
 

OBVESTILO O IZBORU KNJIG ZA TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE ZA 
CANKARJEVO PRIZNANJE 

 

OSNOVNIM IN SREDNJIM ŠOLAM 
 

 
 

Državna komisija za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje je oblikovala 

naslov tekmovanja VEDRE BLIŽINE MED NAMI in izbrala besedila za šolsko leto 

2021/2022, ki bodo podlaga za preverjanje bralne zmožnosti ter zmožnosti pisanja besedil, 
povezanih z izbranimi književnimi teksti ter priporočeno dodatno literaturo. 
 
Dodatno literaturo, priporočila na tekmovanje, potek tekmovanja in vsa ostala navodila bo 
komisija postopoma objavljala na spletnih straneh Zavoda republike Slovenije za šolstvo 
(https://www.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja/tekmovanje-iz-slovenscine-za-cankarjevo-
priznanje), spletni učilnici za osnovno (https://skupnost.sio.si/enrol/index.php?id=88)  in 
srednjo (https://skupnost.sio.si/enrol/index.php?id=89)  šolo in preko strežnika DMFA 
(https://www.dmfa.si/login.aspx ). 

 
Datumi tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo tekmovanje v šolskem letu 
2021/2022 še niso natančno določeni, saj jih je treba še uskladiti na MIZŠ. 
 
Okvirno: 
Šolsko tekmovanje: november 2021 
Območno tekmovanje: december 2021 
Državno tekmovanje: marec 2022  
MEHURČKI (šolsko tekmovanje): marec 2022 
 
 
Tekmovanje temelji na naslednjih književnih besedilih: 
 

OSNOVNA ŠOLA 
 

1. VIO – MEHURČKI 
Šolsko tekmovanje: marec 2021 

 
1. razred: 
Saša Vegri: Jure kvak kvak 
 
2. in 3. razred: 
Andrej Skubic: Babi nima več telefona  
 
 

2. IN 3. VIO 
Šolsko tekmovanje: november 2021 

 
4. in 5. razred: 
Nataša Konc Lorenzutti: Kakšno drevo zraste iz mačka  

6. in 7. razred: 
Andrej Rozman Roza: Predpravljice in popovedke  
 
8. in 9. razred:  
Nataša Konc Lorenzutti: Gremo mi v tri krasne (šolsko in regijsko) 
Janja Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor (državno) 

https://www.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja/tekmovanje-iz-slovenscine-za-cankarjevo-priznanje
https://www.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja/tekmovanje-iz-slovenscine-za-cankarjevo-priznanje
https://skupnost.sio.si/enrol/index.php?id=88
https://skupnost.sio.si/enrol/index.php?id=89


 

SREDNJA ŠOLA 
 
1. in 2. letnik – gimnazijski in srednji strokovni program 
Feri Lainšček: Kurji pastir 
 
1., 2. in 3. letnik – srednje poklicno izobraževanje 
Ivan Sivec: Modra vrtnica 
 
3. in 4. letnik – gimnazijski in srednji strokovni program: 
Alenka Goljevšček Kermauner: Pod Prešernovo glavo in Srečna draga vas domača 
(šolsko, regijsko) 
George Bernard Shaw: Pygmalion (državno) 
 

Prosimo, da učence/dijake seznanite z izbranimi besedili in jih spodbudite za samostojno in 

poglobljeno branje leposlovja. 

 

Veliko bralnega užitke želimo vam in vašim mladim bralcem. 

 

 

Dr. Igor Saksida, 
predsednik Državne komisije 

Dr. Vinko Logaj, 
Direktor Zavoda RS za šolstvo 
 

 

 

 


