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Zadeva: Pojasnilo glede podaljšanja roka za preverjanje strokovnosti na podlagi 27. člena 

Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih 

 

 

Spoštovani, 

 

Strokovni svet je v zvezi s pobudo Stalnih sodnih tolmačev in sodnih prevajalcev Slovenije na 25. 

redni seji obravnaval stališče Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije glede 27. člena 

Zakona o sodnih izvedencih, sodni cenilcih in sodnih tolmačih1 v povezavi s 6. členom Zakona o 

začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za 

obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-22, ki je določal tudi začasno ustavitev teka 

materialnih rokov med 29. 3. 2020 in 31. 5. 2020.  

 

Ker je obveznost strokovnega izpopolnjevanja sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih 

tolmačev iz prvega odstavka 26. člena ZSICT v povezavi z obveznostjo preverjanja strokovnosti 

iz prvega in drugega odstavka 27. člena ZSICT šteti kot materialno obveznost, se rok za 

predložitev dokazil o strokovnem izpopolnjevanju iz prvega odstavka 27. člena ZSICT podaljša 

za čas, ko po ZZUSUDJZ roki niso tekli, in sicer gre natančno za 64 dni.  

 

V skladu z zgoraj navedenim stališčem glede podaljšanja rokov na podlagi ZZUSUDJZ se za vse  

sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače, ki so bili imenovani pred uveljavitvijo 

ZZUSUDJZ, to je pred 29. 3. 2020, rok iz prvega odstavka 27. člena ZSICT podaljša za 64 dni, 

                                                      
1 Uradni list RS, št. 22/18 in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZSICT. 
2 Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja 

nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20); v nadaljevanju: ZZUSUDJZ. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0014


 

2 

 

kar pomeni, da Strokovni svet preverja ustreznost najmanj petih dokazil, ki so bila izdana v 

časovnem obdobju petih let in 64 dni, od tega podaljšanega roka dalje pa se šteje 30-

dnevni rok za predložitev dokazil ministrstvu, ki ga določa drugi odstavek 22. člena Pravilnika 

o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih3.   

 

 

 

 

Lepo pozdravljeni, 

 

 

Pripravila:  

Tina Kodrič Perko 

podsekretarka 

prof. dr. Vincenc Butala 

predsednik Strokovnega sveta 

 

 

                                                      
3 Uradni list RS, št. 84/18 in 148/21; v nadaljevanju: Pravilnik. 
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