
O NATEČAJU 
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Kulturno društvo Motnik, Turistično društvo Motnik in 
ostali sodelujoči organiziramo 11. Križnikov pravljični festival, ki bo potekal 10. in 11. junija 
2022 v Motniku. V sklopu festivala razpisujemo likovni natečaj z naslovom Jenkret je biv … 
podobe Križnikovih pravljic.

KDO JE 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. Gradivo je pošiljal strokovnjakom, med drugim se 
je povezal s tedaj najslavnejšim jezikoslovcem Janom Baudouinom de Courtenayem in mu 
pošiljal zbrano gradivo v Sankt Peterburg. Znan je pod psevdonimom Podšavniški. Njegove 
pravljice so objavljene v mnogih zbirkah slovenskih ljudskih pravljic, na enem mestu pa so 
zbrane v knjigi Sveti Coprijan.

TRAJANJE NATEČAJA 
Likovni natečaj se začne 15. 3. 2022 in zaključi 27. 5. 2022.

SODELOVANJE NA NATEČAJU 
Natečaj je namenjen učencem osnovnih šol (iz Slovenije in tujine), ki lahko sodelujejo v okviru 
šole ali kot posamezniki, pod mentorstvom staršev oziroma skrbnikov. Vsi sodelujoči in 
njihovi mentorji bodo prejeli potrdilo o sodelovanju. 

TEMA NATEČAJA  
Tema likovnega natečaja so  – PREOBRAZBE. Tema letošnjega festivala so preobrazbe 
v pravljicah na poti. Pravljice ves čas potujejo od enega do drugega pripovedovalca, 
prestopajo meje, tudi meje srca, tako da nam pripovedujejo o čarobnih preobrazbah in 
nenavadnih spremembah. Izhodiščni pravljici za ustvarjanje sta:

 • O ZAKLETI KAČI IN DEKLICI 
(v: Sveti Coprijan. Pravljice, povedke in drugo pripovedno izročilo iz Motnika in okolice.
Uredili Breda Podbrežnik Vukmir in Monika Kropej Telban. Ilustracije Miha Hančič. Knjižnica 
Franceta Balantiča Kamnik in Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2020.)

 •  ZAJČEK NA MESECU (JAPONSKA PRAVLJICA)
(v: Zlata ptica. Sto najlepših pravljic. Izbrala in uredila Kristina Brenkova. Ilustracije Jelka 
Reichman. Mladinska knjiga, 1988.)
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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 (oziroma starš ali skrbnik, kadar otrok ne sodeluje v okviru šole), telefonska 
številka, elektronski naslov in podpis mentorja.

ZAKLJUČEK NATEČAJA 
Likovna dela pošljite ali prinesite do petka, 27. 5. 2022, 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 LIKOVNI DEL, ZAKLJUČNA PRIREDITEV IN RAZSTAVA 
Vse izdelke bo pregledala in ovrednotila strokovna komisija, ki jo sestavljajo akademski slikar 
in likovni pedagog Alojz Berlec, ilustrator in pedagog Miha Hančič ter ilustratorka Polona 
Pačnik. 

Komisija bo izbrala po tri najboljše prispevke iz posameznega triletja ter nekaj dodatnih 
prispevkov, ki bodo prav tako vključeni v razstavo. Pri oceni likovnih del bo komisija 
upoštevala izvirnost likovnega pristopa, kakovost likovne tehnike in usklajenost 
upodobljenega motiva z izbrano temo.

Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletni strani Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik 
www.kam.sik.si. Mentorji izbranih del bodo na svoje navedene e-naslove pravočasno 
dobili obvestilo o izbranih in nagrajenih delih ter vabilo na dogodek. Razstava likovnih del bo 
na ogled na Križnikovem pravljičnem festivalu v Motniku. Avtorji nagrajenih del in njihovi 
mentorji bodo nagrade prejeli v soboto, 11. junija 2022 na pripovedovalskem dogodku za 
otroke, v okviru Križnikovega pravljičnega festivala. Likovnih izdelkov ne vračamo.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
Mentorji poskrbijo za potrebna soglasja staršev za sodelovanje učencev oziroma otrok na 
likovnem natečaju (dovoljenje, da Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik v skladu z zakonodajo 
hrani in obdeluje osebne podatke udeležencev natečaja za potrebe organizacije likovnega 
natečaja ter dovoljenje za fotografiranje nagrajenih učencev in javno objavo fotografij.) 
Na spletni strani www.kam.sik.si so objavljena Pravila varstva in obdelave osebnih 
podatkov na podlagi privolitve posameznika. 

Kamnik, 15. 3. 2022   Mag. Breda Podbrežnik Vukmir
direktorica Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik 


