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POTEK USTNEGA DELA IZPITA NA VIŠJI RAVNI 

 

Priprava na ustni izpit (15 minut) 

Kandidat1 v vabilu dobi podatek o uri in kraju ustnega izpita.  

Najprej se na izpit pripravi: od člana komisije dobi navodila in gradivo. Na izbiro dobi dve temi, 
izbere eno temo. Predlagamo, da izbere tisto, ki mu glede na naslov bolj ustreza. Tema je 
predstavljena v gradivu, ki ima obliko grafov, kot kaže primer na naslednji strani. 

Kandidat bo temo in podatke z grafov predstavil izpitni komisiji. Za pripravo svoje govorne 
predstavitve izbrane teme ima na voljo 15 minut, glavne točke si lahko tudi zapiše na list za 
zapiske, ki ga dobi od člana komisije.  

Predstavitev naj bo zaokrožena in ustrezno strukturirana. Ima naj 

• uvod v temo: o čem bo kandidat govoril; 

• osrednji del: v sklenjenem besedilu bo predstavil podatke v gradivu in 
izrazili svoje mnenje o tem (lahko navedete konkreten primer oz. svojo 
izkušnjo); 

• sklep. 

Po pripravi kandidat odide v drug prostor, kjer bo pred izpitno komisijo predstavil svojo temo. 
S sabo vzame le svoj list za zapiske. 

 

Potek izpita pred komisijo (15 minut) 

Uvod Predstavitev. Kandidat se na kratko predstavi in pove nekaj stavkov o sebi. 

1. naloga Pogovor ob sliki.  

Kandidat dobi na izbiro dve ilustraciji, vsaka izpostavlja določen (družbeni) 
problem. Eno ilustracijo izbere in se o njej pogovarja z izpraševalko (na kratko 
opiše sliko, pove npr., kateri problem je prikazan na sliki, o čem ob tem razmišlja 
…).  

Naloga poteka v obliki pogovora.  

2. naloga  Predstavitev teme.  

a) Kandidat predstavi temo, na katero se je pripravil. Predstavitev mora biti 
oblikovana v zaokroženo celoto (gl. zgoraj). Gradivo, ob katerem se je pripravil, 
dobi pri izpitni komisiji. 

Kandidat govori samostojno.  

 b) Kandidat odgovori na izpraševalčeva vprašanja, povezana z izbrano temo. 

 
 
Ocenjevane kategorije: vsebinska ustreznost (izvedba naloge), jasnost predstavljanja 
podatkov, argumentacija, besedišče, jezikovna pravilnost, interakcija in izgovor. 

 
1 Zaradi praktičnih razlogov za oba spola uporabljamo moško obliko. 



Kultura v Sloveniji

Izpit iz znanja slovenščine na višji ravni

Vzorec



Kultura v Sloveniji 2017

• Knjižnice v Sloveniji:
• 468.000 članov

• Vsak član 21 obiskov na leto

• 22.025 kulturnih prireditev:
• 4,3 milijona obiskovalcev

• Povprečna cena vstopnice: 8,5 EUR

• 22 % brezplačnih

Vir: https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/10178/STATOPIS_2018.pdf, http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Fotogalerija/2017/8-
avgust/Analiza.pdf



Obisk kulturnih dogodkov in ustanov

Podatki se nanašajo na leto 2017.



Kulturne prireditve v Sloveniji

Podatki se nanašajo na leto 2017.



Zakaj ljudje ne hodijo na kulturne prireditve?
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Cene vstopnic za kulturne prireditve

Za 
gledališče

Za 
muzej

Za 
opero

Za 
kino

Koliko menijo, da stane 
vstopnica.

16 € 10 € 23 € 8 €

Koliko bi morala stati, da bi se 
dogodkov več udeleževali.

9 € 6 € 12 € 5 €

Povprečna cena vstopnic 
leta 2015.

7,8 € 2,5 € 18,5 € 3,7 €

Rezultati ankete raziskave iz leta 2017 o odnosu do kulture med prebivalci Slovenije.



Pomen (pozitivni učinki) kulture za posameznika:

- sprostitev,

- novo znanje, 

- spodbujanje kritičnega mišljenja,

- socialni vidik,

- ...?

Predlagajte ukrepe, ki bi ljudi spodbudili k obisku 
kulturnih prireditev.


