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Valentin Južnič, župan Občine Kostel
Kostel je bil nekoč zelo bogat z različnimi obrtmi. Tukaj so bili doma pletarstvo, 

mizarstvo, kolarstvo, krojaštvo, pekarstvo, gostinstvo, mlinarstvo. Poleg dela na 
kmetijah so bili Kostevci znani po krošnjarjenju in peki kostanja daleč po evropskih 
državah, dekleta in gospodinje pa so se med drugim ukvarjale tudi s klekljanjem, 
katerega so se, enako kot dela na poljih, lotevale predano in z ljubeznijo.

Jože Levstek, župan Občine Ribnica
Ribničani smo se že od vsega začetka radi lepo nosili, se pravi, da so bili poleg 

cerkvenih veljakov lepo oblečeni tudi preprosti ljudje, vsaj za posebne priložnosti. Zato 
je na našem področju tudi čipka dobila domovinsko pravico in klekljarice so bile zelo 
spoštovane gospe, ki so jih vabili na domove ob različnih slavnostnih priložnostih od 
rojstev otrok, porok, do različnih vaških, mestnih in cerkvenih praznikov. Klekljarice 
so za te priložnosti izbirale prav posebne vzorce čipk, ki so krasile različne izdelke. 
Nenazadnje je klekljanje pomenilo dodaten vir dohodka za družino, ki je bil v domeni 
žensk in otrok. Zelo sem vesel, da se je ta obrt do dandanes ohranila tudi v naših krajih. 
Človek je ustvarjen za delo in roke so njegovo prvo orodje. Kar narediš lepega, te 
zagotovo notranje obogati, še posebej čipke, ki so tako čudovite, da jih znajo dovolj 
ceniti le sladokusci.

Dr. Vladimir Prebilič , župan občine Kočevje
Dandanes ta specifična in žlahtna obrt doživlja renesanso. Del tega postajamo tudi 

v Občini Kočevje, kjer se čipkarstvo oživlja in nastajajo novi vzorci in nove čipke. Te 
se nemara še ne morejo primerjati z vrhunskimi stvaritvami spretnih idrijskih prstov, 
vendar kljub vsemu lahko beležimo prve uspehe tako na domačih tleh in širše. Preprosti 
beli sukanec nadomeščajo različne barve, vse zahtevnejše pa postajajo tudi čipke. 
Vsem spoštovanim gospem, ki na ta način ohranjajo prisotnost te spretnosti v naših 
krajih, velja velik poklon, saj se s tem ohranja poseben in neponovljiv del slovenske 
kulturne dediščine, hkrati pa je to tudi dokaz, da smo lahko uspešni v naših krajih. Zato 
se z največjim veseljem veselim vaših novih uspehov v upanju še večje vključenosti 
novih članic. Nemara pa je prišel tudi čas, ko se bo med klekljaricami pojavil tudi kakšen 
moški. 

Antun Volf, župan Občine Osilnica
Na območju občine Osilnica dejavnost klekljanja ni bila tako razvita v primerjavi 

s sosednjimi občinami. Vsekakor pa občina pozdravlja obuditev te tradicionalne 
dejavnosti, ki se je po 2. svetovni vojni povsem opustila. Zahvala za to, da se s 
klekljanjem nadaljuje, gre TŠD Kostel, ki prireja tečaje klekljanja. Udeležujejo se ga 
ženske tudi s področja naše občine, kar vsekakor pozdravljamo in resnično upamo, da 
se ta dejavnost obdrži. 

Janko Veber, predsednik Državnega zbora RS
V zadnjem desetletju se tradicija čipkarstva ponovno obuja, ne le v nekdanjih središčih 

čipkarstva, ampak tudi v Kostelu. Zasluga za to gre predvsem TŠD Kostel in dr. Stanku 
Nikoliču, ki je pobudnik tečajev klekljanja, ki  potekajo že vrsto let.  Rezultati nam bodo 
vedno na ogled v pričujoči knjigi. Veseli me, da se tečajev klekljanja udeležuje vedno 
več tečajnic in upam,  da bo tako tudi v prihodnje. Iskrene čestitke za opravljeno delo 
in še veliko uspeha, predvsem pa užitka pri klekljanju vam želim.

Občina
OSILNICA
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DEVETDESET LET OD PRVIH ZAČETKOV …

Klekljanje čipk je danes razširjeno po vsej Sloveniji, čeprav večina ljudi klekljano čipko še vedno povezuje z 
Idrijo, Žirmi in Železniki. V preteklem stoletju so se jim postopoma pridružili tudi drugi kraji. Zanimivost v tej 
klekljarski zgodbi predstavljajo kraji v dolini reke Kolpe.

Tu začetke klekljanja povezujejo s težkimi gospodarskimi razmerami, še zlasti v obdobju med obema 
vojnama. Takrat so bili Kostelci že poznani po krošnjarstvu (s slaščicami!). V svet so hodili predvsem moški, 
priložnost za skromen zaslužek žensk so bila ročna dela. Z željo, da ljudem v gospodarsko pasivnih krajih 
pomaga do zaslužka, je Državni osrednji zavod za žensko domačo obrt iz Ljubljane ustanavljal čipkarske 
tečaje in šole tudi v krajih, ki tradicije klekljanih čipk niso poznali.

Na južnem robu slovenskega ozemlja je delovala Državna čipkarska šola Fara (pri Kočevju). Po ustnem 
izročilu in redkih navedbah v literaturi je bila ustanovljena leta 1923. Svoje prostore je imela sprva v Fari, čez 
nekaj let se je preselila v bližnjo vas Potok. Domačini hiši, v kateri je bila šola, še danes pravijo »pri klekljarici«. 
V virih je ohranjen spomin na čipkarsko učiteljico Josipino Seljak. Šolo je obiskovalo okoli 20 učenk. Po 
pripovedovanju starejših se je največ klekljalo ozki, široki in sukani ris, ribice in satovje. Naklekljane čipke 
je učiteljica posredovala omenjenemu zavodu v Ljubljano. Delovanje šole je prekinila vojna, ki je pretrgala 
povezave z zavodom v Ljubljani. Naročil ni bilo več. Znanje pa so žene ohranile še nekaj časa po vojni, dokler 
odloženih »puštrov« in klekljev ni prekril prah na podstrešju. Podobno se je dogajalo tudi v drugih slovenskih 
krajih. Nekoč živahno druženje žena ob klekljanju je za desetletja povsem zamrlo, a pred kratkim ponovno 
oživelo.

Zahvala za ponovno oživitev gre, danes že pokojni, gospe Mariji Bukovac, ki je po več kot petdesetih letih 
še zmogla obuditi svoje znanje, pridobljeno v čipkarski šoli. Navdušila je prvi dve »učenki«, in tako se je znova 
začelo…

Leta 2000 so se klekljarice organizirale kot klekljarska sekcija pri TŠD Kostel, ki jih vseskozi spodbuja in 
podpira. Članice svoje znanje nadgrajujejo na tečajih in delavnicah, tudi v Idriji in Škofji Loki, spoprijemajo se 
z vedno bolj zahtevnimi elementi in tehnikami, od osnovnih kitic, idrijskega in sukanega risa do nageljčkov, 
cvetk in raznih polnitev. Po prvih razstavah v bližnjih krajih so zbrale pogum in se predstavile tudi v tujini. 
Udeležile so se mednarodnega natečaja klekljane čipke na Danskem, kjer so z lastno interpretacijo vzorce 
polžka, pentlje, ribice, srčka… zbudile pozornost in posegle po najvišjih nagradah.

V knjigi je predstavljeno 14 članic s svojimi najboljšimi izdelki. Njihove čipke nam govorijo o vztrajnosti, 
potrpežljivosti, natančnosti in vznemirjenju, ko čipko odpnejo z blazine in si jo prvič ogledajo s prave strani. 
Nasmejani obrazi nas prepričajo, da klekljajo z veseljem, za sprostitev in krajšanje prostega časa, za prijetno 
druženje. Izžarevajo ljubezen do slovenske klekljarske dediščine in ponos, da vse to zmorejo same!

Vpetost v lokalno skupnost, medsebojno druženje in sodelovanje so najboljše zagotovilo, da bo klekljanje 
v krajih od Turjaka do Kostela ostalo še naprej živa dediščina.

Iskrene čestitke vsem, ki skrbite, da bo pomirjujoča pesem klekljev na Kostelskem odzvanjala še naprej!

    Mojca Ferle,
    Muzej in galerija mesta Ljubljane



 9



 10

KLEKLJANJE V EVROPI IN SLOVENIJI

Klekljati se je v Evropi začelo v srednjem veku, ko so  čipke postale modna dragocenost za dvore in visoko 
družbo. 

V Idriji so klekljale rudarske žene predvsem zato, da bi izboljšale gmotno stanje svojih družin, največji razcvet 
pa je doseglo po letu 1870. V tem času se je Idrija uveljavila kot evropsko čipkarsko središče, v katerem se je 
klekljanje širilo do prve svetovne vojne, po letu 1920 pa je ta umetnost začela počasi nazadovati.

Prvi znani dokument o idrijski čipki sega v leto 1696, 1876. pa je mojstrica Ivanka Ferjančič v Idriji ustanovila 
čipkarsko šolo, ki še vedno deluje in vzgaja nove rodove klekljaric. Klekljanje je v tistih časih rudarskim 
družinam omogočalo nekaj dodatnih prihodkov, žene, ki so to počele v skupinah po domovih, pa so ob tem 
delu razvijale prijateljstvo, se kratkočasile ob raznih pripovedih, plemenitile bivanjsko kulturo ter razvijale 
nove in nove vzorce čipk.

Udeleženke državne čipkarske šole, Fara 1938.

Idrijci so za razvoj klekljanja poskrbeli tudi s festivalom idrijske čipke -  prvega so pripravili že leta 1955. Ta v 
današnjem času poteka zadnji teden v juniju, vrhunec pa doseže z državnim tekmovanjem v klekljanju otrok 
in odraslih ter z razglasitvijo miss idrijske čipke – najlepše obleke z všitimi čipkami. Leta 2000 je idrijska čipka 
dobila mednarodno priznanje in zaščito geografske označbe, čipkarska obrt pa se je ponovno obudila tudi 
v Kostelu, kjer je Turistično - športno društvo Kostel (v nadaljevanju: TŠD Kostel) pod skupno streho združilo 
klekljarice iz Kostela, Kočevja, Ribnice in Osilnice. 
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»Križ v satovju«, okoli 70 let stara čipka Marije Bukovac.

»Prtiček s cvetličnim motivom«, okoli 40 let stara čipka Alojzije Petrovčič.
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OŽIVLJENA KLEKLJARSKA TRADICIJA OD KOSTELA IN OSILNICE 
DO KOČEVJA IN RIBNICE

Korenine klekljanja v Kostelu segajo v začetek 20. stoletja, saj so imeli v kolpski dolini že leta 1923 priznano 
slovensko šolo te umetnostne obrti. Svoje prostore je imela šola najprej v Fari, pri Majetičevih, po domače 
Bauerjevih. Nekaj let pozneje so se klekljarice začele dobivati v Briškijevi hiši v vasi Potok, kjer je šola delovala 
do leta 1942. Dekleta in žene je takrat tehnike vozlanja, prepletanja in šivanja hodila poučevat učiteljica iz 
Ljubljane. »Ni bilo nobene razlike med kmeticami in izobraženkami, bilo nas je več kot 40. Na to smo zelo 
ponosne. Učiteljica nas je razlikovala le po kakovosti izdelka. Bolj izobražene žene so se na skrivaj učile od nas. 
Ozračje je bilo videti sproščeno, ljudsko in iskreno,« je dejala Marija Bukovac.¹

Za ustvarjanje finih čipkastih struktur, najbolj zaželenega darila neveste, ki je prihajala v ženinov dom, je 
bil čas predvsem pozimi. Poleti so morala, po besedah Alojzije Petrovčič, ki se zelo dobro spominja prvega 
klekljarskega tečaja v Kostelu pred 75 leti, komaj petnajstletna dekleta pridno delati na poljih.

Marija Bukovac in Alojzija Petrovčič sta čipke ustvarjali že v svojih mladih letih.

1 iz intervjuja v Slovenskih novicah, 2002, avtor Milan Glavonjić  

 »Bauerjeva hiša« v kateri  je bila leta 1923 ustanovljena Državna čipkarska šola.
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Ker je bila zvrst starodavne ročne spretnosti eden od načinov druženja ob petrolejkah, pa je v njihovo 
skupnost kmalu privabila tudi klekljarice z drugega brega Kolpe. Čipkarska šola naj bi po pričevanju 
nekaterih udeleženk začela delovati leta 1923, v njej pa naj bi se klekljalo do leta 1942. Takrat so se klekljarice 
ukvarjale z ozkim in širokim risom, sukanim risom, ribicami in polnitvami s satovjem. »Prte in pregrinjala smo 
prodajale v premožne kraje in zaslužile nekaj denarja,« je povedala Marija Bukovac in dodala, da je njihova 
dela odkupovala in v prestolnici prodajala učiteljica klekljanja. Spet po drugih podatkih naj bi klekljarice 
svoje umetnine pošiljale v Ljubljano, Zavodu za žensko domačo obrt.

  

A niti veliko zanimanje učenk (njihovo število učenk se je gibalo med 18 in 20) za razvozlavanje nitnih 
skrivnosti med domačinkami in njihovimi hrvaškimi sosedami niti šola klekljanja nista mogla preprečiti, da bi 
umetnost, za katero je poleg volje, potrpljenja in veliko znanja, potrebna tudi nadarjenost, začela postopoma 
usihati. »Ne spomnim se točno leta konca tečaja. Bilo nas je premalo, da bi se še naprej učile. Takrat se je 
dolina že praznila, dekleta so odhajala po zaslužek drugam, tudi iz hrvaških vasi, te so vedno tesno sodelovale 
z nami,« je povedala Marija Bukovac.²  

»Tihožitje« 
 okoli 40 let stara čipka  Leopoldine Obranovič.

»Goloba na oljčni vejici«
okoli 40 let stara čipka Alojzije Petrovčič.

Strojček za ročno navijanje klekljev. Stari papirci,
po katerih so se klekljale čipke.

2  iz intervjuja v Slovenskih novicah, 2002, avtor Milan Glavonjić
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Zagnanost in prizadevnost so nato dokončno prekinili vojni oblaki, ki so napovedovali nemirne čase in tako 
je večina znanja počasi utonila v pozabo. Čipkarska šola je v vasi Fara prenehala delovati med 2. svetovno 
vojno. Klekljanje se je po vojni ohranilo le še v redkih hišah, pa še to zgolj pri starejših ženskah, ki so v premorih 
med težkimi kmečkimi opravili obujale spomine na mladost. 

Nato pa je bila ob prelomu tisočletja klekljarska tradicija, tako kot mnoge stvari v življenju, naključno 
ponovno obujena. Ko je Mariji Bukovac umrla hči, so prijateljice razmišljale o tem, kako bi jo zamotile. Ker je 
Bukovčeva nekoč omenila, da zna klekljati, so se odločile, da se te umetnosti naučijo kar pri njej. Bukovčeva 
je tako v skrivnosti in potrpežljivosti klekljanja najprej uvedla Jožico Jurkovič in Genico Muhvič Nikolič. 
Svoje znanje in občutljive skrivnosti obrti so vsem, ki jih je klekljanje zanimalo, na voljo dale tudi Leopoldina 
Obranovič in Alojzija Petrovčič. 

Svoje znanje je klekljaricam posredovala tudi Leopoldina Obranovič.

Prav oživitev klekljarske tradicije je leta 2000  predsednika TŠD Kostel dr. Stanka Nikoliča spodbudila k 
ustanovitvi klekljarske sekcije društva. »Stari ljudje so velikokrat rekli, da so koga videli pri klekljaričini hiši in 
tako me je začelo zanimati, o čem govorijo. Po pogovoru z njimi sem ugotovil, da je teh, ki čipko negujejo, 
zelo malo in da ne bi šlo v pozabo še to znanje, smo se v društvu odločili ustanoviti klekljarsko sekcijo,« pravi 
Nikolič. 

 Na bogastvo čipke v Kostelu opominja plošča na t.i. »Klekljaričini hiši« v Potoku 1 pri Fari.
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In tako so se februarja 2001, po več kot 70 letih premora, dekleta in žene ponovno usedle h košaricam, 
bulam, bucikam, papircu, nitim in klekljem. Društvo je namreč takrat pripravilo 30- urni tečaj, na katerem 
je prste preizkusilo dvanajst mlajših in starejših klekljaric. Skrivnosti stroke jim je takrat odstirala mentorica 
Mojca Bukovnik, profesorica iz Škofje Loke, ki je ob koncu preroško dejala, da so se dame veliko naučile, 
nekatere pa bi lahko že tedaj same poučevale druge. Učenke so res prekosile učiteljičina pričakovanja ter 
vztrajale tako pri pridobivanju novih znanj kot pri odkrivanju širine te obrti. Vsa naslednja leta so klekljanje 
poučevale učiteljice s Čipkarske šole Idrija, organiziranih tečajev pa se je v povprečju udeležilo 20 učenk. V 
sekciji, ki jo je uspešno vodila Aleksandra Frank Staniša, je bilo stalno aktivnih osem klekljaric, veliko je bilo 
takih, ki so za kleklje prijele občasno.

Leta 2008, ob zaključku osmega tečaja, so za prve »maturantke« krstili dame, ki najdlje klekljajo, in sicer 
Genico Muhvič Nikolič, Jožico Jurkovič in Marijo Jurjevič. Vse tri so se tečajev udeleževale od samega začetka, 
v uk pa z željo po novih znanjih in spoznanjih hodijo še danes. 

Pobudnik oživitve klekljanja v Kostelu dr. Stanko Nikolič.

V dobrem desetletju ustvarjanja čudežev iz niti so se Kostelkam pridružile tudi Kočevke, Osilničanke in 
Ribničanke, ki se poleg tečajev v Kostelu trikrat letno udeležujejo klekljarskih delavnic v Idriji in Škofji Loki. 
Skupaj so pripravile množico razstav doma in drugod ter dosegle številne uspehe, za vrhunec pa štejejo 
večkratna sodelovanja na mednarodnem sejmu ročne klekljane čipke na Danskem.
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ŠOLA KLEKLJANJA IN KLEKLJARSKA SEKCIJA TŠD KOSTEL 

ŠOLA KLEKLJANJA

Na pobudo in v soorganizaciji Turistično-športnega društva 
Kostel je Čipkarska šola Idrija leta 2003 v Fari pri Kostelu začela 
izvajati 30- urne tečaje klekljanja. Tečaje so vodile učiteljice 
klekljanja, zaposlene v Čipkarski šoli Idrija, ali pa zunanje sodelavke 
z opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo čipkar-čipkarica oz. 
klekljar-klekljarica.

Tečaji so potekali ob petkih pozno popoldne in zvečer ter ob dela 
prostih dnevih.

Prenos znanja na udeleženke tečaja je temeljil na tem, da se 
naučijo pravilno klekljati in čipko estetsko oblikovati, vsaka po 
svojih najboljših zmogljivostih. 

Udeleženke so pridobile osnovna in zahtevnejša znanja, kar 
je nekatere od njih spodbudilo k nadaljnjemu izobraževanju na 
področju klekljanja ter k samostojnemu ustvarjanju. Navezale 
so stike s klekljaricami v Sloveniji in v tujini, najboljše izmed 
udeleženk tečajev pa so začele s prenašanjem svojega znanja na 
druge zainteresirane iz bližnje in daljne okolice. Svoje izdelke so 
predstavljale na razstavah ob priložnostnih prireditvah ter s tem 
popestrile turistično ponudbo krajev, v katerih bivajo in ustvarjajo.

  Metka Fortuna, vodja Čipkarske šole Idrija

Metka Fortuna

Fara 2007, Uvajanje v skrivnosti klekljanja
z učiteljico Renato Hvala iz Čipkarske šole Idrija.

 Fara 2008, z učiteljico Katarinco Lampe
iz Čipkarske šole Idrija o novi tehniki klekljanja.
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KLEKLJARSKA SEKCIJA TŠD KOSTEL

Od klekljarskih začetkov posameznic leta 1998 do začetka delovanja klekljarske sekcije TŠD Kostel so minila 
slaba tri leta in kot skupina smo začele delovati leta 2000. Že od samega začetka smo se trudile, da bi razširile 
svoja strokovna znanja klekljanja in osvojile nove tehnike. Redno smo se udeleževale klekljarskih tečajev, 
ki jih je organiziralo TŠD Kostel v sodelovanju s Čipkarsko šolo Idrija. Ravno tako se še vedno udeležujemo 
njihovih klekljarskih delavnic, ki potekajo v sami šoli v Idriji. Znanje smo prejemale od njihovih natančnih in 
strokovno dobro podkovanih učiteljic. 

 

Članstvo naše skupine je v primerjavi z ostalimi slovenskimi društvi ostajalo zelo majhno, saj je klekljanje v 
tem delu Slovenije praktično povsem zamrlo. Klekljaric, ki bi že imele klekljarske izkušnje, ni bilo veliko, tiste, 
ki jih je klekljanje pritegnilo, pa je bilo potrebno najprej naučiti osnov klekljanja. Z veliko vztrajnosti smo iz 
leta v leto počasi le pridobivale nove klekljarice, a hitreje kot članstvo so rasla naša nova znanja. Naše čipke so 
postajale vedno kakovostnejše, v njih pa so bile uporabljene vse zahtevnejše tehnike. Uporabljati smo začele 
sukance različnih barv, materialov in debelin, pa tudi, perle in druge dodatke.

Fara 2003, prvi klekljarski koraki z učiteljico
Stano Frelih iz Čipkarske šole Idrija.  

Kočevje 2007, del tečajnic na otovoritvi
ene od svojih razstav v Likovnem salonu.
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Na pobudo dr. Stanka Nikoliča, ki je skupino vodil od začetka delovanja in tudi skrbel za novo članstvo, sem 
leta 2008 vodenje skupine prevzela jaz in jo vodila do konca leta 2012. Kljub temu, da smo po številu članic 
majhna skupina, smo zlasti v zadnjih letih dosegle rezultate, na katere bi bila ponosna tudi velika klekljarska 
društva. 

         

Ravno zaradi majhnosti naše skupine je morala vsaka članica opraviti veliko več dela, da smo lahko 
organizirale lastne razstave in dosegale enake uspehe kot ostala društva. Ni bilo vedno lahko, saj nas poleg 
majhnega števila ločuje tudi velika razdalja. Prihajamo namreč iz različnih občin, in sicer iz Ribnice, Kočevja, 
Kostela in Osilnice. Zato je veliko težavo predstavljalo že to, da smo se dobile in izmenjale svoje ideje, znanja 
ter izkušnje. A z veliko ljubezni do klekljanja in zagnanostjo smo vedno dosegle cilje, ki smo si jih zastavile. 
Seveda pa brez medsebojnega prijateljstva in spodbud kot skupina ne bi bile tako uspešne. Skupaj smo se 
veselile uspeha vsake posameznice kot tudi uspehov celotne skupine. Vsaka od nas je po svojih močeh, s 
svojim znanjem in izkušnjami sodelovala pri realizaciji skupnih idej. Če pa je kateri zmanjkalo energije ali 
prostega časa, se je vedno našel kdo, ki je bil pripravljen pomagati.

          

Dalmatinček obožuje pesem klekljev,
zato rad poseda pri meni ob buli in razmišlja,

kako bi klekljal tudi sam.

Vogal prta v širokem risu z rožicami iz kitic
in kvadratnimi ribicami.

Svečnik s čipko v tehniki idrijskega
in sukanega risa, z rožicami iz kitic.

Čipka v tehniki idrijskega risa s cvetkami.
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Kljub temu, da sem vodila klekljarsko sekcijo TŠD Kostel, sem se sama vedno počutila le kot ena izmed 
članic.  Vse pomembnejše odločitve za delo skupine smo namreč ves čas sprejemale skupaj. Vsekakor je 
prelomnico na naši poti uspehov pomenila prva udeležba na danskem klekljarskem sejmu, na katerem smo 
se predstavile s šestimi avtorsko izdelanimi polžki. Od takrat dalje smo postale prepoznavne med ostalimi 
društvi.

Za svoj znak smo si izbrale cvet divje narcise. Najjužnejše rastišče divjih narcis se nahaja nad kanjonom reke 
Kolpe na območju naravnega rezervata Krempa in v vsej svoji lepoti zacvetijo v prvi polovici meseca maja. 
Papirc cveta narcise nam je izdelala Čipkarska šola v Idriji.

           

Čipka - cvet divje narcise.

Pohvale, da je področje od Kostela in Osilnice prek Kočevja do Ribnice ponovno našlo svoje mesto na 
klekljarskem zemljevidu Slovenije, gredo zato vsaki izmed naših članic. Vsekakor pa je najbolj zaslužen dr. 
Stanko Nikolič, saj je bil pred trinajstimi leti ravno on pobudnik oživitve in promocije klekljanja na našem 
področju. Ves čas je skrbel tudi za organizacijo tečajev in delavnic ter s tem za širitev klekljarskega znanja. 

Aleksandra Frank Staniša, vodja Klekljarske sekcije TŠD Kostel od 2008 do 2012

          

Klekljarice so svoje izdelke predstavile na številnih razstavah, tudi v tujini.
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PIRHI, ODETI V ČIPKO
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KLEKLJARICE IN NJIHOVO DELO

V tem delu knjige se predstavljajo klekljarice Klekljarske sekcije TŠD Kostel. Govorijo o svojih začetkih, 
učenju različnih tehnik, ter pripovedujejo zgodbe o svojih največjih uspehih. Spregovorile so o tem, kaj jim 
pomeni klekljanje in na ogled postavile svoje izdelke; vse od najpreprostejših do tistih, ki so jim nagrade 
prinesli tako doma kot v tujini. 
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Aleksandra FRANK STANIŠA, Ribnica

»Klekljanje je zame ustvarjalna zapolnitev prostega časa, ki me izpolnjuje in bogati.«

Z osnovami me je leta 2003 seznanila Elica Žurga iz Kočevja, takoj naslednje leto pa sem se začela redno 
udeleževati tečajev, ki jih je TŠD Kostel organiziralo v sodelovanju s Čipkarsko šolo Idrija. V Idrijo hodim tudi 
na enodnevne klekljarske delavnice. Od prvih začetkov do sedaj je minilo kar nekaj let in v tem času sem 
osvojila veliko teoretičnega in praktičnega klekljarskega znanja. Kot prva med članicami klekljarske sekcije 
TŠD Kostel sem maja 2010 pridobila Certifikat za domačo in umetno obrt Obrtno - podjetniške zbornice 
Slovenije ( Art & Craft ). V letu 2012 sem se udeležila tudi večdnevnega tečaja risanja klekljarskih vzorcev, ki je 
prinesel prelomnico v mojem klekljarskem znanju in ustvarjalnosti. 

Pri klekljanju me posebej pritegnejo vzorci, pri katerih je potrebno uporabiti več različnih tehnik, pa naj bo 
to nakit, všitek za prt, živalski, cvetlični ali kateri koli drug motiv. Zelo rada klekljam s sukanci različnih debelin, 
barv in materialov, dodajam perle, žlahtne kamne. Ker obvladam tudi nekatere druge ročne spretnosti, me je 
že od vsega začetka pritegnila uporaba klekljane čipke in vitražnega stekla v Tiffany tehniki. V mojih izdelkih 
se čipka in motiv iz vitražnega stekla dopolnjujeta v zaključeno celoto. Klekljaric, ki bi pri svojem ustvarjanju 
združevale ti dve tehniki ročnih del, je na splošno zelo malo.

Hodim na oglede razstav in navezujem stike s klekljaricami, tako doma kot v tujini. Redno sodelujem 
na razstavah, ki jih vsako leto organizira TŠD Kostel, sodelovala pa sem tudi na razstavi na Danskem. Tam 
poteka vsako leto tudi natečaj »Izziv leta«, ki se ga redno udeležujem vse od leta 2008. Rada se odzovem 
povabilom na izdelavo čipk, ki se podarijo v različne namene. Tako sem na primer sodelovala z avtorsko čipko 
pri soustvarjanju oltarnega prta ob 500- letnici za cerkev sv. Marije prikazanja v Strunjanu. V zadnjih letih 
sem se z avtorskimi deli uspešno predstavila na različnih natečajih v Sloveniji in Italiji, pri čemer bi posebej 
izpostavila sodelovanje na natečaju ob 50- letnici argentinskega tanga v Trstu in uspeh na 7. slovenskih 
klekljarskih dnevih v Žireh, kjer sem z avtorsko čipko na temo »Veselje« osvojila 1. mesto. V tej čipki sem 
združila svoje klekljarsko znanje z umetnostjo risanja vzorcev in voljo do ustvarjanja nečesa novega. Sem 
članica mednarodne klekljarske organizacije OIDFA. V letu 2013 pa sem bila izbrana v skupino 16 klekljaric, 
ki smo s Čipkarsko šolo Idrija sklenile pogodbo o izobraževanju v okviru mednarodnega projekta »Bodi 
edinstvena v Evropi« (Be Unique in Europe). Tudi v bodoče se nameravam posvečati avtorski čipki in upam, 
da bom svoje klekljarsko znanje še razširila, ter spoznala nove klekljarice iz drugih krajev Slovenije in tujine, 
saj klekljanje ni samo izdelava čipk, ampak tudi tkanje vezi med izdelovalci čipk in njihovimi ljubitelji.
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©»Veselje v štiriperesni deteljici« 1.mesto, Žiri 2013. ©»V objemu tanga«,
Trst (Italija), 50 let argentinskega tanga.
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Geraldine FRBEŽAR, Bosljiva Loka

»Klekljanje je zame iskanje novih praks, preizkus vztrajnosti, natančnosti in srečevanje s preteklostjo.«

Klekljati sem se naučila na tečaju klekljanja v OŠ Fara, klekljam pa že 12 let. Rada se ukvarjam z motivi, ki 
dopolnjujejo druge materiale: platno, les , kamen, z motivi jelena, kozoroga, konja.

Načrti za prihodnost? Imeti več časa…
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Darinka FURLIČ, Kočevje

»Klekljanje je moj aspirin za dušo in moja sprostitev.«

Klekljati sem se naučila na tečaju v Kostelu, ki ga je organiziralo TŠD Kostel. Na začetnem tečaju klekljanja 
sem bila pred desetimi leti, torej sem kleklje prvič v roke prijela leta 2003.

Klekljam glede na svoje sposobnosti, torej bolj enostavne vzorčke. Ker se mi je klekljanje že od nekdaj 
zdelo velika znanost, je zame že to, da sem se tega naučila, velik uspeh. Najbolj pa sem ponosna na prvi večji, 
30- centimetrski prtiček, ki sem ga leta 2004 naredila na tečaju v Kostelu. Sošolke se verjetno še spomnijo, 
kako sem vriskala od sreče, ko sem ga odpela z vzorčka. Zame je to potrditev, da če si nekaj močno želiš, to 
lahko tudi dosežeš. Uspeh je tudi to, da sem sodelovala na razstavi na Danskem (hvala Aleksandri za njeno 
potrpljenje in spodbudo).

Klekljanje tudi v prihodnosti ostaja moj hobi, balzam za dušo, samo zame.
Hvaležna sem dr.  Stanku Nikoliču, da je tečaj organiziral, saj sem tako dobila priložnost, da izpolnim otroške 

sanje. Hvaležna sem tudi prekrasni skupini, kjer mi je bilo res lepo in zabavno. Imela sem prekrasne “sošolke”, 
veliko sem se naučila tudi od njih, njihova volja, znanje ter zagnanost so bili zame velika spodbuda. Najlepše 
na tečajih pa je bilo med odmori v zadnji vrsti (mnjam-mnjam). Hvaležna sem tudi Aleksandri, ker se je tako 
zelo trudila in spodbujala skupino. Naj mi oprosti, če sem jo s svojim “jaz nimam časa”, spravljala v slabo voljo.

Med nami so se sklekljale lepe vezi prijateljstva in hvala za to.
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Marija JURJEVIČ, Kostel

»Zame je to delo predvsem delo za dušo, čemur rada posvečam veliko časa.«

Čeprav izhajam iz okolice Idrije, kjer je klekljanje tradicija, sem se te lepe umetnostne obrti naučila šele 
ob prihodu v Kostel. Tu že vrsto let obiskujem tečaje in delavnice klekljanja, ki jih v sodelovanju s Čipkarsko 
šolo Idrija organizira klekljarska sekcija pri TŠD Kostel. Začetki so bili kar težki. Večkrat sem klekljala pa tudi 
podirala pozno v noč. Zdaj vidim, da trud ni bil zaman. Uživam v prepletanju niti in se veselim vsakega izdelka 
posebej. Poseben izziv so mi zahtevnejše tehnike.
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Jožica JURKOVIČ, Hrib pri Fari

»Klekljanje zame predstavlja ustvarjalnost in navdih, druženje s klekljarsko skupino in prijateljicami pa tudi prijetno 
zapolnjen prosti čas.«

Različna ročna dela sem vzljubila že v osnovnošolskih in srednješolskih letih, pozneje pa sem v eni od 
ljubljanskih trgovin občudovala nežnost in lepote klekljane idrijske čipke, všite v različne uporabne izdelke. 

Moja dolgoletna želja je bila, da bi se umetnosti klekljanja naučila tudi sama. Priložnost se je ponudila, 
ko je sorodnica, sedaj že pokojna Mlinarska teta Mica, Marija Bukovac iz Potoka pri Fari, obujala spomine in 
pripovedovala, da so nekoč klekljala tudi dekleta v Kostelu in da ima še vedno na podstrešju ves klekljarski 
pribor. 

Spomladi 1998 je po mojem nagovarjanju zaprašeno blazino, »puštr« in kleklje prinesla s podstrešja in me 
s počasnimi koraki vpeljala v svet čipke. To so bili še zelo negotovi koraki, iz katerih je nastalo nekaj manjših, 
še čisto začetniških izdelkov. 

Ob upokojitvi, leta 2000, sem pod strokovnim vodstvom na prvem tečaju klekljanja  začela širiti svoje 
klekljarsko predznanje in spoznavati nove tehnike. V naslednjih letih sem se udeležila vseh tečajev v Kostelu 
in številnih delavnic v Čipkarski šoli v Idriji. Torej, klekljam, vštevši prvo začetniško učenje, že nekaj več kot 15 
let. 

Rada se lotevam novih vzorcev, posebno pa me privlači in izpolnjuje izdelovanje klekljanega nakita. 
Zame je že to, da sem osvojila klekljanje, zelo velik uspeh, veseli pa me tudi, če kdo pohvali moje izdelke. 
Sodelovala sem na vseh razstavah klekljanja, ki jih je organiziralo TŠD Kostel, z nekaj izdelki pa tudi na razstavi 
na Danskem. 

Posebnih načrtov za prihodnost nimam, bi pa rada osvojila znanje risanja avtorskih vzorcev. Želim si le, 
da bi še dolgo imela dobre oči ter dovolj spretne prste, da bi lahko v družbi »petja in poplesavanja klekljev« 
preživela še veliko uric.



 31



 32

Maja KLOBUČAR, Kostel

      

»Klekljanje je neke vrste pomiritev, hkrati pa v meni prebudi nestrpnost, saj ne morem pričakati da bo izdelek končan.«

Klekljati sem se naučila na tečajih, ki jih je organiziralo TŠD Kostel, klekljam pa zagotovo že okoli deset 
let. Vendar včasih več, včasih pa skoraj nič. Pred nekaj leti so mi študijske obveznosti preprečevale, da bi se 
klekljanju »na veliko« posvetila, danes pa je temu tako zaradi službenih obveznosti.

Klekljanje je zame izziv. Je  veščina, ki jo danes ne obvladuje veliko ljudi, sploh med mladimi. Sama najraje 
klekljam tihožitja, trenutno delam in se trudim dokončati všitke za zaveso. Med mojimi izdelki se najdejo tudi 
podobe živali in cvetlic.

Moji klekljarski uspehi niso veliki. Poleg tega, da sem uspešno dokončala kar nekaj klekljarskih tečajev, 
sem redno sodelovala tudi na razstavah, ki jih je organiziralo TŠD Kostel. Leta 2012 sem prvič sodelovala na 
natečaju »Izziv leta« na Danskem.

Menim, da bom tudi v prihodnosti vztrajno klekljala, kolikor mi bo dopuščal čas. Trenutno moram dokončati 
še kar nekaj všitkov za zavese, a prepričana sem, da se mi bo, še preden bom dokončala omenjeni izdelek, v 
glavi porodila že nova ideja o tem, kaj bom klekljala. Seveda bom redno razstavljala na razstavah TŠD Kostel.
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Darka KRKOVIČ, Kočevje

»Klekljanje mi pomeni izziv in sprostitev.«

Klekljati sem začela leta 2005, naučila me je Darinka Furlič, naslednje leto pa sem šla na tečaj, ki ga je 
organiziralo TŠD Kostel.

Zelo rada delam idrijski ris, sukani ris, polpremet, najraje pa prtičke in obrobe. Moj največji uspeh je ena 
izmed dveh nagrad za pentljo na natečaju »Izziv leta 2009« na Danskem, zelo vesela pa sem vsakega izdelka, 
ki mi uspe.

V prihodnje si želim čim več klekljati, se udeležiti še kakšnega tečaja, izvedeti kaj novega ter se udeležiti čim 
več delavnic, ki jih organizira Čipkarska šola v Idriji.

Za znanje, ki ga imam, sem hvaležna gospe Darinki Furlič, Aleksandri Frank Staniša, vsem članicam 
klekljarskega društva in TŠD Kostel.
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Nagrajena čipka »Danska 2009«
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Genica MUHVIČ NIKOLIČ, Kostel

»Klekljanje mi krajša čas, posebno v dolgih zimskih dneh in večerih.«

Leta 1999 sem hodila na obisk k sosedi Mariji Bukovac, ki je klekljala. Zdelo se mi je zanimivo in sem iz 
radovednosti poskusila tudi sama. Potem pa me je klekljanje začelo zanimati. Nabavila sem si pribor in soseda 
me je naučila osnov. Naslednje leto je TŠD Kostel organiziralo tečaj, ki sem se ga udeležila. Tečaji so potekali 
vsako leto pod mentorstvom učiteljic klekljanja iz Čipkarske šole Idrija, vmes pa sem se udeleževala delavnic, 
ki jih je organizirala šola. 

Do sedaj sem se naučila številnih tehnik in uživam, če se naučim česa novega. Zelo rada klekljam kaj novega 
in zapletenega. Sklekljala sem že veliko stvari: prte, prtičke, pogrinjke, zavese, slike in podobno. V zadnjem 
času sem se lotila tudi nakita in okraskov. 

Upam, da mi bo klekljanje še v bodoče krajšalo čas in nudilo zadovoljstvo.
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Francka PANTAR, Kočevje

»Klekljanje je zame zadovoljstvo, sprostitev, ustvarjalno preživljanje prostega časa.«

Klekljam že devet let. Rada imam izzive, zahtevnejše vzorčke in vzorčke, kjer se različne tehnike klekljanja 
med seboj prepletajo.

Posebnih uspehov nimam, mislim pa, da je uspeh že to, da sem se naučila klekljati. Vesela sem, da imam 
skupino osmih žensk, ki jim že dve leti posredujem svoje klekljarsko znanje.

Načrtov nimam, predvsem si želim izdelati še mnogo čipk in pri tem uživati ter seveda, če bo interes, voditi 
skupino še naprej.

Za to, da danes klekljam, sem hvaležna Mariji Zalar in Darinki Furlič, ki sta zame žrtvovali svoj čas. Marija mi 
je pokazala prve korake in me navdušila, Darinka pa me je naučila osnov klekljanja. Kasneje sem obiskovala 
tečaje klekljanja, ki jih je organiziralo TŠD Kostel, hodim pa tudi v Idrijo na enodnevne delavnice.
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Marija RAUH, Predgrad

     

»Klekljanje je zame sprostitev od vsakdanjih obveznosti in zapolnitev prostega časa.«

Klekljati sem se učila približno dve leti v Čipkarski šoli v Idriji, sicer pa klekljam že približno 50 let. Rada 
ustvarjam tako po starih kot novih vzorcih, uspeh pa je zame že, če ljudje pohvalijo moje izdelke. V prihodnje 
se želim še naprej ukvarjati s klekljanjem in izdelati še veliko lepih čipk, zagotovo pa se bom s svojimi izdelki 
udeležila še kakšne razstave.
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Nives RAUH, Predgrad

»S klekljanjem zadostim svoji ustvarjalni žilici, saj ideje nenehno prihajajo in jih tako skozi čipko 
prenesem v uporabne izdelke.«

Klekljam že okoli sedem let in klekljanja sem se najprej učila pri mami, danes pa obiskujem klekljarske 
tečaje, ki jih organizira TŠD Kostel in enodnevne delavnice v Idriji.

Najraje klekljam nakit in druge manjše dekorativne izdelke. Ti mi namreč dovoljujejo poigravanje z 
različnimi barvami in dodatki, kot so perle, kovinski dodatki in podobno. Zanimivo se mi zdi kombiniranje 
čipke z različnimi materiali, kot so les, blago, fimo masa, slikarsko platno, usnje, zelo rada pa narišem tudi kak 
preprostejši vzorec. Sama čipka mi veliko pomeni že zaradi mojih idrijskih korenin, poseben odnos pa imam 
do nje tudi zato, ker je to del naše kulturne dediščine, s katero se lahko ponosno pokažemo svetu.

Za uspeh štejem vsak izdelek, ki odraža drugačnost, pa tudi vse tiste, ki so nekakšna mešanica tradicije in 
modernega videza. Moj največji uspeh do sedaj je zagotovo samostojna razstava v prostorih Knjižnice Otona 
Župančiča v Ljubljani.

V prihodnosti si želim poleg nakita in dekorativnih izdelkov razširiti obseg izdelkov, ki bi vsebovali idrijsko 
čipko in jo s tem približati ljudem, ki je mogoče še toliko ne poznajo. Še naprej se bom skozi svoje izdelke 
trudila združevati tradicionalno in moderno, v tem pa vidim tudi nadaljnjo pot razvoja idrijske čipke. Želim si 
tudi nadaljnjega izobraževanja na tem področju.
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Bernarda SKOK, Ribnica

»Klekljanje mi pomeni zelo veliko, to je zame sprostitev. To je čas samo zame.«

Osnov klekljanja me je naučila moja tašča, ki je izhajala z idrijskega konca, nadaljevala pa sem z obiskovanjem 
tečajev, ki jih je organiziralo TŠD Kostel in so potekali pri Fari. Na prvi tečaj sem šla leta 2004, veliko pa sem se 
naučila tudi na delavnicah v Idriji. 

Klekljam že približno 25 let, če mi dopušča čas, skoraj vsak dan, a priznam, da je moja čipka danes bistveno 
lepša kot v začetku.

Zelo rada imam nove izzive in unikatne izdelke. Vesela sem, če mi uspe čipka, za katero si kupim kakšen 
bolj zahteven vzorec. Za uspeh si štejem osvojitev vsega, česar so me naučile učiteljice, sodelovanje na raznih 
razstavah, tudi sodelovanje na razstavi in natečajih na Danskem, kjer sem leta 2011 za svoja srčka na natečaju 
»Izziv leta« osvojila eno od dveh nagrad. Moj največji uspeh pa je pridobitev certifikata za domačo in umetno 
obrt Obrtno - podjetniške zbornice Slovenije ( Art & Craft). Upam, da mi bo v prihodnosti uspelo osvojiti še 
kaj novega ter klekljanja naučiti čim več novih žensk, saj svoje znanje zelo rada prenašam na vse druge, ki 
si tega želijo. Veselim se z njimi, ko jim uspe izdelek in sem ponosna nase, ko lahko rečem, da sem jih tega 
naučila jaz. 
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Nagrajena čipka» Danska 2011«
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Maja ŠTEFANČIČ HRIBAR, Višnja Gora

»Zame je danes klekljanje, poleg zabavnega in ustvarjalnega hobija, tudi vir zaslužka ob študiju.«

Klekljati sem se naučila na tečajih klekljanja, ki jih je organiziralo Turistično - športno društvo Kostel. Ko sem 
se vpisala na prvi tečaj, sem bila stara deset let, torej klekljam že 14 let. V času osnovne in srednje šole sem se 
udeležila približno desetih tečajev.

Klekljanje je bilo zame nekoč le hobi, s katerim sem kreativno preživljala prosti čas. Sprva sem klekljala 
večinoma čipke, ki sem jih uokvirjala in podarjala svojim prijateljem in sorodnikom. Po nekajletnem premoru 
sem v času študija zopet začela klekljati in se osredotočila predvsem na nakit, ki sem ga kmalu začela prodajati.

Najraje klekljam uhane, zapestnice in verižice, predvsem pa nakit, za katerega sama narišem vzorčke. 
Uživam v tem, da imam povsem svoje vzorčke in povsem svoj nakit. Velikokrat se igram z barvami in sukanci 
in med seboj kombiniram različne sukance in barve.

Za svoj največji uspeh štejem pridobitev certifikata za domačo in umetno obrt Obrtno- podjetniške zbornice 
Slovenije ( Art & Craft ), prav tako pa sem zelo ponosna na tečaje klekljanja, ki jih vodim že tri leta. Oktobra 
2010 sem pričela voditi tečaj klekljanje v Centru aktivnosti Fužine, kjer je danes prijavljenih 19 udeleženk, 
oktobra 2012 pa sem pričela s tečaji klekljanja pri Zavodu Šolt.

V prihodnosti nameravam še naprej voditi tečaje klekljanja, risati nove vzorce, prodajati svoje izdelke, se 
izobraževati in razvijati. Mogoče bo klekljanje nekega dne moja glavna dejavnost.
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Marija ZALAR, Kostel

»Klekljanje zame predstavlja počitek od vsakdanjih opravil.«

V mladosti sem osvojila vsa znanja ročnih del: vezenje, kvačkanje, pletenje. Tudi šivala sem po krojih Burde. 
Izpolnila se mi je tudi želja, da bi znala še klekljati. TŠD Kostel je organiziralo začetni tečaj klekljanja pri Fari in 
sem se ga udeležila, obiskovala pa sem deset zaporednih tečajev. 

Klekljanje je eno težjih ročnih del, ker zahteva veliko zbranosti in sedenja. Zahtevnejše tehnike s tečajev 
sem zato, ker čez poletje nisem vadila, pozabila. Vsako zimo klekljam, vendar v glavnem cvetlične motive v 
lažjih izvedbah.
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DANSKA ZGODBA

Po več letih učenja klekljanja so se klekljarice, članice Klekljarske sekcije TŠD Kostel leta 2008 prvič udeležile 
mednarodnega sejma ročno klekljane čipke v danskem mestu Slagelse. Na natečaj »Izziv leta« (Challange 
of the year) na temo polžka je takrat svoje čipke poslalo šest članic in njihovi izdelki so pri organizatorju 
sejma vzbudili veliko pozornost. Dober odziv jih je k udeležbi spodbudil tudi leto pozneje, ko je svoje izdelke 
pripravilo osem klekljaric. Takrat je eno od dveh nagrad, ki jih organizator vsako leto na podlagi strokovne 
ocene posebne komisije podeli najboljšima izdelkoma na natečaju, za svojo pentljo dobila Darka Krkovič. 
Leta 2010 je bila tema natečaja ribica, leto pozneje pa dva prepletena srčka, za katera je eno od nagrad 
organizatorja prejela Bernarda Skok. Leta 2012, ko je izziv predstavljal čevelj, je sodelovalo že enajst članic, 
naslednje leto se je teme treh listkov oziroma okraskov s poudarki na konicah lotilo šest klekljaric. 

 

   
  Organizator je leta 2011 klekljaricam iz Klekljarske sekcije TŠD Kostel zaupal razstavo in okrasitev novoletnega 

drevesca z okraski iz klekljane čipke, ki velja za znak posebne pozornosti enemu od razstavljavcev. Oboje sta 
na Danskem predstavili Aleksandra Frank Staniša in Genica Muhvič Nikolič, sodelovale pa so še Darinka 
Furlič, Marija Jurjevič, Jožica Jurkovič, Darka Krkovič, Francka Pantar in Bernarda Skok. Priprave na 
odhod na Dansko so vključevale pogovore in usklajevanja, kako in s katerimi izdelki se bodo predstavile. 
Po izdelanem načrtu se je začelo praktično uresničevanje idej. Vse prej naštete klekljarice so ogromno ur 
presedele ob svojih bulah, na katerih so nastajale čipke in navdušenje se je povečevalo s številom naklekljanih 
izdelkov.

Odločile so se, da drevo okrasijo v stilu naših babic, kar pomeni veliko različnih čipk, ki so bile samostojne 
ali v kombinaciji z novoletnimi okraski. Izdelale so jih kar dvesto, nekatere so bile na obroču ali v vitražnem 
steklu, druge z dodatki perlic, s čipko pa so okrasile tudi sveče in novoletne bunkice. Na drevesu se je bohotilo 
sedemindvajset metrov ročno klekljanih verig z dodanimi perlami za svečan videz. Največ so klekljale z 
metaliziranim sukancem v srebrni in zlati barvi, seveda pa brez belega bombažnega sukanca ni šlo.

Organizator je priskrbel dva metra visoko norveško jelko z dolgimi iglicami, ki je že sama po sebi lepa, s 
klekljanimi izdelki pa je zažarela v čudoviti novoletni podobi. Pod njo so postavile klekljane jaslice s tremi 
kralji, Jožefom, Marijo in Jezusom, angeli, kamelo, osličkom, ovčicami, pastirji in repatico. Po besedah 

Pentlje, Izziv leta 2009.Polžki, Izziv leta 2008.
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organizatorja, lepšega prazničnega drevesa na sejmu v Slagelseju dotlej še niso imeli. Da je tako okrašena 
jelka na pogled res enkratna, so potrdili tudi obiskovalci, ki niso skoparili s pohvalami.

 

    Genica Muhvič Nikolič in Aleksandra Frank Staniša 
v družbi Kirsten Skov, članice organizacijskega odbora mednarodnega sejma,

ob novoletni jelki na čipkarskem sejmu v Slagelseju 2011.
 

V okviru razstave so klekljarice na željo organizatorja predstavile še sto čipk v različnih zahtevnih tehnikah 
in načinih uporabe. Razstavile so zavese, prte, prtičke različnih oblik in barv, klobuk, naklekljano Slovenijo, 
predpasnik, šale, različne motive v slikah (živali, rože, ladje..), motive s polnitvami, svečnike, čipko v lesenem 
pladnju pa komplete nakita z žlahtnimi kamni in perlami Swarovski.… Manjkale niso niti čipke, kombinirane 
z vitražnim steklom; čipka v vitražni skledi, v vitražnem obesku in okvirju, tematsko kombinacijo čipke in 
vitraža (npr. klekljana riba in riba iz vitraža, klekljana steklenica za vino z grozdjem in grozdje iz vitraža, 
klekljana roža v kombinaciji s čebelo na satovju iz vitraža). Obiskovalcem je bil zanimiv tudi prikaz klekljanja 
na naših bulah, ki se precej razlikujejo od danskih.
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Sama udeležba na sejmu, ki si ga je v dveh dneh ogledalo okoli 2000 obiskovalcev, je bila zelo naporna, 
vendar so utrujenost obeh predstavnic Klekljarske sekcije TŠD Kostel in s tem tudi Slovenije, poplačali 
zadovoljni obiskovalci in organizator. Da so izdelki klekljaric zares vzbudili veliko pozornost, govori tudi 
dejstvo, da so fotografije njihovih izdelkov uporabili za celotno številko danskega klekljarskega časopisa 
Kniplebrevet. Ker je okrasitev novoletne jelke na Danskem doživela velik odmev, tako pri obiskovalcih sejma 
kot pri novinarjih in organizatorju, so se klekljarice po vrnitvi odločile, da jo postavijo na ogled domačim 
ljubiteljem čipke pred božičnimi prazniki v Rokodelskem centru v Ribnici.

Otvoritev razstave z »dansko« jelko v ribniškem rokodelskem centru 2011.

Čipke z natečajev na Danskem so vzbudile zanimanje tudi pri drugih slovenskih klekljaricah. Polžki, s katerimi 
so v Slagelseju sodelovale leta 2008, so bili prihodnje leto predstavljeni udeležencem 1. srečanja slovenskih 
klekljaric v Gorenji vasi v okviru strokovnega referata, ki ga je pripravila Afrodita Hebar Kljun, predsednica 
Združenja slovenskih klekljaric in vseh, ki imajo radi čipke kot primer, kako lahko iz osnovne ideje nastane več 
različnih avtorsko izdelanih čipk. TŠD Kostel pa se je odločilo, da izda razglednice, na katerih so motivi čipk 
polžkov in pentelj kot posvetilo večletnemu udeleževanju in sodelovanju članic na mednarodnem sejmu 
ročno klekljane čipke na Danskem.

Aleksandra Frank Staniša
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Klekljani polžki, s katerimi so leta 2008 članice TŠD Kostel prvič sodelovale
na IZZIVU LETA na Danskem
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RAZSTAVE, NAGRADE, CERTIFIKATI IN PRIZNANJA

V kratkem času ponovne obuditve klekljarske tradicije so dekleta in žene spletle medsebojne vezi in 
naklekljale množico izdelkov, katerih nežno prefinjenost so lahko občudovali tudi obiskovalci številnih 
razstav. 

Od leta 2005 z razstavo čipk in prikazom klekljanja redno sodelujejo na sejmu suhe robe in lončarstva 
v Ribnici. Pet let so s svojimi izdelki ob svetovnem dnevu turizma krasile Likovni salon v Kočevju, ob 
praznovanju desetletnice delovanja pa so svoje stvaritve predstavile še v Pokrajinskem muzeju Kočevje. 
Njihova dela so občudovali tudi v Občini Dobrepolje, pa v Predgradu, na Danskem in seveda doma, v 
Kostelu. Leta 2013 so sodelovale pri umetniški stvaritvi Zlate roke, instalacija v poklon klekljaricam čipkarske 
šole v Ljubljani, in sicer ob 250- letnici tamkajšnje čipkarske šole. 

V tem času so se s svojimi izdelki še posebej izkazale tri klekljarice, ki so za svoje čipke doma in v tujini 
prejele nagrade.

Darka Krkovič je leta 2009 na »Izzivu leta« na Danskem prejela eno 
od dveh nagrad za pentljo.

 

Bernarda Skok je leta 2011 na »Izzivu leta« na Danskem prejela eno 
od dveh nagrad za prepletajoča se srčka.

Aleksandra Frank Staniša je leta 2013 na 7. slovenskih klekljarskih 
dnevih v Žireh z avtorsko čipko na natečaju na temo »Veselje«, 
osvojila 1. mesto. 
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Certifikat (Art & Craft) Obrtno - podjetniške zbornice Slovenija

Kakovost izdelkov domačih klekljaric potrjuje Art & Craft certifikat, ki ga ima kar deset klekljaric, in sicer 
Aleksandra Frank Staniša, Darinka Furlič, Marija Jurjevič, Jožica Jurkovič, Maja Klobučar, Genica Muhvič 
Nikolič, Francka Pantar, Nives Rauh, Bernarda Skok in Maja Štefančič Hribar.

               

Bronasta priznanja turistične zveze Slovenije

Prizadevanje klekljaric po oživljanju klekljarske tradicije in 
njihovo delo v društvu so opazili tudi pri Turistični zvezi Slovenije, 
za kar so bronasta priznanja TZS podelili:

Aleksandri Frank Staniša,
Darinki Furlič,
Darki Krkovič,
Francki Pantar, 
in Bernardi Skok.

Že prej pa so za delo v društvu prejele priznanja TZS: 
Genica Muhvič Nikolič,
Marija Jurjevič,
Jožica Jurkovič,
in Geraldine Frbežar.
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PRIHODNOST KLEKLJANJA OD KOLPE DO RIBNICE

Klekljanje ima pri nas večstoletno tradicijo (Idrijsko in Cerkljansko), na širšem Kočevskem in zlasti v dolini 
Kolpe, v Kostelu, pa je bilo prepoznavno že pred 2. svetovno vojno. V porumenelih zapisih iz tistega časa smo 
zasledili navdih gospodinj z obeh bregov Kolpe, ki so po težkih poljskih delih zmogle stakniti, in večkrat tudi 
ob petrolejkah, na beli podlagi v nekaj tednih s križanjem, sukanjem in pretikanjem vsaj dveh ali več parov 
klekljev z nitjo izdelati lične čipke. Da bi to izročilo šlo svojo pot, čeprav petdeset let po tem, so mi nekega 
dne na prelomu tisočletja kot novo dejavnost društva nakazale poznejše prve čipkarske »maturantke« Jožica, 
Genica in Marija. Namig je padel na plodna tla. Prisluhnili smo Mariji, Alojziji in Leopoldini, pričevalkam tečajev 
iz kraljevine Jugoslavije. »Kdo drug, če ne ženice iz naše kostelske pokrajine, bo zmogel znova pognati kolo 
te prečudovite ženske obrti,« me je spodbudila Marija. In imela je prav. Za nami je že trinajst nadaljevalnih 
tečajev, ki so povezali ribniško, kočevsko, kostelsko in osilniško lokalno skupnost, več ducat skupinskih in  
posamičnih, tudi mednarodnih razstav, udeležb na občinskih prireditvah in sejmih. 

  
  Za nadaljevanje klekljarske tradicije je pomemben tudi podmladek.

Do danes je iz naših vrst izšlo 23 klekljaric, med katerimi je kar nekaj takih, ki svoje znanje nesebično 
delijo naprej. Tri izmed njih pa za širjenje ljubezni do čipke in promocijo klekljanja skrbijo še prek delavnic: 
Francka Pantar klekljarske spretnosti razkriva osmim Kočevarkam, Bernarda Skok v ročnih spretnostih uri 19 
Ribničank, Maja Štefančič Hribar pa svoje znanje deli z 19 interesentkami iz Ljubljane. Tudi v bodoče upamo, 
da se bo za prenos znanja novim generacijam odločilo še več naših klekljaric. 
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Na področju popularizacije in promocije klekljarstva v naših krajih ima veliko zaslug tudi Peter Svetik (1933 
- 2011), ki je v otroštvu tudi sam klekljal. Ljubezen do čipke ga je pogosto pripeljala na ogled razstav in druge 
dejavnosti, povezanih s čipko.

Dolgoletni član TŠD Kostel in avtor številnih knjig o Kostelu Peter Svetik je v otroštvu tudi sam poprijel za kleklje.

V prostem času je veliko energije namenil razvoju pokrajine Kostel, o kateri je napisal veliko knjig: Kostelske 
drobtine, Kostelski biseri, Dregda, Kada se rakija pali se žajfa, Krošnjar – vodnik po pokrajini Kostel, Korenine 
turizma in druge. 

Ta knjiga, ki je v sliki in besedi strnila naš dosedanji razvoj, je hkrati ogledalo našega dela v prihodnje. V 
Turistično - športnem društvu Kostel smo to vselej zmogli.

Dr. Stanko Nikolič, predsednik TŠD Kostel

Članice TŠD Kostel v družbi predstavnic mednarodnega klekljarskega združenja OIDFA
na 1. srečanju klekljaric v Gorenji vasi leta 2009.
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KLEKLJARSKE  RAZSTAVE, TEČAJI, DELAVNICE

 KRONOLOŠKI PREGLED RAZSTAV

Leto Razstava  Kraj
2002 
 Razstava in prikaz izdelave čipk ob svetovnem dnevu turizma, Likovni salon Kočevje
2003 
 Razstava in prikaz izdelave čipk, Tamburanje va Kostele Kostel
2004 
 Razstava in prikaz izdelave čipk ob svetovnem dnevu turizma, Likovni salon Kočevje
 Razstava in prikaz izdelave čipk, Tamburanje va Kostele Kostel
2005 
 Razstava in prikaz izdelave čipk, Tamburanje va Kostele Kostel
 Razstava in prikaz izdelave čipk na Ribniškem sejmu suhe robe in lončarstva Ribnica
2006 
 Razstava in prikaz izdelave čipk ob svetovnem dnevu turizma, Likovni salon Kočevje
 Razstava in prikaz izdelave čipk, Tamburanje va Kostele Kostel
 Razstava in prikaz izdelave čipk na Ribniškem sejmu suhe robe in lončarstva Ribnica
2007 
 Razstava in prikaz izdelave čipk ob svetovnem dnevu turizma, Likovni salon Kočevje
 Razstava in prikaz izdelave čipk, Tamburanje va Kostele Kostel
 Prikaz čipk na stojnici in prikaz izdelave le teh ob 11. evropskem 
 prvenstvu mažoretk NBTA-EU Ribnica
 Razstava v prostorih pošte Potok Kostel
 Razstava in prikaz izdelave čipk na Ribniškem sejmu suhe robe in lončarstva Kočevje
2008 
 Razstava in prikaz izdelave čipk, Tamburanje va Kostele Kostel
 Razstava v prostorih pošte Potok Potok
 Razstava in prikaz izdelave čipk na Ribniškem sejmu suhe robe in lončarstva Ribnica
2009 
 Razstava in prikaz izdelave čipk ob svetovnem dnevu turizma, Likovni salon Kočevje
 Razstava in prikaz izdelave čipk, Tamburanje va Kostele Kostel
 Razstava in prikaz izdelave čipk na Prangerjadi Predgrad
 Razstava v prostorih pošte Potok Potok
 Razstava in prikaz izdelave čipk na Ribniškem sejmu suhe robe in lončarstva Ribnica 
2010 
 Razstava in prikaz izdelave čipk, Tamburanje va Kostele Kostel
 Razstava in prikaz izdelave čipk v Knjižnici Kočevje Kočevje
 Razstava in prikaz izdelave čipk na Prangerjadi Predgrad
 Razstava v prostorih pošte Potok Potok
 Razstava in prikaz izdelave čipk na Ribniškem sejmu suhe robe in lončarstva Ribnica
 Razstava čipk, Pokrajinski muzej Kočevje Kočevje
 Razstava in prikaz izdelave čipk, občina Dobrepolje Dobrepolje
2011 
 Razstava in prikaz izdelave čipk, Tamburanje va Kostele Kostel
 Razstava in prikaz izdelave čipk, Knjižnica Kočevje Kočevje
 Razstava in prikaz izdelave čipk na Prangerjadi Predgrad
 Razstava v prostorih pošte Potok Potok
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 Razstava in prikaz izdelave čipk na Ribniškem sejmu suhe robe in lončarstva Ribnica
 Razstava na stojnici in prikaz izdelave čipk ob Mladinski gasilski olimpiadi Kočevje
 Razstava in prikaz izdelave čipk na mednarodnem čipkarskem sejmu v Slagelseju Danska
 Razstava čipk z danskih natečajev  Izziv leta (Challange of the year) in 
 božičnega drevesca, okrašenega s klekljarskimi izdelki, 
 prikaz izdelave čipk v Rokodelskem centru Ribnica Ribnica
2012 
 Razstava in prikaz izdelave čipk, Tamburanje va Kostele Kostel
 Razstava in prikaz izdelave čipk, Knjižnica Kočevje Kočevje
 Razstava in prikaz izdelave čipk na Prangerjadi Predgrad
 Razstava v prostorih pošte Potok Potok
 Razstava in prikaz izdelave čipk na Ribniškem sejmu suhe robe in lončarstva Ribnica
 Razstava na temo Pogrinjki in narava v Rokodelskem centru Ribnica  Ribnica 
2013 
 Razstava in prikaz izdelave čipk na Prangerjadi Predgrad
 Razstava v prostorih pošte Potok Potok
 Razstava in prikaz izdelave čipk na Ribniškem sejmu suhe robe in lončarstva Ribnica
 Razstava in prikaz izdelave čipk, Tamburanje va Kostele Kostel
 Sodelovanje pri umetniški instalaciji v poklon čipkaricam ob 
 250-letnici ustanovitve čipkarske šole v Ljubljani, prve čipkarske šole na Slovenskem Ljubljana

 

Prikaz izdelave čipk na Prangerijadi v Predgradu 2013.
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UTRINKI Z NEKATERIH RIBNIŠKIH SEJMOV SUHE ROBE IN LONČARSTVA

Leta 2005 prvič na Ribniškem sejmu.

Stojnice na ribniških sejmih vedno krasijo šopki domačega cvetja;
Ribniški sejem 2006.
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Ribniški sejem 2007.

Ribniški sejem 2008.
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UTRINKI Z NEKATERIH RAZSTAV

Kočevje 2004, Likovni salon

Otvoritve razstave se je na veliko veselje tečajnic udeležila tudi
Stana Frelih, učiteljica iz Čipkarske šole Idrija.
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Kočevje 2006, Likovni salon

Razstavljavke

Valentin Južnič, župan občine Kostel in Dr. Stanko  Nikolič predsednik TŠD Kostel. 
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Kočevje 2007, Likovni salon
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Knjižnica Kočevje 2010

Razstava čipk z natečajev na Danskem (polžki in pentlje).

Knjižnica Kočevje 2011

Razstava čipk z natečajev na Danskem (ribice in srčki).
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Ribnica 2011

Predstavitev klekljanja na 11. evropskem prvenstvu mažoretk.
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Kočevje 2010, Šeškov dom

Janko Veber, župan Občine Kočevje (2006-2010) 
in

dr. Stanko Nikolič predsednik TŠD Kostel.
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Dobrepolje 2010, Občina Dobrepolje

   

Janez Pavlin župan Občine Dobrepolje, Afrodita Hebar Kljun 
predsednica Združenja slovenskih klekljaric in vseh, 

ki imajo radi čipke, dr. Stanko  Nikolič predsednik TŠD Kostel.

Afrodita Hebar Kljun predsednica Združenja slovenskih 
klekljaric in vseh, ki imajo radi čipke,  Aleksandra Frank 

Staniša vodja klekljarske sekcije TŠD Kostel .
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Tu so pokazale, česa so se naučile v vseh letih.
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Predstavitev klekljanja šolarjem. Nekateri so poskusili klekljati tudi sami.
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Ribnica 2012, Rokodelski center

Razstava na temo »Pogrinjki in narava«.

Jože Levstek župan Občine Ribnica, dr. Stanko  Nikolič predsednik TŠD Kostel.
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SEZNAM UDELEŽENK KLEKLJARSKIH TEČAJEV IN DELAVNIC 

Leto  Učiteljica  Vsebina tečajev/delavnic Udeleženke 
2000 
(2 udeleženki) Marija Bukovac Kitica Jožica Jurkovič
  Idrijski ris Genica Muhvič Nikolič
  Sukani ris    
2001 
(12 udeleženk) Mojca Bukovnik Kitica Marija Bauer 
 učiteljica iz Slepi ris Geraldine Hrelja  
 Škofje loke Idrijski ris z notranjimi in  Marija Jurjevič  
  zunanjimi postavki Jožica Jurkovič
  Sukani ris Ana Klobučar
   Maja Klobučar 
   Majda Kolenc 
   Genica Muhvič Nikolič 
   Mojca Selan 
   Maja Štefančič Hribar
   Urška Štimec 
   Marija Zalar 
2002
(9 udeleženk) Mojca Bukovnik  Polpremet Geraldine Hrelja
 učiteljica iz Slince Marija Jurjevič
 Škofje loke Vogali v idrijskem risu Jožica Jurkovič
   Ana Klobučar 
   Maja Klobučar
   Genica Muhvič Nikolič
   Maja Štefančič Hribar
   Urška Štimec
   Marija Zalar
2003 januar, februar;
(12 udeleženk) Stana Frelih, Začetni tečaj klekljanja Simona Bukovac
 Čipkarska Idrijski ris z vogali, polpremet Darinka Furlič
 šola Idrija   Geraldine Hrelja 
   Marija Jurjevič
   Jožica Jurkovič
   Ana Klobučar
   Maja Klobučar
   Jadranka Knaus
   Genica Muhvič Nikolič
   Maja Štefančič Hribar
   Urška Štimec
   Marija Zalar
2004 januar, februar;
(11 udeleženk) Stana Frelih,  Idrijski ris s sukanim risom, Aleksandra Frank Staniša
 Čipkarska  rožice iz kitic Darinka Furlič
 šola Idrija Idrijski ris s polpremetom,  Geraldine Frbežar 
  listki ris in polpremet Marija Jurjevič
  Pajki in slince Jožica Jurkovič
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   Maja Klobučar
   Jadranka Knaus
   Genica Muhvič Nikolič
   Maja Štefančič Hribar
   Urška Štimec
   Marija Zalar 
2006 februar, marec; 
(11 udeleženk) Dragica Česnik, Ovinki in vogali v polpremetu Aleksandra Frank Staniša
 Čipkarska Rogljički Darinka Furlič 
  šola Idrija  Marija Jurjevič
   Jožica Jurkovič
   Slavica Keglevič
   Jadranka Knaus
   Darka Krkovič
   Genica Muhvič Nikolič
   Francka Pantar
   Bernarda Skok
   Marija Zalar
2007, januar, februar;
(11 udeleženk) Renata Hvala,  Začetni tečaj klekljanja Desanka Mutič
 Čipkarska šola Idrija Široki ris in rogljički Aleksandra Frank Staniša
  Široki ris srčkovke Geraldine Frbežar
   Marija Jurjevič
   Jožica Jurkovič
   Jadranka Knavs
   Darka Krkovič
   Genica Muhvič Nikolič
   Francka Pantar
   Bernarda Skok
   Marija Zalar
2008, februar, marec;
(11 udeleženk) Katarinca Lampe,  Začetni tečaj klekljanja Anja Dobrič
 Čipkarska šola Idrija Široki ris Aleksandra Frank Staniša
  Granatna jabolka Geraldine Frbežar
   Marija Jurjevič
   Jožica Jurkovič
   Darka Krkovič
   Genica Muhvič Nikolič
   Desanka Mutič
   Bernarda Skok
   Ljubica Vesel
   Marija Zalar
2009, februar, marec;
(9 udeleženk) Jožica Rupnik,  Nageljčki Aleksandra Frank Staniša
 Čipkarska šola Idrija Robčki (žabice, štručke, slince, mizice) Darinka Furlič
   Marija Jurjevič
   Jožica Jurkovič
   Darka Krkovič
   Genica Muhvič Nikolič
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   Francka Pantar
   Bernarda Skok
   Marija Zalar
2009, november;
(7 udeleženk) Jožica Klanjšček,  Polnitve Aleksandra Frank Staniša
 Čipkarska šola Idrija Cvetke Darinka Furlič  
   Marija Jurjevič
   Jožica Jurkovič
   Genica Muhvič Nikolič
   Francka Pantar
   Bernarda Skok
2010
  Izobraževanje na delavnicah 
  in tečajih (Čipkarska šola Idrija ipd. ) 
2011  
  Izobraževanje na delavnicah 
  in tečajih (Čipkarska šola Idrija ipd. ) 
2012
(8 udeleženk) Mojca Jemc,  Ozki ris Darja Delač Felda
 Čipke Mojca,  Izdelava ovinkov v slepem risu Nuša Merhar
 Škofja Loka  Slepi postavek Irma Ožbolt
 Zaključevanje   Anja Papež  
   Katja Papež 
   Mojca Papež 
   Nives Rauh 
   Ana Rupnik
2013, marec, april;
(8 udeleženk) Mojca Jemc,  Izdelava ovinkov v slepem risu Darja Delač Felda
 Čipke Mojca,  Izdelava vogalov v slepem risu Nuša Merhar
 Škofja Loka  Izdelava rožice iz kitice in ovinkov Irma Ožbolt
  Sukani ris Anja Papež
   Katja Papež 
   Mojca Papež 
   Nives Rauh 
   Ana Rupnik

Škofja Loka 2011, delavnica klekljanja z žičko.
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UTRINKI Z NEKATERIH TEČAJEV KLEKLJANJA

Fara 2008, tečaj klekljanja z učiteljico Katarinco Lampe iz Čipkarske šole Idrija.

Fara 2009, tečaj klekljanja z učiteljico Jožico Rupnik iz Čipkarske šole Idrija.
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Gimnazija Kočevje 2012

Začetni tečaj klekljanja z učiteljico Andrejo in Mojco Jemc iz Škofje Loke.

OŠ Ob Rinži  2013

Nadaljevalni tečaj klekljanja z učiteljico Andrejo in Mojco Jemc iz Škofje Loke.
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UTRINKI Z NEKATERIH KLEKLJARSKIH DELAVNIC V IDRIJI

Udeleženke delavnic so bile vedno navdušene nad novo osvojenimi znanji.



 79

Naklekljati se da marsikaj…
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POVZETEK

Klekljanje se je v Evropi razširilo v srednjem veku, ko so  čipke postale modna dragocenost na  kraljevskih 
dvorih in med pripadniki visoke družbe sploh. Nedolgo zatem so se ga oprijeli tudi na Slovenskem, še zlasti 
v Idriji, kjer so se izdelovanja čipkastih umetnin ženske lotile predvsem zaradi izboljšanja gmotnega položaja 
svojih družin. V Kostelu korenine klekljanja segajo v začetek 20. stoletja, kjer so imeli leta 1923 priznano 
slovensko šolo te umetnostne obrti. Na jug Slovenije so prihajale poučevat učiteljice iz Ljubljane, domačinke 
pa so svoje prefinjene čipkaste strukture prodajale v premožne kraje in tako kot Idrijčanke prispevale v 
družinski proračun. 

Kljub interesu je, tako kot drugod po Evropi, zanimanje za klekljanje začelo upadati v 30. letih prejšnjega 
stoletja, niti in vozle pa so dokončno pretrgali vojni oblaki, ki so se zgrnili tudi na te kraje. 

Potem pa je bila ob prelomu tisočletja klekljarska tradicija na Kostelskem ponovno obujena. Leta 2000 je 
bila v okviru  Turistično - športnega društva Kostel ustanovljena klekljarska sekcija, že tri leta pozneje pa je 
Čipkarska šola Idrija v Fari začela z izvajanjem prvega klekljarskega tečaja. 

V desetletju in pol je iz skromnih začetkov nastala zavidanja vredna sekcija. Ta je v svojih vrstah izobrazila 
23 klekljaric, pripravila številne razstave v Kolpski dolini in drugod po Sloveniji, umetelnosti svojih članic pa 
predstavila tudi na mednarodnem sejmu ročno klekljane čipke na Danskem, ki ga tukajšnje čipkarice štejejo 
za svoj največji uspeh. 

V TŠD Kostel so z doseženim lahko zadovoljni, saj domače klekljarice svojega znanja niso obdržale le zase, 
temveč ljubezen do čipke delijo s tistimi, ki jim ta umetnost šele postaja vsakdanja spremljevalka. 
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SUMMARY

In Europe it spread as early as in the Middle Ages, when lace became popular at royal courts and among 
high society members in general. Shortly after that, bobbin lace making was brought to Slovenia, especially 
Idrija, where lace making was carried out mostly by women who wanted to contribute to their families’ 
economic status.

In the Kostel region, bobbin lace making started in the beginning of the 20th century. Teachers from 
Ljubljana came to the south of Slovenia in order to teach at a renowned lace making school that was 
established in 1923. Local women were selling their lace masterpieces to well-off places and provided their 
families with some extra income.

Despite the great interest, bobbin lace making began dying out in Slovenia and across Europe in the 1930s. 
The clouds of the Second World War abruptly cut the tradition of lace making tradition in this area.

The new millennium revived the bobbin lace making tradition to the Kostel region. In 2000, the Kostel 
Tourist and Sports Society established a bobbin lace group and three years later the Lace School Idrija began 
performing its first bobbin lace course in Fara.

In the last 15 years, the group transformed into an enviable section which educated 23 lace makers, 
organized numerous exhibitions in the Kostel region as well as across Slovenia and presented their members’ 
masterpieces at the International Festival of Bobbin Lace in Denmark, which is one of their greatest 
achievements.

The Kostel Tourist and Sport Society can be proud of their lace makers as they have not only gained 
knowledge, but also continue sharing their love for lace with those who are only beginning to understand 
this art as something that will accompany them for the rest of their lives.
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DIE ZUSAMMENFASSUNG

In Europa wurde die Klöppelei schon im Mittelalter verbreitet, als Spitze zu einem Modebegriff auf den 
Königshöfen und auch zwischen den Angehörigen der feinen Gesellschaft wurde. Kurz danach kam die 
Klöppelei auch nach Slowenien, vor allem nach Idrija, wo Frauen Spitzenkunstwerke verfertigt haben, um 
die finanzielle Lage ihrer Familien zu verbessern. Die Anfänge der Klöppelei in Kostel stammen aus dem 20. 
Jahrhundert. Lehrerinnen aus Ljubljana kamen damals nach Südslowenien, um dort an der anerkannten 
Klöppeleischule zu unterrichten, die 1923 gegründet wurde. Die einheimischen Frauen verkauften ihre 
Spitzenmeisterstücke in wohlhabende Orte und trugen damit zu ihrem Familienhaushalt bei.

Trotz großem Interesse in die Klöppelei starb sie in Kostel und auch in Europa in den 30er Jahren des 
20. Jahrhunderts ab. Die Wolken des 2. Weltkrieges, die über Kostel aufgezogen wurden, rissen die Faden 
endgültig ab.

Zum Jahrtausendwechsel wurde die Klöppeltradition in Kostel wieder erweckt. Im Jahr 2000 organisierte 
der Tourismus- und Sportverein Kostel eine Klöppelgruppe und drei Jahre später begann die Klöppelschule 
Idrija mit Ausführung von Klöppelkursen in Fara.

In den letzten 15 Jahren entwickelte sich eine beneidenswerte Gruppe, die 23 Klöpplerinnen ausbildete und 
verschiedene Ausstellungen in Kostel und im ganzen Slowenien vorbereitete. Einer der wichtigsten Erfolge 
der Mitgliederinnen der Gruppe ist auf jeden Fall die Beteiligung auf dem Klöppel-Festival in Dänemark.

Der Tourismus- und Sportverein Kostel soll mit den Leistungen seiner Klöppelgruppe zufrieden sein, weil 
sie ihr Wissen nicht nur erworben haben, sondern teilen ihre Liebe für Spitze auch mit den anderen, die diese 
Kunst durch das ganze Leben noch begleiten wird.
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Zahvala

Seznam posameznikov, ki so pripomogli ne le k nastanku te knjige, temveč predvsem k oživitvi klekljarske 
tradicije, je predolg, da bi ga sestavili poimensko. Zato gre zahvala vsem vam, ki ste darovali svoj čas, znanje, 
spomine in misli o klekljanju, predvsem pa našim klekljaricam, brez katerih nadaljevanja tradicije sploh ne 
bi bilo.

 
  Dr. Stanko Nikolič
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Za knjigo so pomembno prispevali:

ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana

LESDOG KOČEVJE d.o.o., Cesta v Log 14, Dolga vas, 1330 Kočevje

GOZDARSTVO GRČA, d.d., KOČEVJE, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje

ELVEZ d.o.o., Ulica Antona Tomšiča 35, 1294 Višnja Gora

TRGOVINA JANA, Kolodvorska cesta 16a, 1330 Kočevje

KOVINAR KOČEVJE, d.o.o., Reška cesta 23, 1330 Kočevje

OBČINA KOSTEL, Fara 30, 1336 Kostel

OBČINA RIBNICA, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica

OBČINA VELIKE LAŠČE, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče

OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje 

OBČINA LOŠKI POTOK, Hrib - Loški potok 17, 1318 Loški potok

RECINKO d.o.o.,  Roška cesta 64, 1330 Kočevje

INTERSOCKS d.o.o., Reška cesta 14, 1330 Kocevje

INTERSPORT ISI d.o.o., Prodajalna Kočevje,  Cesta na Okroglo 3, 

4202 Naklo pri Kranju
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Knjigo so finančno podprli:

LEANŽE d.o.o., Savska cesta 3A, 1000 Ljubljana

RAST KOČEVJE d.o.o., Podjetniško naselje 3, 1330 Kočevje

ROTIS d.o.o., Brodišče 5, 1236 Trzin

MELAMIN KOČEVJE d.d., Tomšičeva cesta 9, 1330 Kočevje

ITAS CAS KOČEVJE d.o.o., Reška cesta 13 c, 1330 Kočevje

OSKO, PROIZVODNJA IN STORITVE, d.o.o., Reška cesta 13 c, 1330 Kočevje 

VETERINARSKA AMBULANTA LESDOG KOČEVJE, Cesta v Log 14, Dolga vas, 

1330 Kočevje

LEKARNA KOČEVJE, Roška cesta 13, 1330 Kočevje 

ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE, Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Dr. TATJANA FURLANI, Ambulanta za medicino dela, prometa in športa, 

Roška cesta 18, 1330 Kočevje

OBČINA OSILNICA, Osilnica 11, 1337 Osilnica

KAMNOSEŠTVO ERJAVEC, ALOJZIJ ERJAVEC S.P., Mahovnik 76, 1330 Kočevje

Turististično-športno društvo Kostel se iskreno zahvaljuje vsem, ki so z denarnimi prispevki 
omogočili, da je lahko izdalo to jubilejno publikacijo. 
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