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Zadeva: Izboljšanje sistema na področju geografske označbe »Idrijska čipka« 

 

Spoštovani! 

Na osnovi poročila o delu Odbora za označbo porekla idrijske čipke (v nadaljevanju Odbor) za leto 

2019, je Občinski svet Občine Idrija Odboru izdal sklep št. 900-1/2020-9, z dne 14. 2. 2020 in z 

vsebino, naj Odbor prouči ali se lahko z ustreznimi aktivnostmi izboljša sistem na področju označbe 

porekla idrijske čipke. 

 

Odbor je vsebino navedenega sklepa obravnaval na seji 11. 3. 2020 in ugotovil, da se lahko z 

ustreznimi aktivnostmi izboljša sistem na področju označbe porekla »Idrijska čipka«.  

Za izboljšanje sistema na področju označbe porekla »Idrijska čipka« Odbor predlaga Občinskemu 

svetu Občine Idrija naslednje aktivnosti: 

 

Idrijska čipka mora postati prioriteta Občine Idrija. Enota Klekljanje idrijske čipke je vpisana v 

Register nesnovne dediščine pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije. Z Odlokom Vlade 

Republike Slovenije je bilo leta 2016 klekljanje idrijske čipke razglašeno za živo mojstrovino državnega 

pomena in leta 2018, skupaj s klekljanjem slovenske čipke, kot enota Klekljanje čipk v Sloveniji 

vpisano na UNESCO Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine Slovenije. 

 

Potrebno je pripraviti celostno strategijo za idrijsko čipko, ki naj med drugim vključuje: 

 ureditev statusa Odbora za označbo porekla idrijske čipke, ki bo članicam in članom iz 

občin v območju Dežele idrijske čipke omogočal obravnavo, ki bo primerljiva s člani 

drugih odborov, imenovanih s strani Občine Idrija. 

 vzpostavitev delovanja območja Dežela idrijske čipke. 

 informiranje klekljaric in potrošnikov o pomenu geografske označbe »Idrijska čipka«. 

 

Predstavnike Občine Idrija prosimo za skupni sestanek, na katerem bi se lahko o predlaganih 

aktivnosti podrobneje pogovorili. 

 

Hvala za odgovor in lep pozdrav. 

Metka Fortuna, 

predsednica Odbora za označbo porekla idrijske čipke 
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