
 
 

 

KREPITEV TEMELJNIH IN  
POKLICNIH KOMPETENC V 

SAVINJSKI REGIJI 

 

 

 

 

 

 

 

PRIPRAVE NA IZPIT IZ SLOVENŠČINE NA OSNOVNI RAVNI  

 

 

Cilji programa: 
 

Udeleženec v programu:  

 spozna strukturo izpita iz slovenščine na osnovni ravni (pisni, ustni del) in se seznani s 

pogoji za uspešno opravljen izpit, 

 spozna vzorčne primere izpitnih pol, tipe nalog in reši polo, 

 spozna ustni del izpita, 

 spozna sporazumevanje v slovenskem jeziku, 

 spozna praktične nasvete, kako učinkovito organizirati čas, odmerjen za izpit, 

 se spozna s pravilnikom in izpitnim redom. 

V programu Priprav na izpit iz slovenščine na osnovni ravni bomo udeležence seznanili s 

potekom izpita slovenščine na osnovni ravni ter v sklopu razpisanih ur izvedli testiranja, vaje 

(pisne, ustne), ki so potrebne, da je kandidat pripravljen na izpit. 

 

      

Vsebine v okviru programa: 

 

Program zajema širša tematska področja, in sicer tako pri pisnem, ustnem in slušnem delu 

naslednje teme:  

 Jaz in drugi, 

 Dom in zunaj doma, 

 Preživljanje časa, 

 Osebna identiteta in osebna razmerja, 

 Kultura in družba, 

 Zabava in prosti čas, 
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 Vreme in čas, 

 Zdravje, 

 Promet, 

 Nakupovanje in storitve. 

 

S področja slovnice, pravopisa in pravorečja so na praktičnih primerih ob pisanju besedil 

zajeta naslednja področja:  nekatera pravila rabe velike začetnice in ločil, ujemanje 

pridevnika s samostalnikom, skloni in njihova raba, pogostejši predlogi in nihova raba, 

izražanje svojine in dvojine, nedoločniška oblika glagola, glagolski časi (sedanjik, prihodnjik, 

preteklik), glavni in vrstilni števniki, naklonski izrazi, fraze, uporaba velelnika, vikanje.  

 

Udeleženec bo znal vzpostaviti in ohraniti stike v pogovoru, usvojil bo temeljna načela 

dialoškega sporazumevanja, sodeloval bo v krajših, vsakdanjih, predvidljivih pogovorih, znal 

se bo smiselno odzvati na govorjenje drugega, bo v vlogi odzivnega sogovorca, ki tvori 

ustrezne, smiselne in razumljive replike. Udeleženec bo bral besedila, ob poslušanjiu besedil 

bo zmožen odgovoriti na kratka vprašanja o vsebini poslušanega, iz vsebine bo znal izluščiti 

bistvene podatke, znal bo tvoriti krajše neumetnostno besedilo (tvori krajša, preprosta, 

ustrezna, razumljiva, pravilna in zaokrožena neumetnostna besedila). 

 

 

Trajanje programa: 30 pedagoških ur 

 

 

Ciljna skupina: 

Ciljna skupina izobraževalnega programa so odrasli, manj usposobljeni, nižje izobraženi 

(vključno z ISCED 3 - nižje in srednje poklicno izobraževanje). Prednost pri vpisu bodo imeli 

starejši od 45 let.  

 

 

Uspešen zaključek programa: 

Izobraževalni program je uspešno končan, če je udeleženec prisoten najmanj 80 odstotkov 

ur.  

Pomembno je, da udeleženec aktivno sodeluje, se vključuje v izvajanje skupinskih aktivnosti 

ter sodeluje po navodilih izvajalcev.  

Po uspešno zaključenem programu prejmejo udeleženci potrdilo o usposabljanju s popisom 

kompetenc.      
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Pridobljene kompetence: 

 

Udeleženci bodo okrepili sporazumevanje v slovenskem jeziku, in sicer na področju:  

- govornega sporazumevanja, 

- slušnega sporazumevanja, 

- pisnega sporazumevanja.  

 

Udeleženci bodo okrepili medkulturne kompetence ter kompetenco učenje učenja.    

 

Program je naravnan praktično, in sicer se udeleženec programa v veliki meri samostojno 

sporazumeva v različnih sporazumevalnih položajih ob vsakdanjih temah, razume bistvene 

informacije v krajših, enostavnih zapisanih in govorjenih besedilih, zna ob navodilih napisati 

krajše besedilo, ki ga uporablja v vsakdanji rabi.  

 

 

 

Žalec, december 2019 

 

 

 


