
 

1 

 

Datum: 31. 1. 2022 

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE S PODROČJA SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 
 

OSNOVNIM IN SREDNJIM ŠOLAM 

 

OBVESTILO MENTORJEM TEKMOVALCEV DRŽAVNEGA TEKMOVANJA S PODROČJA  SLOVENŠČINE 
ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 2021/2022 

 

Spoštovani! 
 

Obveščamo vas, da bo državna raven tekmovanja s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje za 
osnovne in srednje šole zaradi epidemiološke situacije skladno s Pravilnikom o tekmovanju s področja 
slovenščine za Cankarjevo priznanje potekala spletno (ŠTK se odloči/določi ali bodo tekmovalci 
tekmovali od doma ali iz šole, glede na trenutno situacijo), in sicer v soboto, 12. 2. 2022, ob 10.00 pod 
naslednjimi pogoji: 
 

- Tekmovanje bo obsegalo pisanje razlagalnega spisa.  
- Pisanje bo trajalo 90 minut. 
- Ob 9.30 vsi tekmovalci in nadzorni (mentorji) vstopite na strežnik DMFA, preko katerega se 

prijavite  na ZOOM povezavo vaše Učilnice__, ki bo dan pred tekmovanjem objavljena na DMFA 
strežniku oz. jo bomo preizkusili že v četrtek, 10. 2. 2022, ob 14.00 na testni izvedbi, ki bo odprta do 

19.00 za tekmovalce, ki se testne izvedbe ne bodo mogli udeležiti. 

- Od 9.30–9.55  bo potekala prijava tekmovalcev in nadzornih.  
- Ob 10.00–11.30 pisanje naloge. 
- Po 11.30 oddaja naloge na strežnik. 
 

***Na državnem tekmovanju je lahko mentor v vlogi nadzornega zaradi velikega števila tekmovalcev. 

 
MODERACIJA IN VREDNOTENJE  
Na dan tekmovanja v soboto bosta potekali tudi moderacija in vrednotenje po tekmovalnih skupinah. 
Moderacije in vrednotenja se udeležijo imenovani člani (mentorji) s strani DTK. 
 
UGOVORI 
Ugovori bodo možni prek DMFA strežnika.  
 
POMEMBNI DATUMI: 
 

 9. 2. 2022 – na DMFA strežniku objava zadolžitev mentorjev na dan tekmovanja (mentorji so 
lahko imenovani v nadzor) 

 10. 2. 2022 – 14.00 – testna izvedba tekmovanja 
 12. 2. 2022 ob 10.00 – tekmovanje  
 14. 2. 2022 – objava neuradnih rezultatov (objavi predsednik DTK, do 12.00) 
 do 18. 2. 202 do 14. ure – se lahko vložijo ugovori (po 39. členu pravilnika)  
 18. 2. 2022 – reševanje ugovorov 
 25. 2. 2022 – objava uradnih rezultatov 

 
Uspešno tekmovanje Vam želim. 
 
Rešitve za morebitne težave najdete v zavihku                                    . 
 

Ljiljana Mićović Struger, l.r. 
koordinatorica in strokovna tajnica tekmovanja 

dr. Milena Kerndl, l.r. 
predstojnica OE Maribor 
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TESTNA IZVEDBA TEKMOVANJA 
 

ČETRTEK, 10. 2. 2022, ob 14.00 
 
Na testno tekmovanje morajo tekmovalci imeti: 
- geslo, ki so ga dobili ob prijavi na šolsko tekmovanje (Če so ga izgubili, jim ga lahko mentor 

ponovno natisne z DMFA strežnika.), 
- delujoč računalnik s tipkovnico, računalniško miško, zvočnik ali slušalke, premično kamero in 

mikrofon ter nemoteno internetno povezavo (Za nemoten potek tekmovanja in tehnične 
pripomočke poskrbijo šolske tekmovalne komisije matičnih šol.), 

- črtast papir (natisne z DFMA strežnika mentor) ali črtasta pola A4, modro/črno nalivno pero ali 
moder/črn kemični svinčnik. 

 
Kamera vsakega tekmovalca (npr. premična ali s telefona) naj bo postavljena tako, da bo zajemala 
celotno površino. (Na ta način bomo zagotovili pregled nad delovnimi površinami tekmovalcev.) 
 
Tekmovalec: 
- vstopi na strežnik DMFA z dodeljenim geslom, ki ga bo uporabljal tudi v soboto, kjer ga čaka 

povezava do ZOOM Učilnice x (pred tekmovanjem si mora naložiti aplikacijo Zoom na računalnik), 
- počaka na navodila nadzornega učitelja, 
- odpre Navodila za pisanje, 
- na papir zapiše nekaj povedi, 
- poskenira, pred tem si naloži na telefon aplikacijo CamScanner ali katero koli drugo, ki omogoča 

zajetje zaslona in ga potem oblikuje v en pdf dokument, 
- ter odda celotno nalogo v enem pdf dokumentu, 
- sporoči nadzornemu, da je zaključil, 
- se odjavi. 
 
 
Pri tekmovanju s področja slovenščine za Cankarjevo priznanje se poslužujemo računalniške podpore 
informacijskega strežnika DMFA, s katerega vam bomo tudi pošiljali vse podrobnejše informacije in 
natančna navodila (https://www.dmfa.si/login.aspx?ReturnUrl=%2fIntranet%2fDefault.aspx).  
 
REDNO SPREMLJAJTE SPLETNO STRAN ZAVODA RS ZA ŠOLSTVO, NAMENJENO TEKMOVANJU 
(https://www.zrss.si/tekmovanja/slovenscina-cankarjevo/) in spletne učilnice za slovenščino OŠ 
(geslo: sloo) in SŠ (geslo: slos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dmfa.si/login.aspx?ReturnUrl=%2fIntranet%2fDefault.aspx
https://www.zrss.si/tekmovanja/slovenscina-cankarjevo/
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