Izpit iz slovenščine za tujce
Na Dolenjski list se je bralec obrnil z vprašanjem o izpitu iz slovenščine za tujce na osnovni
ravni. Zanima ga cena, kje se lahko prijavi in kdaj so izpitni roki. Opravljen izpit potrebuje za
pridobitev slovenskega državljanstva.
Izpiti iz slovenščine se lahko opravlja na treh ravneh, in sicer na osnovni, srednji in visoki
ravni. Izvajajo se na Izpitnem centru Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik Filozofske
fakultete v Ljubljani. Izpit na osnovni ravni je mogoče opravljati tudi na katerikoli od 17
pooblaščenih ustanov po vsej Sloveniji. Nam najbližje ustanove so Ljudska univerza Krško,
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Ljudska univerza Kočevje in v Ljubljani Center
za slovenščino.
Roki izpitov so razpisani za celo leto vnaprej (objavijo se v decembru za naslednje leto). Na
osnovni ravni je pet izpitnih rokov na leto, izvajajo pa se približno enkrat na dva meseca. Na
izpit se morate prijaviti 10 dni pred razpisanim rokom, in sicer na ustanovi, kjer želite
opravljati izpit. Prijavnico lahko dobite na izbrani ustanovi ali na spletnih straneh Centra za
slovenščino kot drugi/tuji jezik. Cena izpita na osnovi ravni je na vseh ustanovah enaka.
Za pripravo na izpit obstajajo različne možnosti. Lahko se udeležite tečaja slovenščine za
tujce, lahko se učite z učiteljem ali samostojno ob vzorčnih testih in ustreznem gradivu.
Program Slovenščina za tujce (tečaj), na katerem temeljijo izpiti, predvideva za osnovno
raven približno 250 ur učenja, če ste v učenju slovenščine začetnik. Pomembno je, da se pred
izpitom poleg obiskovanja tečaja ali samostojnega učenja čim več pogovarjate v slovenščini,
berete slovenske časopise in poslušate radio in gledate TV, kjer predvajajo oddaje v
slovenščini. Vse to vam bo gotovo olajšalo opravljanje izpita.
Svetovalke v Svetovalnem središču Novo mesto vam nudimo informacije o tečajih, pripravah
in izpitnih rokih. V kolikor se ne boste udeležili organizirane priprave na izpit, vam lahko
pomagamo tudi pri samostojnem učenju slovenščine. Najdete nas v prostorih RIC-a, na
Ljubljanski 28 v Novem mestu ali pokličete na tel. št. 07/393-45-52. V okviru Centra
vseživljenjskega učenja Dolenjska, ki se financira iz Evropskega socialnega sklada, nas dobite
tudi v Knjižnici Pavla Golie Trebnje, Ljudski univerzi Kočevje, Ljudski knjižnici Metlika in
Občini Žužemberk.

»Operacijo delo financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za
šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.«

