
 

 

 

 

 

 

TAČKOV FESTIVAL 2017 

 

STRIPOVSKI NATEČAJ 2017 z naslovom: 

 

»TUDI PSI SE UČIJO« 
 

Psi dobro vedo, da je početi neumnosti veliko bolj zanimivo, kot početi nič. 

 

NAMEN NATEČAJA 
Pes je za vsako družino zelo pomembna odgovornost. Pes ni stvar, ki se je čez čas naveličamo, saj zahteva veliko 

našega časa in aktivnega ukvarjanja z njim. Odločitev za psa je prvi korak od mnogih, ki sledijo, a že ta mora biti 

zelo odgovorna. 

Psa je potrebno vzgajati in učiti.  Vedno in povsod je užitek videti vzgojenega in poslušnega psa, v njegovi bližini se 

vsi dobro počutimo. Če pa pes ni vzgojen, nam je dostikrat nerodno in neprijetno, lahko je tudi zelo nevarno. 
 

Z vzgojo začnemo pri mladičku, šolamo ga prijazno, potrpežljivo in vztrajno. Pes potrebuje red 

in disciplino ter jasno zastavljena pravila.  

 

Pes lahko obiskuje pasjo šolo, to je edina formalna izobrazba, ki jo lahko doseže vsak pes. Šola 

poteka v obliki tečajev; ob zaključku obiskovanja psi pokažejo svoje osvojeno znanje (izpit oz. 

potrdilo o pridobljenih znanjih).  

 

Strip (v sliki in besedi) naj sporoča namen in rezultat pasjega učenja oz. socializiranja; naše 

skupno bivanje je zaradi poslušnosti in vodljivosti psov prijetnejše.  

Psi, ki sobivajo z ljudmi, prinašajo lepe trenutke in utrjujejo prijateljstvo ter povezujejo.  

 

SPOROČILO STRIPA 

 

Zgodba v stripu lahko sporoča pozitivne strani vzgoje in šolanja, lahko opisuje postopke 

šolanja (ukazi, gibanje, poslušnost …), igro in nagrajevanje in končne rezultate.  

Strip lahko predstavi tudi odsotnost vzgoje in negativne posledice za psa in ljudi (agresivni, 

neposlušni in celo nevarni psi). 

 

Zgodbo o tem, kako vzgajamo in šolamo psa, napišite/narišite v obliki STRIPA. 

 

KAKO NARIŠEMO STRIP? 

Namen stripa je pripovedovanje zgodbe, zato je tekst na prvem mestu! 

Najprej si zamislimo preprosto zgodbo, jo jasno povemo, potem pa se lotimo risanja stripa. 

 



Strip sestavimo po predhodnem načrtu, v katerem izberemo trenutek (kaj bomo vključili v 

strip in kaj izpustili), kader (velikost in oblika kadra, pravilna oddaljenost, sliko (jasna 

upodobitev likov, predmetov in okolice znotraj kadrov), besede (izbiramo besede, ki prinesejo 

koristne podatke in dobro delujejo v kombinaciji s sliko) in potek (celoten strip ima jasno, 

prepričljivo in zanimivo pripovedovanje). 

  

KDO LAHKO SODELUJE 

Na natečaju lahko sodelujejo starejši otroci vrtcev in učenci iz prve in druge triade osnovnih 

šol. Sodelovati v natečaju je možno tako, da vsak posameznik odda eno delo. 

 

FORMAT STRIPA 

Priporočamo, da se pri številu kadrov omejijo (do 6) , tehnika izvedbe je poljudna (svinčnik, 

oglje, flomaster, tuš, tempero, voščenko, barvne svinčnike,...) na formatu A3 (standardni 

risalni list). 

 

PRIJAVA  

Svoje prispevke pošljite ali osebno prinesite skupaj z izpolnjeno prijavnico na naš naslov: 

 

Knjižnica Litija, Parmova 9, 1270 Litija1217  

(s pripisom Tačkov festival) 

ali na elektronski naslov tackov.festival@gmail.com, 

 

še prej pa jih na hrbtni strani opremite z 

 

 imenom, priimkom, starostjo ter naslovom avtorja (če je le mogoče tudi e-naslov); 

 imenom šole, vrtca v okviru katere prispevek nastal. 

 

Šolske ali vrtčevske skupine lahko dela oddajo skupaj, vendar s posamično izpolnjenimi 

prijavnicami sodelujočih otrok. 

 

ROK NATEČAJA 

Natečaj traja od 24. marca do 23. maja 2017. Sodelovanje na natečaju je brezplačno. 

 

IZBIRA NAJBOLJŠEGA STRIPA 

Vsebina stripa se mora vsebinsko vezati na razpisano temo. 

 

Najboljši strip bomo izbrali na podlagi treh kriterijev: 

- sporočilnost, kreativnost 

- umetniška vrednost, 

- tehnična dovršenost. 

 

Vidik sporočilnosti bo ovrednoten s strani projektne ekipe natečaja, umetniško in tehnično 

vrednost pa nam bodo pomagali ovrednotiti člani strokovne komisije. Ocenjevali bomo v treh 

starostnih kategorijah. Nagrajenci bodo obveščeni preko naslovov, ki jih bodo navedli v 

prijavnici (prosimo za e-naslove). 
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STROKOVNA ŽIRIJA 

Izbor najbolj uspešnih prispevkov bo nadzorovala in opravila tričlanska komisija, ki jo bo 

imenovala Knjižnica Litija.   

 

Komisija bo o poteku nagradnega izbora vodila zapisnik, v katerega se bo navedlo: 

 datum in kraj izbora, 

 seznam in število vseh pravočasno prejetih del, 

 seznam nagrajencev, 

 vse druge pomembne podatke o poteku izbora.  

 

Odločitev komisije je dokončna in nepreklicna, zoper odločitev žirije pa ni pritožb. 

 

NAGRADE NATEČAJA 

Organizator natečaja bo nagrajenim avtorjem podaril praktične nagrade.   

 

PODELITEV NAGRAD 

Razglasitev in podelitev nagrad se bo odvijala v sklopu 6. TAČKOVEGA FESTIVALA meseca 

junija 2017. Prispela dela bodo na ogled v galeriji Knjižnice Litija do konca meseca avgusta v 

času odprtosti. Po tem terminu se izdelki lahko prevzamejo.  

 

AVTORSKE PRAVICE 

Udeleženci natečaja se soglašajo, da se njihovo ime ter prejete nagrade javno objavijo.  

Z izpolnitvijo prijavnice na natečaj se sodelujoči zavežejo, da v celoti sprejemajo pravila 

natečaja. Osebni podatki udeležencev bodo uporabljeni zgolj za interno uporabo (obveščanje), 

v skladu z državnimi zakoni o varovanju osebnih podatkov. 

 

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo v Knjižnici Litija 01/8980 580 ali na 

elektronskem naslovu tackov.festival@gmail.com. 

 

Prijazen pozdrav vsem, ki imajo radi pse,  

in lepo vabljeni k sodelovanju, 

 

Knjižnica Litija 
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