Od 26.5. do 11.6. 2017 se bodo v sodelovanju
s partnerji Geoparka Idrija zvrstili :
• strokovna predavanja
• vodeni pohodi po tematskih poteh
• predstavitve in društvene aktivnosti,
• kulinarični dogodki
• šolske aktivnosti.

Dodatne informacije:
GEOPARK IDRIJA
T: 05 37 34 076 / 05 37 34 074
E: info@geopark-idrija.si
W: www.geopark-idrija.si, www.visit-idrija.si

Glavni namen vseh nas, ki se v vseh UNESCO
globalnih geoparkih trudimo za vas, je
izobraževati o naravni in kulturni dediščini in jo
približati vam, našim obiskovalcem.
Prepričani smo, da vsak lahko najde nekaj
zase, zato vas vabimo, da si ogledate program
in se nam pridružite!
*Pridružujemo si pravico do spremembe programa. O spremembah bomo
obveščali na spletnih straneh in socialnih omrežjih.

Gold Partner

Organizator: Idrija UNESCO Globalni Geopark –
Center za idrijsko dediščino
Soorganizatorji: Planinsko društvo Idrija, DU Idrija –
Medgeneracijski center, Društvo za zdravilne rastline Idrija
Cerkno – Encijan, Skupia krajanov za obujanje tradicije pridelave
in predelave lanu na Črnovrškem, Ivan Rudolf - Muzej 1.
Svetovne vojne, Ekološka kmetija Naš Raj, Kmetija Cenc
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PROGRAM TEDNA
EVROPSKIH
GEOPARKOV 2017
Idrija UNESCO globalni geopark

26. 5. - 11. 6. 2017

SOBOTA, 27. 5. 2017 OD 9.00 DO 12.00

ČETRTEK, 1. 6. 2017 OB 19.00

NEDELJA, 4. 6. 2017 OD 11.00 DALJE

Lanena kulinarika
Picerija »Ski Bor« (Pr’ Pavletu), Črni Vrh nad
Zbirno mesto:
Idrijo
Organizator:
Lanene ženske (pod okriljem društva Trma)
Davorina Čebular,
Informacije:
davorina@cheerful.com, 041 272 146

Razstava Alpska flora akademskega slikarja Rafka Terpina

Odprta vrata ekološke kmetije NašRaj
Zbirno mesto: Ekološka Kmetija NašRaj
Ekološka Kmetija NašRaj, Valerija Verhovnik,
Organizator:
valerija.verhovnik@gmail.com, 040 450 909

Laneno seme se je v preteklosti uporabljalo v različne
namene, predvsem za zdravljenje živine,v prehrani pa se ga
ni veliko uporabljalo. V sodobnem svetu laneno seme pa vse
bolj postaja pomembno prehrambeno dopolnilo zaradi svojih
zdravilnih učinkov, predvsem v surovi obliki. Predstavili bomo
izdelavo namazov, obogatenih z lanenimi semeni, spekli
lanene kruhke, katere bomo poskusili z izdelanimi namazi, ter
spekli lanene navihančke.

Akademski slikar Rafael Terpin nam bo tokrat iz svojega
slikovnega herbarija predstavil rože, ki jih srečuje na svojih
poteh po visokogorju. Upodobitve tega skromnega in ljubkega
okrasja visokogorja si bomo ogledali v že šesti razstavi iz
opusa »Flora Carniolica«.

SOBOTA, 27. 5. 2017 OB 10.00
Mi njim, one nam: (po)moč zelišč na Hleviše
Zbirno mesto: Koča na Hleviški planini
Društvo za zdravilne rastline Idrija – Cerkno
Organizator:
Encijan, Planinsko društvo Idrija, CID
(Geopark Idrija), Muzejsko društvo Idrija
Informacije:
Majda Ržek (oskrbnica); 051 644 405
Na gredice bomo skupaj zasadili ekološke sadike zdravilnih
zelišč, spoznavali njihovo “pomoč” človeku in jih okusili v
geojedi presenečenja. Dobimo se na Hlevišah!
V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen za teden dni.

TOREK, 30. 5. 2017 OB 16.00
Sprehod treh generacij po Rakah do Divjega jezera
Zbirno mesto: Parkirišče pri Kamšti
Organizator:
Medgeneracijski center Idrija
Nina Trček,
Informacije:
medgeneracijski.center@duidrija.si,
041 430 581
Divje jezero, katero spada med bisere slovenske naravne
dediščine, je bilo leta 1967 zavarovano kot naravni spomenik,
nekaj let kasneje pa urejeno za obisk javnosti kot prvi slovenski
muzej v naravi. In kaj je lepšega od spoznavanja, sprehoda ter
druženja po čudovitih poteh reke Idrijce?
Zaradi lažje organizacije so zaželene predhodne prijave, udeležba je brezplačna.
V primeru slabega vremena dogodek odpade.

Zbirno mesto:

Razstavni prostori »Flora Carniolica«,
Prešernova ulica

Organizator:

Muzejsko društvo Idrija

Informacije:

Anka Vončina,
muzejskodrustvo.idrija@gmail.com

SOBOTA, 3. 6. 2017 OB 15.00
Energijska pot in Trojak
Zbirno mesto: Kmetija Cenc, Godovič 67, Godovič
Organizator:
Kmetija Cenc, Godovič
Alenka Cigale,ci.lenka8@gmail.com,
Informacije:
040 901 937
Jože Munih nas bo popeljal po energijskih točkah in
demonstriral zdravljenje s trojakom. S pomočjo trojaka
zdravilec prejema in tudi usmerja prvobitno energijo življenja
na telesne in duhovne ravni.
Za vodenje se bo zbiral prostovoljni prispevek. V primeru slabega vremena
dogodek odpade.

NEDELJA, 4. 6. 2017 OB 14.00
Pohod po Vojskarski planoti
Zbirno mesto: pri cerkvi sv. Jožefa (center Vojskega)
Organizator:
Društvo kmečkih žena in deklet Vojsko
Renata Hvala,
Informacije:
dkzdvojsko@gmail.com, 031 834 255
Pot nas bo vodila iz središča vasi do kmetije Kotlar (TSC Idrija),
nato mimo kmetije Jelenk in Bendije. Od tu bomo nadaljevali
pot do kmetije Naš Raj s kratkim postankom. Vračali se bomo
ob potoku Gačnik na Vojsko.

Ekološka kmetija NašRaj organizira dan odprtih vrat, na
katerem bo predstavila svojo dejavnost. Obiskovalci bomo
izvedeli vse o zgodovini kmetije, njeni dejavnosti, si ogledali
živali ter degustirali domače dobrote.

NEDELJA, 4. 6. 2017 OD 14.00 DO 18.00
Pohod po Poti po visokem krasu
Zbirno mesto: Park v Črnem Vrhu nad Idrijo
Organizator:
Idrija UNESCO globalni geopark (CID)
Urška Bajec Rupnik,
Informacije:
urska.b-rupnik@geopark-idrija.si
Iz Črnega Vrha se bomo sprehodili čez Zediše v Koševnik in
se vračali čez »Vrh nivja« nazaj na začetek poti. Na poti bomo
spoznavali naravne in kulturne zanimivosti (ostanke rimskega
limesa, Habečkovo brezno, škarplje, znamenja, …).
V primeru slabega vremena pohod odpade.

SOBOTA, 10. 6. 2017 OB 17.00
Čutno doživetje v naravi
Zbirno mesto: Posestvo Na Kupčku, Čekovnik 22
Organizator:
Saša Černalogar, 031 616 411
Občutite naravno na poseben način, okušajte, povonjajte,
dotaknite se, vdihnite s polnimi pljuči.
Vodeno doživetje narave, v gozdu, na travniku in zeliščnem
vrtu. Skozi ves dan se bodo izvajale Kneippove terapije in
masaže, v dobrem sproščenem vzdušju.

NEDELJA, 11. 6. 2017 OB 14.30
pohod ob 100. obletnici gradnje Fedlbana
Zbirno mesto: Cestnikova »rajda« (odcep iz glavne ceste Godovič –
Črni Vrh na francosko cesto)

Organizator:

Idrija UNESCO globalni geopark (CID)

Informacije:

Mojca Gorjup Kavčič,
info@geopark-idrija.si, 041 557 892

V spremstvu poznavalcev se bomo ponovno podali na pohod
po Feldbanu. Tokrat nas bo francoska poti vodila do vrha
Zale. Jedačo in pijačo imajo pohodniki s seboj. Priporočamo
trpežno obutev.
V primeru slabega vremena dogodek odpade.

