
 

Ob spoštljivi obletnici Čipkarske šole Železniki 

smo na OŠ Železniki razpisali 

literarni, likovni in fotografski natečaj z naslovom 

 

"KADAR NISMO PREVEČ KLEPETALE, 

LEPE ČIPKE SO NASTALE." 
Brigita Prevc, 6. r. 2006/07 

 

Natečaj se je zaključil konec februarja 2018.  

Člani treh komisij so staknili glave, brali, opazovali, tehtali in ocenjevali literarne, likovne in 

fotografske prispevke. Imeli so zahtevno delo, saj so se literarni, likovni in fotografski ustvarjalci, ki 

so sodelovali, pošteno potrudili.  

Seveda pa ni skrivnost, da so za uspešno izvedbo natečaja zaslužni tudi: mentor naših fotografov ter 

učiteljice razredne stopnje, slovenščine in likovne umetnosti na predmetni stopnji, ki so učence 

spodbujali k ustvarjanju.  

LITERARNI NATEČAJ 

V nabiralniku se je nabralo 82 literarnih prispevkov: 39 pesmi in 43 proznih besedil (med njimi 4 

stripi). 

Učenci razredne stopnje so napisali 43 prispevkov: 19 pesmi in 24 zgodbic. 

Na predmetni stopnji pa je sodelovalo 20 pesnic in pesnikov, 15 avtorjev zgodb in 4 risarji stripov.  

Brale in izbirale so jih: učiteljici Slavica Mohorč in Nataša Vrhunc ter knjižničarka Katarina Primožič. 

Nagrajeni pesniki in pesnice so: 

 Sara Kmetec (2. b): Čipke 

 Vida Gartner (5. r. PŠ Davča): Punkelj, klekelj, škarjice … 

 Jan Peternelj (5. r. PŠ Davča): Klekljanje je super stvar 

 Žak Primožič (5. a): Klekljarska pot 

 Patrik Štupar (5. a): Klekljanje 

 Julij Kejžar (6. b): Zgodovina klekljanja v Železnikih 

 Ema Kokalj (6. b): Prvo srečanje s čipko 

 Tina Šturm (6. b): Klekljarica 

 Stella Sirnik (7. a): Čipka  

 Tara Nastran (9. a): V čipkarsko šolo! 

Nagrajena prozna besedila so zelo raznolika – od doživljajskih do pravljičnih. Med njimi je tudi 

dramsko besedilo. Napisali so jih:  

 Dora Jelenc (4. b): Punkelj pripoveduje 

 Tinka Kemperle (4. b): Rada klekljam 

 Ivan Tušek (4. b): V čipkarski šoli pred 110 leti 

 Tisa Mohorič Bonča (5. a): Cvern 

 Tonka Rovtar (5. b PŠ Selca): Pritožba čipk 



 Zoja Klemenčič (6. b): Kako sem se naučila klekljati 

 Aljoša Demšar (7. a): Hočeš, nočeš, moraš! 

 Nataša Rovtar (7. a): Obleka španske princese 

 Pija Prezelj (8. b): Otvoritev Čipkarske šole Železniki  

 Nina Čenčič (9. b): Noter–ven–navzkriž–zateg! 

Posebno nagrado pa prejmejo: 

 Janez Thaler (4. r. PŠ Selca) za šalo Čip 

 Nataša Ceferin (5. a) za izvirno predstavitev Kaj je klekljanje?  

 Nika Prevc (7. c) za strip 110 let Čipkarske šole 

Njihove mentorice so: Mojca Berce (5. b PŠ Selca), Majda Demšar (5. a), Damijana Habjan (4. r. PŠ 

Selca), Danica Mohorič (4. b), Damjana Podobnik (5. r. PŠ Davča), Dorica Prevc (6. b), Mira Prevc (7. 

a, 7. c, 8. b), Minka Rant (2. b) in Majda Tolar (9. a, 9. b). 

 

LIKOVNI NATEČAJ 

Učiteljice Irena Benedičič, Marija Gasser in Polona Kovač so pregledale 59 likovnih del, 10 je 

nagrajenih. Sodelovali so učenci od 1. do 9. razreda. Klekljanje in čipko so predstavili z različnimi 

tehnikami.  

Nagrajeni mladi umetniki na razredni stopnji so: 

 Nastja Krajnik, 4. b, 

 Tinkara Rakovec, 5. b PŠ Selca, 

 Ambrož Filipič, 4. a, 

 Urša Šolar, 2. r. PŠ Dražgoše, 

 Zoja Mohorič, 2. r. PŠ Selca in 

 Maja Trajković, 1. r. PŠ Selca. 

Na predmetni stopnji pa: 

 Luka Rant, 8. c, 

 David Šuštar, 8. c, 

 Rok Bevk, 8. b ter 

 skupina iz 9. c: Ivana Atanasova, Kris Šolar in Maja Thaler za skupinsko delo. 

Njihove mentorice so: Mojca Berce (5. b PŠ Selca), Marija Gasser (4. a), Polona Kovač (8. b, 8. c, 9. 

c), Marija Krmelj (1. r. PŠ Selca), Danica Mohorič (4. b), Majda Pogačnik (2. r. PŠ Selca) in Nataša 

Vrhunc (2. r. PŠ Dražgoše). 

FOTOGRAFSKI NATEČAJ 

V izziv je ugriznilo 7 fotografov in vsak je mentorju Primožu Šmidu poslal več fotografij. Za natečaj 

so izbrali najboljših pet, kot je pisalo v razpisu.  

Komisija, v kateri sta se mentorju pridružili še učiteljici Marjeta Demšar in Irena Benedičič, je 

soglasno izbrala fotografije treh mojstrov. To so:  

 Manca Tolar, 9. c 



 Rok Drol, 9. c  

 Julija Livk, 9. c 

 

Vse nagrajene prispevke najdete v šolskem glasilu Naše poti, objavljeni pa bodo tudi v 15. številki 

Zbornika Selške doline Železne niti. 

Nagrade bodo mladi ustvarjalci prejeli 24. maja na otvoritvi razstave z naslovom Kadar nismo 

preveč klepetale, lepe čipke so nastale (B. Prevc) v Galeriji Muzejskega društva Železniki. 

 

Vsem nagrajencem in ostalim ustvarjalcem iskreno čestitamo in jim želimo še naprej uspešno 

ustvarjalno leto! 

 

Katarina Primožič 

 

 

Železniki, 31. marec 2018 


