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SVETOVALCI ZA BEGUNCE 
ODVETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
CNVOS – Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij

Številka: 183-1/2021/2
Datum: 8. 10. 2021

Zadeva: Obvestilo o objavi novega razpisa za imenovanje svetovalcev za 
begunce v Uradnem list RS, št. 159/2021 z dne 1. 10. 2021

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 159/21 z dne 1. 10. 2021, objavljen nov razpis 
Ministrstva za pravosodje za imenovanje svetovalcev za begunce. Rok za prijavo na razpis je 
15 dni in poteče v ponedeljek, 18. 10. 2021.

Glede na navedeno vse že imenovane svetovalce za begunce vljudno vabimo k ponovni prijavi 
na razpis. Ministrstvo za pravosodje je zaradi kontinuitete delovanja svetovalcev za begunce ter 
glede na pogoje, določene v Zakonu o mednarodni zaščiti (ZMZ-1, Uradni list RS, 
št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo in 54/21),  že v mesecu oktobru objavilo razpis, saj 
morajo določeni kandidati pred imenovanjem opraviti še izobraževanje oziroma po imenovanju 
opraviti še ustrezno usposabljanje.  

Če želite kot svetovalci za begunce po izteku petletnega obdobja imenovanja še naprej 
opravljati tovrstno svetovanje, vam pojasnjujemo, da se morate do izteka razpisnega roka
prijaviti na nov razpis za imenovanje svetovalcev za begunce in to kljub temu, da vam status 
svetovalca še ni potekel, saj se nov razpis nanaša na morebitno novo petletno obdobje vašega 
imenovanja. Ob tej priložnosti se vam najlepše zahvaljujemo za vaše dosedanje delo v vlogi 
svetovalcev za begunce 

Odvetniško zbornico Slovenije ter Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih 
organizacij vljudno prosimo, da s predmetnim javnim razpisom obvestita svoje člane, da se z 
razpisom seznanijo tudi morebitni novi kandidati.

Z lepimi pozdravi,

                Rado Fele 
generalni direktor Direktorata za organizacijsko   

zakonodajo in pravosodno upravo
Poslati: 
– naslovnikom po elektronski poti
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