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VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, URAD PREDSEDNIKA
VIŠJE SODIŠČE V KOPRU, URAD PREDSEDNICE
OKRAJNA SODIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI, URAD PREDSEDNICE/PREDSEDNIKA 
SODNI SVET

Številka: 604-80/2021
Datum: 8. junij 2021

Zadeva: Zemljiškoknjižna šola 2021 – vabilo na Zemljiškoknjižno šolo in poziv za 
posredovanje vprašanj za delavnice

Spoštovani,

Center za izobraževanje v pravosodju vljudno vabi na drugi del Zemljiškoknjižne šole, ki jo 
načrtujemo v klasični obliki, v živo, 14. septembra v Ljubljani, v prostorih Zdravniške zbornice 
Slovenije, Dunajska cesta 162. Prvi del šole je bil izveden 5. in 6. novembra 2020 na daljavo. 
Če zaradi epidemiološke situacije izvedba v klasični obliki ne bo mogoča, bomo izvedbo 
šole preložili za nedoločen čas. Drugi del Zemljiškoknjižne šole je namreč namenjen 
delavnicam, kjer je jedro razprava med udeleženci v manjših skupinah, zato ocenjujemo, da 
izvedba na daljavo ni primerna. 

Drugi del Zemljiškoknjižne šole bo vodil vrhovni sodnik Vladimir Horvat.

Zemljiškoknjižna šola je namenjena sodnikom, strokovnim sodelavcem na sodiščih in sodniškim 
pomočnikom, ki odločajo v zemljiškoknjižnih postopkih. Na šolo vljudno vabimo tudi vpisničarje 
in drugo sodno osebje, ki sodeluje v zemljiškoknjižnih postopkih.

Delavnice bodo zasnovane na enak način, kot so bile zasnovane v preteklosti. Na delavnicah 
bodo v treh skupinah obravnavana vprašanja iz prakse. Upoštevali bomo vprašanja, ki ste jih 
sporočili Centru za izobraževanje v pravosodju na podlagi poziva za posredovanje vprašanj za 
delavnice za Zemljiškoknjižno šolo v lanskem letu. Vljudno vas prosimo, da nam posredujete 
še dodatna vprašanja, ki se na novo zastavljajo v praksi in bi jih bilo koristno obravnavati 
v okviru delavnic.

Prosimo, da vprašanja sporočite Centru za izobraževanje v pravosodju do 13. avgusta 2021
na elektronski naslov civilno.mp@gov.si.



2

Prav tako vas vljudno vabimo, da prek portala eCIP do 7. septembra 2021 oddate prijave za 
udeležbo na Zemljiškoknjižni šoli, in sicer ime in priimek, elektronski naslov, organ 
zaposlitve ter delovno mesto prijavljenih. 

Kot smo vas že obvestili, je Center za izobraževanje v pravosodju prešel na sistem zbiranja 
prijav za izobraževalne dogodke prek portala eCIP. Prijav, ki bodo prispele po elektronski 
pošti, ne bomo več upoštevali. Prijave na izobraževalne dogodke so še naprej možne samo 
prek uradov sodišč.

Po poteku roka za prijave, prijave ne bodo več mogoče.

Pri izvedbi šole v klasični obliki bomo upoštevali zaščitne ukrepe, ki bodo veljali v času izvedbe 
šole, kar pomeni, da bo število prostih mest lahko omejeno. O možnosti udeležbe na šoli 
boste obveščeni po preteku roka za prijavo. Če bo število prostih mest omejeno, bomo 
pri potrjevanju prijav upoštevali, da bodo enakomerno zastopana vsa sodišča glede na 
njihovo velikost.

Za tehnično pomoč pri prijavah je na voljo Enotni kontaktni center (EKC), in sicer na telefonski 
številki 080 2002 ali elektronskem naslovu ekc@gov.si.

Kontaktna oseba na Centru za izobraževanje v pravosodju je Lidija Žgajnar, ki je za vse 
dodatne informacije glede izvedbe Zemljiškoknjižne šole dosegljiva na telefonski številki 01 369 
5295 oziroma elektronskem naslovu lidija.zgajnar@gov.si. 

Vljudno vabljeni!

Dr. Tadeja Jelovšek
višja sodnica

direktorica
Pripravila:
Lidija Žgajnar
višja svetovalka


