
                     

 

 

VABILO K SODELOVANJU NA LITERARNEM NATEČAJU 

“LEPO DEJANJE STAREJŠIM LEPO MESTO NAJDE” 

ORGANIZATOR  

Organizator natečaja je nevladna humanitarna organizacija Rdeči križ Slovenije – Območno združenje 

Ljubljana (v nadaljevanju: RKS-OZLJ), v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana (v nadaljevanju MOL) in 

marketinško agencijo Rubikon GRAL. 

NAMEN LITERARNEGA NATEČAJA 

RKS-OZLJ je v letu 2021 začel s projektom ‘Ljubljana, mesto solidarnosti’, v sodelovanju z MOL, 

sofinancerjem in pobudnikom projekta, s katerim želi med ljudmi povečati število prijaznih dejanj, 

ustvariti večjo medsebojno povezanost in tako prispevati k boljšemu vzdušju ter Ljubljano pozicionirati 

kot vzor solidarnega mesta. Tema leta 2022 je medsosedska solidarnost s poudarkom na pomoči in 

podpori starejšim. 

 

Kaj se zgodi tretjemu, če se prvi nasmeje drugemu? Kaj lahko vsak od nas naredi za boljše medsosedske 

odnose in za več solidarnosti do starejših? To je naše vprašanje za vas. Z izbranimi literarnimi deli namreč 

želimo spodbuditi še več lepih dejanj, prijaznost, empatijo in solidarnost med ljudmi in še posebej do 

starejših.  

 

LITERARNA DELA V KRATKI ZGODBI ALI POEZIJI 

 

Naš kreativni izziv je – v največ 300 besedah spišite zgodbo ali pesem in predstavite vse prednosti lepih 

dejanj za starejše. Edina omejitev, ki vam jo še postavljamo, se tiče izbire besed – in sicer, da v tekstu ne 

uporabljate nobenih izpeljank besede solidarnost. Zakaj? Ker želimo, da se solidarnost v vašem tekstu 

začuti in pokaže z dejanji in ne le v besedah.  

 

Literarno delo naj bo lektorirano, povezano s temo medsosedskih solidarnih dejanj – s poudarkom na 

pomoči in podpori starejšim, ki je lahko tudi šaljivo vpletena v zgodbo/pesem. Pri izbiri solidarnih dejanj 

vam puščamo odprte roke, v nadaljevanju besedila pa je zbranih tudi nekaj predlogov za lažjo orientacijo.   

 

Vsak_a avtor_ica lahko sodeluje z eno ali več avtorskimi literarnimi deli, pri čemer bo strokovna komisija 

opravila končni izbor del.  

 
Sodelujete lahko vsi, mladoletni v postopku prijave obvezno priložite tudi soglasje staršev oziroma 

skrbnikov. 

 



                     

 
KAJ SPLOH JE SOLIDARNOST? 

 

Za lažje razumevanje še nekaj besed o ozadju projekta in pojmu solidarnosti. Projekt ‘Ljubljana, mesto 

solidarnosti’ sinergijsko deluje z uresničevanjem enega od temeljnih poslanstev organizacije Rdečega 

križa, širjenja humanih vrednot. Pomanjkanje solidarnosti ima namreč za posameznika in za družbo resne 

negativne posledice, kot so nedostopnost pomoči in podpore, večjo ranljivost, več nerazumevanja, večjo 

neenakost ter osamljenost in odtujenost. V večstanovanjski hiši se sosedje med sabo ne poznajo, starejši 

ostajajo sami in osamljeni, ljudje gredo po ulici mimo nekoga, ki potrebuje nujno pomoč … V okviru 

programa bo zato poudarjeno delovanje v smeri krepitve osebne drže posameznikov, še posebej v 

medsosedskih skupnostih in v odnosu do starejših, za več empatije, povezanosti, pripadnosti, socialne 

vključenosti, zmanjšanje neenakosti, več sodelovanja, zaupanja, odgovornosti, vzajemnosti, pomoči in 

podpore, spoštovanja, povezanosti, človekovega dostojanstva in pravičnosti. 

 

Solidarnost je gonilna sila sodelovanja, povezovanja in občutka pripadnosti, vse to so občutki, ki so 

pomembni za uspešno reševanje vseh kriznih situacij (tako na ravni posameznika kot na ravni družbe). V 

kolikor smo ljudje v naši najbližji okolici (blok, soseska) prijazni in podporni ter se sočutno odzivamo na 

stiske in potrebe sočloveka, je življenje lažje in lepše. Krovni slogan kampanje spodbuja dejanja 

solidarnosti: ''Lepo dejanje najlepše mesto najde''. 

      

Več idej lepih dejanj na temo medsosedske solidarnosti ter pomoči in podpore starejšim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijetno je stopiti iz stanovanja ali hiše in vedeti, da se boš razveselil človeka, ki ti bo že zjutraj prečkal pot 

ali pa ti zaželel dober dan, ko prideš iz službe. Včasih se že na ulici ali hodniku prijazno pozdravimo, spet 

drugič imamo več časa in se popoldne podružimo pred hišo/blokom, skupaj poklepetamo s sosedi ali 

mimoidočimi in opazujemo otroke pri igri. Najsi gre za pomoč starejšim pri nošnji vrečk iz trgovine, 

urejanje skupnih površin, zalivanje rož in hranjenje hišnih ljubljenčkov v času dopustov, je budno sosedovo 

oko ali podana roka v stiski tista, ki nam največ pomeni in nam seže v srce.  

 

 

 

•◊•  pomoč starejšemu sosedu pri prevozu v trgovino ali po opravkih; priprava toplega obroka ali 

sladkega peciva za soseda, ki se je znašel v stiski; pomoč pri nošenju nakupovalnih vrečk; kidanje snega 

tistim, ki tega ne zmorejo; šopek rož ali piškoti s prijaznim sporočilom, ki jih odložite pred sosedovim 

pragom; skrb za rože/pošto/hišne ljubljenčke pri sosedu v času njegove odsotnosti; sprehod 

sosedovega psa; medsosedsko organizirano zbiranje zamaškov za dobrodelne namene; skrb za 

gredice okoli bloka; prijazen pogovor s starejšimi sosedi; podpora nekemu namenu, ki vpliva na boljši 

jutri ali preprosto polepša dan … •◊•  

 



                     

 
TRAJANJE LITERARNEGA NATEČAJA IN NAČIN SODELOVANJA 

Literarna dela sprejemamo do 7. 10. 2022. Literarno delo lahko oddate v elektronski obliki (pdf/word) 

preko spletne strani www.lepadejanja.si. Poleg literarnega dela mladoletni obvezno priložite tudi soglasje 

staršev oziroma skrbnikov, ki je ravno tako objavljeno na spletni strani www.lepadejanja.si.  

Prispela dela bo ocenila veččlanska strokovna komisija, ki bo opravila izbor del. Literarna dela, ki jih bo 

izbrala komisija, bodo v obdobju med 19. 12. 2022 in 20. 1. 2023 vključena v razstavo v Mestni hiši 

Ljubljana ter predstavljena na različnih komunikacijskih kanalih in medijih MOL in RKS-OZLJ, v 

izobraževalne, promocijske in človekoljubne namene. 

Odločitve komisije so dokončne. Kriteriji ocenjevanja: avtorski literarni izraz, izvirnost vsebine in ujemanje 

s temo natečaja. Organizator ima pravico iz natečaja izločiti katerokoli delo, za katero oceni, da vsebuje 

žaljivo ali neprimerno vsebino ali vsebino, ki ne ustreza zastavljenemu likovnemu natečaju, oziroma 

vsebino, ki krši pravice tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb, prav tako lahko 

izloči delo, ki ni primerne tehnične kakovosti za nadaljnjo uporabo. 

 

V kolikor nimate možnosti oddaje literarnega dela v elektronski obliki, ga oz. jih lahko oddate tudi v fizični 

obliki, pri čemer jih ustrezno označite ter s priloženo prijavnico (mladoletni priložite tudi Soglasje staršev 

oz. skrbnikov) pošljete po pošti na: RKS-OZLJ, Tržaška 132, 1000 Ljubljana ali oddate osebno na sedežu v 

sprejemni pisarni (enak naslov, 1. nadstropje), v času uradnih ur: v ponedeljek od 10. do 15. ure, v sredo 

od 10. do 18. ure in v petek od 10. do 12. ure. Pri oddaji v fizični obliki je pomembno, da na hrbtni strani 

fotokopije vsakega literarnega dela čitljivo zapišete vaše osebne podatke: ime, priimek, rojstni datum in 

naslov. Poleg dela pa obvezno priložite prijavnico (in Soglasje staršev oziroma skrbnikov), ki vsebuje še 

ostale podatke. Oba dokumenta za namen fizične oddaje najdete v nadaljevanju dokumenta. 

IZBOR LITERARNIH DEL 

Avtorji izbranih literarnih del bodo o tem obveščeni preko e-pošte najkasneje do 21. 10. 2022.  

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN DRUGA DOLOČILA 

Udeleženec natečaja s sodelovanjem na natečaju izrecno izjavlja: 

-da je izdelek, ki ga pošilja, izviren, je njegovo avtorsko delo in je edini in izključni avtor avtorskega dela, 

ki ni bilo še nikjer objavljeno, 

-da v zvezi z delom, ki ga pošilja, ne obstajajo kakršnekoli omejitve ali obveznosti udeleženca natečaja do 

tretje osebe, ki bi onemogočale nadaljnjo uporabo tega avtorskega dela, 

-da izdelek oziroma fotokopijo oziroma datoteko, ki jo/jih pošilja, izroča Rdečemu križu Slovenije – 

Območnemu združenju Ljubljana, ki prispelih natečajnih del ne vrača,  

-da Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Ljubljana, v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, 

dovoli uporabo prispelih natečajnih rešitev oziroma del za izobraževalne, promocijske in človekoljubne 

http://www.lepadejanja.si/
http://www.lepadejanja.si/


                     

 
namene in na omenjena subjekta prenaša materialne avtorske pravice in sicer pravice do reproduciranja, 

distribuiranja, javnega prikazovanja ter pravico do radiodifuznega oddajanja.  Prenos naštetih pravic je 

neizključen, velja za območje celega sveta in velja časovno neomejeno. V kolikor se naknadno ugotovi, da 

udeleženec natečaja ni avtor dela, ki ga pošilja, ali da obstajajo druge omejitve udeleženca natečaja, ki bi 

onemogočale nadaljnjo uporabo avtorskega dela, udeleženec natečaja Rdečemu križu Slovenije – 

Območnemu združenju Ljubljana odškodninsko odgovarja za vso škodo, ki bi nastala v primeru spora z 

dejanskim avtorjem oziroma tretjo osebo, povezanega z avtorskimi in ostalimi pravicami.  

- da je seznanjen z vsemi pogoji literarnega natečaja »Lepo dejanje starejšim lepo mesto najde« in jih v 

celoti sprejema ter z njimi soglaša; 

- da sooglaša s tem, da Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana v oddani prijavi in morebitni 

dodatno sporočene zaupane osebne podatke uporablja in obdeluje zgolj za potrebe tega natečaja v skladu 

z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 

obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES 

(Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) in nacionalnimi predpisi, ki urejajo to področje. Za več 

informacij o obdelavi osebnih podatkov ali dodatna vprašanja se obrnite na: 

koordinator@rdecikrizljubljana.si.  

Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov in jih brez izrecnega 

dovoljenja sodelujočega v literarnem natečaju ne bo hranil, obdeloval, uporabljal ali posredoval tretjim 

osebam. Kdor sodeluje v literarnem natečaju, se strinja, da se zbrani osebni podatki hranijo v RKS-OZLJ, 

ter uporabijo za namen obveščanja o natečaju. Pridobljeni osebni podatki bodo varovani in uporabljeni 

skladno z zakonom ter Uredbo GDPR ter samo za namen, za katerega so pridobljeni. Varstvo osebnih 

podatkov je zagotovljeno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator lahko izbrana dela objavlja 

in uporablja v izobraževalne, promocijske in človekoljubne namene. Pri tem avtorjem ostanejo vse 

moralne avtorske pravice in tiste materialne pravice, za katere pogoji tega natečaja ne določajo, da se 

prenesejo na RKS-OZLJ in MOL. 

Prejete elektronske datoteke, skenirana dela ali fotokopije ostanejo v lasti in posesti RKS-OZLJ in jih RKS-

OZLJ ni dolžan ne vračati ne uničevati.  

S sodelovanjem na natečaju avtorji potrjujejo, da se strinjajo z zgoraj opisanimi pogoji za sodelovanje na 

literarnem natečaju.  

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in se veselimo vaših del! 

 

  

mailto:koordinator@rdecikrizljubljana.si


                     

 

 

PRIJAVNICA ZA ODDAJO LITERARNEGA DELA V FIZIČNI OBLIKI (v kolikor svoje delo 

oddajate elektronsko na www.lepadejanja.si, te prijavnice ne potrebujete izpolnjevati, 

saj boste že v elektronskem postopku oddali vse potrebne podatke). Za mladoletne 

osebe pa je tako v elektronskem kot v fizičnem postopku oddaje obvezna tudi priloga: 

Soglasje staršev oz. skrbnikov (dokument najdete na naslednji strani). 

 

PRIJAVNICA ZA LITERARNI NATEČAJ – ''LEPO DEJANJE STAREJŠIM LEPO MESTO NAJDE'' 

 

Ime in priimek avtorja_ice:  

 

 

Naslov, pošta: 

 

 

Rojstni datum:  

 

 

Telefon:  

 

 

E-pošta:  

 

 

Naslov literarnega dela: 

 

 

Datum nastanka literarnega dela: 

 

 

Podpis:  

 

 

 
Udeleženec natečaja s podpisom izrecno izjavlja: 

-da je izdelek, ki ga pošilja, izviren, je njegovo avtorsko delo in je edini in izključni avtor avtorskega dela, ki ni bilo še nikjer objavljeno, 

-da v zvezi z delom, ki ga pošilja, ne obstajajo kakršnekoli omejitve ali obveznosti udeleženca natečaja do tretje osebe, ki bi onemogočale nadaljnjo 

uporabo tega avtorskega dela, 

-da izdelek oziroma fotokopijo oziroma datoteko, ki jo/jih pošilja, izroča Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Ljubljana, ki prispelih 

natečajnih del ne vrača,  

-da Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Ljubljana, v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, dovoli uporabo prispelih natečajnih 

rešitev oziroma del za izobraževalne, promocijske in človekoljubne namene in na omenjena subjekta prenaša materialne avtorske pravice in sicer 

pravice do reproduciranja, distribuiranja, javnega prikazovanja ter pravico do radiodifuznega oddajanja.  Prenos naštetih pravic je neizključen, 

velja za območje celega sveta in velja časovno neomejeno. V kolikor se naknadno ugotovi, da udeleženec natečaja ni avtor dela, ki ga pošilja, ali 

da obstajajo druge omejitve udeleženca natečaja, ki bi onemogočale nadaljnjo uporabo avtorskega dela, udeleženec natečaja Rdečemu križu 

Slovenije – Območnemu združenju Ljubljana odškodninsko odgovarja za vso škodo, ki bi nastala v primeru spora z dejanskim avtorjem oziroma 

tretjo osebo, povezanega z avtorskimi in ostalimi pravicami.  

- da so seznanjeni z vsemi pogoji literarnega natečaja »Lepo dejanje starejšim lepo mesto najde« in jih v celoti sprejemajo ter z njimi soglašajo; 

- da sooglašajo s tem, da Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana v tej prijavnici in morebitni dodatno sporočene zaupane osebne 

podatke uporablja in obdeluje zgolj za potrebe tega natečaja v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 

2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna 

uredba o varstvu osebnih podatkov) in nacionalnimi predpisi, ki urejajo to področje. Za več informacij o obdelavi osebnih podatkov ali dodatna 

vprašanja se obrnite na: koordinator@rdecikrizljubljana.si.  

http://www.lepadejanja.si/
mailto:koordinator@rdecikrizljubljana.si


                     

 

SOGLASJE STARŠEV OZIROMA SKRBNIKOV ZA SODELOVANJE OTROKA NA 

LITERARNEM NATEČAJU – ''LEPO DEJANJE STAREJŠIM LEPO MESTO NAJDE'' 
 

S podpisom starš oziroma skrbnik_ca otroka dovoljujem sodelovanje otroka s svojim literarnim delom na 

literarnem natečaju ''Lepo dejanje starejšim lepo mesto najde'', ki ga organizira Rdeči križ Slovenije – Območno 

združenje Ljubljana (v nadaljevanju RKS-OZLJ), v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana (v nadaljevanju MOL) 

in marketinško agencijo Rubikon GRAL.  

 

Hkrati potrjujem, da sem seznanjen_a z vsebino, namenom, trajanjem, načinom sodelovanja ter drugimi 

določili literarnega natečaja ''Lepo dejanje starejšim lepo mesto najde'' (ki so dostopni tudi na 

https://www.rdecikrizljubljana.si/) in s tem, da bo organizator predmetnega natečaja RKS-OZLJ osebne 

podatke udeležencev natečaja obdeloval izključno za potrebe predmetnega natečaja, tj. za namen sodelovanja 

otroka na natečaju, za namen same izvedbe natečaja, za namen uporabe prispelih natečajnih rešitev oziroma 

literarnih del za izobraževalne, promocijske in človekoljubne namene. Osebni podatki bodo obdelani tudi za 

namen izbora avtorjev in njihovih literarnih del, uporabljani in obdelani zgolj za potrebe tega natečaja v skladu 

z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 

obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna 

uredba o varstvu osebnih podatkov) in nacionalnimi predpisi, ki urejajo to področje. Za več informacij o 

obdelavi osebnih podatkov ali dodatna vprašanja se obrnite na: koordinator@rdecikrizljubljana.si. 

 

PROSIMO IZPOLNITE PODATKE S TISKANIMI ČRKAMI! 

Ime in priimek otroka: 

 

 

Starost otroka: 

 

 

Ime in priimek starša oziroma skrbnika_ce: 

 

 

Ime in priimek starša oziroma skrbnika_ce: 

 

 

 

 

Kraj in datum:      Podpis staršev oziroma skrbnikov: 

 

______________________________   ______________________________________ 

 

                    _______________________________________ 

 

 

https://www.rdecikrizljubljana.si/
mailto:koordinator@rdecikrizljubljana.si

