
 

   

 

Projekt „CISUR – Krepitev pravosodnega sodelovanja pri implementaciji Uredbe o dedovanju na Hrvaškem in v 
Sloveniji“/„CISUR – Enhancing Judicial Cooperation on the Implementation of the Succession Regulation in 

Croatia and Slovenia“  

Koordinator: Hrvaški pravni center (HR). Partnerji: Mirovni inštitut (SI), Ministrstvo za pravosodje Republike Hrvatske (HR), Hrvaška 
notarska zbornica (HR) in Notarska zbornica Slovenije (SI). Sodelovanje: Vrhovno sodišče Republike Hrvaške (HR). 

 

 

 

 

 
Ta projekt sofinancirajo Program Evropske unije za pravosodje (2014-2020), Hrvaški pravni center, Mirovni inštitut, 

Ministrstvo za pravosodje Republike Hrvaške in Hrvaška notarska zbornica. 
Za vsebino tega dokumenta je odgovoren izključno Hrvaški pravni center. 

Mirovni inštitut objavlja 

JAVNI POZIV 

za izbor pravnega strokovnjaka – praktika (sodnika, notarja, odvetnika) na 

področju Uredbe (EU) št. 650/2012 o dedovanju, v okviru projekta „CISUR“ 

 

 

Naziv projektne aktivnosti:  Pravni strokovnjak – praktik1 (sodnik, notar in odvetnik) na projektu 

Naziv projekta: CISUR – Krepitev pravosodnega sodelovanja pri implementaciji Uredbe o dedovanju 

na Hrvaškem in v Sloveniji“/„CISUR – Enhancing Judicial Cooperation on the Implementation of the 

Succession Regulation in Croatia and Slovenia“   

Trajanje projekta: od 1. decembra 2018 do  31. julija 2020 

Okvirno trajanje aktivnosti: od dneva izbora pravnega strokovnjaka – praktika do konca projekta 

Tema projekta:  uporaba Uredbe (EU) št. 650/2012 o dedovanju (v nadaljevanju: Uredba o dedovanju) 

na Hrvaškem in v Sloveniji 

Podrobnosti izvedbe projektne aktivnosti: Pravni strokovnjak – praktik bo izvajal projektne naloge 

(dela in avtorska dela) na področju izobraževanja o uporabi Uredbe o dedovanju v Sloveniji v 

sodelovanju / soavtorstvu s člani projektnega strokovnega tima in drugimi pravnimi strokovnjaki - 

praktiki, ki bodo izbrani na podlagi javnega poziva, vse v skladu z navodili glavnega strokovnjaka 

projekta in koordinatorice projekta. 

Projektne naloge vključujejo sledeče: 

a) priprava učnega načrta za usposabljanje sodnikov, notarjev in odvetnikov o uporabi Uredbe o 

dedovanju v Sloveniji v dveh različicah – za pilotno usposabljanje (pod b) in spletno usposabljanje (pod 

c.) (februar 2020) . 

 
1 Opomba: Izrazi, ki se v tem dokumentu uporabljajo za osebe v moškem spolu, so uporabljeni nevtralno in se 
nanašajo vse spole. 



 

 

 

 

 

 
Ta projekt sofinancirajo Program za pravosodje Evropske Unije (2014-2020), Hrvaški pravni center, Mirovni inštitut, 

Ministrstvo za pravosodje Republike Hrvaške in Hrvaška notarska zbornica. 
Za vsebino tega dokumenta odgovoren je izključno Hrvaški pravni center. 

b. priprava gradiva in prezentacij za izvajanje pilotnega usposabljanja o uporabi Uredbe o dedovanju 

(februar - marec 2020), 

c. priprava gradiv in prezentacij za izvajanje spletnega usposabljanja glede uporabe Uredbe o 

dedovanju z zagotovljeno tehnično podporo (februar - junij 2020) in 

d. udeležba na mednarodnem kolokviju v Zagrebu (junij 2020). 

Izbrani pravni strokovnjaki – praktiki bodo za pripravo in izvajanje nalog je sodelovali na srečanjih s 

projektno strokovno skupino iz Slovenije in drugimi izbranimi pravnimi strokovnjaki ter po potrebi na 

sestankih projektnega odbora. 

Izbrani pravni strokovnjaki – praktiki bodo prejeli vpogled v podrobno opisane aktivnosti projekta in 

dokumente, pripravljene v okviru Projekta, ki bodo tudi podlaga za pripravo usposabljanja o izvajanju 

Uredbe o dedovanju. Če kandidat na podlagi takega vpogleda ne more sprejeti vseh predvidenih 

obveznosti, ne bo izbran in ponudba bo posredovanja naslednjemu kandidatu na seznamu. 

Na podlagi tega javnega poziva bo izbran en sodnik, en notar in en odvetnik. 

 

Kriteriji za izbor kandidatov 

I. Kvalitativni kriteriji 

Osnovni pogoji 

a) Pravni strokovnjak – praktik: sodnik/ notar / odvetnik v Sloveniji z izkušnjami z uporabo Uredbe 

o dedovanju v svojem profesionalnem delu 

Dodatni pogoji - Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi izkušnjami: 

a) predstavitve na strokovnih srečanjih in / ali objavljeni strokovni in / ali znanstveni članke s področja 

civilnega procesnega prava ali dednega prava, zlasti o uporabi Uredbe (EU) št. 650/2012 o dedovanju, 

b) predhodne izkušnje pri načrtovanju in izvajanju usposabljanj, zlasti na področju civilnega procesnega 

prava ali dednega prava, 

c) predhodne izkušnje pri oblikovanju javnih politik ali zakonodajnih predlogov na področju civilnega 

procesnega prava ali dednega prava, 

d) predhodne izkušnje s projektnim in drugim sodelovanjem z organizacijami civilne družbe. 

 

Maksimalno število točk za, ki jih kandidat lahko zbere na podlagi dodatnih pogojev, je 70. 

 

II. Znesek honorarja za izvedeno delo (cena storitve) 

Najvišja predvidena višina honorarja / cena storitve je bruto znesek v višini 1.200 EUR, ki vključuje tudi 

možne stroške izvedbe projektnih nalog / del (razen stroškov, navedenih spodaj). 



 

 

 

 

 

 
Ta projekt sofinancirajo Program za pravosodje Evropske Unije (2014-2020), Hrvaški pravni center, Mirovni inštitut, 

Ministrstvo za pravosodje Republike Hrvaške in Hrvaška notarska zbornica. 
Za vsebino tega dokumenta odgovoren je izključno Hrvaški pravni center. 

Potne stroške in stroške nastanitve, povezane z izvajanjem projektnih aktivnosti nalog (a) – (d) zunaj 

kraja stalnega prebivališča, krije Mirovni inštitut iz projektnega proračuna in niso vključeni v honorar / 

ceno storitve. 

Najnižja ponudba bo prejela največje število točk (30 točk), število točk pa se bo zmanjšalo za 2 točki 

za vsako naslednjo višjo ponudbo. Isti zneski ponudb bodo prejeli enako število točk. 

Izbor kandidatov 

Odločitev o izboru bo sprejela izbirna komisija Mirovnega inštituta v skladu s zgoraj opisanimi pogoji. 

V primeru, da bosta dva ali več kandidatov zbrala enako število točk, bo vsak član komisije dal prednost 

kandidatu na podlagi osebnega vtisa, pridobljenega z vpogledom v prijavo na podlagi tega javnega 

poziva. 

Z izbranim kandidatom bo Mirovni inštitut sklenil pogodbo o delu in avtorsko pogodbo, odvisno od 

tega, na kateri del projektne naloge se nanašajo pogodbene obveznosti. 

Avtorske pravice, rezultati uporabljajo pravice in zaupnost 

Uporaba avtorskih pravic in vseh drugih pravic do rezultatov projektnih nalog in vseh drugih 

dokumentov, pripravljenih v okviru projekta, je dodeljena projektu. Izbrani kandidat se zavezuje, da bo 

spoštoval zaupnost podatkov in varoval osebne podatke udeležencev usposabljanja v skladu z vsemi 

ustreznimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. 

Rok za prijavo 

Sreda, 29. januarja 2020 

Prijave s prilogami se pošljejo izključno na e-poštni naslov katarina.vucko@mirovni-instiut.si, z opombo 

"Prijava na javni poziv pravni strokovnjak - praktik (CISUR)". 

Za kakršna koli pojasnila v zvezi s tem javnim pozivom se obrnite na nacionalno vodjo projekta Katarino 

Vučko na katarina.vucko@mirovni-instiut.si z oznako Javni poziv -  CISUR. 

 

Obvezne priloge 

Vlogi mora biti priložen življenjepis, ki vsebuje elemente, potrebne za ocenjevanje kandidatov v skladu 

z zgoraj navedenimi kriteriji za izbor, ter celotno besedilo prispevkov in del, za katere kandidat meni, 

da so relevantni za prijavo na ta javni poziv, če niso na voljo preko spletnih povezav/ linkov (v tem 

primeru prosimo za navedbo spletne povezave/ linka v prijavi). 

Vloga mora vsebovati ponudbo z bruto zneskom zahtevanega honorarja (zahtevano ceno storitve). 
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