Tudi letos se bo med 25. majem in 10. junijem
v sklopu TEDNOV EVROPSKIH GEOPARKOV
odvijal pester program z različnimi dogodki.
Glavni namen je ozaveščanje in izobraževanje
tako lokalnega prebivalstva kot širše javnosti
o geologiji, naravi ter kulturni dediščini v
Geoparku Idrija.

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

TEDNI EVROPSKIH
GEOPARKOV 2018

V sodelovanju s partnerji smo zato za vas
pripravili številne zanimive dogodke. Prepričani
smo, da bo vsak našel nekaj zase, zato vas
vljudno vabimo, da se nam pridružite!
Pridružujemo si pravico do spremembe programa. O spremembah
bomo sproti obveščali na spletnih straneh in socialnih omrežjih.

Organizator: Idrija UNESCO Globalni Geopark –
Center za idrijsko dediščino
Soorganizatorji: Mestni muzej Idrija, Lanene ženske,
Medgeneracijski center Idrija, PD Idrija, Društvo za zdravilne
rastline Idrija Cerkno – Encijan, Muzejsko društvo Idrija, DKŽD
Vojsko, Astronomsko društvo Javornik, Ivan Rudolf, Zgodovinsko
društvo Rapalska meja, Muzejsko društvo Idrija
Hvala vsem, ki so kakorkoli pripomogli k sooblikovanju bogatega
programa v času Tednov evropskih geoparkov.

Geopark
IDRIJA

SLOVENIJA
Ljubljana

Program
25. maj - 10. junij 2018

OGLED RAZSTAVE »PO SLEDI MERKURJA:
IDRIJA – ALMADÉN«
25. maj – 10. junij od 9.00 do 18.00
Zbirno mesto:

Mestni muzej Idrija (grad Gewerkenegg)

Organizator:

Mestni muzej Idrija

GEOLOŠKO-ZELIŠČNI POTEP PO HLEVIŠKI
PLANINI
Sobota, 2. junij 2018 ob 9.30
Zbirno mesto:

Koča na Hleviški planini

Zbirno mesto:

Črni Vrh 36

PD Idrija, Društvo za zdravilne rastline Idrija
Cerkno– Encijan, Muzejsko društvo Idrija,
Geopark Idrija

Organizator:

Ivan Rudolf

Informacije:

katarina.kenda@geopark-idrija.si, 05 37 34
074 (Katarina Kenda)

iv.rudolf@gmail.com, 041 739 544 (Ivan
Rudolf)

Vojni muzej hrani preko 2000 kosov vojaške opreme in ostalin
iz 1. svetovne vojne. Poudarek je na zaledju in feldbanu.
Naslov zbirke »Da ne bi pozabili« ima namen ohraniti našo
dediščino, prikazati norijo vojn in opominjati naše rodove,
da se take zgodbe ne bi ponovile.Po razstavi nas bo vodil
zbiratelj, gospod Ivan Rudolf, ki nam bo podrobno predstavil
vojaško zbirko, lokacije najdb in namen uporabe različnih
predmetov.

Informacije:

tajnistvo@muzej-idrija-cerkno.si
05 37 26 600

Organizator:

Cena:

2,00 € oz. 3,00 € (z vodenjem)

Informacije:

Sprehodili se bomo po stalni razstavi »Po sledi Merkurja:
Idrija-Almadén«, katera govori o dediščini dveh največjih
rudnikov živega srebra na svetu. Osrednje sporočilo razstave
je izraženo v eni sami povedi, ki jo sestavljajo naslovi štirih
nosilnih tem razstave: Iz SKRIVNOSTI ŽIVEGA SREBRA
so tekom stoletij nastale ZGODOVINSKE VEZI, ki so s
PRETOKOM ZNANJ IN DOBRIN spremenile podobo sveta in
zaokrožile DEDIŠČINO ŽIVEGA SREBRA.

Profesor dr. Jože Čar nam bo predstavil geološke posebnosti,
ki jih je v bližini Hleviških planin kar nekaj. Sprehodili se bomo
med fosilnimi dokazi o obstoju življenja pred 240 milijoni let in
spoznavali vpliv kamnin na rastlinsko raznovrstnost Hleviš. V
planinski koči nam bo po 12. uri na voljo posebno »geokosilo«.
*V primeru slabega vremena je dogodek prestavljen na naslednjo soboto (9. junij).

POHOD PO VOJSKARSKI PLANOTI

LANENA DEDIŠČINA S SODOBNO KULINARIKO

Nedelja, 3. junij ob 14.00

Petek, 25. maj ob 16.00

Zbirno mesto:

Parkirišče pred cerkvijo

Organizator:

DKŽD Vojsko

Informacije:

renata.hvala@gmail.com, 031 834 255
(Renata Hvala)

Zbirno mesto:

Picerija »Ski Bor«

Organizator:

Lanene ženske

Informacije:

davorina@cheerful.com, 041 272 146
(Davorina Čebular)

Pri Pavletu v Črnem Vrhu se bo tudi letos laneno dogajalo ter
peklo in pokušalo. Z otroki bomo lahko nekaj malega stkali,
odrasli pa se bomo resno ukvarjali s peko. Lahko pa bo tudi
obratno; odvisno, kako mladi ali stari se počutimo. Dobrodošli
pri ustvarjanju lanenih mandal ali pripravi lanenih navihančkov,
lahko pa pridete samo na ogled in pokušino.

SPREHOD TREH GENERACIJ OB RAKAH
Četrtek, 31. maj ob 16.00
Zbirno mesto:

Parkirišče pri Kamšti

Organizator:

Medgeneracijski center Idrija

Informacije:

medgeneracijski.center@duidrija.si,
041 430 581 (Nina Trček)

Vljudno vabljeni na že tradicionalni sprehod ob Rakah, kjer
se bomo v dobri družbi skupaj z Geoparkom Idrija podali na
slikovito pot ob vodnem kanalu. Tokrat bo sprehod še toliko
posebnejši, saj se nam bodo pridružili tudi stanovalci Doma
upokojencev Idrija na vozičkih.
Veseli bomo vsakega prostovoljca, ki bi bil pripravljen
stanovalce spremiti po tej lepi naravoslovni učni poti.
*V primeru slabega vremena dogodek odpade.

ODPRTI DAN MUZEJA 1. SVETOVNE VOJNE V
ČRNEM VRHU NAD IDRIJO
Sobota, 9. junij od 9.00 do 18.00

S parkirišča pred cerkvijo na Vojskem se bomo peš odpravili
mimo Kotlarja in na Tabrovš skrenili na gozdno pot, ki nas bo
vodila do Kola. Tu nas bo čakalo okrepčilo. Po lokalni cesti se
bomo vrnili na izhodiščno točko. Priporočamo primerno obutev
in pohodne palice. Pohod, dolg dve uri in pol, je primeren tudi
za družine.
*V primeru slabega vremena dogodek odpade.

OGLED NEBA NA KRESOVEM GRIČU
Petek, 8. junij ob 20.00
Zbirno mesto:

Astronomski observatorij Javornik

Organizator:

Astronomsko društvo Javornik

Informacije:

rok.vidmar@gmail.com, 040 296 207 (Rok
Vidmar)

Izvedeli bomo nekajo o smereh neba; kaj jih določa in kako
jih določimo sami; o ozvezdjih, tipih zvezd in razdaljah v
vesolju; o Osončju, razdaljah v njem in članih. Videli bomo
planete Venero, Mars, Jupiter in Saturn. Ogledali si bomo
objekte globoko v vesolju, Rimsko cesto in druge galaksije ter
se pogovorili o velikosti, starosti, nastanku, razvoju in usodi
Osončja ter vesolja.
*V primeru slabega vremena se dogodek prestavi na naslednji dan (9. junij).

IDRIJSKE KRNICE – KRALJEVA BOTANIČNA
GORA IN ITALIJANSKE UTRDBE
nedelja, 10. junij ob 14.00
Zbirno mesto:

Prireditveni prostor Pancala

Organizator:

Geopark Idrija, Zgodovinsko društvo
Rapalska meja, Muzejsko društvo Idrija

Informacije:

katarina.kenda@geopark-idrija.si, 05 37 34
074 (Katarina Kenda)

Sprehodili se bomo po Krniški planoti, kjer bomo spoznavali
ostanke objektov, ki so jih tu med prvo in drugo sv. vojno
zgradili Italijani. Ob poti bomo spoznavali tudi bogat rastlinski
svet. Prve pomladne rože se bodo že poslavljale, s cvetenjem
pa bodo pričenjale poletne.
*V primeru slabega vremena dogodek odpade.

