
  

 
 

 

 

 

 

 

 Številka:722-2/2021-1   

Datum: 12. 10. 2021 

ENODNEVNA DELAVNICA ZA PRIPRAVO NA  

DRŽAVNI STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA 

 

Center za razvoj pedagoške odličnosti (CRPO) vabi študente, ki so v letu 2021/2022 

vpisani v 1. in 2. let. magistrskih programov oziroma absolvente, izjemoma tudi vpisane v 

3. letnik, a le z opravljenim izpitom iz predmetov OUP ali UPUS, k prijavi na brezplačno 

delavnico za pripravo na državni strokovni izpit iz upravnega postopka, ki bo potekala na 

Fakulteti za upravo  

v sredo, 3. 11. 2021. 

 

 Namen: delavnica je namenjena specializirano študentom Fakultete za upravo za 

pripravo na državni strokovni izpit iz upravnega postopka. Oprava izpita je pogoj za 

vodenje upravnih postopkov v praksi in je zahtevana v večini razpisov za delovna mesta 

v javni upravi ter v nekaterih razpisih tudi v zasebnem sektorju. Zato je praktično znanje 

vodenja upravnega postopka in uspešna oprava izpita ključna kompetenca diplomantov, 

ki si želijo zaposliti pri državnih organih, organih lokalnih skupnosti, nosilcih javnih 

pooblastil ali izvajalcih javnih služb in drugod. Delavnica bo praktično usmerjena s 

poudarkom na temah, ki so običajne na državnem izpitu in v večji meri poteka neenako 

teoretičnim izpitom na FU, saj državni izpit in posledično delavnica vsebujeta zlasti 

pripravo posamičnih upravnih aktov. Na delavnici bo pozornost namenjena posebni 

metodologiji, ki je značilna za pisni del tega izpita, tj. zlasti pisanju sklepov po ZUP. 

 Fakulteta želi z organizacijo delavnice študentom omogočiti možnost pridobivanja 

praktičnih kompetenc in s tem omogočiti večjo zaposljivost. Glede na to, da je število mest 

omejeno, naj se prijavijo le resni kandidati! Kolikor bi se naknadno izkazalo, da se 

delavnice ne morete udeležiti, javite, da se omogoči delo drugim. 

 Izvajalka: prof. dr. Polonca Kovač 

 Lokacija:  Fakulteta za upravo, predavalnica P8 

 Urnik – udeležba je potrebna v celotnem razponu. 

9.00 – 10.45 

          10.45 – 11.00 odmor s kavo 

          11.00 – 12.30 

          12.30 – 13.15 odmor za kosilo  

          13.15 – 14.30 

          14.30 – 14.45 odmor s kavo 

          14.45 – 16.00 zaključek 
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 Vsebina in metode dela delavnice: 

- Informacije o pomenu in teku strokovnega izpita po 31. členu ZUP.  

- Pregled poudarkov in tipičnih ustnih izpitnih vprašanj. 

- Priprava primerov pogostih pisnih aktov (dopisi, sklepi, odločbe) v določenih procesnih 
situacijah, gl. uredbo o vsebini in načinu opravljanja izpita, dostopno na 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6273 

- Udeleženci bodo prejeli gradivo, tj. osnovne predstavitve z nalogami v obliki Power Point 
prezentacije in kopije izdelkov z delavnice. 

 Predpriprava:  

- Vsak udeleženec naj s seboj prinese svoj tiskan izvod ZUP, ki je dostopen na 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1603. 

- Od udeležencev delavnice se pričakuje, da obvladajo osnovno teorijo in pred delavnico 
preštudirajo teoretična vprašanja po učbeniku Jerovšek T. & Kovač P., Upravni postopek 
in upravni spor, Fakulteta za upravo (2016, ponatis 2017, 2019, 2020).  

 Prijave na delavnico: 

- Prijave na delavnico sprejemamo na crpo@fu.uni-lj.si do 26. 10. 2021.  

- Število mest je omejeno na 16 študentov.  

- V primeru večjega povpraševanja bodo imeli prednost tisti, ki so prej oddali prijavo. Ob 

prijavi na delavnico navedite: ime in priimek, vpisno številko, program in letnik študija. 

- Prijavljeni bodo o izboru obveščeni do 27. 10. 2021.  

- Študenti bodo prejeli potrdilo o udeležbi na delavnici. 

- Udeležba šteje kot kompetenčni dogodek za prakso. 

- Kontakt za več informacij o vsebini: doc. dr. Tina Sever, tina.sever@fu.uni-lj.si; in o 

organizaciji: crpo@fu.uni-lj.si. 

 Informacije o prijavi na strokovni izpit in izvedbi izpita: 

- Prijava na izpit in oprava izpita je možna le prek Upravne akademije MJU. 

- Za prijavo na izpit in plačilo izpita mora poskrbeti vsak študent sam. 

- Cena izpita brez DDV je 117 EUR. 

- Na izpit se je treba prijaviti 35 dni pred predvidenim datumom izpita; prijave zbirajo 

do zasedenosti termina. Upravna akademija organizira izpite praviloma vsak mesec, po 

delavnici je priporočljiva prijava zlasti na oktobrske in novembrske roke.  

- Za prijavo na ta izpit oz. njegovo opravo in priznanje diploma ni potrebna, prijaviti pa se 

kaže na izpit za 2. stopnjo (ne le 1. stopnje).  

- Več na spletnih straneh Upravne akademije, tam tudi prijavnica: 

https://ua.gov.si/aktivnosti/detajli/?ID=707ec0ae-50e8-4b21-f207-

08d709e2863a&Tag=458 . 

 

 Delavnica bo izvedena le ob pogojih izvedbe v živo ter skladno z aktualnimi 
epidemiološkimi razmerami.  
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