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Zadeva: Dolžnost posredovanja pisne izjave o delu sodnega izvedenca, sodnega 
cenilca ali sodnega tolmača za leto 2022 – OBVESTILO 

Spoštovani,

na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih 
tolmačih1, ki ureja dolžnost sporočanja podatkov, mora sodni izvedenec, sodni cenilec ali sodni 
tolmač Ministrstvu za pravosodje najkasneje do konca januarja v posameznem koledarskem letu 
posredovati pisno izjavo o delu v prejšnjem koledarskem letu. Pisna izjava o delu sodnega 
izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača mora vsebovati podatke o izvedenskih mnenjih, 
cenitvah oziroma prevodih ali tolmačenjih, in sicer:
 število izdelanih izvedenskih mnenj, cenitev ali prevodov oziroma opravljenih tolmačenj in 
njihovih dopolnitev ter 
 nazive državnih organov, ki so zahtevali izvedbo njegovega dela.

Za posredovanje pisne izjave o delu sodnega izvedenca, sodnega cenilca ali sodnega tolmača 
za leto 2022 bo v prvi polovici januarja 2023 pripravljen obrazec preko spletnega orodja za 
ankete 1KA.si. O dostopnosti do spletnega obrazca boste obveščeni v začetku januarja.

Ob tej priložnosti vas prosimo, da si podatke za vnos pripravite ločeno za status:
- sodnega izvedenca za vsako strokovno področje in podpodročje posebej,
- sodnega cenilca za vsako strokovno področje in podpodročje posebej in
- sodnega tolmača ločeno za vsak tuj jezik.

Vljudno vas prosimo, da izjave o delu za leto 2022 podate izključno preko spletnega orodja, če 
pa ste vašo obvezno že izpolnili, pa vas prosimo, da podatke ponovno posredujete tudi preko 
spletnega orodja, saj bo zgolj na ta način dosežena celovitost zbranih podatkov, na podlagi 
katerih bo opravljena njihova nadaljnja statistična obdelava. 

Lepo pozdravljeni,
mag. Valentina Vehovar
      vodja sektorja

1 Uradni list RS, št. 18/22 in 3/22 – ZDeb.
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