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Spoštovane kolegice in kolegi, 

Državna komisija za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje je 
oblikovala naslov tekmovanja in izbrala besedila za šolsko leto 2018/2019, ki bodo 
podlaga za preverjanje bralne zmožnosti ter zmožnosti pisanja besedil, povezanih z 
izbranimi književnimi teksti ter priporočeno dodatno. literaturo. 

Dodatno literaturo, priporočila za pripravo 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-
zidanaftekmovanja/tekmovanje-iz-slovenscine-za-cankarjevo-priznanje).  

Tekmovanje v šolskem letu 2018/2019 ima naslov 

Dediščina identitete 

in temelji na naslednjih književnih besedilih: 

OSNOVNA ŠOLA 

razred osnovne šole: 
Kajetan Kovič: Maček Muri (katera koli izdaja slikanice) " 

2. in 3. razred osnovne šole: 
Ela Peroci: Moj dežnik je lahko balon (katera koli izdaja slikanice) in še dve kratki pripovedi iste 
avtorice po izbiri šol/mentorjev 

2. in 3. VIO 

1. VIO — MEHURČKI 
šolsko tekmovanje: 5. 4. 2019 



Šolsko tekmovanje: 11. 12. 2018 

4. in 5. razred osnovne šole: 
Tone Seliškar: Bratovščina Sinjega galeba 

6. in 7. razred osnovne šole: 
Nataša Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh in Prežihov Voranc: Solzice 

8. in 9. razred osnovne šole: 
Vinko MOderndorfer: Kit na plaži in Ivan Cankar: Moje življenje 

Za 8. in 9. razred se tekmovanje nadaljuje na območni ravni, 23. 1. 2019, na državni ravni, 9. 3. 

2019. 

SREDNJA ŠOLA 
Šolsko tekmovanje: 11. 12. 2018, območno: 23.1. 2019, državno: 9. 3. 2019 

1. in 2. letnik — gimnazijski in srednji strokovni program 
Ivan Cankar: Podobe iz sanj in Polona Glavan: Gverilci 

1., 2. in 3. letnik — srednja poklicna šola 
Dušan Jelinčič: Zvezdnate noči (katerakoli izdaja) 

3. in 4. letnik — gimnazijski in srednji strokovni program 
Ivan Cankar: Martin Kačur, Tujci, Knjiga za lahkomiselne ljudi, Krpanova kobila 

Prosimo. da učence/dijake seznanite z izbranimi bešedili in jih spodbudite za samostojno in 

poglobljeno branje leposlovja. 

Veliko bralnega užitka želimo vam in vašim mladim bralcem, 

Dr. Igor Saksida, 
predsednik Državne komisije 

Dr. Vinko Logaj, 
direktor ZavoS RS za.šolstvo Zavoil 
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