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OKRAJNA SODIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI, URAD PREDSEDNICE/PREDSEDNIKA

Številka: 604-118/2019
Datum: 16. junij 2020

Zadeva: Vabilo na delavnice o uporabi Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na 
določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) 

Spoštovani,

zaradi razglašene epidemije in s tem povezanimi sprejetimi preventivnimi ukrepi je Center za 
izobraževanje v pravosodju v marcu odpovedal dve načrtovani delavnici o uporabi Zakona o 
vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega 
zemljišča (ZVEtL-1) v praksi. 

Nadomestna termina odpovedanih delavnic sta 17. september 2020 (druga izvedba) in 18. 
september 2020 (tretja izvedba). Delavnici bosta potekali na Centru za izobraževanje v 
pravosodju, Glinška ulica 12, Ljubljana, ali na Ministrstvu za pravosodje Republike 
Slovenije, Župančičeva ulica 6, Ljubljana. Izbrana lokacija za izvedbo delavnic bo sporočena 
naknadno. 

Delavnice so namenjene sodnikom in strokovnim sodelavcem. Vodili jih bodo višji sodnici 
mag. Metoda Orehar Ivanc in Barbka Močivnik Škedelj z Višjega sodišča v Ljubljani ter mag. 
Urška Klakočar Zupančič, vodja Oddelka za etažno lastnino Okrajnega sodišča v Ljubljani, in
okrajni sodnik Andrej Breznik z Okrajnega sodišča v Ljubljani.

V prilogi vam pošiljamo program delavnic o uporabi ZVEtl-1 v praksi.

Posamezno delavnico bomo izvedli, če bo vsaj 12 prijavljenih. Zaradi učinkovitejšega dela in 
preventivnih ukrepov bo število udeležencev na posamezni izvedbi omejeno na 15. Prednost 
pri prijavi bodo imeli kandidati, ki so bili prijavljeni na delavnici, ki sta bili predvideni v 
marcu. Če bo zainteresiranih kandidatov več, kot je na voljo prostih mest, bomo izvedli dodatno 
delavnico, predvidoma do konca leta 2020.

Vljudno vas vabimo, da prijave na delavnice pošljete do 17. julija 2020 na elektronski naslov 
civilno.mp@gov.si. Prosimo, da pri prijavi navedete funkcijo, ki jo opravlja prijavljeni, in na 
katero izvedbo delavnice ga prijavljate. Zaradi izmenjave izkušenj med udeleženci bomo pri
razporeditvi prijavljenih na posamezne izvedbe upoštevali regionalno zastopanost, tako da bodo
skupine čim bolj mešane, zato vas vljudno prosimo, da v primeru večjega števila zainteresiranih
sodnikov in strokovnih sodelavcev iz vašega sodišča prijave porazdelite na več izvedb. O 
dokončni razvrstitvi prijavljenih na delavnice vas bomo obvestili po poteku roka za 
prijave.
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Kontaktna oseba na Centru za izobraževanje v pravosodju je Saša Vrabelj, ki je za vse dodatne 
informacije dosegljiva na telefonski številki 01 369 5249 ali elektronskem naslovu 
sasa.vrabelj@gov.si.

Vljudno vabljeni!

Pripravila:
Saša Vrabelj
višja referentka

dr. Tadeja Jelovšek
višja sodnica
direktorica

                                                                 

Priloga:
- Program: Uporaba ZVEtL-1 v praksi


