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Napotki h kompenzacijskemu izpitu za kandidatke/kandidate

Spoštovana kandidatka, spoštovani kandidat!

Kompenzacijski izpit vsebuje nalogo, ki je razdeljena na več delovnih nalog. Vse delovne naloge 
je treba obdelati na osnovi priloženega besedila/priloženih besedil v izpitnem pogovoru; naloge 
upoštevajo zahtevnostni področji Reprodukcija, reorganizacija in prenos in Refleksija in reševanje 
problema. Pri zadnji delovni nalogi gre za monološko govorno nalogo, ki se ocenjuje po teh merilih:

 � ustrezna zgradba govornega prispevka
 � uporaba v dialoškem delu navedenih vsebin in refleksija o njih
 � stvarna pravilnost
 � logika argumentov
 � vsebinska in jezikovna usmerjenost k naslovniku
 � situaciji ustrezno izražanje

Pripravljalni čas obsega najmanj 30 minut, izpitni čas največ 25 minut. Kot pripomoček lahko 
uporabljate slovar.

Za pozitivno oceno ustnega kompenzacijskega izpita morajo biti zahteve na bistvenih področjih 
pretežno izpolnjene.

Pri skupni oceni se upoštevajo tako odgovori pri kompenzacijskem izpitu kakor tudi rezultat 
klavzurne naloge. O skupni oceni odloča izpitna komisija

Mnogo uspeha!
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Tema: Janez Menart: Croquis

Preberite priloženo pesem Croquis (1960) Janeza Menarta (priloga 1). 
Nato obdelajte naslednje delovne naloge:

Delovne naloge Zahtevnostna področja 

1. Povzemite vsebino pesmi. Zahtevnostno področje 1
Reprodukcija, reorganizacija in 
prenos
Trajanje izpita: približno 3 minute

2. Razčlenite zunanjo in notranjo zgradbo pesmi. Zahtevnostno področje 1
Reprodukcija, reorganizacija in 
prenos
Trajanje izpita: približno 5 minut

3. Analizirajte pesniška sredstva v pesmi. Zahtevnostno področje 1
Reprodukcija, reorganizacija in 
prenos
Trajanje izpita: približno 5 minut

4. Zavzemite stališče do sanjarjenja izpovedovalca 
v pesmi. Ali mislite, da bo svoje sanje uresničil? 
Svoje mnenje utemeljite. 

Zahtevnostno področje 2
Refleksija in reševanje problema
Trajanje izpita: približno 5 minut 

5. Pred izpitno komisijo v kratkem referatu 
predstavite pesem in svoje ideje o tem, kaj si 
želite v življenju doseči in kako boste poskušali 
svoje želje uresničiti. Pri tem

– navedite temo in vsebino pesmi,
– razčlenite besedilo (zgradba, pesniška sredstva),
– interpretirajte pesem,
–  predstavite svoje ideje o tem, kaj želite v življenju    

doseči. 

Zahtevnostni področji 1 in 2
Reprodukcija, reorganizacija in 
prenos; Refleksija in reševanje 
problema
Trajanje izpita: največ 5 minut
(najmanj 3 minute)
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Priloga 1

Janez Menart: Croquis (1960)
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Kavarna. Miza: marmor, mrzel, siv –
življenja otipljiva prispodoba.
V kozarčku konjak; nizko izpod roba;
in lužica tam, kjer se je polil.

Prst čopič je in lužica paleta;

INFORMACIJE:

Janez Menart (Maribor, 1929 – Ljubljana, 2004): slovenski pesnik in prevajalec.

Vir: Janez Menart, Croquis. V: Janez Menart, Časopisni stihi, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1960, str. 53.

Razlaga besed: 
croquis: franc. osnutek, skica

in roža, ki ob roži se razcveta.

le
no

bn
or

išem
: hišica,

dr
ev

o,

klopica pred
nj

o

      nad hišo sonce,

A vtem natakar vljudno predme seže,
pobere vse in mizico pobriše.

In gledam ga, kako svoj pladenj nosi,
kako opleta sem ter tja s prtičem
in skoraj žalostno za njim zakličem:
»Gospod natakar, še en konjak prosim!« 

In še stezica, ki drži od hiše
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