
 
 

 

 

POVABILO NA NOVOLETNO KLEKLJARSKO DELAVNICO 

 

POVABIM TE NA ČAJ 

 

 

Tehnike idrijske čipke: ROMB. 

Potrebujete: 

- klekljarski pribor 

- 20 parov klekeljnov z lanenim sukancem št. 60. 

 

Delavnica ni primerna za začetnike. 

 Delavnica bo potekala v soboto, 4.12.2021,  s pričetkom ob 9.00 in sicer na dva 

načina: 

 V živo, v Čipkarski šoli Idrija, na naslovu Prelovčeva 2, Idrija. Učno gradivo 

prejmete na delavnici, kotizacijo plačate na delavnici. Za udeležbo na delavnici 



 
 

 

potrebujete PCT pogoj in osebni dokument, na delavnici pa ves čas 

uporabljate zaščitno masko. 

 Na daljavo, preko spletne platforme Zoom. Potrebujete še računalnik s 

povezavo z internetom ter delujočo kamero in zvočnikom. Po prejemu prijave 

vam bomo poslali račun za plačilo kotizacije. Po prejemu plačila kotizacije vam 

bomo po elektronski pošti poslali učno gradivo in povezavo, preko katere se 

boste lahko delavnice udeležili. 

Lahko si naročite tudi prilagodljiv plašček za skodelico iz filca v sivi barvi ( z 

elastiko in gumbom za zapenjanje - kot na fotografiji, cena za kos 9,50€). 

Cena delavnice je 39,00€. 

 

Za udeležbo na delavnici se je potrebno predhodno prijaviti na telefon 05 37 34 

570 ali po e-pošti info@cipkarskasola.si do zasedbe prostih mest oz. najkasneje 

do 2.12.2021. 

Ob prijavi obvezno sporočite ali se boste delavnice udeležili v živo ali 

na daljavo ter tudi vaše morebitno naročilo plaščkov. 

  

4.12.2021 vas Vabimo tudi: 

 na razstavo čipk učenk in učencev Čipkarske šole Idrija -vstop prost 

 v šolsko trgovino na ugoden nakup čipk, izdelkov s čipkami ter določenih 

artiklov med materiali in pripomočki za klekljanje, od 8.00 do 13.00. 

 Za oboje potrebujete pogoj PCT in osebni dokument. 

 Veselimo se srečanja z vami! 

 

 

Prireditev se lahko fotografira in snema ter prenaša na splet, fotografije in posnetki pa so lahko javno objavljeni. Z 

udeležbo se zavedam možnosti fotografiranja in snemanja vsebine, prenašanja na splet in javne objave fotografij 

in posnetkov prireditve pod temi pogoji. 
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