»PROJEKT IZVEDBE NEFORMALNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZA BREZPOSELNE V LETU 2017 FINANČNO
PODPIRA MINISTRSVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT.«

Neformalni izobraževalni programi
za brezposelne
PROGRAM PRIPRAVE NA
STROKOVNI IZPIT IZ
UPRAVNEGA POSTOPKA

Kontakt:
ŠOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE-ZREČE
Tattenbachova ulica 2a, 3210 Slovenske Konjice
Maja Dragan, 03 757 18 20, maja.dragan@guest.arnes.si
Patricija Košir, 03 757 18 23, patricija.kosir@guest.arnes.si

LJUDSKA UNIVERZA ROGAŠKA SLATINA
Celjska Cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina
Nataša Hohnjec, 041 415 635,
natasa.hohnjec@lu-rogaska.si

LJUDSKA UNIVERZA CELJE
Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje
Helena Dimnik, 03 428 67 50, info@lu-celje.si

RA KOZJANKSO, LU ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur
Nina Salobir, 03 747 16 70, nina.salobir@lusentjur.si

Program priprave na strokovni izpit iz
upravnega postopka (ZUP)
CILJNA SKUPINA
Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za
zaposlovanje in jih pristojna območna služba napoti na izobraževanje.
Program je namenjen kandidatom za strokovni izpit iz upravnega postopka,
tako prve kot druge stopnje, oziroma vsem tistim, ki se na svojih bodočih
delovnih mestih želijo odločati o pravicah, obveznostih ali pravnih koristi
posameznika, določenih z zakonom ali aktom.
CILJI PROGRAMA
Poglavitni cilji programa so: spoznati področje upravnega postopka,
pripraviti udeležence na uspešno opravljanje strokovnega izpita iz upravnega
postopka, spoznati osnovna pravna in druga znanja o odločanju v upravnih
zadevah in vodenju upravnega postopka, pojasniti uporabo Zakona o
splošnem upravnem postopku v praksi, na primerih pisnih nalog za izpit
vaditi pripravo tipičnih aktov v upravnem postopku in se s tem pripraviti na
opravljanje izpita iz upravnega postopka, ki je eden izmed najpogostejših
pogojev za zaposlitev v javnem sektorju.
TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA
Program obsega 25 ur organiziranega izobraževanja.
POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA
Pogoj za uspešno dokončanje programa je najmanj 80 % prisotnost v
programu.
ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA
Program bo izpeljan v skupinski obliki. V posamezno skupino je lahko
vključenih največ 40 udeležencev. Izobraževanje bo potekalo v največ 5urnih vsebinskih blokih, 2−3-krat tedensko, po vnaprej določenem načrtu.

