
Nacionalno preverjanje znanja  (v nadaljevanju NPZ) je pomemben 

element pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti šolskega dela.  

 

Temeljni smisel NPZ-ja je, da vsi skupaj – učenke in učenci s starši, učitelji, ravnatelji in drugi 

strokovni delavci šole, pa tudi na ravni celotnega sistema vzgoje in izobraževanja – 

preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi 

načrti, in na tej podlagi ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo.  

Dosežek posameznega učenca pri NPZ-ju njemu, njegovim staršem in tudi učiteljem 

omogoča predvsem dodatno informacijo, na podlagi katere lahko bolje spremljajo šolsko 

delo. Po sedanji zakonodaji se NPZ opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole in je 

obvezno za vse učence.  Dosežek učenca pri NPZ-ju ne vpliva na zaključno oceno, ki jo ima 

učenec pri pouku določenega predmeta, niti na uspešen zaključek osnovne šole, niti ni 

namenjen temu, da bi le na podlagi dosežkov učencev pri NPZ-ju celostno ocenjevali 

kakovost dela posamezne šole, ravnatelja ali posameznega učitelja. Dosežki pri NPZ-ju ob 

koncu 9. razreda vplivajo na prehod v srednje šole v primeru, ko ima več kandidatov na 

spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek zaključnih ocen. 

Nacionalno preverjanje znanja se opravlja samo pisno in traja pri posameznem predmetu  

največ 90 minut.  

Poudariti je treba da ni upoštevano tisto znanje, ki ga je mogoče preveriti le ustno ali 

praktično (npr. govorne sposobnosti, praktično delo.) 

Isti dan učenci  rešujejo enake preizkuse znanja pod enakimi pogoji. Naloge pripravijo učitelji 

skupaj z drugimi strokovnjaki za posamezne predmete in strokovnjaki za sestavljanje 

preizkusov znanja. Preverja se le tisto znanje, ki ga vsebujejo učni načrti, in na način, ki ga 

učenci poznajo iz vsakdanjega šolskega dela.  

 Učenci s posebnimi potrebami, ki želijo pri opravljanju NPZ-ja uveljavljati določene 

predpisane prilagoditve, morajo izpolniti obrazec Uveljavljanje pravic učenca/-ke s 

posebnimi potrebami.  

KDAJ BODO UČENCI OPRAVLJALI NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA?  

Nacionalno preverjanje znanja se izvede v enem roku, Konkretni datumi za tekoče šolsko 

leto so določeni: 4. 5. (slj),  6. 5. (mat), 10. 5. (tit)-tretji predmet 

 

Najboljša podpora učencem pri nacionalnem preverjanju znanja je ravnanje in spodbuda 

staršev, ki je tudi sicer pomembna za uspeh otrok v šoli, in sicer:  

-sprotno spremljanje otrokovega šolskega dela,  

-stalen stik z učitelji in drugimi strokovnimi delavci šole,  

-spodbuda in pomoč pri vsakdanjih šolskih obveznostih,  

-pohvale za otrokova trud in prizadevanje,  



KDAJ IN KAKO BODO UČENCI IN NJIHOVI STARŠI OBVEŠČENI O UČENČEVIH DOSEŽKIH PRI 

NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA? 

Vsak učenec bo  4. 5. 2022prejel svojo šifro, ki naj jo shrani, ker bo z njo dostopal do svojih 

ovrednotenih preizkusov in rezultatov pisanja.  

Le te si bomo ogledali tudi v šoli pri učnih urah. 

1. 6. 2022 rezultati in možne poizvedbe,  

10. 6. 2022 obveščanje o morebitnih spremembah,  

15. 6. 2021 razdelitev obvestil. 

Osnovna šola pisno obvesti učence o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja z 

obvestilom o dosežkih pri NPZ-ju, ki so izraženi v absolutnih in odstotnih točkah. Obvestilo o 

dosežkih pri NPZ-ju je priloga k spričevalu. 

Podrobnejša informacija o dosežkih učenca pri NPZ-ju v primerjavi z njegovimi vrstniki na šoli 

in v državi bo učencem in njihovim staršem po poizvedbah dostopna na spletni strani 

http://npz.ric.si.  

 

JE DOSEŽEK PRI NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA ISTO KOT ŠOLSKA OCENA? 

Dosežka na nacionalnem preverjanju znanja ni mogoče spremeniti v šolsko oceno. Razloga 

za to sta vsaj dva. Prvi je ta, da dosežek na nacionalnem preverjanju znanja pokaže le del 

tistega znanja, ki ga je mogoče preveriti pisno. V njem torej ni upoštevano tisto znanje, ki ga 

je mogoče preveriti le ustno ali praktično. Drugi razlog je ta, da nacionalno preverjanje 

znanja pokaže znanje učencev z enim samim preizkusom, medtem ko šolske ocene odražajo 

način in uspešnost dela skozi vse šolsko leto. Seveda pa lahko oboje primerjamo in ob večjih 

odstopanjih tudi ugotavljamo, zakaj je do tega prišlo. 

 

KAKŠNI SO ROKI HRANJENJA DOKUMENTACIJE O NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA ? 

Podatki o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja učencev 6. in 9. razreda bodo vpisani 

v matično knjigo in matični list učenca, ki ju šola hrani trajno.  

Na morebitna dodatna vprašanja boste odgovore dobili na na spletnih straneh Državnega 

izpitnega centra (www.ric.si) in Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (www.zrss.si).  

 

STARŠI SPODBUDITE SVOJE OTROKE K PRIZADEVANJU ZA 

ČIMVEČJE IZKAZANO ZNANJE. 


