PROGRAM IZMENJAVE NA KRATKO
IZOBRAŽEVANJE

TRAJANJE

JEZIK

FINANČNA PODPORA
KRAJ

Potne stroške in dnevnice plača EJTN s povračilom na podlagi
izkazanih dejanskih stroškov ali vnaprej v primeru daljših
izmenjav.

SODNIKI IN TOŽILCI
Splošne
izmenjave

10 dni*

Jezik države
gostiteljice ali
skupni jezik

Sodišča,
tožilstva

Specializirane
izmenjave

5 dni

Jezik države
gostiteljice ali
skupni jezik

Sodišča,
tožilstva

Razpis za prijave se objavi vsako leto jeseni prek institucij
članic in partneric EJTN ter na spletni strani EJTN.

5 dni

Jezik države
gostiteljice ali
skupni jezik

Sodišča,
tožilstva

Poklicno zelo motivirani kandidati z dobrim znanjem
delovnega jezika kraja izobraževanja so vabljeni, da izrazijo
svoje zanimanje prek obrazca, objavljenega na spletni
strani EJTN.

Študijski obiski

od 2 do 5 dni

Angleščina ali
francoščina

SEU, ESČP,
Eurojust,
institucije EU,
FRA, HCCH

EJTN v sodelovanju s svojimi institucijami članicami in
partnericami opravi predizbor in razdeli kandidate glede na
razpoložljiva mesta v sodelujočih državah ali institucijah.

Dolgoročne
izmenjave

od 3 do 12
mesecev

Angleščina ali
francoščina

SEU, ESČP,
Eurojust

Bilateralne
izmenjave

NAČIN PRIJAVE

EJTN izbrane kandidate obvesti v dveh mesecih od izteka
roka za prijavo.

PREDSEDNIKI SODIŠČ IN VODJE TOŽILSTEV
Izmenjave
vodstvenih
kadrov v
pravosodju

od 3 do 5 dni

Jezik države
gostiteljice ali
skupni jezik

Program izmenjav za
pravosodne organe

Sodišča,
tožilstva

BODOČI SODNIKI IN TOŽILCI ALI SODNIKI IN TOŽILCI NA ZAČETKU
POKLICNE POTI

Program AIAKOS

2 tedna
(1 teden v
tujini in 1
teden doma)

Angleščina

Institucije za
izobraževanje
v pravosodju,
sodišča,
tožilstva

IZVAJALCI IZOBRAŽEVANJ
Izmenjave
izvajalcev
izobraževanj

5 dni

Jezik države
gostiteljice ali
skupni jezik

* Nekatere kratkoročne izmenjave lahko potekajo tudi 5 dni
(odvisno od gostujoče institucije).

Institucije za
izobraževanje
v pravosodju

Novemu znanju naproti! Obiščite spletno
stran EJTN na www.ejtn.eu

“Menim, da so izobraževanja EJTN nekaj najboljšega.
Zaposlenim v pravosodju omogočajo, da delijo znanje s
svojimi kolegi iz drugih držav EU, kar je neprecenljivo.”
poljski tožilec


European Judicial Training Network (EJTN)
123, rue du Commerce, B-1000 Brussels
E-pošta: exchangeprogramme@ejtn.eu
Tel.: +32 2 280 22 42

S finančno podporo programa za
pravosodje Evropske unije

O PROGRAMU IZMENJAV

VRSTE PROGRAMA IZMENJAV

Program izmenjave za pravosodne organe, ki se je začel
izvajati leta 2005 na pobudo Evropskega parlamenta, je vodilni
program EJTN. Z njim EJTN zagotavlja kakovostne dejavnosti
za uresničevanje sedanjih in prihodnjih potreb evropskega
pravosodja. EJTN je danes priznan kot najprimernejši za
izvajanje izmenjav med pravosodnimi organi.

Kratkoročne izmenjave v državah članicah Evropske
unije

©ENM

Simulacija sojenja
Program AIAKOS
Bordeaux, Francija

“Izmenjava je
bila moja najkoristnejša in
najzahtevnejša poklicna izkušnja doslej.”
češki sodnik

Glavni namen programa izmenjave je pridobiti praktično znanje
evropskega pravosodja o drugih pravosodnih sistemih, kot tudi
evropskega prava in prava o človekovih pravicah prek neposrednih
stikov, izmenjave mnenj in izkušenj med sodniki, tožilci in izvajalci
izobraževanj iz različnih držav članic EU (DČ EU).
Program izmenjave si prizadeva tudi razvijati evropsko pravosodno
kulturo na podlagi medsebojnega zaupanja med zaposlenimi v
pravosodju v skupnem evropskem pravosodnem prostoru.

• S
 plošne izmenjave: Splošne izmenjave, ki se lahko organizirajo
posamezno ali za skupine sodnikov in tožilcev iz več DČ EU,
udeležencem omogočajo spoznavanje pravosodnega sistema
države gostiteljice, udeležbo na obravnavah in izmenjavo
mnenj s kolegi na sodišču ali tožilstvu, pri katerem gostujejo.
• Specializirane izmenjave: Sodniki in tožilci lahko izpopolnijo
svoje strokovno znanje o posebnem področju prava na sodišču
ali tožilstvu druge DČ EU. Vsako leto je v različnih DČ EU na
voljo več kot 15 specializacij (področij prava).
• Bilateralne izmenjave: Skupine sodnikov ali tožilcev istega
sodišča ali tožilstva lahko na svojo pobudo za en teden
obiščejo sodišče ali tožilstvo druge DČ EU ter si izmenjajo
izkušnje in dobre prakse o posebnih temah v skupnem interesu.
• Izmenjave vodstvenih kadrov v pravosodju: Cilj teh izmenjav,
ki so namenjene predsednikom sodišč in vodjem tožilstev, je
izoblikovati ključne veščine z osredotočanjem na področja
vodenja in upravljanja za strokovnjake, komunikacije, odnosov
z mediji, finančnega in elektronskega poslovanja ter človeških
virov.
• Izmenjave izvajalcev izobraževanj: Izvajalci izobraževanj bolje
spoznajo metodologije ter pedagoško orodje in programe v
državi gostiteljici ter si s svojimi kolegi izmenjajo dobre prakse
usposabljanja sodnikov in tožilcev v DČ EU.

Program AIAKOS
Ta program je namenjen zlasti bodočim sodnikom in tožilcem ter
sodnikom in tožilcem na začetku poklicne poti; omogoča jim, da
spoznajo druge pravosodne sisteme in načine usposabljanja,
poglobijo svoje poznavanje zakonodaje EU in instrumentov
pravosodnega sodelovanja ter navežejo koristne stike s svojimi
kolegi, kar lahko obogati njihovo nadaljnjo poklicno pot.

Kaj vam program nudi?
•
•
•
•

Pridobitev znanja o pravosodnih sistemih v EU
Izmenjavo dobrih praks
Razširitev poklicne mreže
Izboljšanje znanja jezika

Kratkoročna izmenjava
Benetke, Italija
©PH

Izobraževanja v evropskih in mednarodnih organizacijah
• Študijski obiski: Za skupine udeležencev različnih narodnosti
se organizirajo študijski obiski Sodišča Evropske unije (SEU),
Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), Eurojusta,
institucij EU v Bruslju, Agencije Evropske unije za temeljne
pravice (FRA) in Haaške konference o mednarodnem zasebnem
pravu (HCCH), s čimer imajo vpogled v delovanje in postopke
institucije gostiteljice.
• D
 olgoročne izmenjave: Organizirajo se na individualni ravni na
Sodišču Evropske unije (SEU), Evropskem sodišču za človekove
pravice (ESČP) in Eurojustu. Tovrstne izmenjave udeležencem
omogočajo poglobljeno spoznavanje dela institucije
gostiteljice.

“Z velikim veseljem
sem sodeloval pri tem študijskem
obisku. Tako zanimiva in koristna izkušnja za
evropske sodnike!”
grški sodnik

“To je preseglo vsa
moja pričakovanja. Razpravljanje
s kolegom predsednikom sodišča, ki ima
enake težave kot jaz, a deluje v drugačnem
okolju, je bila odlična izkušnja!”
belgijski predsednik sodišča

