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VABILO 
 
 

Številka: 604-24/2022 

Datum: 13. 5. 2022 

 
 

Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar 

 

OSVEŽITE ZNANJE S PODROČJA ZAKONA O UPRAVNEM 

POSTOPKU 

Četrtek, 2. 6. 2022, od 9.00 do 12:30 
 

 

Ali dovolj poznamo določila Zakona o upravnem postopku? Vedno je kakšno, ki povzroči 

zagato, zato je treba znanje tudi s tega področja nenehno obnavljati in osveževati. 

 

Namen seminarja ni pregled zakona od člena do člena, temveč pogled na upravni 

postopek iz povsem praktičnega vidika, iz vidika vsakodnevnega dela. Na seminarju boste 

slušatelji obnovili postopek od prejema vloge pa do izdaje odločbe in dobili odgovore na 

vsa zastavljena vprašanja. Namreč cilj seminarja je uspešna uporaba določil ZUP pri delu in 

njegovo razumevanje. Teoretičnega znanja zaposlenim na občinskih upravah nedvomno ne 

manjka, pa vendar se v praksi pojavijo zagate in zato boste slušatelji svoje teoretično 

znanje obnovili in ga prenesli v prakso in se izognili morebitnim napakam ali pa zgolj 

odpravili dileme. 

 

V tem času bi poseben poudarek namenili: 

- upravna zadeva (da ali ne), 

- raba/uporaba/razlaga predpisov v smislu temeljnih načel ZUP, 

- temeljne pravice strank v postopku, 

- obseg pooblastil in odgovornost uradne osebe, ki vodi postopek, 

- vloge (po e-pošti, elektronske vloge, podpis) 

- prihajajoče spremembe ZUP glede vročanja 

- procesni in materialni roki, posledice zamude 

- izvajanje dokaznega postopka 

- odločbe, sklepi, mnenja, soglasja, 

- delo s pritožbo 
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PREDAVA:  

Katja Stražiščar, predavateljica in članica komisije za strokovni izpit iz upravnega postopka 

pri Ministrstvu za javno upravo  

 

Ciljna skupina seminarja so vse uradne osebe, ki v upravnih zadevah vodijo postopek do 

izdaje odločbe ali so pooblaščeni za odločanje v upravnem postopku in vsem zaposlenim, 

ki pri svojem delu uporabljajo določila Zakona o splošnem upravnem postopku. 

 

Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš spletni naslov, saj boste 

nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja.  

 

 

Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem pripomogli 

k še kvalitetnejši izvedbi seminarja. 

 

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. 

 

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si, ali 

se prijavite preko spletnega obrazca TUKAJ. 

 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Združenje občin Slovenije 

mailto:info@zdruzenjeobcin.si
https://forms.gle/CHjHa5xDpZgi4vfLA

