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KAJ JE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

• Nacionalno preverjanje znanja je postopek, izpeljan

tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake

preizkuse znanja pod enakimi pogoji.

• Preverja se le tisto znanje, ki ga vsebujejo učni načrti.

Naloge se vrednotijo po enotnih, posebej pripravljenih

merilih.

• Temeljni cilj nacionalnega preverjanja znanja je

pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev.

Namenjena je učencem, njihovim staršem, učiteljem,

šolam in sistemu na nacionalni ravni.



Kdo opravlja NPZ 

• NPZ je za učence 6. in 9. razreda obvezen.

• Odrasli in učenci priseljenci, katerih materni jezik ni

slovenski in se prvič vključujejo v 6. in 9. razred

osnovne šole v Sloveniji, ter učenci, ki obiskujejo

prilagojeni izobraževalni program z nižjim

izobrazbenim standardom (NIS), NPZ opravljajo

prostovoljno.



Rok izvajanja NPZ- ja

NPZ v 6. in 9. razredu se izvaja v enem roku v naslednjih 

dneh:

Torek, 4. 5. 2021                       SLOVENŠČINA 

Četrtek, 6. 5. 2021                    MATEMATIKA

Ponedeljek, 10. 5. 2021           ANGLEŠČINA – 6. r.

ANGLEŠČINA – 9. r.

Učenec opravlja NPZ iz vseh treh predmetov.



Oblikovanje skupin učencev

• Učenci 6. in 9. razreda opravljajo NPZ v skupinah po največ 15 učencev.

• Če ima šola na voljo prostor, v katerem lahko vsakemu učencu zagotovi 
svojo mizo in so le-te razporejene v skladu z navodili za ureditev učilnice, 
lahko učenci pišejo tudi v skupini do 30.

• Potek NPZ-ja v 6. in 9. razredu v učilnici nadzoruje en učitelj, drugi pa skrbi za 
red na hodniku šole.

• Nadzorni učitelji ne smejo biti učitelji predmeta, ki se preverja.

• Če ima učenec s posebnimi potrebami dodeljenega pomočnika, prisotnost 
nadzornega učitelja ni potrebna. 



Kršitev navodil

• Če učenec prepisuje od sošolcev, poseduje ali pri pisanju

uporablja nedovoljene pripomočke ali moti izvedbo NPZ-ja, se

mu prepove nadaljnje opravljanje NPZ-ja, nadzorni učitelj mu

vzame preizkus znanja, učenec pa zapusti učilnico.

• Na hodniku ga prevzame nadzorni učitelj.

• Ravnatelj ali njegov namestnik za izvedbo NPZ-ja o tem še isti

dan po e-pošti obvesti Državni izpitni center.

• Preizkus je v tem primeru ovrednoten z 0 točkami.



Upravičenost do prilagojenega izvajanja NPZ-ja

• Do prilagojenega izvajanja NPZ-ja so, ne glede na vrsto

izobraževanja, upravičeni učenci, ki imajo odločbo o usmeritvi.

• Pravico do prilagojenega izvajanja NPZ-ja imajo tudi učenci, ki iz

zdravstveno utemeljenih razlogov (zaradi poškodb, akutna

bolezenska stanja…) ne morejo izkazati svojega znanja

enakovredno, kakor če razlogov (poškodb) ne bi bilo.

• Do prilagojenega izvajanja NPZ-ja brez odločbe o usmeritvi so

upravičeni le učenci, pri katerih so opravičljivi razlogi nastopili

neposredno pred pisanjem NPZ-ja.



Vpogled o ovrednotene preizkuse znanja

• Učenci 6. in 9. razreda opravijo vpogled v preizkuse 

znanja v elektronski obliki. 

• Izjema so le preizkusi učencev s posebnimi potrebami, 

ki jih ni mogoče digitalizirati – le-ti bodo imeli na 

vpogled ovrednoten preizkus znanja v tiskani obliki.



Dostop do ovrednotenih preizkusov znanja 

• Državni izpitni center na dan, določen s koledarjem NPZ-ja,

omogoči šolam, učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem

dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in

izpisov dosežkov.

• Do obojega boste lahko dostopali s pomočjo šifre učenca in

številke EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si.

• Učenci 6. in 9. razreda opravijo vpogled v preizkuse znanja v

elektronski obliki.

http://npz.ric.si/


Datumi vpogledov v ovrednotene preizkuse
(šifra učenca in EMŠO)

Šifro učenec prejme v šoli prvi dan izvajanja NPZ.

9. razred 6. razred

Torek,         1. 6. 2021 Ponedeljek, 7. 6. 2021

Sreda,         2. 6. 2021 Torek,          8. 6. 2021

Četrtek,       3. 6. 2021 Sreda,          9. 6. 2021



Obveščanje staršev o dosežkih učencev

• Dosežki učencev 6. in 9. razreda so izraženi v absolutnih 

in odstotnih točkah. 

• Šola učencu izda Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem 

preverjanju znanja, ki je priloga k spričevalu 6. razreda 

oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda. 

• Zadnji rok za ugovor na dosežke učencev  je:

9. r.: petek, 18. 6. 2021

6. r.: ponedeljek, 29. 6. 2021.


