
Spoštovane kolegice in kolegi, drage mentorice in mentorji branja, 
 
državna komisija, ki vodi Cankarjevo tekmovanje, se je odločila, da bo naslov in 
krovna tema tekmovanja v prihodnjem letu Slovenija – vse najboljše …  Leti 2020 
in 2021 sta leti za Slovenijo pomembnih obletnic (plebiscit, samostojnost), zato je 
prav, da se med pripravo na tekmovanje mladi bralci srečajo z besedili, ki so 
povezana z domovino, domoljubjem, tradicijo; a tu ne mislimo na slavilno, patetično 
ali plehko književnost, mislimo na kakovostna in mladim razumljiva, čeprav še vedno 
zahtevna dela, ki omogočajo razmislek o tem, kaj je pravzaprav domovina danes. 
Domovina je brez dvoma pripadnost jeziku, lokalni in širši narodni identiteti, najstniški 
skupini, a domovina je lahko tudi soočanje s stiskami (v sodobnosti ali v zgodovini) in 
krivicami, je uporniška drža do sveta. Vse to se lahko izraža v poeziji ali prozi, zato 
so tudi vaši predlogi za izbiro besedil lahko zvrstno raznovrstni.  
  
Še to: glede na to, da letos Mehurčkov ni bilo, bi predlagali, da se vse to prenese v 
naslednje leto, saj imate mentorji že izdelane modele za delo z otroki, a tega niste 
uspeli povsem udejanjiti. Naj se torej tudi Piko dinozaver in Anica pridružita voščilu 
Sloveniji za rojstni dan.  
  
Prosim vas, da do 15. maja 2020 na moj elektronski naslov 
(igor.saksid@guest.arnes.si) ali na naslov koordinatorice tekmovanja 
(ljiljana.micovic-struger@zrss.si)pošljete predloge besedil za posamezno tekmovalno 
skupino; te so:  

 4. in 5. razred osnovne šole, 

 6. in 7. razred osnovne šole, 

 8. in 9. razred osnovne šole, 

 1., 2. in 3. letnik –srednje poklicno izobraževanje, 

 1. in 2. letnik – gimnazijski in srednji strokovni program ter 

 3. in 4. letnik – gimnazijski in srednji strokovni program. 
 
Vaše predloge bo komisija obravnavala na svoji zaključni seji ob koncu šolskega leta 
in vas še pred počitnicami seznanila z izbranimi besedili. 
 
Vse dobro in predvsem zdravja vam želim, 
 
prof. dr. Igor Saksida, predsednik državne komisije.   
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