Brezplačno učenje zaposlenim in brezposelnim od 2018 do 2022 omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

PRIPRAVE NA IZPITE ZA PRIDOBITEV JAVNO VELJAVNE LISTINE
Priprave na izpit iz znanja italijanščine na osnovni ali višji ravni – 30 ur.
Kaj želimo doseči?
 omogočiti vam obnavljanje in
utrjevanje znanja italijanščine na
ravni A2 ali B2, da boste na izpitu
lažje dokazali pričakovano raven
sporazumevalne zmožnosti,
 seznaniti vas z vsebino izpita v
skladu z izpitnim katalogom,
 seznaniti vas s tehnikami reševanja
nalog.

Kaj bomo delali?
- Predstavili vam bomo zgradbo in vsebine
izpita ter tipe nalog pri pisnem in ustnem
delu.
- Seznanili vas bomo z načini preverjanja znanja
in kriteriji za ocenjevanje.
- Razvijali bomo spretnosti bralnega in slušnega
razumevanja in naredili kup vaj s področja
poznavanja jezika.
- Napisali in komentirali bomo vodene in proste
sestavke.
- Vadili bomo predstavitve, igrali vloge, se
pogovarjali na osnovi slikovne ali pisne
iztočnice.
- Dobili boste kup nasvetov, strategij in
napotkov, ki vam bodo olajšali opravljanje
izpita.

Kdo se lahko udeleži priprav?
- Prednost imajo starejši od 45 let, v skupino
lahko sprejmemo do 30% mlajših.
- Na pripravah se ne učimo osnov jezika.
Pričakujemo, da znanje na izbrani ravni že
imate.
- Uspešno zaključen program priprav (vsaj 80%
aktivna udeležba) vam ponuja tudi možnost
brezplačnega enkratnega opravljanja izpita.
- Izpit lahko brezplačno opravljate samo v prvem
razpisanem izpitnem roku po zaključku priprav.
- Izpitni roki so februarja, junija in oktobra.
- Ljudska univerza Koper je pooblaščeni izvajalec
Državnega izpitnega centra za izvajanje
preverjanja znanja.
- Ob zadostnem številu prijavljenih na
posamezno raven boste izpit lahko opravljali v
Kopru.
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Priprave na izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni – 30 ur.
Kaj želimo doseči?
 omogočiti vam obnavljanje in
utrjevanje znanja slovenščine, da
boste na izpitu lažje dokazali znanje
na osnovni ravni,
 seznaniti vas z vsebino izpita v skladu
z izpitnim katalogom,
 seznaniti vas s tehnikami reševanja
nalog.

Kaj bomo delali?
 Predstavili vam bomo zgradbo in vsebine
izpita ter tipe nalog pri pisnem in ustnem
delu.
 Seznanili vas bomo z načini preverjanja
znanja in kriteriji za ocenjevanje.
 Razvijali bomo spretnosti bralnega in
slušnega razumevanja.
 Pisali bomo kratka praktična besedila.
 Vadili bomo predstavitve, igrali vloge,
opisovali slike in se veliko pogovarjali.
 Dobili boste kup nasvetov, strategij in
napotkov, ki vam bodo olajšali opravljanje
izpita.

Kdo se lahko udeleži priprav?
- Prednost imajo starejši od 45 let, v skupino lahko
sprejmemo do 30% mlajših.
- Na pripravah se ne učimo osnov jezika.
Pričakujemo, da znanje slovenščine na osnovni
ravni že imate.
- Uspešno zaključen program priprav (vsaj 80%
aktivna udeležba) vam ponuja tudi možnost
brezplačnega enkratnega opravljanja izpita.
- Izpit lahko brezplačno opravljate samo v prvem
razpisanem izpitnem roku po zaključku priprav.
- Izpitni roki so februarja, maja, septembra in
novembra.
- Ljudska univerza Koper ima pooblastilo Centra za
slovenščino kot drugi/tuji jezik – Izpitnega centra
za izvajanje izpitov iz znanja slovenščine na osnovni
ravni.
- Izpit boste lahko opravljali v Kopru.
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Priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka – 30 ur.
Kaj želimo doseči?
 omogočiti pridobitev ustreznega
znanja s področja Zakona o
splošnem upravnem postopku in
Zakona o upravnem sporu,
 prispevati k uspešnemu opravljanju
strokovnega izpita 1. ali 2. stopnje.
 seznaniti vas z vsebino izpita, tipi
nalog/vprašanj in načinom
preverjanja znanja.

Kaj bomo delali?
- Predstavili vam bomo vsebine obeh zakonov
in strokovnega izpita,
- Spoznali boste temeljna načela upravnega
postopka, pristojnosti za odločanje v
upravnem postopku.
- Pregledali boste prakse pri zastopanju strank
v upravnem postopku ter se seznanili z
jezikom v postopku, občevanjem organov in
strank v upravnem postopku.
- Spoznali boste roke in naroke ter stroške
upravnega postopka.
- Začeli boste upravni postopek in ga vodili do
izdaje odločbe ali sklepa.
- Seznanili se boste z izrednimi pravnimi
sredstvi, izvršbo, upravnim sporom,
izvajanjem zakona ter nadzorom nad
izvajanjem zakona.
- Urili se bomo v reševanju primerov iz prakse
in na konkretnih primerih izdelali in pojasnili
osnutke odločbe in sklepa, ter drugih
upravnih pisanj.
- Seznanili vas bomo s tipi vprašanj/nalog pri
pisnem delu ter zagovoru pri ustnem delu.

Kdo se lahko udeleži priprav?
- Program je namenjen tako starejšim kot
mlajšim od 45 let.
- Uspešno zaključen program priprav (vsaj 80%
aktivna udeležba) vam ponuja tudi možnost
brezplačnega enkratnega opravljanja
strokovnega izpita.
- Brezplačno boste lahko opravljali izpit samo v
prvem za skupino razpisanem roku po zaključku
priprav.
- Izpit opravljate na Upravni akademiji, Tržaška
21, 1000 Ljubljana

