
 

 

 

 

Odprt poziv za mladinske centre  

 

Zadeva: Priprava za opravljanje strokovnega izpita iz Zakona o splošnem upravnem 

postopku (ZUP) 

Vsak izmed vas se je pri svojem delu najverjetneje že srečal z upravnim postopkom. Tudi na Mreži 

MaMa smo se že soočili s tovrstnimi izzivi in s potrebo po poznavanju upravnih postopkov. Ugotovili 

smo, da bi bilo dobro za mladinske centre organizirati predavanje in priprave za opravljanje 

strokovnega izpita iz Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). Idejo in predlog je podprl tudi 

Svet MaMa, vendar smo morali zaradi trenutne situacije v zvezi z epidemijo koronavirusa izvedbo 

opustiti.  

V prihodnje bo zaradi potrebe po vse večjem poznavanju upravnih postopkov in posledično za 

izpolnjevanje razpisnih pogojev pomembno imeti opravljen ZUP. Ker je ključno, da gradimo tudi na 

osebnem in kariernem razvoju ter pridobivamo dodatna znanja in kompetence, smo se na Mreži MaMa 

odločili, da za mladinske centre in njihove zaposlene, ki se ukvarjajo z razpisi in so vsakodnevno vpeti 

v izvajanje različnih projektov ter komunikacijo z upravnimi organi, organiziramo pripravo za 

opravljanje strokovnega izpita iz splošnega upravnega postopka I. in II. stopnje.  

Zakaj? Skoraj ni več področja v poklicnem ali zasebnem življenju, kjer ne bi potrebovali znanja s 

področja upravnega postopka. Vedno več delovnih mest ga zahteva, koristilo pa vam bo tudi, ko bodo 

drugi odločali o vaših pravicah. Najlažje boste to znanje pridobili z udeležbo na seminarju, kjer vam 

bodo predavali visoko strokovno usposobljeni predavatelji z izkušnjami iz prakse. Zakon o splošnem 

upravnem postopku (ZUP) postavlja za vsakega direktorja in vodjo projektov veliko odgovornosti, tako 

za vzpostavitev ustreznih pogojev za izvajanje predpisa kot tudi za izobraževanje vseh zaposlenih. 

Priprava za opravljanje strokovnega izpita bo podkrepljena tako s teorijo kot tudi s prakso, ki jo bo 

predavateljica ilustrativno ponazorila in vas pripravila na uspešno opravljanje tako pisnega kot tudi 

ustnega dela izpita. 

Predavateljica in vodja predavanja: Vodila ga bo mag. Milena Pečovnik, univ. dipl. iur., ki ima več 

kot 37 let delovnih izkušenj, od tega 15 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v državni 

upravi in 10 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v visokem šolstvu. Je stalna izvajalka na 

pripravah za strokovni izpit od leta 2011. Več kot deset let je tudi članica izpitne komisije za strokovni 

izpit iz upravnega postopka in članica izpitne komisije za pravniški državni izpit na Ministrstvu za 

pravosodje. 

Potek predavanja in priprav: Predavanje za pripravo na strokovni izpit I. in II. stopnje z delavnico 

bo potekalo 12 oz. 16 ur v enem izmed mladinskih centrov in sicer, 23. in 24. junija med 8. in 16. 

uro.  

Kaj vključuje: 
- izvajanje seminarja v enem izmed mladinskih centrov od 15-20 udeležencev (v primeru, da 

nas bo 20, bomo posebej za nas imeli razpisan rok za opravljanje izpita v juliju),  
- pripravljeno gradivo za udeležence v .pdf obliki, ki ga prejmete teden dni pred dogovorjenim 

začetkom izvajanja seminarja,  

- potrdila za udeležence.  
 

 
 



 

 

 

 

 
Urnik in program izvedbe prilagamo v priponki.  

 
Cena za predavanje: 166,00 eur (z vključenim DDV)  

 

Prosimo, prijavite se do 12.6.2020, preko spletne prijavnice TUKAJ.  
 

Dejstvo je, da več kot nas bo, bolje bo. Mreža MaMa bo poskrbela, da bo za mladinske centre 
morebiten znesek predavanja še nižji. Vas bomo podprli, saj se zavedamo, da je investicija v dodatno 

znanje največja naložba za prihodnost.  
 

Veselim se sodelovanja in izobraževanja z vami.  

Z lepimi pozdravi,  

Maja Hostnik 

Direktorica Mreža MaMa 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfStUn5NQY5ae4LctZxrkP2xL7PZmB50Ge0tteACsKVPNl6iQ/viewform?fbclid=IwAR3RwmWGJnRMeXvTvn0mBYl-D01jeNhLZ44ejULS2ybg5OCluEBUI6C0mC4

