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Ravnateljicam in ravnateljem 
slovenskih višjih srednjih šol 

v Trstu in Gorici 
 
ZADEVA: državni izpit  š.l. 2020/2021 – prva in tretja pisna naloga - okvirna navodila 
 
Z odlokom št. 122 z dne 25. 9. 2020 je Ministrstvo za šolstvo določilo, da bo prva pisna naloga 
letošnjega državnega izpita v torek, 16. 6. 2021. 
Glede na ukrepe za zajezitev epidemije koronavirusa je ministrstvo preneslo dokončno odločitev o 
obliki izpita na januar 2021. Na umestitvenem sestanku za letošnji državni izpit se odgovorni na 
ministrstvu strinjajo za potrditev okrvirnih navodil (QDR 2019/2020) za prvo in tretjo pisno nalogo 
ob koncu drugostopenjskega šolanja.  
V pripetku vam posredujemo okvirna navodila, ki jih je Ministrstvo za šolstvo izdalo z odlokom št. 
1059 z dne 21. 11. 2019.  V primeru sprememb, vas bomo sproti obveščali. 
 
Okvirna navodila za prvo pisno nalogo (slovenščina) 
Lanska okvrina navodila (odlok 1095/2019) so se od prejšnjih razlikovala le v poglavju z naslovom 
“Temeljna vsebinska področja”. Dodana je bila  nampreč opomba, po kateri mora biti med nalogami 
tipologije B vsaj ena povezana s področjem zgodovine. Slovenski prevod dokumenta, kateremu je na 
koncu iz praktičnih razlogov dodana uradna tabela za preračunavanje končnega točkovanja iz 
dvajsetink v petnajstinke, posredujemo v pripetku. 
 
Okvirna navodila za tretjo pisno nalogo (italijanščina) 
Komisija za slovenske šole je v lanskem letu posredovala Ministrstvu predloge, ki jih je le to 
upoštevalo za izdelavo okvirnih navodil za izpeljavo tretje pisne naloge, in ki pri naslednjih točkah 
predvidevajo, da:  

1) Za ocenjevanje naloge je še bolj poudarjen jezikovni vidik. 
2) Vpeljana je omejitev dolžine naloge. 
3) Določeno je, da bodo kandidatom-tkam predložena le izvirna besedila italijanskih avtorjev. 

V vsem ostalem  so navodila popolnoma enaka tistim iz leta 2019.  
Okvirna navodila za tretjo pisno nalogo dostavljamo v pripetku v obeh jezikih, italijanščini in 
slovenščini. 
Za drugo pisno nalogo pa veljajo okvirna navodila za italijanske šole.   
 
 Predstojnik Urada za slovenske šole – odd. II 
 Igor GIACOMINI 
 
Priponki: 

 Okvirna navodila za prvo nalogo 

 Okvirna navodila za tretjo nalogo  
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