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ZAPISNIK 15. REDNE SEJE STROKOVNEGA SVETA ZA SODNO IZVEDENSTVO, SODNO 

CENILSTVO IN SODNO TOLMAČENJE  

 

I. OSNOVNI PODATKI 

Sklicatelj  mag. Branko Kovač, predsednik Strokovnega sveta 

Čas sestanka ponedeljek, 22. 2. 2021, ob 11:00 

Namen sestanka 15. redna seja 

Udeleženci Člani: 

– mag. Branko Kovač 

– prof. dr. Vincenc Butala 

– Roman Šturm (ob 12:31 zapusti sejo) 

– Gorazd Pezdir 

– Marjetka Učakar (ob 12:51 zapusti sejo) 

– Boštjan Boh 

– Milena Zlatar 

– dr. Peter Verlič 

– Jorg Bleiweis Trsteniški 

– dr. Dejan Žlajpah 

 

Namestniki članov: 

– dr. Alenka Sever 

– Špela Kutin 

– Janko Trobiš (ob 12:42 zapusti sejo) 

 

Opravičeno odsotni:  

– Anton Dremelj 

– Zlata Crljenko 

– Miran Lovrin 

– prof. dr. Jože Balažic  

– Remzo Skenderović 

– Deja Kozjek, okrožna sodnica svetnica 

 

Ministrstvo za pravosodje: 

– mag. Leja Drofenik Štibelj, zapisnikar 

Gradivo • Vabilo, št. 013-8/2021 z dne 3. 2. 2021 

• Zapisnik 14. redne seje 

• Gradivo za Evalvacijo ZSICT 

• Osnutek dopisa za VSRS v zadevi E. 
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II. POROČILO IN SPREJETI SKLEPI (vsebina seje, sklepi) 

Točka 1: 

Predsednik Strokovnega sveta preveri sklepčnost Strokovnega sveta in ugotovi, da je od 15 

imenovanih članov prisotnih 10 članov Strokovnega sveta ter 3 namestniki članov Strokovnega 

sveta. Predsednik Strokovnega sveta ugotovi, da je Strokovni svet sklepčen. 

 

O seji se vodi zapisnik. Za zapisnikarja je določena mag. Leja Drofenik Štibelj. 

 

 

Točka 2: 

Predsednik Strokovnega sveta predstavi predlog dnevnega reda 15. redne seje: 

1. Ugotovitev sklepčnosti Strokovnega sveta 

2. Potrditev dnevnega reda 15. redne seje Strokovnega sveta 

3. Glasovanje o snemanju seje 

4. Potrditev zapisnika 14. redne seje Strokovnega sveta (v prilogi) 

5. Razprava in glasovanje o Evalvaciji ZSICT (v prilogi) 

6. Razno 

 

Člani Strokovnega sveta soglasno sprejmejo predlagani dnevni red. 

 

 

Točka 3: Glasovanje o snemanju seje 

Člani Strokovnega sveta se strinjajo glede snemanja 15. redne seje in vseh nadaljnjih sej za 

potrebe priprave zapisnika. V primeru morebitne drugačne odločitve glede snemanja bodo člani 

na to opozorili ob pričetku posamezne seje. 

 

Soglasno se sprejme sklep: Snemanje 15. redne seje in vseh nadaljnjih sej Strokovnega 

sveta se odobri za potrebe priprave zapisnika. 

 

 

Točka 4: Potrditev Zapisnika 14. redne seje Strokovnega sveta 

Predsednik Strokovnega sveta preveri realizacijo sklepov, sprejetih na 14. redni seji, in predlaga 

nekatere spremembe zapisnika in sklepov v 6., 7., 12. in 14. točki, ki se vnesejo neposredno v 

zapisnik 14. redne seje. 

 
Soglasno je bil sprejet naslednji sklep: Potrdi se dopolnjen zapisnik 14. redne seje 

Strokovnega sveta. 

 

 

Točka 5: Razprava in glasovanje o Evalvaciji ZSICT 

Prof. dr. Butala predstavi prejete predloge članov Strokovnega sveta. Ga. Kutin pove, da s 

končnim besedilom Evalvacije ZSICT ni seznanjena in jo zanima, ali so v evalvacijo zajeta vsa 

dopolnila ST. Člani razpravljajo o morebitnem podaljšanju roka za podajo pripomb in pregledu 

končnega besedila Evalvacije z vsemi vključenimi predlogi in pripombami. Strinjajo se, da ST v 

roku treh dni pregledajo besedilo Evalvacije in ga po potrebi dopolnijo z že podanim stališčem. 

 

Strokovni svet soglasno sprejme sklep: Strokovni svet pogojno sprejema evalvacijo ZSICT. 

Ga. Kutin pregleda, ali so pripombe ST vnesene v končno besedilo evalvacije, in to potrdi 

do 25. 2. 2021 do 14:00. Evalvacija ZSICT se nato pošlje na ministrstvo. Ministrstvo s 
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končnim besedilom Evalvacije ZSICT pred pošiljanjem na vlado seznani Strokovni svet. 

 

 

Točka 6: Razno  

Predsednik člane seznani s svojim osnutkom dopisa VSRS, vezan na zadevo E., in pri tem 

izpostavi naslednje: 

1. Sodišča v nekaterih primerih sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače (SICT), 

ki so za sodišča izdelali mnenje, cenitev ali prevod, čez nekaj časa le-te povabijo na sodni narok 

kot pričo in SICT sodišča obračunajo namesto dela in stroškov (priprava na zaslišanje, čas poti 

in podajanja izvida) zgolj pričnino. Menimo, da takšna praksa sodišč ni pravilna. 

2. Nekatera sodišča SICT tudi več let ne plačajo stroškovnika ali pa celo ne izdajo sklepa o 

plačilu za delo SICT (smrt ali stečaj ali osebni stečaj plačnika sodnega postopka; brez 

razloga;…). SICT sicer občasno pošiljajo opomine in pozive sodišču, si pa ne upajo v takih 

primerih obrniti na npr. predsednika sodišča, saj se zavedajo, da nikoli več ne bodo imenovani 

kot SICT na konkretnem sodišču. 

3. Opozoriti na razhajanje med potrebami po novih SICT in številnimi že imenovanimi 

SICT, ki so po več let brez dela. 

4. Problematika izvajanja izrednih nadzorov nad delom SICT. 

 

Prof. dr. Butala predlaga, da se pripravi dopis Vrhovnemu sodišču, v katerem se ga opozori le na 

zadevo E., glede ostalih tem pa predlaga, da se predstavnika Vrhovnega sodišč povabi na eno 

izmed naslednjih sej Strokovnega sveta, kjer se mu predstavi vsa aktualna problematika na tem 

področju. 

 

Strokovni svet soglasno sprejme sklep: Člani na naslednji seji potrdijo vsebino dopisa za 

Vrhovno sodišče, ki ga pripravi predsednik Strokovnega sveta. 

 

Mag. Leja Drofenik Štibelj člane Strokovnega sveta seznani, da se na predlagani datum 

3.  3.  2021 lahko izvede sestanek v zadevi X., vendar v primeru večjega števila udeležencev le 

na daljavo. Dr. Sever predlaga nekatere udeležence tega soočenja in vztraja na izvedbi v živo. 

Predsednik in podpredsednik Strokovnega sveta predlagata, da se, zaradi trenutne situacije in 

medijske razsežnosti izpostavljene problematike, sestanek izvede na daljavo, ker izvedba v živo 

verjetno še nekaj časa ne bo mogoča, in predlagata, da se sestanek izvede v sredini meseca 

marca ter da udeležence sestanka dorečeta ministrstvo in predsednik Strokovnega sveta. 

 

Prof. dr. Butala predlaga, da se vse nadaljnje seje Strokovnega sveta načrtuje v naprej na 

določen dan v mesecu. Člani se strinjajo, da je to vsak 3. četrtek v mesecu ob 13:00. Člani 

razpravljajo o problematiki plačil članom začasnih in stalnih strokovnih teles. 

 

Strokovni svet soglasno sprejme sklep: Ministrstvo pripravi pregled porabljenih sredstev za 

delovanje Strokovnega sveta v letih 2019 in 2020 ter sporoči znesek predvidenih sredstev 

za leti 2021 in 2022. 

 

Ga. Zlatar ponovno predlaga, da se na eno izmed naslednjih sej uvrsti teme s sklopa kulture, ki 

na obravnavo čakajo že od februarja lani. 

 

Predsednik Strokovnega sveta se članom zahvali za potrpežljivost in sodelovanje. 

 

Seja je bila končana ob 13:45. 
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Kraj in datum: Ime in priimek, podpis zapisnikarja 

Ljubljana, 22. 2. 2021 mag. Leja Drofenik Štibelj 

________________________________ 

 

Predsednik Strokovnega sveta 

mag. Branko Kovač 

________________________________ 

 


