
Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana T: 01 369 53 42
F: 01 369 57 83
E: gp.mp@gov.si
www.mp.gov.si

VRHOVNO SODIŠČE
REPUBLIKE SLOVENIJE

urad.vsrs@sodisce.si

Številka: 007-84/2020
Datum: 17. 3. 2020

Zadeva: Delo sodnih izvedencev, sodnih cenilev in sodnih tolmačev v času 
epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19)

Spoštovani,

kot je znano, je bila z Odredbo ministra za zdravje dne 12. 3. 2020 ob 18. uri na območju 
Republike Slovenije razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Istega 
dne je ministrica za pravosodje predsedniku Vrhovnega sodišča RS podala tudi predlog za 
ugotovitev obstoja večjega izrednega dogodka na podlagi 83. a člena Zakona o sodiščih1 (v 
nadaljnjem besedilu: ZS). Predsednik Vrhovnega sodišča RS je nato 13. 3. 2020 podpisal 
Odredbo, iz katere izhaja, da zaradi nastanka izrednega dogodka, t.j. epidemije nalezljive 
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – koronavirus, ki lahko v večjem obsegu ovira nemoteno 
oziroma redno izvajanje sodne oblasti, vsa sodišča od 16. 3. 2020 opravljajo naroke in odločajo 
samo v nujnih zadevah, kot to določa 83. člen ZS. Namen aktivacije in ukrepov 83. a člena ZS 
je, da se zagotovi nemoteno in redno izvajanje sodne oblasti v zadevah, ki so nujne z vidika 
delovanja sodstva in države.

Udeleženci sodnih postopkov so tudi sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači, ki so dolžni 
svoje delo opravljati v skladu z Zakonom o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih 
tolmačih2 in Pravilnikom o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih3 ter v rokih, ki 
jim jih določi sodišče.

Glede na trenutno situacijo v državi predlagamo, da sodišča dane okoliščine upoštevajo pri 
določanju rokov za izdelavo izvedenskih mnenj, cenitev in prevodov ter da morebitne zamude 
pri prevzemanju spisov in izdelavi izvedenskih mnenj, cenitev in prevodov v zadevah, ki niso 
nujne, sprejemajo z razumevanjem. Za izdelavo izvedenskih mnenj in cenitev je namreč 
pogosto potrebno, da sodni izvedenci in sodni cenilci vzpostavijo stike s strankami, kar pa v 

                                                  
1 Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 –
ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT in 16/19 – ZNP-1
2 Uradni list RS, št. 22/18
3 Uradni list RS, št. 84/18
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dani situaciji iz objektivnih razlogov ni vedno mogoče, glede na oblastno zapovedane omejitve 
pa tudi ni priporočljivo.

S predmetnim dopisom seznanjamo tudi Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo 
in sodno tolmačenje, pri čemer bi želeli opozoriti na določilo drugega odstavka 2. člena 
Pravilnika o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih, v skladu s katerim je sodni 
izvedenec, sodni cenilec in sodni tolmač, če ugotovi, da svojega dela ne more opraviti v 
določenem roku, dolžan to v 15 dneh po prejemu sklepa ali odredbe, s katero je bil imenovan za 
izdelavo izvida in mnenja oziroma cenitve ali prevoda, o tem obvestiti sodišče ali drug državni 
organ. Elektronski naslovi posameznih sodišč, na katere lahko sodni izvedenci, sodni cenilci in 
sodni tolmači posredujejo obvestila, so objavljeni na njihovih spletnih straneh.

Lepo vas pozdravljam,
mag. Evelin PRISTAVEC-TRATAR

generalna direktorica

V vednost: 
- predsednik Strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno 

tolmačenje prof. dr. Vincenc Butala; vincenc.butala@fs.uni-lj.si
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