
 

Datum: 5. 3.  2021 

 

 
RAVNATELJEM OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL, 
PREDSEDNIKOM ŠOLSKIH KOMISIJ 

 
 
NAVODILA ZA IZVEDBO  
ŠOLSKEGA TEKMOVANJA IZ SLOVENŠČINE 
ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 2020/2021  
v času epidemije COVID-19  
 
(Šolsko tekmovanje se izvede po priporočilih NIJZ.) 

 
ZA UČENCE OD 4.–9. RAZREDA OŠ IN DIJAKE SREDNJIH ŠOL 
                                                                         
 

Izvedba tekmovanja: torek, 13. aprila 2021 
 
ob 11.00: 4. in 5.  razred OŠ (čas pisanja 60 minut)  
ob 13.00 (ali 14.00): 6.–9. razred OŠ (čas pisanja 90 minut) 
 
ob 13.30 (ali  14.30): za dijake srednjih šol (čas pisanja 90 minut) 
 
*Izjemoma je dopuščen zamik do ene ure ali katera koli ura v določenem časovnem razponu.  
 

 

Spoštovani ravnatelji, predsedniki šolskih komisij, učitelji razrednega pouka,  
učitelji slovenščine v osnovnih in srednjih šolah, 

 
tekmovanje iz slovenščine za učence osnovnih in dijake srednjih šol bo v torek, 13. 4. 2021, po zgoraj 
zapisanem urniku.  
 
Pri tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje se poslužujemo računalniške podpore 
informacijskega strežnika DMFA (https://www.dmfa.si/login.aspx).  
 
Navodila za vnašanje/ažuriranje podatkov: 

- Na strežniku v meniju Učitelji dopolnite seznam učiteljev z učitelji mentorji, v meniju Učenci pa 
preverite, ali imate v seznamih razredov/letnikov  vpisane vse učence/dijake, ki bodo tekmovali.  

 
Pri vnosu osebnih podatkov o učiteljih in učencih/dijakih bodite natančni (imena naj bodo popolna, 
uradna), saj se na podlagi teh podatkov izdajajo uradna potrdila za mentorje in organizatorje tekmovanj 
ter bronasta priznanja učencem/dijakom. 
 

Za IZVEDBO ŠOLSKEGA TEKMOVANJA po Pravilniku o tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo 
priznanje poskrbita predsednik šolske tekmovalne komisije in ravnatelj. 
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Vsa dodatna in podrobnejša navodila za izvedbo tekmovanja bodo objavljena na DMFA strežniku 
pod zavihkom DMFA prijava.  
 

 
Ne spreglejte pomembnih datumov, zapisanih na strežniku. Po preteku postavljenih rokov vnos podatkov 
ne bo več mogoč. 
 

REDNO SPREMLJAJTE SPLETNO STRAN ZAVODA RS ZA ŠOLSTVO, NAMENJENO TEKMOVANJU 
(https://www.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja/tekmovanje-iz-slovenscine-za-cankarjevo-priznanje) in 
SPLETNO UČILNICO ZA SLOVENŠČINO OŠ (https://skupnost.sio.si/enrol/index.php?id=88), ključ za vstop: 
sloo in SPLETNO UČILNICO ZA SLOVENŠČINO SŠ (https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=89), ključ za 
vstop: slos. 
 

Potrdila za mentorje in priznanja za učence/dijake boste prejeli po pošti v mesecu juniju/juliju. 
 

 
 
Želimo vam uspešno tekmovanje. 
 

Ljiljana Mićović Struger,  koordinatorica tekmovanja  in strokovna tajnica državne komisije  
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