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Zadeva: VABILO NA 8. STROKOVNO SREČANJE SODNIH IZVEDENCEV IN 
SODNIH CENILCEV SLOVENIJE               

              9. april 2020, Austria Trend hotel v Ljubljani

Center za izobraževanje v pravosodju Ministrstva za pravosodje skrbi za strokovno 
izpopolnjevanje in usposabljanje za delo v pravosodnih organih. Vabimo vas na 8. strokovno 
srečanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije, ki bo potekalo 9. aprila 2020 v Austria 
Trend hotelu v Ljubljani in na katerem bodo sodelujoči predavatelji spregovoril o uporabi
predpisov, ki urejajo položaj sodnih izvedencev in sodnih cenilcev, v praksi, delu in doprinosu 
Strokovnega sveta sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev v prvem letu 
delovanja, novejši sodni praksi s področja sodnega izvedenstva in cenilstva, standardih 
usposobljenosti sodnega izvedenca in sodnega cenilca, primerih dobre prakse komunikacije
med sodiščem in sodnim izvedencem oziroma cenilcem, varstvu osebnih podatkov, 
psihološkem vidiku izpodbijanja izvedeniškega mnenja oziroma cenitve ter gluhih, naglušnih in 
gluhoslepih v sodnih postopkih.

Udeležence vljudno vabimo, da pred samim srečanjem, najkasneje pa do 17. marca 2020, na 
elektronski naslov sict.mp@gov.si posredujejo pisna vprašanja, ki jih bodo predavatelji poskusili 
vključiti že v samo predavanje oziroma na njih odgovoriti po predavanju. Vljudno vas prosimo, 
da posredujete in postavljate le vprašanja, ki se neposredno nanašajo na teme predavateljev, 
saj vam bodo le na ta način lahko podali ustrezne in jasne odgovore. 

Srečanje bo potekalo 9. aprila 2020, s pričetkom ob 8.00 uri v Austria Trend hotelu 
Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana. Kotizacija znaša 166,29 EUR in vključuje 
organizacijske stroške, študijsko gradivo in pogostitve v odmorih. Račun, ki bo izdan po prejemu 
vaše prijavnice, boste prejeli po pošti. Če se boste na srečanje prijavili, a se ga ne boste udeležili, 
vas vljudno prosimo, da to pisno sporočite pred samim srečanjem oziroma v roku 8 dni po 
srečanju, sicer boste morali poravnati stroške na podlagi prejetega računa.
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Če se srečanja želite udeležiti, vas vljudno prosimo, da izpolnete priloženo prijavnico in jo
pošljete po elektronski pošti na naslov: sict.mp@gov.si najkasneje do 17. marca 2020. Po tem 
datumu prijave ne bodo več možne. V primeru nezadostnega števila prijav bo srečanje 
odpovedano. O morebitni odpovedi srečanja boste obveščeni po elektronski pošti. Kontaktni
osebi na Centru za izobraževanje v pravosodju sta Simona Kumar in Vesna Brecl, ki sta za vse 
dodatne informacije dosegljivi na telefonski številki 01 369 5770 ali elektronskem naslovu 
sict.mp@gov.si.
    
                                                                                        
S spoštovanjem.

Pripravila:                                                                                   Dr. Tadeja Jelovšek
Simona Kumar                                                                                višja sodnica       
sekretarka                              direktorica

Priloga: - program
             - prijavnica


