
IZVEDBA VPOGLEDOV ZA UČENCE IN STARŠE: 
V dnevih vpogleda bo učencem skupaj s starši omogočen vpogled v naloge.  
Zaradi prenove šole in posledično neuporabnosti računalniške učilnice bo učitelj 
predmeta po potrebi, v času vpogleda, skupaj z učenci pregledal naloge.  
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 izpisa dosežkov (v obliki pdf). Do obojega bodo 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 (v 
obliki pdf). Izjema so le preizkusi učencev s posebnimi potrebami, ki jih ni mogoče 
digitalizirati – le-ti bodo imeli na vpogledu ovrednoten preizkus znanja v tiskani obliki. 
Razpored vpogledov bo organiziran tako, da imajo učenci možnost vpogleda v vse tri 
predmete.  
Za vpoglede učencev 6. in 9. razreda bo skladno s koledarjem NPZ-ja na voljo več 
dni. 

 

 

 

KOLEDAR NPZ 2017/18 (pomembni datumi za učence in starše) 

 

 september 2017 Objava sklepa ministra o izboru predmetov ter določitev tretjega predmeta 

pri NPZ za   9. razred na posamezni šoli (http://www.misz.gov.si) 

4. maj 2018 

7. maj 2018 

9. maj 2018 

9. maj 2018 

– NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred 

– NPZ iz matematike za 6. in 9. razred 

– NPZ iz tretjega predmeta /  za 9. razred 

– NPZ iz tujega jezika za 6. razred 

29. maj 2018 

29. do 31. maj 

2018 

30. in 31. maj + 

1. junij (do 12. 

ure) 

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.  

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge 

NPZ za 9. razred. 

Vnos v program Poizvedbe NPZ – uveljavljanje pravice do poizvedbe 

5. junij 2018 Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu. 



 5. do 7. junij 

2018 

6. in 7. maj + 8. 

maj (do 12. ure) 

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge 

NPZ za 6. razred. 

Vnos v program Poizvedbe NPZ – uveljavljanje pravice do poizvedbe 

15. junij 2018 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 9. razreda 

22. junij 2018 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda 

 

 


