PRAVILA O IZPITIH IZ TUJIH JEZIKOV ZA KANDIDATE

PRIJAVA K IZPITU
Kandidat, ki želi opravljati izpit, se nanj prijavi do roka, ki ga določi Državni izpitni center, v izobraževalni
organizaciji, ki izvaja izpite. Ob prijavi kandidat vplača ceno izpita. Kopijo plačane položnice predloži skupaj z
izpolnjeno prijavnico v izobraževalni organizaciji.
Če se v enem izpitnem roku na izpit v izobraževalni organizacij prijavi premalo kandidatov, Ric kandidate lahko
prerazporedi na opravljanje izpita v drugo izobraževalno organizacijo.
Najkasneje 5 dni pred rokom se kandidati lahko izredno naknadno prijavijo, če je na izobraževalni organizaciji,
glede na kapacitete, še mogoče opravljati izpit. Število izrednih prijav je omejeno, cena izpita pa je 30 % višja.
Če se kandidat ne udeleži ali prekine opravljanje izpita, se mu vplačani znesek ne povrne, razen v upravičenih
primerih (bolezen oz. zdravljenje, izredne okoliščine). O upravičenosti razlogov za povrnitev vplačanega zneska, od
katerega se odštejejo stroški v višini 30 % celotne cene izpita, na podlagi dokazil odloča Državni izpitni center. Rok
za predložitev dokazil je osem dni po izvajanju pisnega izpita.
PRILAGODITVE IZPITA
Kandidati, ki so slepi, slabovidni, gluhi, naglušni, gibalno ovirani, z govornimi motnjami ali dolgotrajno bolni,
lahko pristopijo k prilagojenemu izpitu, tako da lahko izkažejo raven svojega znanja. Kandidati, ki imajo pravico do
opravljanja prilagojenega izpita, ob prijavi to dokažejo z dokazilom oziroma mnenjem ustrezne specialistične
ustanove o stopnji okvare oziroma o stopnji sposobnosti. Dokazilo se pošlje na Državni izpitni center obenem s
prijavo.
IZPITNI RED
Z izpitnim redom se zagotavljajo enaki postopki in pogoji za kandidate in izvajalce zunanjega preverjanja znanja
tujih jezikov za odrasle.
PISNI IZPIT
Pisni izpit iz posameznega jezika opravljajo vsi kandidati v Republiki Slovenji v enem izpitnem roku istega dne ob
določeni uri, v izbranih izobraževalnih organizacijah, ki izvajajo izpite. Začetek izpita pomeni čas, ko kandidati
začnejo reševati izpitne pole. Rok za pisni izpit določi Državni izpitni center.
Kandidati se zberejo v prostoru za opravljanje pisnega izpita najmanj 10 minut pred začetkom izpita. Kandidat lahko
zamudi začetek pisnega izpita največ 30 minut, vendar nima pravice do podaljšanja. Nadaljnjih delov izpita ne sme
zamuditi. Med izvajanjem slušnega razumevanja ni vstopa v izpitni prostor.
Zaradi identifikacije mora imeti kandidat na izpitu osebni dokument s fotografijo, ki ga pred začetkom izpita položi
na rob mize. V primeru, da dokumenta nima, zabeleži nazorni učitelj primer v zapisnik, identifikacija pa se mora
opraviti naknadno.
Kandidati morajo upoštevati navodila nadzornega učitelja, naloge morajo reševati samostojno, med seboj se ne
smejo pogovarjati in motiti poteka izpita. Vsako odstopanje od navedenega je za kandidata kršitev izpitnega reda.
Med izpitom nadzorni učitelj ne daje nobenih pojasnil. Če kandidati v nalogi nečesa ne razumejo, ali menijo, da je v
nalogi napaka, morajo reševati izpitno polo naprej. V primeru, da je bila v nalogi napaka, se naloga pri ocenjevanju
ne bo upoštevala. Kandidata, ki ne upošteva navodil, nadzorni učitelj opomni. Če se kršitev ponovi, mu nadzorni
učitelj vzame nalogo in ga odstrani iz prostora. Med pisnim izpitom lahko z dovoljenjem nadzornega učitelja zapusti
prostor le po en kandidat. Odsotnost, ki traja največ 5 minut, dovoli nadzorni učitelj; daljšo odsotnost lahko dovoli
nadzorni učitelj le v izjemnih primerih. Kandidat, ki je izpit začel, mora izpitno gradivo tudi oddati. Kandidat lahko
odda svoj izdelek pred iztekom časa, določenega za izpit, in zapusti prostor

USTNI IZPIT
Datum opravljanja ustnega izpita določi izobraževalna organizacija. Kandidat vstopi v izpitni prostor na poziv.
Kandidat ima pravico do 15-minutne priprave na ustni izpit. Za pripravo na odgovor lahko kandidat uporablja
konceptni list in ga mora po izpitu oddati komisiji, ki ga uniči. Ustni izpit traja do 20 minut. Kandidat odgovarja na
vprašanja z izpitnega listka, ki ga sam izbere in ga ni mogoče zamenjati. Na vsakem listku so tri vprašanja.
OBVESTILO O USPEHU IN RAZDELITEV LISTIN
Kandidat, ki je uspešno opravil izpit, dobi javno veljavno listino. Državni izpitni center listine kandidatov pošlje na
izobraževalne organizacije, kjer so kandidati opravljali izpit. Razglasitev rezultatov izvedejo izobraževalne
organizacije. Kandidati s podpisom potrdijo prejem listine. Listina ima prilogo, s katero kandidata seznanimo tudi s
točkovno oceno pri posameznih delih izpita.
Če so iz kakršnih koli razlogov potrebni popravki listine, kandidat napako pisno s priporočeno pošto sporoči
Državnemu izpitnemu centru, obenem vrne tudi listino. Državni izpitni center izda novo listino.
Če kandidat listino izgubi, jo prekliče v Uradnem listu RS. Prošnji za izdajo dvojnika, ki jo naslovi na Državni
izpitni center, priloži potrdilo o preklicu.
VARSTVO PRAVIC KANDIDATOV
Če so bile pri opravljanju izpita kršena pravila, je dovoljena pritožba, ki jo rešujejo izobraževalne organizacije.
Pritožbo lahko kandidat vloži v 24 urah po opravljanju posameznega izpita. Izobraževalna organizacija odloči o
pritožbi v dveh dneh.
Kandidat lahko v treh dneh po razglasitvi rezultatov zahteva, da mu izobraževalna organizacija, na kateri je opravljal
izpit, omogoči vpogled v izpitno dokumentacijo (izpitno polo in ocenjevalni obrazec).
Kandidat lahko v treh dneh po opravljenem vpogledu, proti plačilu stroškov izobraževalni organizaciji, zahteva
pisno obrazložitev dodeljene ocene za pisni del izpita. Višino stroškov z odredbo določi direktor Državnega
izpitnega centra. Pisno obrazložitev dodeljene ocene na podlagi navodil za ocenjevanje pripravi izobraževalna
organizacija najkasneje v 7. dneh od prejema zahteve.
Kandidat ima pravico, proti plačilu stroškov, vložiti pritožbo zoper izpitno oceno pisnega dela izpita v 3 dneh po
prejemu pisne obrazložitve ocene izobraževalne organizacije na Državni izpitni center. Višino stroškov določi z
odredbo direktor Državnega izpitnega centra. Državni izpitni center odloči o pritožbi na podlagi mnenja izvedenca,
ki ga imenuje direktor Državnega izpitnega centra, najpozneje v dveh mesecih od dneva, ko je bila pritožba vročena.
Če je bila pritožba utemeljena, se ocena popravi. Odločitev Državnega izpitnega centra je dokončna. V primeru da je
bila pritožba utemeljena in se ocena popravi, se kandidatu vrnejo stroški, ki jih je plačal Državnemu izpitnemu
centru ob vložitvi pritožbe na oceno.
Računske in druge očitne pomote pri ocenjevanju pisnega izpita popravi Državni izpitni center na predlog
izobraževalne organizacije.
Ljubljana, dne 24. 9. 2007

