
Datum: 24. 3. 2021 

Dodatna navodila za izvedbo Šolskega tekmovanja slovenščine za Cankarjevo priznanje in 

Mehurčke v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2 in odrejanja karantene v šolskem letu 

2020/2021 

Spoštovani! 

Glede na epidemiološko situacijo v državi, ki se vsak dan spreminja, vas obveščamo, da se je 

Državna tekmovalna komisija za slovenščino odločila, da v skladu s 57. členom Pravilnika o 

tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje (23. 12. 2020) v letošnjem šolskem letu 

šolam omogoči, da izpeljejo tekmovanje na daljavo (ZOOM, MS Teams …), za tiste 

učence/dijake, ki bi bili na dan tekmovanja v karanteni (po priporočilih NIJZ veljavnih na tisti 

dan).  

*Okrožnica Zavoda RS za šolstvo z dne 24. 3. 2021.

Tekmovanje v prostorih šole in na daljavo se izvede istočasno, to je v torek, 13. 4. 2021, po 

že napovedani časovnici. 

Za učence, ki so na dan tekmovanja v šoli, se tekmovanje izvede v prostorih šole na običajen 

način, tekmovanje na daljavo  pa se izvede na način, ki ga v dogovoru z ravnateljem 

opredeli šolska tekmovalna komisija. 

Šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje vodi na šolski ravni komisija, ki jo 

za 1. VIO (Mehurčki) na predlog učiteljev 1. VIO imenuje ravnatelj šole, komisijo sestavljata 

predsednik in dva člana; od 4.-9. razreda in v srednjih šolah prav tako vodi tekmovanje šolska 

tekmovalna komisija, ki jo na predlog učiteljev slovenščine imenuje ravnatelj šole, sestavljajo 

jo predsednik (obvezno slovenist) in vsaj dva člana (lahko tudi neslovenista). 

Šolska tekmovalna komisija je odgovorna za tajnost nalog do začetka tekmovanja in za 

anonimnost dosežkov vseh tekmovalcev do objave le-teh. 

Pristojne tekmovalne komisije hranijo pisne izdelke tekmovalcev do konca šolskega leta (31. 

8.). Po tem roku zagotovijo njihovo uničenje.  

REDNO SPREMLJAJTE SPLETNO STRAN ZAVODA RS ZA ŠOLSTVO, NAMENJENO TEKMOVANJU 

(https://www.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja/tekmovanje-iz-slovenscine-za-cankarjevo-priznanje) 

https://www.zrss.si/objava/izvedba-tekmovanj-v-organizaciji-zavoda-rs-za-solstvo
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 ter obvestila na DMFA strežniku. 

 

V primeru vsebinskih vprašanj se obrnite na Ljiljano Mićović Struger ljiljana.micovic-

struger@zrss.si, v primeru tehničnih vprašanj pa na infoserver@dmfa.si.  

 

Želimo vam uspešno tekmovanje. 

Ljiljana Mićović Struger, strokovna tajnica tekmovanja 
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