
                    

Zveza slovenskih društev na Hrvaškem s podporo 

Ministrstva za znanost in izobraževanje Republike Hrvaške,  

Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti  

in Slovenskega doma KPD Bazovica, Reka 

objavlja: 

 
 

RAZPIS 

ZA 

LITERARNI NATEČAJ 

»MUCA COPATARICA« 
 
 
Cilj natečaja je motivirati učence slovenskega jezika in kulture v Republiki Hrvaški, da pokažejo svoje znanje 

slovenskega jezika in nam pošljejo kratko prozno delo ali pesem na temo »Muca Copatarica«. 

 

Pravila literarnega natečaja:  

 

1. Pravico do sodelovanja imajo učenci osnovnih in srednjih šol, ki obiskujejo pouk slovenskega jezika 

in kulture po enem od treh modelov učenja slovenskega jezika na Hrvaškem (učenci slovenskega 

jezika in kulture za pripadnike slovenske narodne manjšine po modelu C, udeleženci »Dopolnilnega 

pouka slovenskega jezika in kulture«, ki se izvaja v slovenskih društvih na Hrvaškem, udeleženci 

programa »Učenje slovenskega jezika in kulture v Varaždinski županiji«). 

 

2. Na natečaju lahko sodelujejo tudi otroci s Hrvaške, ki zaradi nezmožnosti vključevanja v obstoječe 

modele učenja slovenskega jezika na Hrvaškem nimajo formalne izobrazbe v slovenskem jeziku in 

jih le-tega poučujejo družinski člani. 

 

3. Tema literarnega natečaja je »Muca Copatarica«.  

 

4. Razpis je odprt do 15. novembra 2022 do 23:59. 

 

5. Literarna dela morajo biti napisana v obliki pesmi ali kratkega proznega dela. Prozna dela ne smejo 

biti daljša od 3 kartic (1 kartica = 1500 znakov s presledki). Daljši prispevki se ne bodo upoštevali. 

Vsa dela je potrebno posredovati v elektronski obliki v word formatu. Literarna dela morajo biti 

napisana v slovenskem jeziku. Dela morajo biti izvirna in še nikoli objavljena.  

 

 



                    

6. Literarna dela bodo razdeljena v tri kategorije: 

• 1. - 4. razred osnovne šole; 

• 5. - 8. razred osnovne šole; 

• srednja šola.  

V vsaki kategoriji bodo izbrana tri najboljša dela (1., 2. in 3. mesto). Vsak avtor lahko odda samo en 
prispevek.  
 

7. Vsako prispelo delo mora biti označeno z imenom in priimkom učenca (avtorjem dela) in naslovom 

literarnega dela. Prispevke pošilja izključno mentor avtorja po elektronski pošti na elektronski naslov 

zveza@slovenci.hr. Mentor lahko hkrati v enem e-sporočilu pošlje več prispevkov svojih učencev.  

Otrokov prispevek pošlje njegov starš oziroma skrbnik le v primeru, da otrok ni vključen v obstoječe 

modele poučevanja slovenskega jezika navedene v točki 1 in zadovoljuje kriterije iz točke 2 tega 

razpisa.   

 

8. Za vsak prispevek je treba izpolniti prijavni obrazec (Priloga 1). Podatke o literarnih delih, avtorjih 

del in njihovih mentorjih bo hranila Zveza slovenskih društev na Hrvaškem in le-ti ne bodo 

posredovani tretjim osebam.  

Prispevki, prispeli na natečaj, se ne vračajo. Za izbrane prispevke iz natečaja obstaja možnost 

naknadne objave v glasilih slovenske skupnosti na Hrvaškem, na spletni strani Zveze slovenskih 

društev na Hrvaškem in na družbenih omrežjih. 

 

9. Prispela literarna dela bo zbrala in ocenila tričlanska strokovna komisija. 

 

10. Upoštevajo se literarna dela, ki izpolnjujejo vse pogoje razpisa in so pravilno prejeta na elektronski 

naslov zveza@slovenci.hr do 15. novembra 2022 do 23:59.  

 

11. O rezultatih tekmovanja bodo mentorji obveščeni do 6. decembra 2022 do 16:00 ure. 

 

12. S prijavo na natečaj avtorji sprejmejo vse pogoje natečaja. 

 

13. Za dodatna vprašanja se obrnite na: zveza@slovenci.hr.  

 
Veselimo se vaših prispevkov! 

 

 

                   dr. Barbara Riman 
Predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem 

 
Na Reki, 7. oktobra 2022 
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Priloga/prilog 1 

 

 

 Podpis mentorja / Potpis mentora:    
 

 

 _________________________________________  

PRIJAVNICA ZA LITERARNI NATEČAJ „MUCA COPATARICA“ / 
PRIJAVNICA ZA LITERARNI NATJEČAJ „MUCA COPATARICA“ 

Ime in priimek učenca/dijaka (avtorja dela) / 
Ime i prezime učenika (autora rada) 

 

Spol (m/ž) 
 

 

Leto rojstva avtorja /  
Godina rođenja autora 

  
 

Število let učenja slovenskega jezika /  
Broj godina učenja slovenskog jezika: 

 

Razred, ki ga avtor dela obiskuje /  
Razred koji autor djela pohađa 

 
 

Naziv šole /  
Ime škole 

 
 

Naslov šole / 
Adresa škole 

 
 

Model učenja slovenskega jezika / 
Model učenja slovenskog jezika 

 

Ime in priimek mentorja / 
Ime i prezime mentora 

 

E-naslov mentorja /  
E-mail mentora 

 

Telefonska številka mentorja /  
Telefonski broj mentora 

 

Naslov literarnega dela /  
Naziv literarnog djela 

 


