
 

Datum: 1. 3.  2022 
 
RAVNATELJEM OSNOVNIH ŠOL, 
PREDSEDNIKOM ŠOLSKIH KOMISIJ 
 
NAVODILA ZA IZVEDBO  
ŠOLSKEGA TEKMOVANJA S PODROČJA SLOVENŠČINE 
ZA CANKARJEVO PRIZNANJE  
 
MEHURČKI – ZA UČENCE OD 1.–3. RAZREDA  
                                                                         
 

Izvedba tekmovanja: torek, 29. marec 2022, ob 11. uri. 
 
 
 
Spoštovani ravnatelji, predsedniki šolskih komisij,  
učitelji razrednega pouka in slovenščine, 
 
tekmovanje iz slovenščine za učence 1. VIO – Mehurčki, bo v torek, 29. 3. 2022, ob 11. uri. 
 
Dopuščen je zamik naprej ali nazaj za največ pol ure zaradi prilagoditve šolskemu zvoncu. 
 
Pri tekmovanju se poslužujemo računalniške podpore informacijskega strežnika DMFA 
(https://www.dmfa.si/login.aspx).  
 
 
Nekaj dni pred tekmovanjem prijavite učence (prijave se odprejo 1. 3. 2022) in natisnite IZJAVE 
(najdete jih v meniju Tekmovanje/Šolsko tekmovanje) – soglasje za objavo rezultatov tekmovanja 
(na šoli) in strinjanje s pravili tekmovanja. Izjava je sestavljena iz dveh delov – zgornji del učenec 
vrne učitelju, spodnjega obdrži. Na njem sta uporabniško ime in geslo, ki učencu s pomočjo 
računalnika ali mobilnega telefona omogoča vpogled v njegov rezultat, dosežen na šolskem 
tekmovanju.  
 

IZVEDBA ŠOLSKEGA TEKMOVANJA 
 

1. Predsednik šolske tekmovalne komisije in komisija opravita naloge, ki so zapisane v 21., 
22. in 23. členu Pravilnika o tekmovanju iz slovenščine za Cankarjevo priznanje. 

2. Šolsko tekmovanje se izvede v prostorih, ki jih določijo šolske tekmovalne komisije. (Po 
priporočilih NIJZ.) 

3. Dan pred tekmovanjem, od polnoči naprej (28. 3. 2022 ob 00.00), bodo na strežniku v 
meniju ŠOLSKO TEKMOVANJE (Priprava na tekmovanje/Prenos datoteke z nalogami/Prenos 
datoteke z merili za vrednotenje) objavljena navodila za pisanje, pol ure po pričetku 
tekmovanja pa merila za vrednotenje in ocenjevalni obrazci. Natisnite jih. 

 
 
 
 

https://www.dmfa.si/login.aspx
https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-12-Pravilnik-tekmovanje-slovenscina-2021.pdf
https://www.zrss.si/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-12-Pravilnik-tekmovanje-slovenscina-2021.pdf
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PRED ZAČETKOM TEKMOVANJA komisija: 
 

• zagotovi (natisne) zadostno število navodil za pisanje za vse tekmovalce, 
• z žigom šole žigosa tekmovalne naloge, 
• zagotovi (natisne) zadostno število ocenjevalnih obrazcev,  
• razdeli tekmovalne naloge/navodila za pisanje in liste (po potrebi). 
 

PO ZAKLJUČKU TEKMOVANJA komisija: 
 

• pobere tekmovalne naloge, 
• razdeli naloge, merila za vrednotenje in ocenjevalne obrazce učiteljem ocenjevalcem 

(vrednotenje mora biti zaključeno najkasneje v sedmih dneh po izvedbi tekmovanja), 
• vnese dosežke v strežnik (najkasneje do 5. 4. 2022, do 17. ure), 
• Državni komisiji po potrebi omogoči vpogled v vrednotenje spisov, 
• na strežniku evidentira tekmovalno komisijo. 

 
*Tekmovalci s posebnimi potrebami 
V primeru, da je tekmovalec s posebnimi potrebami in ima odločbo o usmeritvi, o morebitnih prilagoditvah odloča šolska tekmovalna komisija, ki 
poskrbi za ustrezne prilagoditve, uporabljene že v času priprav na tekmovanje in v skladu z individualiziranim programom.  

 
Ne spreglejte pomembnih datumov, zapisanih na strežniku. Po preteku postavljenih rokov vnos 
podatkov ne bo več mogoč. 
 
Pri vnosu osebnih podatkov o učiteljih in učencih bodite natančni (imena naj bodo popolna, 
uradna), saj se na podlagi teh podatkov izdajajo uradna potrdila za mentorje in organizatorje 
tekmovanj ter priznanja učencem. 
 
Redno spremljajte spletno stran ZRSŠ, namenjeno tekmovanju s področja slovenščine za 
Cankarjevo priznanje.  
  
Potrdila za mentorje in priznanja za učence boste prejeli po pošti v mesecu juniju. 
 
Želimo vam uspešno tekmovanje. 
 
Ljiljana Mićović Struger,                                                                                            
koordinatorica tekmovanja in strokovna tajnica DK                                                                              

https://www.zrss.si/tekmovanja/slovenscina-cankarjevo/
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