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Izpit iz znanja slovenščine 
na višji ravni  
 
 
 

Govorjenje 
 
Priprava: 15 minut 
 
Govorjenje: do 15 minut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podatki o kandidatki/kandidatu  

Ime in priimek:  

Podpis:  

 
 
Ocena  

Skupno število točk: / 15 % 



 
Višja raven
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Izpit iz znanja slovenščine na višji ravni 

Govorjenje 
 

Navodila kandidatki/kandidatu 
 

Potek ustnega dela izpita 

 Kratka predstavitev kandidatke/kandidata:  
1–2 minuti. 

 
 Pogovor ob sliki:  

3–4 minute.  

Izbrali boste sliko, jo samostojno opisali in se ob njej pogovarjali z 
izpraševalko/izpraševalcem. 

 
 Predstavitev teme:  

7–8 minut. 

a) Izbrali ste temo, ki jo boste pred izpitno komisijo na kratko 
predstavili v skladu z navodili v gradivu (3–4 minute).  

b) Po predstavitvi boste odgovorili na vprašanja izpraševalke/ 
izpraševalca.  

Čas za pripravo: 15 minut. 

 
 

Skupaj govorjenje: do 15 minut. 

 
Ocenjuje se:  

- vsebinska ustreznost oz. izvedba naloge,  
- argumentacija,  
- besedišče,  
- jezikovna pravilnost,  
- interakcija in  
- izgovor.  



Prevoz na delo 
v Sloveniji

Izpit iz znanja slovenščine na višji ravni
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Navodila

• Predstavite prevoz na delo v Sloveniji:
• naredite kratek uvod,
• v povezanem besedilu odgovorite na vprašanja 

ob grafih,
• v zaključku predlagajte ukrepe.

• Govorite od 3 do 4 minute.
• Pomagajte si s svojimi zapiski, ampak ne berite.

Prirejeno po: https://svetkapitala.delo.si/mobilnost/petina-zaposlenih-vsaj-40-kilometrov-do-sluzbe-195117 in
https://pressnews.si/novice/od-16-do-22-septembra-bo-potekal-20-evropski-teden-mobilnosti



Kako daleč imajo prebivalci Slovenije od doma do službe? 
Komentirajte.

do 2 km; 
10%

od 2 do 5 km; 
15%

od 5 do 10 km; 
15%

več kot 10 km; 
60%



Kako običajno prihajajo na delovno mesto? 
Povežite s prejšnjim grafom.
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Kako pogosto se vozijo kot sopotniki?
Komentirajte vzroke.

nikoli se ne vozim 
kot sopotnik;

82 %

vozim se 
kot sopotnik; 

18 %



Zakaj za pot v službo ne uporabljajo javnega prevoza?
Izpostavite dva podatka.



Zaključek

Komentirajte posledice uporabe avtomobilov: 
za okolje, kakovost življenja …

Predlagajte ukrepe za manj uporabe avtomobilov.


