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Rudnik:ivega srebra v likvidacUi ter Obeina ldrija v okviru projekta Studijske izmenjave med lvlagma Geoparkom
in Geoparkom ldrija v ustanavljanju, kijo delno sofinancira Norveski finandni mehanizem, od 26. do 30. avgusta
gostita predstavnike l\4agma Geoparka iz Norveske. Osrednji namen njihovega obiska v ldrtije bil predstaviti

norveike izkusnje delovanja geoparka in vkljudevanja v Evropsko mrezo geoparkov pod okriljem Unesca.
Kot je znano, v idrtski obdini Ze ved let potekajo aktivnosti za ustanovitev Geoparka ldrija, katerega glavni namen

je razvoj, povezovanje in bogatitev ponudbe z naravoslovnimi in kullurnimi vsebinami mesta in podezelskih
obmodt ter razvoj izobrazevalnega in okolju prijaznega geo-turizma.
Norvedke goste, med njimitudi Runana Jensena, namestnika norveske ambasade v RS, Zupana Olafa Hafstada,
P6la Thjomoena, managerja geoparka in vodio oddelka za geologto N4agma Geoparka ter druge odgovorne za
posamezna podroija v tem norveskem geoparku, predstavnike ob6ine Eigerund, norveske muzejske in
izobraZevalne sodelavce ter druge dlane delegacije, je vderaj v sejni sobi obdine najprej sprejel zupan Bojan
Sever, kije gostom prestavil obdino ldrija in izrodil spominska darila. Zatem pa so predstavniki Magma Geoparka

v prostorih lvlednarodnega centra idrijske dipke predstavili vsebinsko zasnovo, delovanje, strukturo, organizacijo,
marketing in druge pomembne izkuinje iz delovanja tega norveakega geoparka. Spregovorili pa so tudi o svojih
izkusnjah pri vstopanju v mrezo evropskih geoparkov, ki delujejo pod okriljem Unesca. lV!agma Geopark na jugu
Norveske vkljuduje pet obdin s skupno 31.000 prebivalci in se razteza na obmodju 2329 km2. Geopark ldrija pa
bo obsegal obmodje 293 km2, kjer zivi 17.000 prebivalcev. Kot ldrija je tudi ta del Norveske povezan z
rudarstvom, saj imajo najveaji rudnik ilmenita v Evropi, tako kot ldrija in idrijski rudnik pa tudi Magma Geopark lezi
na geolosko edinstvenem obmocju v svetovnem merilu. Norveiani so uspeini predvsem pri sodobnosti muzejskih
postavitev, pri izobrazevanju mladih ter povezovanju Stevilnih instituci, ki se povezujejo z vsebinami in
dejavnostjo geoparka. Zanimivo je, da ima norveski l\4agma Geopark v lasti kar 23 partnerjev, od javnih ustanov
do zasebnih podjetij. V nadaljevanju je spregovorila tudi italijanska gostja Sara Gentilini, ki je predstavila geopark
iz Bologne.

Geologi Rudnika:ivega srebra ldrija so norveSke goste Ze vderaj popeljali na ogled najpomembnejSe
zgodovinske in tehniSke dedisiine ldrije, danes so jih pospremili v Krajinski park Zgornja ldrijca, jutri pa jih daka
5e enodnevni obisk krasa s Skocjanskimijamami, Lipico in Piranom.
Metka Rupnik

