
Prijave in vplačila 
Ob prijavi kandidat/ka poravna stroške izpita,  
ki vključujejo opravljanje izpita, informativno  
gradivo, vzorčni test, spričevalo/poročilo o izpitu.

↘  plačilo ob prijavi 105,00 € z 22% DDV ali 

↘  napotilo ZRSZ (izda svetovalec/ka ZRSZ)
Šmartinska cesta 134a, 

1. nadstropje.

Do kdaj se morate prijaviti?
Prijava na izpit je od  do .

V primeru zasedenosti vseh razpisanih mest pred 
navedenim datumom, bo informacija objavljena na 
spletni strani zavoda in prijave ne bodo več možne.

↘ Izpitni rok

iz znanja 
 
  
kot drugi in tuji jezik

Vabilo  
na izpit

slovenščine

↘ Vstopna raven

 
 
  

Univerza v Ljubljani
IC Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik
Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 241 86 47
izpitni.center@ff.uni-lj.si www.centerslo.net

Javni zavod Cene Štupar  
– Center za izobraževanje Ljubljana
Šmartinska cesta 134a, SI-1000 Ljubljana

Zunanji izvajalec:

Vodja programa:
Alida Zagorc Šuligoj, prof.
alida.suligoj@cene-stupar.si

POZOR! Za izpit potrebujete:
↘ svoj veljaven osebni dokument, 
↘ ustrezno pisalo (ne navadni svinčnik).
↘ na izpit morate priti točno!

Zadnji rok prijave:  
,  

do 12.00.

+386 (0)

+386 (0)

Izpit sofinancira:  
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 



↙ Kdaj?  
↙ Kje?

↙ Kdaj?  
↙ Kje?

Pravice kandidata
↘  Za vpogled v izpitno dokumentacijo se dogovorite  

preko e-pošte izpitni.center@ff.uni-lj.si ali pokličite 

↘  Pritožbo vložite v 8 dneh od opravljanja izpita zoper izpitni postopek  
ali zoper rezultat na izpitu v 8 dneh od prejema rezultata na naslov: 
Izpitni center Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik 
Pritožna komisija Izpitnega centra
Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana. 

Ustni del izpita 

bo v        četrtek,       petek in       soboto,  ob , 

na Šmartinski cesti 134a v Ljubljani.
Kandidat prejme točno uro ustnega izpita ob prijavi na izpit.  
Izpit traja največ 15 min (+ 15 min priprave).  
Razpored udeležencev po urah se nahaja v referatu.

Pisni del izpita 
bo v soboto,  ob ,      
na       Šmartinski cesti 134a in  
na        v Ljubljani. 
Razpored udeležencev po učilnicah za pisni del izpita bo objavljen na 
dan izpita na oglasni deski. Pisni del se zaključi najkasneje ob 13.00.

Do kdaj se lahko odjavite?
Od izpita se lahko odjavite najkasneje  
2 dni pred izpitnim rokom – odjavite se  
lahko osebno, po telefonu ali po e-pošti na

↘  ali  
↘  
↘  V tem primeru se prijava prenese na naslednji izpitni rok  

v obdobju 12-mesecev pri istem izvajalcu.
↘  V nasprotnem primeru povrnemo 85% vplačanega zneska na vaš transakcijski račun.

Če se izpita ne udeležite, ne da bi se pravočasno odjavili, morate pri ponovni 
prijavi poravnati strošek celotnega izpita.

Kdaj in kje?  
Pridem ob 9.30, na  
oglasni deski poiščem kodo  
in številko učilnice. 

1x

Kako je sestavljen izpit?
Sestavljen je iz štirih enakovrednih delov: trije so pisni, eden pa ustni. 

Ustni del izpita
↘  Kdo ste? 
↘  Slika – opis.
↘  Slika – kaj rečete?

Pisni del izpita
↘ Branje 
↘ Poslušanje 
↘ Branje in pisanje3x

+386 (0)

+386 (0)

Kako se lahko pripravite na izpit?
Priporočamo, da pred izpitom rešite vzorčni test osnovne ravni, na spletni strani
www.cene-stupar.si/sl/jezikovna-sola/tecaj-slovenscine/izpit-slo-na-
vstopni-ravni

Želite 
izvedeti več

o poteku izpita 
in strategijah 

reševanja 
nalog?

Rezultati izpita?
Prejmete jih na Cenetu Štuparju – CILJ, najkasneje 30 dni od izpitnega roka. 
Datum seznanitve z rezultati prejmete po SMS sporočilu.

!  Za uspešno opravljen izpit / pozitivno oceno mora kandidat pri vsakem 
 delu doseči najmanj 60 % točk.  
Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/a oz. ni opravil/a.

Izpit se izvaja v skladu z javno veljavnim programom Slovenščina kot drugi in tuji jezik.

↘  Posvetujte se s 
svetovalcem, ki vas 
pričakuje v času uradnih 
ur v svetovalnem središču 
Osrednjeslovenske regije. 

↘  Ob prijavi na izpit, se lahko 
prijavite na priprave.

+386 (0)1 241 86 47

Zadnji rok odjave:  
,  

do 12.00.
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