
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt: CENTER ZA PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZASAVJE 2018–2022 
 

Program: Priprave na izpit iz nemškega jezika 
Ime programa: Priprave na izpit iz nemškega jezika 
 
Trajanje programa: 30 ur, obvezna 80-odstotna prisotnost 
 
Ciljna skupina: so odrasli (zaposleni in brezposelni), ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (vključno 

z ISCED 3 – nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki 

imajo status upokojenca, dijaka ali študenta. 

Cilji programa: V programu priprav ciljno razvijamo vse štiri sporazumevalne dejavnosti: govorjenje, 

pisanje, poslušanje in branje, in sicer do te mere, da bodo uspešni pri opravljanju izpita iz nemščine na 

osnovni ravni. Kandidat naj bi pokazal, da razume bistvo in posamezne informacije v manj zahtevnih 

avtentičnih nemških pisnih besedilih različnih zvrsti, vzetih iz različnih virov (na primer iz časnikov, revij, 

brošur), da razume bistvo in posamične informacije v različnih vrstah studijsko posnetih besedilih v 

nemškem jeziku, kot so kratka poročila, pogovori, kratke pripovedi, obvestila, izjave; da se zna pisno 

izražati v eni izmed stalnih oblik sporočanja (napisati krajši vodeni sestavek, osebno pismo ali 

sporočilo); da se sporazumeva v vsakdanjih govornih položajih; da zna izraziti svoje mnenje na podlagi 

iztočnice; da pozna besedje, glasoslovje, oblikoslovje, skladnjo in pravopis ter sociolingvistične in 

pragmatične zakonitosti nemškega jezika. 

 
Vsebine programa: 
1. KOMUNIKACIJSKE FUNKCIJE 
– medsebojni stiki; 
– potek pogovora; 
– pridobivanje in prenašanje informacij; 
– trditve; 
– vrednotenje; 
– izražanje čustev; 
– razpravljanje, razčlenjevanje, vrednotenje. 
 
2. SLOVNIČNE STRUKTURE (prilagojene osnovni ravni opravljanja izpita) 
 
3. BESEDIŠČE, VEZANO NA TEME 
– ljudstva in osebna identiteta; 
– bivanje in bivalno okolje; 
– kraj, dežela, država; 
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– delo in vsakdanje življenje; 
– zdravje in nega telesa;  
– prosti čas, zabava, šport. 
 
– vaje za poslušanje (obvestila, navodila, vremenska poročila in napovedi, telefonska sporočila, 
obvestila in objave po radiu in televiziji, oglasi in reklame, pogovori, preproste anekdote, šale, 
pripovedi, nagovori in intervjuji); 
– vaje za branje (obvestila, opozorila, oglasi, reklamna besedila, vodniki, radijski, televizijski programi, 
vremenske napovedi in poročila, obrazci, življenjepisi, vozni redi vlakov, avtobusov, jedilniki, zasebna 
pisma, razglednice, brzojavke, polformalna pisma (informacije o cenah …), krajši opisi, orisi, pripovedi, 
lažji časniški članki, preprosta navodila, manj zahtevna umetnostna besedila);  
– vaje za pisanje (obrazci (banka, pošta), prijavnice, kratka obvestila, opomnik, zasebna in polformalna 
pisma (rezervacije, iskanje informacij), kuharski recepti, čestitke, voščilnice, vabila, brzojavke, kratek 
življenjepis, besedila ob ilustracijah, opis, oris, kratka obnova); 
– vaje za govorjenje (govorno oblikovanje obvestil, poročil, podajanje opisov oseb, pokrajin, dogodkov, 
menjavanje informacij); 
   
    
 
Kompetence, ki jih udeleženci pridobijo s programom: 
1. razume bistvo in posamezne informacije v manj zahtevnih avtentičnih nemških pisnih besedilih 
različnih zvrsti, vzetih iz različnih virov (na primer iz časnikov, revij, brošur);  
2. razume bistvo in posamične informacije v različnih vrstah studijsko posnetih besedilih v nemškem 
jeziku, kot so kratka poročila, pogovori, kratke pripovedi, obvestila, izjave;  
3. se zna pisno izražati v eni izmed stalnih oblik sporočanja (napisati krajši vodeni sestavek, osebno 
pismo ali sporočilo);  
4. se sporazumeva v vsakdanjih govornih položajih;  
5. zna izraziti svoje mnenje na podlagi iztočnice;  
6. pozna besedje, glasoslovje, oblikoslovje, skladnjo in pravopis ter sociolingvistične in pragmatične 
zakonitosti nemškega jezika.  
  

Organizacija izobraževanja: 
Program bo potekal na Zasavski ljudski univerzi, pri konzorcijskih partnerjih in/ali v organizacijah, iz 
katerih bodo udeleženci programa.  
Usposabljanje se bo izvajalo do 1-2-krat tedensko po največ 4 pedagoške ure predvidoma v 
popoldanskem času, po predhodnem dogovoru z delodajalci deloma tudi v dopoldanskem času.  
 
Število udeležencev v skupini: 13. 
 
Listina: udeleženci, ki bodo izobraževalni program uspešno končali, bodo prejeli potrdilo o 
usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc po programu. 
 
Začetek usposabljanja: po zapolnitvi skupine. 
 


