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Številka: 604-103/2021
Datum: 3. februar 2022

NASLOVNIKOM PO SEZNAMU

Zadeva: Vabilo na program regionalnih izmenjav EJTN 2022

Spoštovani,

Center za izobraževanje v pravosodju vabi na program regionalnih izmenjav Evropske

mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN) v letu 2022, ki je namenjen
sodnikom, državnim tožilcem ter sodnemu in tožilskemu osebju, ki se ukvarjajo s 
čezmejnimi zadevami.

Cilj regionalnih izmenjav je spodbujanje neposrednega sodelovanja in zaupanja na lokalni ravni
v sosednjih državah članicah EU ter reševanje težav, ki se pojavljajo pri čezmejnem 
sodelovanju.

Regionalne izmenjave se izvajajo v obliki individualne izmenjave ali v skupini največ dveh 
udeležencev in trajajo pet delovnih dni. Slovenski udeleženci lahko sodelujejo s sodišči in 
tožilstvi v Italiji, Avstriji, na Hrvaški in Madžarskem, pri čemer sme biti sodišče ali tožilstvo 
oddaljeno največ 150 kilometrov od državne meje. Razdalja med sodelujočima institucijama
sme biti največ 300 kilometrov. Udeleženci se vnaprej dogovorijo za regionalno izmenjavo s 
sodiščem ali tožilstvom sosednje države članice EU. Prav tako se dogovorijo o vsebini in jeziku
izmenjave (tolmačenje ni na voljo). Vzajemnost je zaželena, ni pa obvezna. 

Prijavo na regionalno izmenjavo predložijo udeleženci, ki želijo obiskati sodišče oziroma

tožilstvo sosednje države članice EU. V primeru vzajemne prijave morata prijavo poslati 
udeleženca obeh držav članic EU oziroma oba udeleženca v skupini.

Prijave na regionalne izmenjave potekajo do 25. marca 2022 na spletnem naslovu https://exp-
platform.ejtn.eu/. Prijavi je treba priložiti soglasje predsednika sodišča oziroma vodje tožilstva
za udeležbo na izmenjavi. Prijava mora vsebovati prijavni obrazec (Priloga 2) in sporazum o 
gostovanju (Priloga 3). 

Za regionalne izmenjave veljajo enaki pogoji financiranja kot za enotedenske izmenjave. 
Posodobljena pravila financiranja za leto 2022 bo EJTN posredoval izbranim udeležencem.

Dodatne informacije o programu regionalnih izmenjav so na voljo v Prilogi 1 in na spletni strani 
EJTN.
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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!

Blanka Javorac Završek

višja sodnica

direktorica

Pripravila:
Tina Banfi
višja svetovalka

Priloge:
− Priloga 1: Requirements 2022
− Priloga 2: Project proposal form
− Priloga 3: Hosting agreement


