
 

 
J A V N I  R A Z P I S 

 
 
Ministrstvo za pravosodje na podlagi določb drugega in tretjega odstavka 9. člena Zakona o 
mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo in 54/21; v nadaljnjem 
besedilu: ZMZ-1) objavlja 
 

javni razpis za imenovanje svetovalcev za begunce. 
 
I. Za svetovalca za begunce je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje (četrti 

odstavek 9. člena ZMZ-1):  

− je državljan Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije ali države 
članice Evropskega gospodarskega prostora; 

− je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost; 

− je opravil pravniški državni izpit ali ima v Republiki Sloveniji zaključeno univerzitetno 
izobrazbo pravne smeri ali je končal enako raven izobraževanja v tujini, priznano v 
skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, in ima opravljeno 
preverjanje znanja iz splošnega upravnega postopka, upravnega spora, prava 
človekovih pravic in prava mednarodne zaščite ter aktivno obvlada slovenski jezik; 

− je vreden zaupanja za opravljanje dela svetovalca za begunce; 

− je ob prijavi mlajši od 75 let; 

− ni pravnomočno kaznovan za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni 
dolžnosti in za katero je zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen; 

− ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni 
dolžnosti in za katero je zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen; 

− ni v delovnem ali službenem razmerju z Republiko Slovenijo. 
 
II. Odvetnikom, vpisanim v imenik odvetnikov po Zakonu o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 

24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US, 46/16 in 36/19), ni treba 
dokazovati pogojev, navedenih od prve do pete alineje prejšnje točke (šesti odstavek 9. člena 
ZMZ-1).  

 
III. Kandidati za svetovalce za begunce so pred imenovanjem dolžni opraviti preverjanje znanja 

iz tretje alineje četrtega odstavka 9. člena ZMZ-1 v okviru Centra za izobraževanje v 
pravosodju (deveti odstavek 9. člena ZMZ-1). Po uspešno opravljenem preverjanju znanj so 
kandidati za svetovalce za begunce lahko imenovani za svetovalce za begunce (3. člen 
Pravilnika o preverjanju znanj kandidatov za svetovalce za begunce in o usposabljanju 
svetovalcev za begunce v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju, Uradni list RS, 
št. 73/16). 

 
Svetovalci za begunce so dolžni najpozneje v treh mesecih od imenovanja opraviti 
usposabljanje na področju prava mednarodne zaščite, ki ga izvajajo Center za izobraževanje 
v pravosodju ali drug državni organ, pooblaščena organizacija ali strokovno združenje. 
Svetovalci za begunce ne smejo dajati podpore in pravne pomoči kot svetovalci za begunce 
po določbah ZMZ-1, dokler ne opravijo usposabljanja (osmi odstavek 9. člena ZMZ-1).  

 
Obveznost usposabljanja ter preverjanja znanj ne velja za svetovalce za begunce, če imajo 
najmanj eno leto praktičnih izkušenj s področja mednarodne zaščite, zlasti če so že delali kot 
svetovalci za begunce oziroma kot odvetniki izvrševali zastopanje prosilcev po tem zakonu v 
vsaj treh zadevah pred sodišči (deveti odstavek 9. člena ZMZ-1). 

 
IV. Pisna prijava kandidatov za svetovalce za begunce mora vsebovati: 

1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (druga alineja četrtega odstavka 9. člena ZMZ-
1) v obliki potrdila osebnega zdravnika, ki ne sme biti starejše od šestih mesecev od 
dneva objave javnega natečaja za svetovalce za begunce; 

2. izjavo kandidata ali drugo dokazilo, da: 
– je državljan Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije ali države 

članice Evropskega gospodarskega prostora (prva alineja četrtega odstavka 9. člena 
ZMZ-1); 

– je poslovno sposoben (druga alineja četrtega odstavka 9. člena ZMZ-1); 



 

2 

 

– aktivno obvlada slovenski jezik, je opravil pravniški državni izpit ali ima v Republiki 
Sloveniji zaključeno univerzitetno izobrazbo pravne smeri ali je končal enako raven 
izobraževanja v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in 
vrednotenje izobraževanja, in ima opravljeno preverjanje znanja iz splošnega 
upravnega postopka, upravnega spora, prava človekovih pravic in prava 
mednarodne zaščite oziroma bo to preverjanje znanja opravil na poziv ministrstva 
oziroma izpolnjuje pogoj enega leta praktičnih izkušenj s področja mednarodne 
zaščite (tretja alineja četrtega odstavka 9. člena ZMZ-1); 

– je ob prijavi mlajši od 75 let (peta alineja četrtega odstavka 9. člena ZMZ-1); 
– ni bil pravnomočno kaznovan za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti 

in za katero je zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen, in da ni v 
kazenskem postopku za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in za 
katero je zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen (šesta in sedma 
alineja četrtega odstavka 9. člena ZMZ-1); 

– ni v delovnem ali službenem razmerju z Republiko Slovenijo (osma alineja četrtega 
odstavka 9. člena ZMZ-1); 

3. izjavo kandidata, da za namene tega javnega razpisa dovoljuje Ministrstvu za pravosodje 
pridobitev podatkov iz prve, druge, tretje, četrte in pete alineje prejšnje točke iz uradnih 
evidenc. Če kandidat s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc ne soglaša, mora sam 
predložiti ustrezna dokazila; 

4. navedbo osebnega imena, naslova prebivališča ter kontaktne podatke (telefonska 
številka in naslov elektronske pošte) kandidata za svetovalca za begunce (peti odstavek 
9. člena ZMZ-1). 

 
Odvetniki, vpisani v imenik odvetnikov po zakonu, ki ureja odvetništvo, v prijavi niso dolžni 
dokazovati pogojev iz 1. točke ter prve do četrte alineje 2. točke, ki jih mora vsebovati prijava.  

  
Kandidati, ki so v skladu z ZMZ-1 oproščeni obveznosti preverjanja znanj ter obveznosti 
usposabljanja, morajo ob prijavi za navedeno oprostitev predložiti ustrezna potrdila oziroma 
dokazila, da imajo najmanj eno leto praktičnih izkušenj s področja mednarodne zaščite, zlasti 
če so že delali kot svetovalci za begunce oziroma kot odvetniki izvrševali zastopanje prosilcev 
po tem zakonu v vsaj treh zadevah pred sodišči.  
 
Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno vložiti v 15 dneh od 
objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Z nepopolnimi ali prepozno 
vloženimi prijavami se ravna v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni 
list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 
in 175/20 – ZIUOPDVE).  
 

V. Kandidati naj prijave pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis – svetovalci 
za begunce« na naslov Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana. Za 
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: 
gp.mp@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.  

 
VI. Izbrane kandidate bo imenoval minister za pravosodje z dokončno odločbo. 
 
VII. Za informacije o javnem razpisu lahko pokličete na tel. številko 01/369 5232. 
 
VIII.  V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni 

kot nevtralni za ženske in moške. 
 
 

Ministrstvo za pravosodje 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0970
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4487
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2816
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0251
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3034
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096

