
PRIJAVNICA ZA DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA KLEKLJANJA 2020/2021 
 
Naziv šole, ki prijavlja tekmovalca/-ko: ____________________________________________ 
 
Mentorica (ime in priimek):_____________________________________________________ 
 
Kontaktni e-naslov mentorice: __________________________________________________ 
 
Prijavljamo za državno tekmovanje iz znanja klekljanja 
 
učenca/-ko (ime in priimek):_______________________________________________ 
 
rojen/-a leta:  _________  
 
dosežen odstotek točk na šolskem tekmovanju: ____________________________________ 
 
Tekmoval/-a bo v tekmovalni nalogi (obkroži ustrezno tekmovalno nalogo): 
 

1. tekmovalna naloga: RIS Z NOTRANJIMI IN ZUNANJIMI POSTAVKI. Tekmujejo lahko 
učenci in učenke rojeni v letih 2012, 2013 ali 2014. 
 

2. tekmovalna naloga: ŽABICE. Tekmujejo lahko učenci in učenke rojeni v letih 2010 ali 
2011. 
 

3. tekmovalna naloga: IDRIJSKI RIS. Tekmujejo lahko učenci rojeni v letih 2006, 2007, 
2008 ali 2009. 
 

4. tekmovalna naloga: ŠIROKI RIS S PRAVOKOTNIM VOGALOM, ROGLJIČKI IN KITICO. 
Tekmujejo lahko učenci rojeni v letih 2006, 2007, 2008 ali 2009. 
 

5. tekmovalna naloga: OZKI RIS Z OVINKI IN SUKANIM RISOM. Tekmujejo lahko 
osnovnošolski učenci in učenke, ki obiskujejo izbirne predmete ali krožke klekljanja.  

 
 
Starši s podpisom prijavljamo učenca/-ko na tekmovanje in izjavljamo, da smo seznanjeni z 
vsebinami Pravilnika o tekmovanju iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič. 
 
Starši s podpisom dovoljujemo, da Gimnazija Jurija Vege Idrija – Čipkarska šola Idrija, ki je 
organizator državnega tekmovanja iz znanja klekljanja za Priznanje Ivanke Ferjančič 
(obkrožite izbiro): 

javno objavi ime in priimek prijavljenega tekmovalca/-ke da 
 

ne 

Javno objavi rezultate dosežene rezultate tekmovalca/-ke (uvrstitev, 
število in odstotek točk, priznanje) 

da ne 

 
Prosimo, obrnite list in nadaljujte na drugi strani. 

 



 
 

Mentorica oz. učiteljica klekljanja, navedena na tej prijavnici, s podpisom dovoljuje, da 
Gimnazija Jurija Vege Idrija – Čipkarska šola Idrija, ki je organizator državnega tekmovanja iz 
znanja klekljanja za Priznanje Ivanke Ferjančič (obkrožite izbiro): 

ob javni objavi rezultatov tekmovanja objavi ime in priimek mentorice oz. 
učiteljice klekljanja 

da ne 

 

Dana privolitev se uporablja izključno za javne objave rezultatov tekmovanja, na katerega se nanaša ta 
prijavnica. Privolitev ni obvezna in ne vpliva na udeležbo na tekmovanju. Dano privolitev lahko kadarkoli 
prekličete s pisno zahtevo, poslano po e-pošti na e-naslov info@cipkarskasola.si . Kot posameznik imate, pod 
pogoji iz Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov, pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, do 
ugovora in omejitve obdelave, ter do prenosljivosti, izbrisa in popravka podatkov. V primeru kršitve varstva 
osebnih podatkov je možna pritožba/prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS. To soglasje se hrani trajno in 
se redoma ne posreduje nobenim zunanjim uporabnikom.  
Gimnazija Jurija Vege Idrija – Čipkarska šola Idrija se zavezuje, da bo na tej prijavnici navedene osebne podatke 
uporabljala za izvedbo državnega tekmovanja iz znanja klekljanja, na katerega se ta prijavnica nanaša, in za 
potrebe pristojnega ministrstva ter jih ne bo posredovala tretjim osebam. Podatki se hranijo trajno.  
 

 
Podpis staršev: ________________________________ 
 
Kraj in datum: _________________________________ 
 
 
Podpis mentorice oz. učiteljice klekljanja: ________________________________ 
 
Podpis ravnatelja/ravnateljice: ________________________________________ 
 
Kraj in datum: ________________________________ 
 
 
 

Žig šole 
 
 

 

mailto:info@cipkarskasola.si

