 6. člena, za odreditev posebnega preizkusa znanja pa določila 7. člena tega
pravilnika.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Izvedenci in cenilci so dolžni predložiti dokazila v skladu s 36. členom pravilnika do konca leta 2016.

Zakon o sodiščih ( ZS )
Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 –
ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15

84. člen
Sodni izvedenci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču
na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali
glede katerih sodišče oceni, da mu je pri njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka.
Sodni cenilci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na
njegovo zahtevo podajo izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter cenitev njene vrednosti
oziroma vrednosti na njej povzročene škode.
Sodni tolmači so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo
sodišča tolmačijo na narokih oziroma prevajajo listine.
Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov so dolžni sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni
tolmači po preteku petih let od dneva imenovanja in po preteku vsakih nadaljnjih pet let
predložiti ministru, pristojnemu za pravosodje, dokazila o strokovnem izpopolnjevanju in seznanitvi z
novimi dognanji in metodami v stroki oziroma o sodelovanju na posvetovanjih in strokovnih
izobraževanjih iz šestega odstavka 87. člena tega zakona.

