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Številka: 604-29/2022
Datum: 25. oktober 2022

NASLOVNIKOM PO SEZNAMU 

Zadeva: Ponovno vabilo na programe kratkoročnih in dolgoročnih izmenjav 

EJTN 2023

Spoštovani,

Center za izobraževanje v pravosodju ponovno vabi na kratkoročne in dolgoročne programe 

izmenjav Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (EJTN) v letu 2023, in 
sicer:

1. KRATKOROČNI PROGRAMI IZMENJAV

a) Kratkoročne splošne izmenjave za sodnike in tožilce
b) Kratkoročne splošne izmenjave za sodno in tožilsko osebje
c) Specializirane izmenjave
d) Izmenjave za predsednike sodišč in vodje tožilstev
e) Bilateralne izmenjave med sodišči in tožilstvi držav članic EU:

- za sodnike in tožilce ter
- sodniške pomočnike in strokovne sodelavce na sodiščih in tožilstvih. 

2. DOLGOROČNI PROGRAMI IZMENJAV

a) Dolgoročna izmenjava na Sodišču Evropske unije
b) Dolgoročna izmenjava na Evropskem sodišču za človekove pravice
c) Dolgoročna izmenjava na Eurojustu

Center za izobraževanje v pravosodju je zaradi nizkega števila prejetih prijav na posamezne 
izmenjave sprejel odločitev, da lahko zainteresirani kandidati oddajo dodatne prijave na 
kratkoročne in dolgoročne programe izmenjav. 

Dodatne prijave na kratkoročne in dolgoročne programe izmenjav izjemoma potekajo do 

11. novembra 2022 na elektronskem naslovu jtc.mp@gov.si. Prijavi je treba priložiti soglasje 
predsednika sodišča oziroma vodje tožilstva za udeležbo na izmenjavi. Ob oddaji prijave je 

treba priložiti tudi ustrezno izpolnjen prijavni obrazec (Priloga 1).

Podrobne informacije o kratkoročnih in dolgoročnih programih izmenjav so v Prilogi 2. 
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Obveščamo vas, da prijave na bilateralne izmenjave potekajo do 11. novembra 2022 do 

18.00 na spletnem naslovu https://exp-platform.ejtn.eu/. Podrobne informacije so dostopne v 
prilogah za bilateralne izmenjave.

Kontaktna oseba za programe izmenjav EJTN in področje mednarodnega sodelovanja na 
Centru za izobraževanje v pravosodju je Anja Kukovec Marinovič, ki je za dodatne informacije in 
pomoč pri spletni prijavi dosegljiva na telefonski številki 01 369 5744 ali elektronskem naslovu 
jtc.mp@gov.si

Vljudno vabljeni!

Po pooblastilu št. 1002-31/2017/538

 z dne 18. 10. 2021 

Kristina Umek Jenko 

vodja sektorja

Pripravila:
Anja Kukovec Marinovič 
strokovna sodelavka VII/1

Priloge za vse izmenjave:
− Priloga 1: Application form 
− Priloga 2: Informacije o kratkoročnih in dolgoročnih programih izmenjav
− Priloga 3: List of participating countries, exchange lenght and training languages
− Priloga 4: Exchange Programme brochure (EN), 
− Priloga 5: Exchange Programme brochure (SLO),
− Priloga 6: Exchange Programme guidelines,
− Priloga 7: EJTN Corporate Financial Policy,
− Priloga 8: Frequently Asked Questions.

Priloge za bilateralne izmenjave:
- Priloga 9: Call for expression of interest for bilateral exchanges,
- Priloga 10: Bilateral exchanges – template application form,
- Priloga 11: Bilateral exchanges – template hosting agreement,

Prilogi za dolgoročne izmenjave:
- Priloga 12: Description and requirements for long-term training periods,
- Priloga 13: General conditions for long-term training periods.

Priloga za kratkoročne izmenjave za sodno in tožilsko osebje: 
- Priloga 14: Group functions table


