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VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, URAD PREDSEDNIKA
VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, URAD GENERALNEGA 
DRŽAVNEGA TOŽILCA
DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, URAD GENERALNEGA DRŽAVNEGA 
ODVETNIKA
VIŠJA SODIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI, URAD PREDSEDNICE / PREDSEDNIKA
UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, URAD PREDSEDNICE
VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE, URAD PREDSEDNICE
OKROŽNA SODIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI, URAD PREDSEDNICE / PREDSEDNIKA
OKROŽNA DRŽAVNA TOŽILSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI, VODJA TOŽILSTVA
OKRAJNA SODIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI, URAD PREDSEDNICE / PREDSEDNIKA
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI, URAD PREDSEDNICE
DELOVNA SODIŠČA V REPUBLIKI SLOVENIJI, URAD PREDSEDNICE / PREDSEDNIKA
SODNI SVET
DRŽAVNOTOŽILSKI SVET

Številka: 604-101/2019
Datum: 10. februar 2020

ZADEVA: Vabilo na program izmenjav AIAKOS 2020 Evropske mreže institucij za 
izobraževanje v pravosodju (EJTN)

Spoštovani,

Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, vljudno vabi na program 
izmenjav AIAKOS 2020 Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN). 

Progam izmenjav AIAKOS je namenjen sodnikom in državnim tožilcem, ki sodniško 
oziroma državnotožilsko funkcijo opravljajo največ dve leti, ter strokovnim sodelavcem.

Cilj programa
Program izmenjav AIAKOS omogoča enotedenski študijski obisk v drugi državi članici EU, v 
okviru katerega udeleženci spoznavajo pravosodni sistem države, izmenjujejo izkušnje s kolegi 
iz drugih držav članic EU, izpopolnjujejo znanje o pravu EU in nadgrajujejo znanje tujega jezika. 
Slovenski udeleženci programa izmenjav, ki obiščejo drugo državo članico EU, sodelujejo tudi 
pri izvedbi programa za tuje udeležence v Sloveniji.
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Potek programa izmenjav
Deset slovenskih udeležencev se bo udeležilo programa izmenjav AIAKOS v eni od držav 
članic EU. Izmenjave bodo potekale od 16. do 20. novembra 2020 v Franciji (dva udeleženca), 
Belgiji, Italiji, Grčiji, Španiji, Bolgariji, na Portugalskem, Poljskem in Nizozemskem (po en 
udeleženec). Program bo potekal v angleškem jeziku.

Slovenski udeleženci, ki se bodo udeležili programa izmenjav AIAKOS v tujini, bodo od 25. do 
29. maja 2020 sodelovali pri izvedbi programa AIAKOS v Sloveniji, ki bo organiziran za deset 
tujih udeležencev (iz Nemčije, Italije, Grčije, Finske, Poljske, Češke in Hrvaške). Program bo 
potekal v angleškem jeziku.

Financiranje 
Plačo udeleženca izmenjave v času izmenjave zagotavlja njegov delodajalec. 

Potne stroške (do 400 EUR) in dnevnice za čas udeležbe v drugi državi krije EJTN. V času 
izmenjave v Sloveniji povrne EJTN slovenskim udeležencem dejanske stroške morebitnih 
nočitev, prehrane in prevoza. 

V prilogi vam pošiljamo pravila financiranja programa izmenjav AIAKOS.

Prijava
Vljudno vas vabimo, da prijave na program izmenjav AIAKOS pošljete do 2. marca 2020 na 
elektronski naslov jtc.mp@gov.si, in sicer tako, da izpolnite priloženo tabelo. Prosimo, da pri 
prijavi navedete funkcijo, ki jo opravljate. Prijavi je treba priložiti soglasje predsednika 
sodišča oziroma vodje tožilstva za udeležbo na izmenjavi.

Če se bo prijavilo več kandidatov, kot je na voljo mest, bo opravljen predizbor kandidatov v 
skladu s kriteriji Centra za izobraževanje v pravosodju. 

Kontaktna oseba za programe izmenjav EJTN na Centru za izobraževanje v pravosodju je Maja 
Meglič, ki je za dodatne informacije dosegljiva na telefonski številki 01 369 5248 ali 
elektronskem naslovu jtc.mp@gov.si.

Vljudno vabljeni!

Dr. Tadeja Jelovšek
                                                                                                                        višja sodnica
                                                                                                                         direktorica

Pripravila:
Maja Meglič 
podsekretarka     

                                                                      

Priloge:
- Pravila financiranja programa izmenjav AIAKOS
- Pogosta vprašanja udeležencev in odgovori
- Tabela za prijave


