
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Likovni natečaj 
 

Jenkret je biv … 2020 
 
O natečaju 
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in ostali organizatorji pripravljamo že 9. Križnikov 
pravljični festival (pripovedovanje Križnikovih pravljic za otroke in odrasle), ki bo potekal 12. 
in 13. junija 2020 v Motniku. V sklopu festivala vsako leto razpisujemo likovni natečaj z 
naslovom Jenkret je biv. Natečaj je namenjen učencem osnovnih šol, ki lahko sodelujejo v 
okviru šole ali kot posamezniki. 
Z likovnim natečajem želimo krepiti zavest o kulturni in naravni dediščini, kamor spadajo tudi 
pravljice ter naše okolje in rastlinstvo.  
 
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 2. 3. 2020 in zaključi 29. 5. 2020. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
Sodelovanje na natečaju  
Na natečaju lahko sodelujejo učenci osnovnih šol. Strokovna komisija bo izbirala po tri 
najboljše prispevke in prispevke za razstavo po naslednjih kategorijah: 

 učenci prvega triletja, 

 učenci drugega triletja, 

 učenci tretjega triletja. 
 
 
Tema natečaja  
Tema likovnega natečaja je čarobni svet rastlin. Predlagane pravljice so izhodišče za 
razmišljanje in ustvarjanje mladih na temo rastlin, njihovega zdravja in pomena za človeka. 
 
Pravljice:  
 

 Povedka o Zlatorogu 
(v: Zlatorogovi čudežni vrtovi. Slovenske pripovedi o zmajih, belih gamsih, zlatih pticah in drugih 
bajnih živalih. Uredila Roberto Dapit in Monika Kropej. Didakta, Radovljica, 2004.) 

 

 Človek, ki je razumel govorico rastlin 
 ali 

 Praprotni cvet 
(v: Rasla je jelka do neba. Zgodbe iz našega ljudskega herbarija. Uredil Zmago Šmitek. Didakta, 
Radovljica, 2012.) 

 
 
ČAROBNI SVET RASTLIN 
»Letošnje leto je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila za mednarodno leto zdravja 
rastlin, ljudska modrost pa od nekdaj ve, kako zelo sta zdravje rastlin in človeka nerazdružljivo 
povezana – v harmoničnem in spoštljivem odnosu do matere Narave. Nekoč so imele rastline 
pomembno vlogo tako v gmotnem kot duhovnem življenju naših prednikov, saj so jim rastline dajale 
vse kar so potrebovali za življenje: hrano, obleko, zdravilo, gradivo in pletivo, lepotilo in religiozno 
objasnilo. Verovanje v čarovno moč rastlin izhaja iz najstarejših časov, ko je človek še verjel, da je vsa 
Narava živa in da tudi rastline govorijo, starodavna obredja pa so bila v povezana s čaščenjem narave 
in njene rodovitnosti. Znanje in uporaba rastlin sta bila tesno prilagojena sožitju in skrbi za Naravo. 
Moderni način življenja je človeka odtujil od Narave in samega sebe … Slovenci imamo bogato 
bajeslovno izročilo, ki nam razkriva, da so naši predniki rastlinam pripisovali nadnaravne in čudodelne 
lastnosti. Svoje spoštovanje in hvaležnost do rastlin so vtkali v ljudske pesmi, pripovedke, pregovore in 
reke in seveda pravljice. Ena najlepših slovenskih bajk, ki pripoveduje o čudodelni zdravilni rastlini z 
nadnaravno močjo je Pravljica o Zlatorogu. Po ljudski pripovedki je triglavska roža zrasla iz kapelj krvi 
ranjenega Zlatoroga in potem ko jo je zaužil, ga je ta hipoma ozdravila …« 
 
Vlasta Mlakar, etnobotaničarka in avtorica knjige Rastlina je sveta od korenin do cveta (2015) 
 
 
 
 



 

 

 

 

Tehnika  
 
 
 
 
Likovni izdelki naj bodo na predlogi formata  A3 (velikost risalnega lista). Uporabite lahko 
različne tehnike. 
 
Vsak izdelek mora biti opremljen z naslednjimi podatki: 

 ime in priimek avtorja, 

 razred, 

 šola, 

 mentor (starš, kadar otrok ne sodeluje v okviru šole), 

 tel. številka in elektronski naslov mentorja. 
 
 
 
Zaključek natečaja 
Likovna dela pošljite ali prinesite do petka, 29. 5. 2020 na naslov:  
 
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik,  
Ljubljanska cesta 1, 1241 Kamnik,  
s pripisom: za likovni natečaj Jenkret je biv. 
 
Dodatne informacije o natečaju dobite na e-naslovu: milena.glusic@kam.sik.si ali na tel.  
01 320 55 80. 
 
Izbor, objava in nagrade za najbolj zanimive izdelke 
Vse izdelke bo pregledala in ovrednotila natečajna komisija, ki jo sestavljajo Alojz Berlec,  
akademski slikar in pedagog, Jože Kozjek, industrijski oblikovalec in gozdar ter Miha Hančič, 
ilustrator in pedagog.  
Pri oceni likovnih del bo natečajna komisija upoštevala:   

 izvirnost likovnega pristopa, 

 kakovost likovne tehnike, 

 izvirnost upodobljenega motiva in usklajenost z izbrano temo. 
 
Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletni strani Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik 
www.kam.sik.si. Izbrana likovna dela bomo razstavili na Križnikovem pravljičnem festivalu v 
Motniku 12. in 13. junija 2020. Mentorje bomo pravočasno obvestili o rezultatih natečaja. 
Avtorji nagrajenih del in njihovi mentorji bodo prejeli nagrade na Križnikovem pravljičnem 
festivalu v Motniku. 
Likovnih izdelkov ne vračamo. 
 
Varstvo osebnih podatkov 
Starši oziroma skrbniki in mentorji s podpisom soglašajo, da Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik v skladu z zakonodajo hrani in obdeluje osebne podatke udeležencev natečaja za  
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potrebe organizacije Likovnega natečaja Jenkret je biv 2020 ter s fotografiranjem in objavo 
fotografij v medijih. Starši oziroma skrbniki in mentorji so seznanjeni s tem, da so na spletni  
 
strani http://www.kam.sik.si objavljena Pravila varstva in obdelave osebnih podatkov na 
podlagi privolitve posameznika. 
 
 
 
Kamnik, 28. 2. 2020 
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