Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni
Doba je pooblaščeni izpitni center Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik za izvajanje
izpita iz slovenščine kot drugega in tujega jezika. Izpit iz znanja slovenščine kot drugega
in tujega jezika je namenjen tistim, ki potrebujete javno veljavno listino o znanju
slovenščine za opravljanje svojega poklica, tistim, ki se želite vpisati na katero od visokih
šol ali univerz v Sloveniji ali pridobiti slovensko državljanstvo.
Uspešno opravljen izpit iz znanja slovenščine pomeni, da obvladate osnove slovenskega
jezika, ki vam omogočajo, da:





se sporazumevate v predvidljivih govornih položajih ob vsakdanjih temah,
razumete bistvene informacije v krajših, manj zahtevnih avtentičnih zapisanih in
govorjenih besedilih,
ob navodilih napišete krajše besedilo,
je vaše govorno in pisno izražanje sicer preprosto, vendar dovolj ustrezno in
pravilno, tako da sporazumevanje večinoma ni moteno.

Izpitni roki
Izpiti potekajo štirikrat letno, predvidoma marca, junija, septembra in novembra. Razpiše
jih Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, lahko pa jih opravljate na Dobi. Rok prijave
je najkasneje 10 dni pred izpitnim rokom.
Kako uredite prijavo na izpit?
Izpolnite in podpišete prijavnico, ki jo najkasneje 10 dni pred izpitnim rokom pošljete
ali v času uradnih ur osebno izročite na Dobi. Znesek izpita nakažete na BKS Bank SI56
3500 1000 0572 212, sklic naj bo datum izpita, npr. 18032017. Prijavnici priložite
fotokopijo plačila.
Cena izpita znaša 128,10 EUR.
Kandidati, ki so po Uredbi o integraciji tujcev upravičeni do brezplačnega prvega
preizkusa znanja slovenskega jezika kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni,
morajo ob prijavi predložiti potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus
znanja.
Priporočamo, da si pred izpitom ogledate vzorčne teste.

POMEMBNE INFORMACIJE
Odjava od izpita
Če na izpit ne boste pristopili, se morate pravočasno odjaviti. Rok za odjavo je dva dni
pred izvedbo izpita. V primeru pravočasne odjave imate pravico do vračila 85 % vplačanih
stroškov ali do prenosa prijave na naslednji izpitni rok. Če se ne odjavite in ne pristopite
na izpit, nimate pravice do vračila denarja.

Izpitni red
Na izpit pridite točno. Kandidat, ki na pisni del izpita zamudi, k izpitu ne more pristopiti.
Prosimo vas, da se na spletni strani Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik seznanite z
izpitnim redom (http://centerslo.si/izpiti/izpitni-red).
Rezultati izpita
Rezultati izpita bodo znani v 30 dneh od izvedenega izpita.
O rezultatih izpita boste obveščeni.
Vse spremembe v zvezi s svojimi osebnimi podatki (sprememba imena, naslova)
pravočasno sporočite.
Pravice kandidatov
Po izvedenem izpitu si svojo izpitno dokumentacijo lahko ogledate na Izpitnem centru v
Ljubljani. Za vpogled se dogovorite po e-pošti: izpitni.center@ff.uni-lj.si ali po telefonu št.:
01 241 86 47.
Pritožbo zoper izpitni postopek lahko vložite v 8 dneh od opravljanja izpita, pritožbo zoper
rezultat na izpitu pa v 8 dneh od prejema obvestila o rezultatu. Pritožbo naslovite na
Pritožno komisijo Izpitnega centra (Izpitni center, Center za slovenščino kot drugi in tuji
jezik, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana).
Prosimo, na izpit prinesite kemični svinčnik.
Uporaba različnih pripomočkov na izpitu ni dovoljena.

