
Nagradni literarni natečaj 

 MLAD, VESEL IN POGUMEN – BREZ ALKOHOLA.  
V povezavi s preventivno akcijo 40 dni brez alkohola 

 

 

Slovenska karitas vabi vse dijake slovenskih srednjih šol, da s svojimi 
razmišljanji in izdelki prispevajo k spreminjanju odnosa do alkohola. 
Sodelujejo lahko s samostojno avtorsko vsebino, namenjeno sovrstnikom: 
PESEM, ZGODBA, ESEJ, STRIP …  

Tema izdelkov je razmišljanje mladostnikov o tem, kaj je resnično in 
pristno veselje ter kaj je resničen in pravi pogum: kako preživljati 
mladost veselo in pogumno brez alkohola, kdo ali kaj v njihovo življenje 
vnaša veselje, kje se počutijo sprejete. Želimo jih spodbuditi, da bi razmišljali 
in udejanjali preživljanje prostega časa na odgovoren način brez alkohola in drugih drog ter 
obenem veselo, zabavno in pogumno. Odločitev za prijatelja, šport, glasbo, razvijanje svojih 
talentov, uresničevanje svojih sanj in ciljev … je prava izbira, ki nas spodbuja, da pogumno 
alkoholu rečemo ne.  

Obrazec za soglasje staršev o sodelovanju na nagradnem natečaju in o sami akciji 40 dni brez 
alkohola si lahko preberete na spletni strani www.karitas.si/natecaj ali www.brezalkohola.si. 
  
Na voljo je tudi kratek 4 minuten video intervju z mladim motokrosistom Timom 
Gajserjem, ambasadorjem akcije 40 dni brez alkohola, ki je lahko spodbuda mladim 
k razmišljanju.   
 

Strokovna komisija bo ocenila izdelke, ki bodo do 16. 4. 2018 prispeli na naslov Slovenske 
karitas, Kristanova 1, 1000 Ljubljana, s pripisom Literarni natečaj Mlad, vesel in pogumen 
– brez alkohola ali na e-naslov: jana.flajs@karitas.si. Prosimo, da v sporočilu navedete ime 
in priimek ter naslov avtorja. 

 

Med prispelimi vsebinami bodo avtorji najboljših literarnih del nagrajeni:  

 1. nagrada: bon za dve osebi za Zipline v Planici (za mentorja čelada in lučka) 

 2. nagrada: dve karti za pustolovski park Bled 

 3. nagrada: dve karti za poletno Termalno riviero – Terme Čatež 

 4. nagrada: dve karti za adrenalinski park Krvavec 

 5. nagrada: dve vstopnici za ljubljanski živalski vrt 

 25 praktičnih nagrad (1 anorak, 3 kolesarske čelade, 5 prenosnih svetilk za avto,  

      8 lučk za kolo, 20 majic) 

 vsi udeleženci natečaja prejmejo strip Davorja Krančana, Poljub po nesreči 

 nagrade za vse mentorje – USB ključek s preventivnim filmom AVP. 

  

http://www.karitas.si/natecaj
http://www.brezalkohola.si/


SOGLASJE STARŠA/SKRBNIKA O SODELOVANJU DIJAKA 
NA NATEČAJU MLAD, VESEL IN POGUMEN – BREZ ALKOHOLA, 2018 
 
Podpisani/a izjavljam, da soglašam s tem, da moj otrok/varovanec s svojim 
izdelkom, materialom, gradivom sodeluje v nagradnem literarnem natečaju  
Mlad, vesel in pogumen - brez alkohola, ki mladostnike spodbuja k aktivni 
udeležbi v preventivnih aktivnostih preventivne akcija 40 dni brez alkohola. 

 

PROSIMO, IZPOLNITE OBRAZEC S TISKANIMI ČRKAMI! 

Ime in priimek dijaka: ......................................................................................   

Razred, Srednja šola:....................................................................................... 

Ime in priimek starša/skrbnika: .........................................................................  

Naslov za obveščanje o rezultatih natečaja:…………………………………………………... 

Podpis starša/skrbnika: ..................................................................................... 

Kraj: ............................................................................................................... 

Datum:............................................................................................................ 

 

 


