
 

PRIJAVE: 
 

Pri svetovalcu/ki na Uradu za delo. 
 
 

VEČ INFORMACIJ O PROGRAMU: 
 

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE  
IN KULTURO ČRNOMELJ 

Ul. Otona Župančiča 1, 8340 ČRNOMELJ 
Tel.: 07 30 61 390, 30 61 384 

 
e-naslov: nada.babic@zik-crnomelj.si 
spletna stran: www.zik-crnomelj.eu  

 

Projektni partnerji:  
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje in 
Razvojno izobraževalni center Novo mesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE  
IN KULTURO ČRNOMELJ 

 
v okviru projekta 

Neformalno izobraževanje brezposelnih 
 

izvaja 
izobraževalni program 

 
PRIPRAVA 

 NA STROKOVNI IZPIT IZ 
UPRAVNEGA POSTOPKA 

 
Program je za udeležence brezplačen. 

Projekt financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport. 

 
 



CILJI PROGRAMA: 
 
Cilji programa so pripraviti udeležence za uspešno 
opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka, 
razumeti osnovna znanja o vodenju in odločanju v 
upravnih zadevah ter na primerih pisnih nalog vaditi 
pripravo tipičnih aktov v upravnem postopku.  
 

CILJNA SKUPINA: 
 
Brezposelne osebe, prijavljene na območju delovanja OS 
Novo mesto, ki želijo opraviti strokovni izpit iz upravnega 
postopka tako prve kot druge stopnje po Zakonu o 
splošnem upravnem postopku (ZUP) v skladu z Uredbo o 
izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v 
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 12/2013). 
 

TRAJANJE: 
 
Program traja 25 pedagoških ur.  
 
POGOJI ZA DOKONČANJE PROGRAMA: 

 
Pogoj za uspešno dokončanje programa je vsaj 80 % 
prisotnost na srečanjih. 
 
 

VSEBINA PROGRAMA: 
 

 opredelitev upravnega postopka, 
 temeljna načela,  
 organi, ki vodijo postopek,  
 pristojnosti za odločanje v upravnem postopku,  
 stranka in njeno zastopanje, 
 občevanje organov in strank v upravnem postopku, 
 vročanje spisov v upravnem postopku, 
 vzdrževanje reda v upravnem postopku, 
 stroški upravnega postopka, 
 postopek na prvi stopnji – začetek upravnega, 

postopka in zahtevki strank, 
 postopek do izdaje odločbe, 
 odločba in sklep, 
 pravna sredstva – pritožba, 
 izvršba, 
 nadzor nad izvajanjem zakona, 
 izvajanje zakona, 
 upravni spor. 
 

NAČIN PREVERJANJA: 
 
Udeleženci programa, ki so uspešno zaključili 
program priprave na strokovni izpit iz upravnega 
postopka se udeležijo strokovnega izpita na Upravni 
akademiji pri Ministrstvu za javno upravo. 

 


