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Idrija, 13. 5. 2021 
Št.: 6009-3/2021/1 

 
DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA KLEKLJANJA ZA PRIZNANJE IVANKE FERJANČIČ 
Podrobnejše informacije, razpisane tekmovalne naloge ter merila za vrednotenje  

za šolsko leto 2020/2021 
 

 
Državno tekmovanje iz znanja klekljanja za priznanje Ivanke Ferjančič organizira Gimnazija 
Jurija Vege Idrija - Čipkarska šola Idrija. 
 
Državno tekmovanje iz znanja klekljanja bo potekalo v soboto, 12. junija 2021, če bodo 
omejitve v povezavo z zajezitvijo širjenja bolezni covid-19 izvedbo omogočale, in v skladu z 
veljavnimi priporočili in omejitvami. Podrobnejši urnik izvedbe tekmovanja bo objavljen na 
spletni strani www.cipkarskasola.si  po zaključenem roku za zbiranje prijav, najkasneje 8. 
junija 2021.  
 
Učenke in učenci bodo tekmovali v petih tekmovalnih nalogah. Podroben opis je razviden iz 
razpisanih nalog in meril za vrednotenje rešitev tekmovalnih nalog. Vse materiale in 
pripomočke za izvedbo tekmovanja zagotovi organizator.  
 
Tekmovanje traja 45 minut. Pogoji za udeležbo na državnem tekmovanju so: pravočasna 
prijava, doseženih vsaj 80% točk na šolskem tekmovanju iz znanja klekljanja, upoštevanje 
starostne omejitve za posamezno tekmovalno nalogo, pravočasen prihod na tekmovanje. 
 
Če na šolskem tekmovanju nihče od tekmovalcev ni dosegel 80% možnih točk, se državnega 
tekmovanja lahko udeležita dva tekmovalca, ki sta dosegla največje število točk, vendar ne 
manj kot 70% možnih točk. 
 
V celoti izpolnjene prijavnice pošljite do 31. maja 2021 (velja datum pošiljanja) na: 
elektronski naslov anka@cipkarskasola.si  
 
Prijav, ki  bodo prispele po navedenem roku, organizator ne bo upošteval. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cipkarskasola.si/
mailto:anka@cipkarskasola.si
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RAZPISANE NALOGE IN MERILA ZA VREDNOTENJE REŠITEV NALOG   
NA DRŽAVNEM  TEKMOVANJU IZ ZNANJA KLEKLJANJA ZA PRIZNANJE IVANKE FERJANČIČ  

za šolsko leto 2020/2021 
 

1. tekmovalna naloga: 
RIS Z NOTRANJIMI  IN ZUNANJIMI POSTAVKI 

Tekmovalna naloga se izdeluje s sedmimi pari klekeljnov in bombažnim sukancem št. 30. 
Tekmovalci klekljajo predhodno nasnute čipke.  
Tekmujejo lahko učenci in učenke rojeni v letih 2012, 2013 in 2014. 

Merila za vrednotenje rešitev tekmovalnih nalog je pripravila Jožica Klanjšček, avtorica 
vzorca tekmovalne naloge je Maja Svetlik. 
Merila za vrednotenje rešitev tekmovalnih nalog: 

Ustrezen postavek glede na vzorec 5 točk 

Notranji postavki (prilagojeno sukanje krajnega para) 5 točk 

Zunanji postavki 5 točk 

Potek navpičnih parov (pravilno zaporedje) 5 točk 

Potek tekočega para med navpičnimi 5 točk 

Zategovanje 5 točk 

Linija postavkov 5 točk 

Estetski videz čipke 20 točk 

Količina sklekljane čipke 5 točk 

SKUPNO 60 točk 

Rešitev tekmovalne naloge se izloči iz nadaljnjega ocenjevanja, če je eno od meril 

ovrednoteno z nič točkami ali ob neupoštevanju narisane smeri dela ali ob neupoštevanju  

narisanih postavkov. 

 

2. tekmovalna naloga: 
ŽABICE 
Tekmovalna naloga se izdeluje z osmimi pari klekeljnov in bombažnim sukancem št. 30, po 
priloženem načrtu (glej prilogo ŽABICE 2021). 
Tekmovalci klekljajo predhodno nasnute čipke. 
Tekmujejo lahko učenke in učenci rojeni leta 2010 ali 2011. 
Merila za vrednotenje rešitev tekmovalnih nalog je pripravila Meta Gregorač, avtorica vzorca 
tekmovalne naloge je Maja Svetlik. 
Merila za vrednotenje rešitev tekmovalnih nalog: 

Ustrezen postavek glede na vzorec 5 točk 

Zunanji postavki 5 točk 

Notranji postavki 5 točk 

Sukanje v žabici 5 točk 
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Sukanje v mrežici 5 točk 

Potek parov v žabici 5 točk 

Potek parov v mrežici 5 točk 

Vogal - sukanje v žabici 5 točk 

Vogal – sukanje v mrežici 5 točk 

Vogal – potek parov v žabici 5 točk 

Vogal – potek parov v mrežici 5 točk 

Zategovanje 5 točk 

Linija postavkov 5 točk 

Estetski videz čipke 20 točk 

Količina sklekljane čipke 5 točk 

SKUPNO 90 točk 

Rešitev tekmovalne naloge se izloči iz nadaljnjega ocenjevanja, če je eno od meril 

ovrednoteno z nič točkami ali ob neupoštevanju narisane smeri dela ali ob neupoštevanju  

narisanih postavkov. 

 

3. tekmovalna naloga: 
IDRIJSKI RIS (nasnutek, slepi postavki, notranji postavki, ovinek, listka iz kitice z ovitki, 

koničast vogal z dvojnim sukanjem, dvojno sukanje, zanke in kvačkanje) 

Tekmovalna naloga se izdeluje z šestimi pari klekeljnov in bombažnim sukancem št. 30. Pari 
bodo zvezani, tekmovalci na označenem mestu čipko nasnujejo sami! 
Tekmujejo lahko učenke in učenci rojeni v letih  2006, 2007, 2008 in 2009. 

Merila za vrednotenje rešitev tekmovalnih nalog je pripravila Katarina Mlakar, avtorica 
vzorca tekmovalne naloge je Maja Svetlik.  
Merila za vrednotenje rešitev tekmovalnih nalog: 

Nasnutek (5 parov) 5 točk 

Ozki ris 5 točk 

Postavki (slepi, notranji, zunanji) 6 točk 

Ovinek v ozkem risu 5 točk 

Listka iz kitice z ovitki  6 točk 

dodajanje in vključevanje 6 para 4 točke 

Koničasti vogal 4 točke 

Prehod v dvojno sukanje in iz dvojnega sukanja 4 točke 

Dvojno sukanje 5 točk 

Zanke in kvačkanje v zanke 5 točk 

Kvačkanje v kitico 4 točke 

Estetski videz čipke 20 točk 
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Količina sklekljane čipke 5 točk 

SKUPNO 78 točk 

Rešitev tekmovalne naloge se izloči iz nadaljnjega ocenjevanja, če je eno od meril 

ovrednoteno z nič točkami ali ob neupoštevanju narisane smeri dela ali ob neupoštevanju  

narisanih postavkov. 

 

4. tekmovalna naloga: 
ŠIROKI RIS Z VERIŽICO, PRAVOKOTNIM VOGALOM, ROGLJIČKI IN KITICO 

Tekmovalna naloga se izdeluje s sedmimi pari klekeljnov z bombažnim sukancem št. 30 in 
dvema paroma prejice »runolist« za verižico. Pari bodo zvezani, tekmovalci čipko na 
označenem mestu nasnujejo sami!  
Tekmujejo lahko učenke in učenci rojeni v letih  2006, 2007, 2008 in 2009. 

Merila za vrednotenje rešitev tekmovalnih nalog je pripravila Stana Frelih, avtorica vzorca 
tekmovalne naloge je Maja Svetlik. 
Merila za vrednotenje rešitev tekmovalnih nalog: 

Nasnutek na zanke  5 točk 

Pravilni postavki glede na vzorec 5 točk 

Notranji in zunanji postavki 5 točk 

Pravokotni vogal 5 točk 

Kitica z ovitkom in postavkom v kitici 5 točk 

verižica 5 točk 

Kvačkanje v kitico 5 točk 

Potek tekočega para skozi navpične (ris) 5 točk 

Začetek rogljička 5 točk 

Izdelava rogljička 5 točk 

Zaključek rogljička 5 točk 

Zanke in kvačkanje v zanke 5 točk 

Estetski videz čipke 20 točk 

Količina sklekljane čipke 5 točk 

SKUPNO 85 točk 

Rešitev tekmovalne naloge se izloči iz nadaljnjega ocenjevanja, če je eno od meril 

ovrednoteno z nič točkami ali ob neupoštevanju narisane smeri dela ali ob neupoštevanju  

narisanih postavkov. 

 

5. Tekmovalna naloga: 
OZKI RIS Z OVINKI IN SUKANIM RISOM 

Tekmovalna naloga se izdeluje s petimi pari klekeljnov in bombažnim sukancem št. 30.  

Pari bodo zvezani, tekmovalci čipko na označenem mestu nasnujejo sami!  
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Tekmujejo lahko osnovnošolski otroci, ki obiskujejo krožke klekljanja ali izbirne predmete 

klekljanja.  

Merila za vrednotenje rešitev tekmovalnih nalog je pripravila Ines Čuk, avtorica vzorca 

tekmovalne naloge je Maja Svetlik. 

Merila za vrednotenje rešitev tekmovalnih nalog: 

Nasnutek na zanke 5 točk 

Slepi postavki  5 točk 

Ozki ris 5 točk 

ovinek 5 točk 

Zanke in kvačkanje 5 točk 

Prehod iz ozkega risa v sukani ris 5 točk 

Prehod iz sukanega risa v ozki ris 5 točk 

Sukani ris 5 točk 

Ustrezni postavki  v sukanem risu 5 točk 

Zategovanje  5 točk 

Estetski videz čipke 20 točk 

Količina sklekljane čipke 5 točk 

SKUPNO 75 točk 

Rešitev tekmovalne naloge se izloči iz nadaljnjega ocenjevanja, če je eno od meril 

ovrednoteno z nič točkami ali ob neupoštevanju narisane smeri dela ali ob neupoštevanju  

narisanih postavkov. 

 
 


