
 

Likovni natečaj Jenkret je biv – podobe Križnikovih pravljic 

O natečaju 

Matična knjižnica Kamnik in Kulturno društvo Motnik v sklopu Križnikovega festivala (pripovedovanje 

Križnikovih pravljic za otroke in odrasle) prireja likovni natečaj z naslovom Jenkret je biv – podobe 

Križnikovih pravljic. Festival se bo odvijal v Motniku, predvidoma v juniju 2012. V okviru prireditve bo 

potekala razstava likovnih del natečaja.  Natečaj je namenjen učencem osnovnih šol, dijakom in 

študentom. 

Z natečajem želimo spodbujati spoznavanje Gašperja Križnika, njegovega zbirateljskega dela, okrepiti 

zavest o kulturni dediščini in spodbuditi zanimanje za pravljice iz domačega okolja in zanimanje za 

Motnik in okolico. 

Kdo je bil Gašper Križnik? 

Gašper Križnik velja za enega najpomembnejših zbiralcev slovenske slovstvene folklore. V drugi 

polovici 19. stoletja je v Motniku in okolici zbral preko 200 zapisov ljudskih pravljic, povedk, pesmi, 

pregovorov, legend, šal. Le malo zbranega mu je uspelo objaviti. Kljub vsemu se je zavedal cene 

svojega poslanstva in se povezal s tedaj najslavnejšim jezikoslovcem Janom Baudouinom de 

Courtenayem in mu pošiljal nabrano gradivo v Sankt Peterburg, za objave pa je našel prostor v 

Zagrebu in drugih južnoslovanskih časopisih. Osem enot zbranega mu je uspelo izdati v Celovcu 1874 

s psevdonimom Podšavniški pod naslovom Slovenske pripovedke iz Motnika. Bil je prvi, ki je 

slovstveno folkloro zapisoval v narečjih (povzeto po http://odmev.zrc-

sazu.si/zalozba/index.php?q=sl/node/743 in Slovenski etnološki leksikon, 2004). 

Njegove pravljice so objavljene v mnogih zbirkah slovenskih ljudskih pravljic. 

 

Trajanje natečaja 

Likovni natečaj se začne 1. 3. 2012 in zaključi 15. 5. 2012. 

Sodelovanje na natečaju in vsebina 

Na natečaju lahko sodelujejo učenci osnovnih šol, dijaki in študenti. Strokovna komisija bo izbirala po 

3 najboljše prispevke in prispevke za razstavo po naslednjih kategorijah: 

- učenci prvega triletja, 

- učenci drugega triletja, 

- učenci tretjega triletja, 

- dijaki in študenti. 

 Na natečaj lahko pošljete dela izvedena v različnih tehnikah in velikostih. Tema natečaja so 

objavljene Križnikove pravljice.   Slednje najdemo v knjigah s spodnjega seznama: 

1. Babica pripoveduje. Izbrala Kristina Brenkova. Ljubljana: Mladinska knjiga. Več izdaj. Pravljica 

O treh sinovih. 

2. Dapit, R., M. Kropej: Visoko v gorah, globoko v vodah. Radovljica: Didakta, 1999. Pravljici Od 

divjega moža, Drvarji in divji mož.  

 



 

3. Kropej, Monika: Pravljica in stvarnost. Ljubljana: ZRC SAZU, 1995. Pravljice Ajnšpegler, 

Kristus in sveti Peter, O prevzetni nevesti, Od glaževnate gore, Od ježa, Od kocastega psa 

ali koha, Od kuzle rojen sin, od moške, Od sovčne zvezde … 

4. Motnik. Motnik: Kulturno društvo, 2000, Pravljica Oče in njegov sin.  

5. Peklenski boter in druge slovenske pravljice. Uredil Alojzij Bolhar. Celovec: Mohorjeva družba. 

Več izdaj. Pravljica Gnoj na njivo, kamenje z njive.  

6. Podbrežnik, B., Šinkovec, M., A. Štorman: Veronika z Malega gradu. Kamnik: Matična 

knjižnica Kamnik, 1999 in 2009. Pravljice Bodimo previdni, O treh ugankah, O treh sinovih, 

Trije kmetje, Mi, trije bratje, O dvanajstih bratih in sestrah, O motniškem polžu, O 

prebrisani deklici, Od sončne princezinje, Oče in njegov sin.  (Dostopno tudi na spletnih 

straneh: http://www.kamniskaveronika.net/) 

7. Slovenske basni in živalske pravljice. Izbral in uredil Alojzij Bolhar. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Več izdaj. Pravljica Človeška zver. 

8. Slovenske ljudske pripovedi. Zbrala in uredila Kristina Benkova. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Več izdaj. Pravljici O prebrisani deklici in O treh sinovih. 

9. Slovenske narodne pravljice. Uredil Alojzij Bolhar. Ljubljana: Mladinska knjiga. Več izdaj. 

Pravljica O dvanajstih bratih in sestrah. 

10. Slovenske narodne pravljice. Uredila M. Lužovec. Ljubljana: Karantanija, 2001. Pravljica O 

dvanajstih bratih in sestrah.  

11. Slovenske pravljice. Uredila Jana Unuk. Ljubljana: Nova revija, 2002. Pravljica O dvanajstih 

bratih in sestrah.  

12. Štefan, Anja: Za devetimi gorami, za devetimi vodami. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 

Pravljici O ježu, ki ja pasel prašičke in Steklena gora. 

Sodelovanje na natečaju je veljavno zgolj z izpolnjeno prijavnico, ki je priložena razpisu.  

Likovno delo skupaj s prijavnico prinesite ali pošljete na naslov: Matična knjižnica Kamnik, Ljubljanska 

cesta 1, 1240 Kamnik, s pripisom ZA Likovni natečaj Jenkret je biv – podobe Križnikovih 

pravljic. 

Informacije o natečaju dobite na e-naslovu: prireditve@kam.sik.si ali na tel. številki  

320 55 85. 

Izbor, objava in nagrade za najboljše izdelke 

Vse izdelke bo pregledala in ocenila natečajna komisija, ki jo sestavljajo:  slikarka in ilustratorka 

Andreja Peklar, slikarka Sava Kralj in bibliotekarka Andreja Štorman. 

Med natečajnimi izdelki bo natečajna komisija upoštevala:   

- izvirnost likovnega pristopa, 

- posebnost in kakovost likovne tehnike, 

- izvirnost upodobljenega motiva in usklajenost z izbrano temo, 

- usklajenost likovnega dela z otrokovo razvojno stopnjo. 

 

mailto:prireditve@kam.sik.si


 

Izbrana likovna dela bomo razstavili na Križnikovem festivalu. 

Odprtje razstave in podelitev nagrad bo  na začetku festivala.  Avtorje nagrajenih in razstavljenih del 

bomo pravočasno obvestili o rezultatih natečaja. 

Varstvo osebnih podatkov.  

Starši oz. skrbniki  ali mentorji  s podpisom za nepolnoletne udeležence natečaja, polnoletni pa s 

svojih podpisom soglašajo, da se osebni podatki udeležencev natečaja javno objavijo (v medijih in na 

spletnih straneh), če se organizator za to odloči. 

Organizacija zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov. 

 

Kamnik, 24. 2. 2012 
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