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RAVNATELJEM OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL 
 
ZADEVA: IZVEDBA ŠOLSKEGA TEKMOVANJA V ZNANJU SLOVENŠ�INE 
 
Prejeli smo prijavo Vaše šole za tekmovanje v znanju slovenš�ine za Cankarjevo priznanje. 
Skladno s Pravilnikom bodo šolska tekmovanja potekala isto�asno po vseh šolah, saj bodo 
udeleženci reševali naloge, ki smo jih pripravili na Zavodu RS za šolstvo, pri sestavi le-teh pa so 
sodelovali tudi u�itelji praktiki. Ravnatelji imate zelo pomembno vlogo pri kakovostni izvedbi 
tekmovanja, saj predvsem Vi lahko zagotovite tajnost nalog in usklajujete priprave. 
Pošiljamo Vam: 
• spremni dopis z navodili ravnatelju in u�iteljem za izvedbo šolskega tekmovanja; 
• po en izvod nalog objektivnega tipa (test) ustrezne stopnje, 
• rešitev s to�kovnikom oz. navodili za vrednotenje, 
• naslova pisne naloge in 
• zapis kriterijev za ocenjevanje pisne naloge; 
• razpredelnico za poro�ilo o tekmovanju. 
 
Prepri�ani smo, da nam boste pomagali ter zagotovili primerno izvedbo tekmovanja iz slovenš�ine, 
primerno spodbudili vse sodelujo�e ter jim izrekli priznanje za njihov trud. Z željo, da bi to 
pomembno nalogo tudi letos s skupnimi mo�mi kar najuspešneje izpeljali, se Vam zahvaljujemo za 
sodelovanje in Vas prav lepo pozdravljamo! 
 
 

  
               dr. Miran Košuta,                                                              dr. Natalija Komljanc, l. r.,                                                       
predsednik Slavisti�nega društva Slovenije                strokovna direktorica Zavoda RS za šolstvo                                                            

             
 
V vednost: 

• Ministrstvo RS za šolstvo in šport 
• OE Zavoda RS za šolstvo 
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NAVODILA ZA IZVEDBO ŠOLSKEGA TEKMOVANJA V ZNANJU SLOVENŠ�INE ZA 
CANKARJEVO PRIZNANJE, FEBRUAR 2006 

 
1. Vodja šolskega aktiva u�iteljev slovenš�ine ali mentor  izro�i ravnatelju šole poimenski seznam 

prijavljenih tekmovalcev za posamezno stopnjo tekmovanja. 
 

2. OE Zavoda RS za šolstvo pošlje 2. februarja 2007 po e-pošti in s pripisom “V roke ravnatelju” 
na vsako prijavljeno šolo po en izvod: 

• nalog objektivnega tipa (test), 
• rešitev s to�kovnikom oz. navodili za vrednotenje, 
• naslova pisne naloge in 
• zapisa kriterijev za ocenjevanje pisne naloge ter 
• spremni dopis z navodili ravnatelju in u�iteljem za izvedbo šolskega tekmovanja ter 

razpredelnico za poro�ilo o tekmovanju. 
(Gradivo mora biti na prijavljenih šolah najkasneje do ponedeljka, 5. februarja 2007.)  
 

3. Ravnatelj na na�in, ki zagotavlja tajnost nalog, poskrbi, da se obe nalogi (test in list z naslovom   
pisne naloge) razmnožita v ustreznem številu (po prijavah) za vsako stopnjo tekmovanja. 
Za pisno nalogo se za vsakega tekmovalca pripravi še prazna pola �rtastega papirja A4 in 
brez�rten list papirja A4, ki ga lahko tekmovalci uporabijo za pisanje koncepta (skupaj z listom z 
naslovom ga vložite v �rtasto polo). Na vsakem gradivu naj bo žig šole. Zaprto ovojnico s testi 
za posamezno stopnjo in z gradivi za pisno nalogo (spis oz. esej)  izro�i vodji šolskega aktiva 
u�iteljev slovenš�ine pred za�etkom tekmovanja. 

4. Šolski aktiv u�iteljev slovenš�ine poskrbi, da tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom o 
tekmovanju za Cankarjevo priznanje.  

      Do dneva tekmovanja pripravi šifre in liste za identifikacijo ter poskrbi za nadzor pisanja. 
Na dan tekmovanja zagotovi ustrezen prostor in poskrbi, da vsak tekmovalec sedi v svoji klopi. 
 

5. Tekmovanje se na vseh šolah izvede v torek, 6. februarja 2007, ob 13.30. 
Tekmovalci najprej pišejo nalogo objektivnega tipa (test) -- 45 minut,  po krajšem odmoru pa 
še pisno nalogo (spis, esej) – 90 minut. 

6. Po kon�anem tekmovanju šolski aktiv u�iteljev slovenš�ine poskrbi za ovrednotenje izdelkov 
tekmovalcev in najpozneje deset dni po tekmovanju razglasi rezultate in dobitnike bronastih 
Cankarjevih priznanj. 

 
7. Vodja šolskega aktiva najkasneje do 1. marca 2007 pošlje predmetnemu svetovalcu za 

slovenš�ino na naslov obmo�ne enote Zavoda za šolstvo, kamor spada šola, poro�ilo o 
tekmovanju (obrazec je priložen) in prijavo za vseslovensko tekmovanje (po tri oz. ustrezno 
število /Pravilnik o tekmovanju za Cankarjevo priznanje, http://www.zrss.si/ najbolje 
uvrš�enih tekmovalcev na vsaki stopnji tekmovanja -- dobitnikov bronastega Cankarjevega 
priznanja). Organizator ni dolžan upoštevati nepopolnih ali prepoznih prijav. 

  
8. O kotizaciji za vseslovensko tekmovanje in številki ra�una vas bo obvestilo pokrajinsko 

slavisti�no društvo s posebnim dopisom. 
 
9. Rezultati (vseslovensko tekmovanje – 17. 3. 2007) bodo objavljeni 10. 4. 2007 na zavodovi 

spletni strani.  
 
10. Rok za ugovor na vrednotenje nalog na vseslovenskem tekmovanju je od 11. 4. do 13. 4. 

2007. Skladno s 37. �lenom Pravilnika o tekmovanju za Cankarjevo priznanje se vpla�a 3000 
SIT za vpogled v nalogo (na TRR Zveze društev Slavisti�nega društva Slovenije, št. 02083-
0018125980). 
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POMEMBNO 
 
•  III. in IV. zahtevnostna stopnja sta razdeljeni na 

III. a in IV. a stopnjo (dijaki gimnazijskega programa, ki šolanje kon�ujejo z maturo) in 
III. b in IV. b stopnjo (dijaki štiriletnih strokovnih programov, ki šolanje kon�ujejo s poklicno 
maturo). Naloge za razli�ici (a in b) na posamezni stopnji so enake, vendar bodo rezultati 
tekmovalcev objavljeni v dveh kategorijah, zato pri III. in IV. stopnji obvezno napišite ustrezno 
razli�ico (a oz. b). 

•  Starši mladoletnih tekmovalcev, ki se uvrstijo na vseslovensko tekmovanje, podpišejo izjavo, 
da dovolijo objavo rezultatov in osebnih podatkov (Pravilnik, 14. �len). 

•  Pravilnik o tekmovanju za Cankarjevo priznanje je bil zadnji� dopolnjen 12. 1. 2006: 
pomembnejše spremembe �lenov -- 19/1,6, 29 in 37/1,3. 

 
  
 
 

 


