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ZADEVA:

Vabilo na program izmenjav AIAKOS v Sloveniji v okviru programa
izmenjav EJTN 2021

Spoštovani,
v okviru programa izmenjav Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju
(EJTN) Center za izobraževanje v pravosodju vabi na program izmenjav AIAKOS, ki ga za
tuje in slovenske udeležence v letu 2021 Center organizira na daljavo.
Progam izmenjav AIAKOS je namenjen sodnikom in državnim tožilcem, ki sodniško
oziroma tožilsko funkcijo opravljajo največ tri leta ter strokovnim sodelavcem.
Cilj programa
Program izmenjave je zasnovan na način, da se udeleženci seznanijo s slovenskim
pravosodnim sistemom in pravosodnimi sistemi držav drugih udeležencev, si izmenjajo izkušnje
s kolegi iz drugih držav članic EU, izpopolnijo znanje o pravu EU in nadgradijo znanje tujega
jezika.

Potek programa
Enotedenski program izmenjave v Sloveniji bo potekal od 17. do 21. maja 2021. Udeležilo se
ga bo 10 slovenskih udeležencev in 10 tujih udeležencev – iz Grčije, Italije, Nizozemske,
Poljske in Romunije. Glede na trenutno epidemiološko situacijo bo letošnji program AIAKOS
potekal na daljavo v angleškem jeziku.
V okviru enotedenske izmenjave se bodo udeleženci podrobneje seznanili s pravosodnimi
sistemi držav, iz katerih so sodelujoči v izmenjavi, ter vsebinami s področja postopkovne
pravičnosti, spolne kriminalitete in etičnih dilem. Prav tako bo organiziran skupni izobraževalni
dan za vse udeležence izmenjave AIAKOS, ki bo istočasno potekala v različnih državah. Skupni
izobraževalni dan bo posvečen veščinam sojenja (t.i. judgecraft), udeleženci pa se bodo
podrobneje seznanili s predsodki in njihovim vplivom na proces odločanja.
Osnutek programa izmenjave AIAKOS vam bomo posredovali, ko bo dokončno oblikovan.
Prijava
Vljudno vas vabimo, da prijave za udeležbo v programu AIAKOS pošljete do 29. aprila 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.
Če bo prijavljenih kandidatov na izmenjavo več, kot je razpoložljivih mest, bomo na Centru za
izobraževanje v pravosodju prijavljene razvrstili v skladu 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
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