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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
DRŽAVNOTOŽILSKI SVET

Številka: 604-2/2021
Datum: 9. april 2021

ZADEVA: Ponovno vabilo na program izmenjav AIAKOS v tujini v okviru programa 
izmenjav EJTN 2021 – spremenjen termin izmenjav

Spoštovani,

v okviru programa izmenjav Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju 
(EJTN) v letu 2021 Center za izobraževanje v pravosodju ponovno vabi na program izmenjav
AIAKOS, ki bodo potekale v tujini. 

Progam izmenjav AIAKOS je namenjen sodnikom in državnim tožilcem, ki sodniško 
oziroma tožilsko funkcijo opravljajo največ tri leta ter strokovnim sodelavcem.

Cilj programa

Program AIAKOS omogoča enotedenski študijski obisk v drugi državi članici EU, v okviru 
katerega udeleženci spoznavajo pravosodni sistem države gostiteljice, izmenjujejo izkušnje s 
kolegi iz drugih držav članic EU, izpopolnjujejo znanje o pravu EU in nadgrajujejo znanje tujega 
jezika. 
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Potek programa

Deset slovenskih udeležencev se bo udeležilo programa AIAKOS v eni od držav članic EU. 
Zaradi nezadostnega števila prijavljenih v državah članica EU in prerazporeditve obstoječih 
prijav je spremenjen termin izmenjav, ki bodo potekale od 15. do 19. novembra 2021 in ne od 
29. novembra do 3. decembra 2021, kot je bilo sporočeno v prvem vabilu. Za slovenske 
udeležence bodo izmenjave potekale v Belgiji, Italiji (po 2 udeleženca), Grčiji in Romuniji (po 
3 udeleženci). Program izmenjav bo potekal v angleškem jeziku.

Financiranje izmenjave v tujini

Finančni pogoji za udeležbo na izmenjavi v tujini bodo sporočeni naknadno, ko bo znano v 
kakšnem formatu bo potekal program izmenjav AIAKOS.

Prijava

Vljudno vas vabimo, da prijave za udeležbo v programu AIAKOS pošljete do 10. septembra
2021 na elektronski naslov jtc.mp@gov.si. Prosimo, da nam podatke posredujete v priloženi 
preglednici Excel. Prijavi je treba priložiti soglasje predsednika sodišča oziroma vodje 
tožilstva, da soglaša z udeležbo v programu izmenjave.

Kandidate, ki so prijavo oddali na podlagi prvega vabila, vljudno prosimo, da na 
elektronski naslov jtc.mp@gov.si sporočijo, ali potrjujejo oziroma umikajo svojo prijavo 
za novi termin. 

Če bo prijavljenih kandidatov na izmenjave več, kot je razpoložljivih mest, bomo na Centru za 
izobraževanje v pravosodju prijavljene razvrstili skladno s kriteriji Centra za izobraževanje v 
pravosodju.

Kontaktna oseba za programe izmenjav EJTN in področje mednarodnega sodelovanja na 
Centru za izobraževanje v pravosodju je Tina Banfi, ki je za dodatne informacije in pomoč pri 
spletni prijavi dosegljiva na telefonski številki 01 369 5254 ali elektronskem naslovu 
jtc.mp@gov.si.

Vljudno vabljeni!

Dr. Tadeja Jelovšek
višja sodnica
direktorica

Pripravila:
Tina Banfi
višja svetovalka

Priloga:
− Seznam udeležencev programa AIAKOS 2021 (00. AIAKOS List of participants_Template)


