
 

 

 

 

 

 

 

TAČKOV FESTIVAL 2022 

 

OTROŠKI LIKOVNI IN LITERARNI NATEČAJ 

 

Star ljudski pregovor pravi, da je pes najboljši človekov prijatelj.  

Pes je družabno bitje, ima rad ljudi, je radoveden in vedno vesel tistih, ki ga imajo radi. 

Srečni in veseli smo, če nam lahko psi še pomagajo na kakršenkoli način… 

 

Tema natečaja je:   »PASJI POMOČNIK«. 
 

NAMEN NATEČAJA 

Spodbuditi otroško ustvarjalnost in izražanje pozitivnih prvin, ki jih prinaša druženje med ljudmi in 

živalmi. Tema izpostavlja sodelovanje in povezovanje človeka in psa na način, da je pes ne le v veselje, 

pač pa je človeku v pomoč in korist.   

 

PREDSTAVITEV TEME NATEČAJA 

Natečaj spodbuja ustvarjanje (risanje, pisanje, upodabljanje) trenutkov in situacij, ko je pes človekov 

pomočnik: kako psi pomagajo slepim in slabovidnim, sodelujejo kot reševalni ter spremljevalni psi (za 

slepe, tetraplegike, bolnike, starostnike), iščejo oz. rešujejo pri snežnih plazovih, potresih, pomagajo 

gasilcem, so čuvaji hiše, policijski – službeni psi itd. 

 

V razpisano temo ne sodijo portretne upodobitve psov. 

 

POGOJI NATEČAJA 

Natečaj traja od 19. aprila do 22. maja 2022. Sodelovanje na natečaju je brezplačno. 

 

PRAVILA NATEČAJA 

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

likovnimi deli (risbe) ali literarnim delom (poezijo).  

Sodelovati v natečaju je možno tako, da vsak posameznik odda eno delo - nariše risbo ali napiše 

pesem, zgodbico. 

Otroci lahko pri risanju uporabijo različne suhe ali mokre risarske tehnike: svinčnik, oglje, flomaster, 

tuš, tempero, voščenko, barvne svinčnike,... na formatu A3 (standardni risalni list). 

Pesem naj ne presega ene strani A4 formata. Besedilo je lahko napisano ročno ali v elektronski obliki. 

Dela 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, 

mailto:tackov.festival@gmail.com


 

 

še prej pa jih opremite z 

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

 imenom šole, vrtca v okviru katere je risba ali pesem  nastala 

 

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

prijavnicami sodelujočih otrok. 

 

STROKOVNA ŽIRIJA 

Izbor najbolj uspelih del opravi in nadzoruje tričlanska komisija, ki jo imenuje Knjižnica Litija.  

Komisija o poteku nagradnega izbora vodi zapisnik, v katerega se navede: 

 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. 

 

KRITERIJI OCENJEVANJA 

Žirija bo pri ocenjevanju likovnih del upoštevala vizualni učinek, izvirnost, tehnično dovršenost, 

kreativnost, sporočilnost, sposobnost izraziti občutek, čustvo. 

Pri izbiri literarnih del bomo pozorni na domiselnost, izvirnost, primerno rabo besed (tudi rim) in 

izraženost čustev oz. odnosa do psa. Ne zahteva se jezikovne brezhibnosti, saj se na napakah tudi 

učimo in z njimi rastemo.  

Ocenjevali bomo v treh starostnih kategorijah. Nagrajenci bodo obveščeni preko naslovov, ki jih bodo 

navedli v prijavnici (prosimo za e-naslove). 

 

NAGRADE NATEČAJA 

Organizator natečaja bo nagrajenim avtorjem podaril praktične nagrade.   

 

PODELITEV NAGRAD 

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

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! 
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