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Zadeva: Razpis za nagradni likovni natečaj ob mednarodnem dnevu boja proti zlorabi drog in              
prometu s prepovedanimi drogami 2017 z naslovom Obrazi droge: poglej me zdaj. 

 

Člani projekta V odsevu, ki delujemo v okviru Društva študentov medicine Slovenije, v želji,              
da opozorimo na škodljivost drog, ob letošnjem mednarodnem dnevu boja proti zlorabi drog             
in nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami (26. junij) razpisujemo  

LIKOVNI NATEČAJ z naslovom Obrazi droge: Poglej me zdaj.  

K sodelovanju in ustvarjanju likovnih del na ponujeno temo vabimo vse učence od 7. do 9.                
razreda osnovne šole in vse dijake srednjih poklicnih šol in gimnazij. 

Da vam delo nekoliko olajšamo, vam v pomoč ponujamo še smernice za ustvarjanje: 

- za osnovnošolce: odvisnost od drog povzroča spremembe pri posamezniku          
in skupnosti. Spremenjen je odnos družbe do posameznika, pogosto je izključevanje,           
nerazumevanje, označevanje z neprimernimi oznakami, okrnjena sta tako družbeno         
življenje kot tudi finančna stabilnost. Želimo, da razmislite in prikažete, kako to vpliva             
na kakovost življenja osebe z odvisnostjo. 

- za srednješolce: Uživanje drog lahko povzroči tako telesne kot tudi duševne            
spremembe pri posamezniku. Spremembe lahko nastopijo kmalu po vstopu droge v           
telo in vključujejo pregretje, odpoved srca, možgansko kap, odpoved ledvic, zastoj           
dihanja, napade strahu in panike … Naša želja je, da opisano celovito predstavite z              
izvirnim likovnim delom. 

 

Sodelujete lahko z različnimi likovnimi deli (stripi, risbe, slike, kolaži ...), pri čemer je              
velikost dela omejena na eno stran A3, če gre za strip pa na štiri sestavne enote. Uporabite                 



lahko različne likovne tehnike (tempere, akvarel, barvice, voščenke, svinčnik, oglje ...), ki jih             
lahko med seboj tudi kombinirate. Vsak avtor lahko na razpis prijavi le en prispevek. 

Vaše izdelke pričakujemo najkasneje do vključno ponedeljka, 19. 6. 2017, na naslovu: 

Društvo študentov medicine Slovenije 
Korytkova 2 
1000 Ljubljana 
s pripisom »za likovni natečaj V odsevu«. 

Če vas na natečaju sodeluje več iz istega razreda ali iste šole, lahko izdelke pošljete skupaj v                 
eni kuverti. Vsak izdelek naj bo na zadnji strani opremljen z imenom in priimkom avtorja,               
njegovim naslovom in imenom šole, ki jo obiskuje. V poslano ovojnico, prosimo, vključite             
tudi podpisano izjavo, s katero starši ali skrbniki svojim otrokom dovoljujejo sodelovanje na             
nagradnem natečaju. Najdete jo med prilogami tega dokumenta in na naši spletni strani             
projekt-vodsevu.org. 

Med prispelimi izdelki posamezne skupine bo naša komisija do 26. junija 2017 izbrala             
najboljša dela, zmagovalce pa bomo objavili na naši facebook in spletni strani. Izbrani avtorji              
bodo nagrajeni, nagrade pa bodo prejeli po pošti. Glavna nagrada tako v osnovnošolski kot v               
dijaški skupini bo brezplačna udeležba na likovnem tečaju, ki ga podarjajo art:tečaji.            
Podeljene bodo tudi številne druge nagrade, ki jih prispevajo Pustolovski park Geoss,            
Arboretum Volčji potok, Mestno gledališče ljubljansko, Hiša eksperimentov in drugi. 

Izbrana dela bodo jeseni razstavljena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, več           
informacij bo znanih ob razglasitvi zmagovalcev. 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na našem elektronskem naslovu            
vodsevu@dsms.net in na telefonski številki 040 593 418 (Karmen Krejan). 

V upanju, da se odločite z nami deliti svojo kreativnost, se vam že vnaprej najlepše               
zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo, 

člani projekta V odsevu 

 


