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NAMEN IN VLOGA PROJEKTA

1.2 VLOGA 

 Pridobitev novega centra

	 • Informiranje
	 • Izobraževanje
	 • Promocija (do neke mere je nujen oglaševalski pristop k projektu) 
	 •	Krepitev lokalne identitete

  Nov turistični produkt

 •	Podpora obstoječim (podaljšanje postanka v Idriji)
 •	Samostojni produkt (pritegnitev novih obiskovalcev)

  Stičišče – vzpostavitev sinergij

	 •	Povezava med različnimi že obstoječimi produkti in ponudniki
	 •	Povezava na mednarodni ravni

1.1 NAMEN
 Privabiti obiskovalce v Idrijo (center Geoparka Idrija) potom predstavitve 

dediščine Geoparka Idrija (v območju Podonavja v navezavi s preostalimi 
geoparki v projektu) in motivacija za obisk terena (znamenitosti, ponudni-
ki Geoparka Idrija).

SPOROČILO CENTRA

Spremembe skozi nemirno zemeljsko zgo-
dovino so vplivale na nastanek nadvse spe-
cifičnega območja Geoparka Idrija, njego-
vih geoloških pojavov, naselitev določene 
flore, favne ter vplivale na način življenja in 
lastnosti ljudi, ki tu prebivajo in so ustva-
rili zgodovino tukajšnjih krajev. Na videz 
čarobna stvarjenja zemlje dajejo čarob-
nost temu območju, ki je vredno ogleda!
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TLORIS RAZSTAVE Z VSEBINAMI

1/ NEMIRNA ZEMLJA
 1+ / Stiki med ploščami
 Otroška točka 1

2 / GEOLOŠKA ZGODOVINA ZAPISANA V KAMNINAH
 2+ / Sedimentne kamnine: masivna kamnina, plast, lezika
          Gube
 Otroška točka 2

3 / VIDEO TOČKA
 Nastanek alp
 Geopark idrija z izborom predstavitvenih točk
 Geološka karta geoparka
 Interaktivni video
 Izpovedi rudarjev, kljeklaric,….
 Vsebine na temo tektonike

4 / NASTANEK ALPSKEGA IN PREDALPSKEGA PROSTORA
 4+ / Narivi, pokrovi, luske, grude
          Tektonska okna, krpe
          Prelomi
 Otroška točka 4

5 / IZOBLIKOVANJE POVRŠJA: IDRIJSKI PRELOM
 5+ / Tektonske drse in tektonske krogle
          Tektonika in preoblikovanje površja

6 / KRAS
 6+ / Ranljivost kraških tal

7 / VIDEO SOBA
 Utrinki iz narave geoparka Idrija

8 / ŽIVLJENJE V GEOPARKU IDRIJA - človek / rastlinstvo, živalstvo
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REŠITVE PO TOČKAH
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SKICA OBMOČJA TOČK 1, 2 IN 3
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Uvod 0

Zemlja je živ planet.
S svojim delovanjem iz notranjosti
ter s procesi na površju ustvarja okolje,
kateremu se prilagaja ves živi svet. 

Vabimo te, da na sprehodu skozi geološko zgodovino 
spoznaš procese, ki so in še vedno soustvarjajo
podobo Idrijskega ...

Zemlja je živ planet. S svojim delovanjem iz 
notranjosti ter s procesi na površju ustvarja 
okolje, kateremu se prilagaja ves živi svet. 

Vabimo te, da na sprehodu skozi geološko 
zgodovino spoznaš procese, ki so in še vedno 
soustvarjajo podobo Idrijskega ...

1+ 1+zahtevnejši nivo vsebin
[ zahtevnejši nivo vsebin ]

otroška točka
[ otroška točka ]

zgodovina zemlje v primerjavi s 24 urami
[ zgodovina zemlje v primerjavi s 24 urami ]

kje lahko vidimo predstavljeno vsebino
[ kje lahko vidimo predstavljeno vsebino ]

prilagojeno za slepe in slabovidne
[ primerno za slepe in slabovidne ]
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Geoparka Idrija
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Točka 1
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SKICA IZVEDBE ZEMELJSKIH POLOBEL TER SPREMLJUJOČIH BESEDIL

Zunanji izgled krogel se naslika v airbrush 
tehniki neposredno na akrilno polkroglo. 
Slednja se na steno pritrdi potom tečaja, 
skozi katerega se napelje elektrika, da je 
izbočeni del zemlje od zemlje osvetljen. 
Na rob poloble se pritrdi ročko, ali izvrta 
luknjo, ki obiskovalcu omogoča odpiranje. 
Vsebina na notranji strani poloble se izvede 
kot neposredni tisk na foreks ali primerljiv 
material, pritrjen na rob poloble. Vsebina 
na steni, pod poloblo je toliko manjša od 
akrilne polkrogle, da jo polkrogla ob zapr-
tju lepo pokrije.

Zemljine Lune so izvedene kot nalepka in 
kot take prilepljene na steno.

Spremljujoča angleška vsebina je natisnje-
na potom neposrednega tiska na foreks ali 
drugi primerljiv material. Enako zemljevid 
območja parka. Slednji je pritrjen z nekoli-
kšnjo distanco od stene.

40 cm

ZAPRTE:

ODPRTTE:

akrilna polkrogla
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Omara je izdelana iz MBF ali primerljivega materiala, v črni barvi. Zgornja površina je prevle-
čena z ultrapasom, da je kar se da zaščitena pred poškodbami ob premikih kamnin, ki bodo 
razstavljene na njej. Letvica na omari je izdelana iz kovinskega profila, prašno barvanega v 
črno z »U« zavihkom spodaj in zgoraj ter tanko pleksi zaščito, da po njo zataknemo imena 
kamnin, ki se jih na ta način lahko menja (princip prikazan spodaj).

1 / Za kovinsko letvico vstavimo
kartončke z natisnjenimi imeni kamnin.

2 / Čeznje zataknemo še zaščitno
letvico iz pleksi stekla.

* Med »U« zavihki in pleksi letvico mora 
biti še nekoliko dodatnega prostora (po 
debelini in višini, da gre letvica ahkotno 
v profil in pri tem ne poškoduje ali pre-
makne kartončkov z imeni.

NAČRTI OPREME V OKVIRU TOČKE 1
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Kamniti zaklad
Pestrost kamnin na Zemlji je zelo velika. Le te dajejo 
določenemu območju značilen izgled in vplivajo na 
identiteto pokrajine. Značilni kamni pripovedujejo 
zgodbe evropskih geoparkov …

Kamniti zaklad
Pestrost kamnin na Zemlji je zelo velika. Le te dajejo določenemu območju značilen 
izgled in vplivajo na identiteto pokrajine. Značilni kamni pripovedujejo zgodbe ev-
ropskih geoparkov …

Uvodno besedilo o kamninah, ki se razstavijo na omari, je izvedeno potom mat nalepke.

Kamniti zaklad
Pestrost kamnin na Zemlji je zelo velika. Le te dajejo 
določenemu območju značilen izgled in vplivajo na 
identiteto pokrajine. Značilni kamni pripovedujejo 
zgodbe evropskih geoparkov …

Kamniti zaklad
Pestrost kamnin na Zemlji je zelo velika. Le te dajejo določenemu območju značilen 
izgled in vplivajo na identiteto pokrajine. Značilni kamni pripovedujejo zgodbe ev-
ropskih geoparkov …

30 cm

25 cm
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Točka 1+

NAŠI
KAMNI
PONOSA

NAŠI
KAMNI
PONOSA

1+

Stiki med tektonskimi ploščami ali kaj se zgodi ...
[ Stiki med tektonskimi ploščami ali kaj se zgodi ...

1+

Ko se ena oceanska plošča 
podriva pod drugo
Za območje, kjer se ena oceanska skorja 
podriva pod drugo, so značilni otočni loki, kot 
je na primer Japonsko otočje. Plošča, ki tone, se 
zaradi visokih temperatur in pritiska tali. Talina 
se zaradi konvekcije vrača proti površju, kjer 
nastajajo nizi vulkanov v obliki loka. Ogromno 
magme je potrebno, da ti otoki pogledajo na 
površino morja. 

Ko se ena oceanska plošča podriva pod drugo

Za območje, kjer se ena oceanska skorja podriva pod 
drugo, so značilni otočni loki, kot je na primer Japonsko 
otočje. Plošča, ki tone, se zaradi visokih temperatur in 
pritiska tali. Talina se zaradi konvekcije vrača proti 
površju, kjer nastajajo nizi vulkanov v obliki loka. 
Ogromno magme je potrebno, da ti otoki pogledajo na 
površino morja. 

Ko se oceanska skorja 
podrine pod kontinentalno
Tudi za območje, kjer se stikata oceanska in 
kontinentalna plošča, je značilen nastanek 
gorskih verig z bolj ali manj aktivnimi vulkani. 
Tak primer so južnoameriški Andi in 
severnoameriške Kordiljere. Zanimivo je, da se 
zaradi večje gostote oceanske plošče ta 
praviloma vedno podriva pod kontinentalno. 

Ko se oceanska skorja podrine pod kontinentalno

Tudi za območje, kjer se stikata oceanska in 
kontinentalna plošča, je značilen nastanek gorskih verig 
z bolj ali manj aktivnimi vulkani. Tak primer so 
južnoameriški Andi in severnoameriške Kordiljere. 
Zanimivo je, da se zaradi večje gostote oceanske plošče 
ta praviloma vedno podriva pod kontinentalno. 

Ko se dve oceanski plošči 
razmikata
Med razmikanjem dveh oceanskih plošč, v 
skorji na dnu morja nastanejo razpoke, skozi 
katere izteka magma. Z ohlajanjem magme 
nastaja novo oceansko dno. Tak primer je 
Srednjeoceanski hrbet, sistem podmorskih 
gorstev, ki se v smeri od severa proti jugu 
razteza pod Atlantskim oceanom. 

Ko se dve oceanski plošči razmikata

Med razmikanjem dveh oceanskih plošč, v skorji na dnu 
morja nastanejo razpoke, skozi katere izteka magma. Z 
ohlajanjem magme nastaja novo oceansko dno. Tak 
primer je Srednjeoceanski hrbet, sistem podmorskih 
gorstev, ki se v smeri od severa proti jugu razteza pod 
Atlantskim oceanom. 

Ko se dve tektonski plošči 
zmikata
Drsenje dveh tektonskih plošč v horizontalni 
smeri imenujemo zmikanje. Na ta območja so 
praviloma vezani zelo močni potresi, saj linija ni 
ravna in se kamninske gmote ob manjših 
zmikih  »zaskočijo«. Ko napetosti v kamninah 
presežejo njeno trdnost, le te popustijo in takrat 
pride do premikov in posledično potresov. Tak 
primer je prelomnica sv. Andreja v Kaliforniji.

Ko se dve tektonski plošči zmikata 

Drsenje dveh tektonskih plošč v horizontalni smeri 
imenujemo zmikanje. Na ta območja so praviloma vezani 
zelo močni potresi, saj linija ni ravna in se kamninske 
gmote ob manjših zmikih  »zaskočijo«. Ko napetosti v 
kamninah presežejo njeno trdnost, le te popustijo in 
takrat pride do premikov in posledično potresov. Tak 
primer je prelomnica sv. Andreja v Kaliforniji.

Ko trčita dve kontinentalni 
plošči
Ko se oceanska skorja podrine pod 
kontinentalno skorjo in zato trčita dve 
kontinentalni plošči, pride do kolizije.  Kamnine 
se nagubajo in narivajo. Ob tem se dvignejo 
obsežna območja in nastanejo mogočne 
gorske verige. Na takšen način so nastale Alpe 
in Himalaja. 

Ko trčita dve kontinentalni plošči

Ko se oceanska skorja podrinepod kontinentalno skorjo 
in zato trčita dve kontinentalni plošči, pride do kolizije.  
Kamnine se nagubajo in narivajo. Ob tem se dvignejo 
obsežna območja in nastanejo mogočne gorske verige. 
Na takšen način so nastale Alpe in Himalaja. 
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SKICE MEHANSKIH DIDAKTIČNIH ANIMACIJ V OKVIRU TOČKE 1+

+ 2,5 milijard let / billion years 0:0 - 2,5 milijard let / billion years

ZEMJA V PRIHODNOSTI
ZEMLJA V PRIHODNOSTI

ZEMJA DANES
ZEMLJA DANES

ZEMJA NEKOČ (PANGEA)
ZEMLJA NEKOČ (PANGEA)

AFRIKA
AFRICA

S. AMERIKA
N. AMERICA

J. AMERIKA
S. AMERICA

EVRAZIJA
EURASIA

AVSTRALIJA
AUSTRALIA

ANTARKTIKA
ANTARCTIC
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SKICE MEHANSKIH DIDAKTIČNIH ANIMACIJ V OKVIRU TOČKE 1+

POLICA Z MEHANSKO DIDAKTIČNO ANIMACIJO NA TEMO RAZLIČNIH STIKOV MED TEKTONSKIMI PLOŠČAMI

12345
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SKICE MEHANSKIH DIDAKTIČNIH ANIMACIJ NA TEMO RAZLIČNIH STIKOV MED TEKTONSKIMI PLOŠČAMI

silikonska masa

silikonska masa

trda ploščica
(npr. lesena, kompozitna...)

trdni del ploščice
(npr. leseni, kompozitni...)

trdni del ploščice
(npr. leseni, kompozitni...)

mehki del ploščice
(čisto mehka pena)

vse skupaj oblečeno v npr. blago (npr. strach), da na videz ni 
razlike med mehkim in trdim delom ploščice

trda ploščica
(npr. lesena, kompozitna...)

srednje mehka
(dokaj upogljiva) guma

inox nosilček/vodilo

inox nosilček/vodilo

inox vodilo

ročka/držalo

ročka/držaloročka/držalo

ročka/držalo

trdno fiksirano

prepognjen list tanke kovine ali drugega 
materiala, oblečen v tanko peno in npr. blago  

(npr. strach) - vse to omogoča, da se ob pritisku 
druge plošče list usloči in površina naguba)

2

3

4
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spodaj nekoliko trša,
a upogljiva guma,

nad njo pena,
vse skupaj oblečeno v npr. 

blago (npr. strach)

spodaj mehkejša
(dokaj upogljiva guma),

nad njo pena,
vse skupaj oblečeno v npr. 

blago (npr. strach)

inox nosilček/vodilo

inox vodili

inox nosilček/vodilosilikonska masa

silikonska masa

ročka/držalo

ročka/držalo

ročka/držalo

ročka/držalo

dve ploščici
(npr. leseni, kompozitni...),
zelo tesno druga ob drugi,

da njuni neravni površini ustvarjata ne-
kolikšno trenje, morda celo zvok drgne-

nje ob premikanju enee mimo druge

1

5
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Točka 2

ROJSTVO
IDRIJSKIH KAMNIN 
Premiki litosferskih plošč so v geološki zgodovini 
vplivali na nastanek številnih okolij, v katerih so
nastajale kamnine. To so bila kopna in morska okolja,
kjer se je še posebej razbohotilo življenje, ali pa so 
kamnine na površje prišle iz Zemljinih globin –
na današnje mesto so jih premaknili tektonski
premiki (sile tektonike).

Kamnine in v njih ohranjeni fosili so edini pričevalci
o dogajanju na Zemlji pred stotinami milijoni let –
že pozorno oko lahko ob pogledu nanje odkrije 
zgodbo o njihovem nastanku.

ROJSTVO
IDRIJSKIH KAMNIN
Premiki litosferskih plošč so v geološki zgodovini 
vplivali na nastanek številnih okolij, v katerih so nasta-
jale kamnine. To so bila kopna in morska okolja, v kat-
erih se je še posebej razbohotilo življenje, ali pa so 
kamnine na površje prišle iz Zemljinih globin –
na današnje mesto so jih premaknili tektonski
premiki (sile tektonike).

Kamnine in v njih ohranjeni fosili so edini pričevalci
o dogajanju na Zemlji pred stotinami milijoni let –
in že pozorno oko lahko ob pogledu nanje odkrije 
zgodbo o njihovem nastanku.

MAKETA  predstavlja okolja,
v katerih so nastale posamezne kamnine.
Opazuj, kako se izvor kamnine kaže v njenem izgledu.
Kamnine si sledijo od spodaj navzgor,
od najstarejših do najmlajših. 

MAKETA  predstavlja okolja,
v katerih so nastale posamezne kamnine.
Opazuj, kako se izvor kamnine kaže v njenem izgledu.
Kamnine si sledijo od spodaj navzgor,
od najstarejših do najmlajših. 

2
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MAKETA NA TOČKI 2

Obiskovalec se na tej točki spozna z nastankom kamnin, in sicer potom makete zemljinega površja (gore in hribi, površinske tekoče vode, deltni izliv v morje, obala, laguna, šelf, globoko morje...vse 
realistično zmodelirano na kiparski način). Iz mesta okolja nastanka kamnine do stropa so napeljane tanke jeklene žice, na njih pa nanizane kamnine, tako da obiskovalec lahko razbere, v kakšnem 
okolju je nastala dotična kamnina in kdaj. Točka izvora jeklenice kaže kraj nastanka kamnine. Namesto stratigrafskega stolpca, pa so kamnine na žicah nanizane v različnih višinah, glede na čas nji-
hovega nastanka. Razmejitev po obdobjih je izvedena potom barvnih vrvic/trakov, ki potekajo od skrajnih robov makete v različnih višinah. Na steni je legenda, kaj posamezen nivo/barva pomeni 
(katero obdobje geološke zgodovine).

2a
2+
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MAKETA / NAČRT

smrekov les
Odtenek:
Helios Ekohel lužila: 16178

re
lie

f n
a 

m
ak

et
i

0 / nivo gladine morja

cca +12 cm / vrhovi gora

cca -12 cm / morsko dno

15-palčni tablični računalnik,
vgrajen v maketo, v nivo morja )samo 
zaslon je viden, rob je pokrit).

POZOR!
Pod maketo je lahko podstavek zaprt,
pod tabličnim računalnikom pa mora
biti nujno odprto (zaradi hlajenja).
Predvideti je potrebno tudi servisni
dostop (SNEMLJIVE slepe stene - blende).

Tloris:

dno
makete

Ta del spodaj
nujno odprt.

Te tri stranice
so lahko samo blende
v videzu makete.
Lahko so naluknjane
zaradi hlajenja.

Pretežno gorati del makete
pride ob steni!
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MAKETA / GROBA VSEBINSKA SKICA OKOLIJ

ZAPISI V KAMNINAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Orudenje s 
Hg 

C: VELIKE REČNE DELTE 

P: REKA /PUŠČAVA 

REKE, JEZERA 
LADINIJ 

Zg. K: GLOBJI ŠELF Z 
RUDSTI 

Paleocen – 
eocen:GLOBOKOMORSKO 
OKOLJE FLIŠ 

Zg. P: zaprte  lagune 

Skit:  plitvi zalivi  

 

  

LADINIJ podmorski 
vulkanizem 

LADINIJ 
vulkanizem 

Ladinij: močvirje 

Karnij: ŠELF+ 
NANOSI S KOPNA 

 

Zg. karnij plitvi 
šelf + bariere  

 

Diageneza + 
litifikacija 

Model je izmišljen. Kamnine iz 
območja Geoparka Idrija so 
nastajale  tako na kopnem kot 
v morju ali pa so na površje 
prišle iz Zemljinih globin. 
Njihovo mesto na modelu je 
povezano z okoljem nastanka, 
višina predstavitve pa pove 
njihovo relativno starost.  

Legenda / starost 
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MAKETA / SEZNAM KAMNIN IN PRINCIP POZICIONIRANJA GLEDE NA STAROST

maketa

KENOZOIK
Cenozoic

MEZOZOIK
Mesozoic

PALEOZOIK
Paleozoic

- 0,06 

- 0

- 0,25 

milijard let / billion years

milijard let / billion years

milijard let / billion years

PALEOGEN
Paleogene

KREDA
Cretaceous

JURA
Jurassic

TRIAS
Triassic

PERM
Permian

KARBON
Carboniferous

TRAK ali VRVICA

MAT STENSKA
NALEPKA

- 23 MIO

- 65,5 MIO

- 145,5 MIO

- 201,6 MIO

- 251 MIO

- 299 MIO

- 369 MIO

ŠT. KAMNINA OKOLJE NASTANKA DOBA

1 Skrilavec - muljevec, kremenov peščenjak in 
konglomerat velike rečne delte karbon

2 Kremenov peščenjak in konglomerat rečno okolje v bolj ali manj puščavskem 
okolju

gröden – srednji 
perm

3 Črni apnenec s preseki koral ali z algami ali s 
presekom polža Bellerophona

V zaprtih lagunah z omejeno povezavo 
z odprtim morjem so nastajali apnenci z 
obilico črne organske snovi.

zgornji perm

4
Oolitni apnenec (nastanek- visoko energet-
sko priobalno okolje; usedanje – kotanje v  
šelfu)

plimsko-podplimsko priobalno okolje in 
morfološko razgiban podplimski šelf

spodnji skit – 
spodnji trias

5 Pisani konglomerat velikI kopenski bazen z rečnimi sistemi 
(kopenjska sedimentacija)

ladinij –
spodnji trias

6 Tufiti delujoče vulkansko okolje – izbruhi 
(pepel). ladinij

7 Mandljast diabaz Podmorski izlivi (diabaz) ladinij
8 Skonca plasti Močvirje ladinij

9 Dolomit (zrnati)
Odprti šelf
Poznodiagenetski dolomit karnij–cordevol- 

srednji trias

10 Različni kremenovi peščenjaki z jaspisi in 
konglomerati restriktivni šelf z nanosi s kopnega karnij

11 Barierni apnenci z megalodontitami plitva šelfna bariera (oolitni in mikritni 
apnenci z megalodontidami karnij – tuval

12 Pasnati/pasasti dolomit zaprta laguna, plitvi šelf, mirno okolje karnij - tuval

13 Stromatolitni dolomit in onkolit
nadplimsko okolje nastanka, na to ka-
žejo stromatolitne lamine in izsušitvene 
razpoke.Zgodnjediagenetski dolomit

zgornji trias

14 Mikritno-sparitni rudistniapnenec odprti nekoliko globlji šelf s tratami 
rudistov zgornja kreda

15 Flišne kamnine - turbiditi globokovodno – podšelfno (globljevo-
dno) okolje

paleocen –
eocen
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VITRINA / VSEBINE
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VITRINA / NAČRT
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FLIŠ
Flišne kamnine, stare 60 milijonov let,
so najmlajše kamine na Idrijskem.
Nastanek je povezan s tektonskimi premiki, 
ki so povzročili začetek dvigovanja Alp pred 
66 milijoni let. Dvigovanje območja in 
spremljajoči potresi so sprožali podmorske 
plazove, ki so premeščali veliko količine 
sedimentov iz priobalnih polic v morske 
globine. Iz novih usedlin je sčasoma 
nastalo značilno zaporedje kamnin,
ki jih imenujemo �iš.

FLIŠ
Flišne kamnine, stare 60 milijonov let, so najmlajše kamine 
na Idrijskem. Nastanek je povezan s tektonskimi premiki, ki 
so povzročili začetek dvigovanja Alp pred 66 milijoni let. 
Dvigovanje območja in spremljajoči potresi so sprožali 
podmorske plazove, ki so premeščali veliko količine 
sedimentov iz priobalnih polic v morske globine. Iz novih 
usedlin je sčasoma nastalo značilno zaporedje kamnin, ki 
jih imenujemo �iš.

1

1

ODTIS STOPINJE
PREDHODNIKA DINOZAVRA
Dvonogi plazilec, predhodnik dinozavrov,
se je pred 220 milijoni  let sprehajal po morski 
obali blizu Ekvatorja, ko so odtise njegovih nog 
v mehkem blatu nenadno prekrile druge 
usedline. V nadaljnjih procesih se je sediment 
spremenil v kamnino in odtisi stopinj so se 
ohranili do danes. Na Medvedjem Brdu je 
ohranjenih šest odtisov stopinj tega plazilca.

ODTIS STOPINJE DVONOGEGA PLAZILCA
Dvonogi plazilec, predhodnik dinozavrov, se je pred 220 milijoni  
let sprehajal po morski obali bližje Ekvatorju, ko so odtise 
njegovih nog v mehkem blatu nenadno prekrile druge usedline. 
V nadaljnjih procesih se je sediment spremenil v kamnino in 
odtisi stopinj so se ohranili do danes. Na Medvedjem Brdu je 
ohranjenih šest odtisov stopinj tega plazilca.

1

1

MEGALODONTIDNA ŠKOLJKA
Iz kamnin, najdenih na Idrijskem, lahko 
razberemo, kje in kako so nastale in kakšno je 
bilo takrat življenje. Megalodontindne školjke 
pričajo o življenju pred 227 milijoni let v toplem 
plitvem morju blizu Ekvatorja.

KAMNINA S PREREZI 
MEGALODONTIDNIH ŠKOLJK
Školjke rodu Triadomegalodonidrianus Vegh – 
Neubrandt so bile najdene v dolini Zgornje 
Idrijce, tukaj prvič opisane in poimenovane po 
Idriji. Na nekaterih krajih so v večjem številu 
ohranjene v kamninah. Lahko jih opazimo v 
obliki prerezov na površini kamnine. Ker prerez 
spominja na obliko srca, jih mnogi imenujejo 
tudi »srčevke«. 

KAMENA JEDRA 
Kamena jedra teh školjk so nastala tako, da so 
notranjost že umrlih školjk zapolnile morske 
usedline, vse skupaj pa je počasi okamnelo. 

MEGALODONTIDNA ŠKOLJKA
Iz kamnin, najdenih na Idrijskem, lahko razberemo, kje in kako 
so nastale in kakšno je bilo takrat življenje. Megalodontindne 
školjke pričajo o življenju pred 227 milijoni let v toplem plitvem 
morju blizu Ekvatorja.

KAMNINA S PREREZI MEGALODONTIDNIH ŠKOLJK
Školjke rodu Triadomegalodonidrianus Vegh – Neubrandt so bile 
najdene v dolini Zgornje Idrijce, tukaj prvič opisane in 
poimenovane po Idriji. Na nekaterih krajih so v večjem številu 
ohranjene v kamninah. Lahko jih opazimo v obliki prerezov na 
površini kamnine. Ker prerez spominja na obliko srca, jih mnogi 
imenujejo tudi »srčevke«. 

KAMENA JEDRA
Kamena jedra teh školjk so nastala tako, da so notranjost že 
umrlih školjk zapolnile morske usedline, vse skupaj pa je počasi 
okamnelo. 

1

2

3

1

2

3

NAKIT IZ JASPISA
Zaradi redkosti in estetske vrednosti so nekateri 
kamni iz območja idrijskega še posebej plemeniti. 
Pisani, raznobarvni in svetleči pritegnejo 
pozornost, zato so jih ljudje že od nekdaj 
uporabljali za raznovrstno okrasje.

JASPIS
Predstavlja plemenito različico kremena (SiO2), 
ki je zaradi vključkov hematita (Fe2O3 ) rdeč ali 
pa siv. Na Idrijskem ga najdemo v Krajinskem 
parku Zgornja Idrijca in na Pisancah. Oko 
obiskovalca bo pritegnil tudi v prodnikih na 
prodiščih ob reki Idrijci.

NAKIT IZ JASPISA
Zaradi redkosti in estetske vrednosti so nekateri kamni iz 
območja idrijskega še posebej plemeniti. Pisani, raznobarvni in 
svetleči pritegnejo pozornost, zato so jih ljudje že od nekdaj 
uporabljali za raznovrstno krašenje.

JASPIS
Predstavlja plemenito različico kremena (SiO2), ki je zaradi 
vključkov hematita (Fe2O3 ) rdeč ali pa siv. Na Idrijskem ga 
najdemo v Krajinskem parku Zgornja Idrijca in na Pisancah.
Oko obiskovalca bo pritegnil tudi v prodnikih na prodiščih ob 
reki Idrijci.
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MINERAL CINABARITA (HgS)
Vroče raztopine (160 – 210 °C) so pred 238 
milijoni let iz globin prehajale proti površju in s 
seboj prinašale živo srebro. Mineral cinabarita je 
ena od oblik živega srebra, druga je samorodno 
živo srebro. Obe obliki najdemo tudi v idrijskem 
rudišču, ki je po količini pridobljenega živega 
srebra kar drugo največje na svetu! Njegova 
posebnost pa je tudi raznovrstnost 
živosrebrovih rud.

SEDIMENTNA
CINABARITNA RUDA
V Idijskem rudišču je po nastanku edinstvena. 
Nastala je, ko so se vroče rudonosne raztopine 
izlivale v močvirja, kjer so sočasno s kamninami 
nastajale bogate plastnate rude.

*IZ ZGODOVINE / V 16. stoletju so živo srebro 
uporabljali za pridobivanje zlata in srebra. Živo srebro so 
tovorili v Južno Ameriko, pridobljeno zlato in srebro pa 
nazaj v Evropo, kar je spodbudilo razcvet gospodarstva, 
kulture in znanosti.

MINERAL CINABARITA (HgS)
Vroče raztopine (160 – 210 °C) so pred 238 milijoni let  iz globin 
prehajale proti površju in s seboj prinašale živo srebro. Mineral 
cinabarita je ena od oblik živega srebra, druga je samorodno 
živo srebro. Obe obliki najdemo tudi v idrijskem rudišču, ki je po 
količini pridobljenega živega srebra kar drugo največje na svetu! 
Njegova posebnost pa je tudi raznovrstnost živosrebrovih rud.

SEDIMENTNA CINABARITNA RUDA
V Idijskem rudišču je po nastanku edinstvena.
Nastala je, ko so se vroče rudonosne raztopine izlivale v 
močvirja, kjer so sočasno s kamninami nastajale bogate 
plastnate rude.

*IZ ZGODOVINE / V 16. stoletju so živo srebro uporabljali za pridobivanje 
zlata in srebra. Živo srebro so tovorili v Južno Ameriko, pridobljeno zlato in 
srebro pa nazaj v Evropo, kar je spodbudilo razcvet gospodarstva, kulture in 
znanosti.
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AMONIT
Za amonite je značilna spiralasto zavita hišica in 
lovke, s katerimi so si pomagali pri plavanju in 
plenjenju. Ob nevarnostih so verjetno spuščali 
črnilo, podobno kot današnja sipa ali hobotnica. 
Velika večina vrst je dokončno izumrla 
istočasno z dinozavri.

FOSIL AMONITA RODU 
TIROLITSIDRIANUS HAUER
je bil najden na Idrijskem, na območju Ledin.
Je vodilni fosil za obdobje med 252,3 in 247,2 
milijoni  let

*VODILNI FOSIL
Za vodilne fosile je značilno, da so živeli 
relativno kratko obdobje neke geološke dobe, 
vendar so naseljevali precej veliko življenjsko 
okolje.  Z njihovo pomočjolahko zelo dobro 
določimo starost kamnine.

AMONIT
Za amonite je značilna spiralasto zavita hišica in lovke, s 
katerimi so si pomagali pri plavanju in plenjenju. Ob 
nevarnostih so verjetno spuščali črnilo, podobno kot današnja 
sipa ali hobotnica. Velika večina vrst je dokončno izumrla 
istočasno z dinozavri.

FOSIL AMONITA RODU TIROLITSIDRIANUS HAUER
je bil najden na Idrijskem, na območju Ledin. Je vodilni fosil za 
obdobje med 252,3 in 247,2 milijoni  let

*VODILNI FOSIL / Za vodilne fosile je značilno, da so živeli 
relativno kratko obdobje neke geološke dobe, vendar so 
naseljevali precej veliko življenjsko okolje.  Z njihovo 
pomočjolahko zelo dobro določimo starost kamnine.

1
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VITRINA / GRAFIKE

Idrijski fosil −
kazalec starosti kamnin
[ Idrijski fosil – kazalec starosti kamnin

Slovito
živo srebro
[ Slovito živo srebro

Plemeniti
kamni Idrijskega
[ Plemeniti kamni Idrijskega

Zapisi v 
idrijskih kamninah
[ Zapisi v idrijskih kamninah

Okamnela
obala
[ Okamenela obala

Znanilec
sprememb
[ Znanilec sprememb
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KAMNINA S SIPINICAMI
Hiter in nenaden dogodek na plitvem morskem dnu v bližini 
Ekvatorja pred  251 milijoni let je omogočil, da so sipine 
okamnele. Razstavljeni vzorec je iz Rudnika živega srebra. 

KAMNINA S SIPINICAMI
Hiter in nenaden dogodek na plitvem morskem dnu v bližini Ekvatorja pred  251 
milijoni let je omogočil, da so sipine okamnele. Razstavljeni vzorec je iz Rudnika 
živega srebra. 

DIABAZ
Za mandljasti diabaz so značilne votlinice mandljaste oblike, ki so 
nastajale ob hitrem ohlajevanju magme ob iztekanju v plitvo 
morje, kasneje pa jih je zapomnil mineral kalcit. Diabaz iz Zgornje 
Idrijce je kot edina magmatska kamnina na Idrijskem tudi najbolj 
zahodno nahajališče magmatskih kamnin v Sloveniji.

DIABAZ
Za mandljasti diabaz so značilne votlinice mandljaste oblike, ki so nastajale ob hitrem 
ohlajevanju magme ob iztekanju v plitvo morje, kasneje pa jih je zapomnil mineral kalcit. 
Diabaz iz Zgornje Idrijce je kot edina magmatska kamnina na Idrijskem tudi najbolj 
zahodno nahajališče magmatskih kamnin v Sloveniji.

1

1

TUF
Tuf je kamnina, ki nastane s 
strjevanjem vulkanskega pepela. 
Več kot vsebuje kremena, bolj se 
sveti. Najdemo ga v Krajinskem 
parku Zgornja Idrijca.

TUF
Tuf je kamnina, ki nastane s strjevanjem 
vulkanskega pepela. Več kot vsebuje kremena, 
bolj se sveti.Najdemo ga v Krajinskem parku 
Zgornja Idrijca.

2

2

SKRILAVI GLINAVEC S 
SAMORODNIM ŽIVIM SREBROM
Skrilavi glinavec s samorodnim živim srebrom 
so rudarji zaradi srebrne barve kapljic imenovali 
srebrni skrilavec.

SKRILAVI GLINAVEC S SAMORODNIM
ŽIVIM SREBROM
Skrilavi glinavec s samorodnim živim srebrom so rudarji zaradi 
srebrne barve kapljic imenovali srebrni skrilavec.

Noge so se vdirale v mehko morsko 
blato.
Noge so se vdirale v mehko morsko blato.

Nastali so odtisi stopinj.
Nastali so odtisi stopinj.

Odtise je zapolnil in prekril morski 
sediment, ki se je skozi milijone let 
spremenil v kamnino.
Odtise je zapolnil in prekril morski sediment, 
ki se je skozi milijone let spremenil v 
kamino.

Kamnina z ohranjenimi fosilnimi 
odtisi je bila zopet odkrita na 
površju, prvotna zapolnitev pa 
odstranjena.
Kamnina z ohranjenimi fosilnimi odtisi je 
bila zopet odkrita na površju, prvotna 
zapolnitev pa odstranjena.

KAKO SO NASTALI IN SE OHRANILI FOSILNI ODTISI STOPINJ
KAKO SO NASTALI IN SE OHRANILI FOSILNI ODTISI STOPINJ
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Točka 2+

Od zadaj osvetljen krog iz mlečnega pleksi stekla,
s potiskom ali folijo s strukturo Lune

»Blatni« del podlage naj bi bil izveden iz npr. konpozitnih granul 
ali drugih delcev, ki ne puščajo »umazanih« sledi na temnih povr-
šinah, se ne raznašajo po prostoru tako nenadzorovano kot npr. 
mivka ali pesek inso kar se da neabrazivni.

Osnova za dioramo

Replika dinozavrovega
jajca na podstavku iz 
MBF-a, dimenzij 12 × 
12 × 85 cm ter nalepka 
ali tanek neposredno 
potiskan forex površine 
okvirno A4 formata.



34GEOPARK IDRIJA  |  Center za obiskovalce  |  IZVEDBENI PROJEKT

SKICA DIDAKTIČNE ANIMACIJE V OKVIRU OTROŠKE TOČKE 2+

Animacija za otroke je predvidena v obliki fosila mladega eoraptorja. Otroci kose fosila poiščejo 
v pesku v diorami, nato pa najdene kose v pravilnem vrstnem redu obesijo na ploščo na steni in 
pokaže se jim celotno okostje tega plazilca. Na plošči bi bil označen obris celote.  Predvidi se tudi 
nalepko s humornim stripom na temo »Kako postati fosil«.

80 cm

70 cm
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Točka 3
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SKICA OBMOČJA TOČK 4, 5 IN 6
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Točka 4

IDRIJSKO
KOT PODOBA
PREDALPSKEGA
SVETA

4

4+

Grape in grebeni, uravnane kraške planote
ter razgledni vrhovi, ki se dvigajo iznad teh,
dajejo območju značilno podobo. 
Pokrajino zaznamuje prehod
iz Dinarskega v Alpski svet.

SUBALPINE
PARK
Grape in grebeni, 
uravnane kraške plnote 
ter razgledni vrhovi, ki se 
dvigajo iznad teh, dajejo 
območju značilno 
podobo.  Pokrajino 
zaznamuje prehod iz 
Dinarskega v Alpski svet.

Grape in grebeni, uravnane kraške planote
ter razgledni vrhovi, ki se dvigajo iznad teh,
dajejo območju značilno podobo. 
Pokrajino zaznamuje prehod
iz Dinarskega v Alpski svet.

Izjemno razgibano območje geoparka, s številnimi grapami in soteskami.
[ Izjemno razgibano območje geoparka, s številnimi grapami in soteskami.

12.000
polovica jih živi v Idriji in Sp. Idriji,

polovica na podeželju
polovica jih živi v Idriji in Sp. Idriji,

polovica na podeželju

294 km2

249 m
v dolini Idrijce
v dolini Idrijce

1447 m
na območju Trnovskega gozda
na območju Trnovskega gozda

20,7 ˚
spada med slovenska območja

z največ strminami
spada med slovenska območja

z največ strminami

Slovenija
GP Idrija

Slovenija

GP Idrija

746,40 m
XL: Idrijca, Belca, Kanomljica

> 78,7 %

... IN KAKO JE TO OBMOČJE SPLOH NASTALO?
[ ... IN KAKO JE TO OBMOČJE SPLOH NASTALO?

ALPE
1.200 kilometrov dolga gorska veriga v Evropi, ki se 
razteza vse od Genovskega zaliva v Franciji do 
Donave pri Dunaju in Pohorja v Sloveniji. Zaradi 
krčenja območja ter mogočnih narivov, se je 
izoblikovala dokaj zapletena kamninska zgradba s 
številnimi prelomi, narivi in drugimi tektonskimi 
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NIŠA / NAČRT
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NIŠA / NAČRT POHIŠTVA



40GEOPARK IDRIJA  |  Center za obiskovalce  |  IZVEDBENI PROJEKT

»SANDBOX« / NAČRT ZA OHIŠJE S PRUČKAMA
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Točka 5
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POHIŠTVO

tip oblazinjenega naslanjača
(simbolična primera)

tip samostoječe svetilke
(simbolični primer)

tip stenske ure
(simboličen primer)

fotelj RC310

izdelana v skladu z grafiko
neposredni tisk na foreks d. npr. 1 cm,

premera 25 - 30 cm.IKEA ARÖD
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MEHANSKA DIDAKTIČNA ANIMACIJA: PRELOM

Interpretacija: 3D objekt (kocka - tortica) za živo ponazoritev potom animacije obiskovalca



45GEOPARK IDRIJA  |  Center za obiskovalce  |  IZVEDBENI PROJEKT

Točka 6a
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OMARICA

Omarica bo na voljo za potrebe točke 5+ 
(za knjige in druge strokovne publikacije na 
temo).

POSKUS

V eni stekleni kocki bo kos dolomita, v eni 
pa kos apnenca. V zabojčku pod zgornjo 
stekleno površino je zalogovnik s kislino, ki 
jo sprožimo s pritiskom na gumijast gumb. 
Princip je podoben slednjemu pri nekaterih 
stekleničkah s parfumi (slika spodaj), lahko 
pa gre za kapljanje (princip kapalke). Zgornja 
ploskev kocke mora biti na voljo za odpiranje. 
Spodnja notranja ploskev kocke mora biti 
oblečena v inox in odstranljiva. 
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SKICA IZVEDBE KUKAL

osvetlitev

škatla

distančnik

predviden okvir

baclight pano/folija s sliko

vidno polje
(odvisno od tipa kukala)

STENA

snemljiva črna prekrivna maska
ostrih oblik (kot stoli v video sobi)

VIDEOSOBA (točka 7)

SOBA s točko 6 (Kras)
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Točka 6b
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MASKA

MEHANSKA
DIDAKTIČNA
ANIMACIJA:
2-nivojski konceptualni  
model Divjega jezera (nivo 
1 – zgoraj: potisk pleksi 
stekla; nivo 2 - spodaj: 
modra plošča, ki simboli-
zira vodo – s pomikanjem 
ročke, pomikamo spodnjo 
ploščo, tj. nivo vode)

STENSKI PANO
v ozadju max. dimenzij

83 × 150 cm
(princip izvedbe:

npr. fototapeta ali forex ipd.)

TABLIČNI
RAČUNALNIK
s posnetkom bruhajočega
Divjega jezera (loop)
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OBMOČJE TOČKE 7
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POHIŠTVO / IZGLED
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POHIŠTVO / NAČRT
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OBMOČJE TOČKE 8
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Točka 8a
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MEHANSKE DIDAKTIČNE ANIMACIJE

izvlečna »cerada«
rdeč trikotnik na sliki stene na prejšnji strani
prikazuje mesto, od koder se izvleče cerada 
ali potiskano platno ipd., ki se lahko, ko je 

izvlečena prilepi na ježka na steni.
(dimenzije: 32 × 100 cm)

»časovna stroja«
Sistem dveh krogov iz npr. 3 do 5-milimetrskega forexa.

Na spodnjem, fiksno pritrjenem krogu so natisnjene fotografije dejavnosti v mestu in na podeželju. Na eni po-
lovici črno-bele fotografije dejavnosti kakršne so bile nekoč, na drugi pa barve fotografije dejavnosti, kakor jih 
opravljajo danes, s čimer je prikazana bodisi kontinuiteta, bodisi neka sprememba, ki jo je prinesel čas. Zgornji 

krog ima okenci, s katerima se potom vrtenja kroga sprehajamo po temah.
Krog vrtimo z »gumbom« v sredini, na vrhu obeh krogov

(premer: 40 cm)

okenca (sistem magnetnih »štampiljk«)
Komplet po dveh okenc za temo mesta in dveh za temo podeželja.
Ko potom ročaja odstranimo okence iz stene (sistem štampiljke), na 

vidimo na steni sliko arhitekture (spodaj desno), na spodnji strani 
okenca (štampiljke) pa nam ostane vsebina, prikazana v spodnjem 
levem stolpcu (slika notranjosti te arhitekture in opis). Ena od teh 

vsebin bi morala biti izvedena kot nalepka če tanko kovinsko plošči-
co, druga vsebina pa bi morala biti natisnjena na magnetno podlago, 

da bi se na steni držali skupaj.
(premer: 17 × 12 cm)
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Točka 8b
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SPECIFIKACIJA IZVEDBE
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VHOD V CENTER

GEOPARK

IDRIJA
center za obiskovalce

visitor center

DigiTIC
24 h Idrija info
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Vhod v center za obiskovalce je dokaj skrit, zato je predvidena nekoliko opaznejša rešitev, da prite-
gne pogled in tako vzbudi zanimanje. V tem smislu vhod služi hkrati kot nekakšen reklamni pano. 
Rešitev vhoda mora torej zadovoljiti tri funkcije: označevalno, promocijsko ter funkcijo zastora, da 
prekrijemo obstoječo konstrukcijo neuglednega stopnišča.

V kolikor bi bil vhod v barvnih odtenkih okolice ter bi tudi slogovno nadaljeval jezik okolice, ga ne 
bi opazili, kar pomeni, da naloga ne bi bila opravljena. V prostor bi postavili še en element, ki pa 
ne bi opravljal svoje funkcije.

Hkrati bi posnemanje arhitekturnih linij na tem območju sicer resda delovalo nemoteče za ta pro-
stor, bi pa utegnilo delovati kot lažna kulisa, nekaj kar se pretvarja, da je nekaj, kar to v resnici ni, 
kar pa ustreza definiciji kiča.

Predlaga se torej sodobna rešitev poudarjenega vhoda, ki ne skriva svojega časa nastanka in z 
arhitekturo preteklosti vzpostavlja simultani kontrast, s čimer en drugega poudarjata (kot da bi 
postavili sodoben kip brez podstavka in čistih linij na rustikalno mizico v nekem od preteklih de-
korativnih slogov - opazili bi tako mizico kot kip).

Oznake za slepe in slaboviden naj bi se vile od potke do vhoda v obliki krogov (kapljic iz razpo-
znavnega znaka geoparka).

Predlaga se dve oznaki za turistično-informacijski center. Ena naj bi bila na robu stavbe, da je tako 
vidna iz obeh smeri prihoda, druga pa naj bi bila nameščena neposredno nad vhodom, da je ne-
dvoumno, kje je vhod (sicer bi utegnila biti zmeda, saj bi se obiskovalci skoraj zagotovo usmerili na 
prva vrata v stavbi, ki jih zagledajo).

Predlaga se tudi posebna označba infomata (zaslona na dotik), da obiskovalci vedo, kaj naj bi bilo 
na tem vhodu ter da dobijo informacijo, da je aparatura dostopna in delujoča 24 ur.
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OSTALI PROSTORI

Optimalno oblikovanje bi seveda pomenilo, da so vsi prostori oblikovno usklajeni, ker pa imamo na 
voljo za opremo avle in pisarne nekoliko pohištva iz obstoječega TIC-a, se je omenjeno opremo upora-
bilo v kar se da veliki meri. Razstava je tako samostojna celota, neodvisna od spremljujočih prostorov in 
predstavlja interpretacijo vsebine.

Uporabljena obstoječa oprema:
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Avla je v grobem razdeljena na tri dele:

1. vhodni / promocijski del, kjer se nahajajo publikacije na temo promocije območja,
2. izobraževalni del, kjer se nahaja velik pregledni zemljevid in zaslon na dotik, ki omogoča vpogled v 

projekt, del katerega je Center za obiskovalce Geoparka Idrije ter
3. prodajni del z vitrinami in policami ter kavčem za počitek in listanje promocijskih publikacij.

Vez med temi deli predstavlja pult, ki služi kot info pult in prodajni pult. Za pultom na steni naj bi bila 
pritjena mreža, ki omogoča razstavljanje določenega blaga (npr. majice), plakatov...

TLAK: Epoksi tlak v srednje sivem odtenku.
STENE: Zemeljsko rdeča (vez med logotipom, vhodom in razstavo)

Pisarna se opremi po želji. Mogoča je uporaba manjše od miz, ki so na voljo, predlaga se še kakšna 
omara ter poleg nje na steni mreža s kljukicami, ki se jih po potrebi dodaja, in sicer za potrebo garderobe.
TLAK: Epoksi tlak v srednje sivem odtenku.
STENE: Zemeljsko rdeča (pisarna je zaradi steklenih sten na nek način del avle, zato se je barvo ne loči)

Sanitarije:
TLAK: Epoksi tlak v srednje sivem odtenku.
STENE: Fini omet brez beljenja, zgolj lakiran v mat polmat zidni zaščiti, ki omogoča zaščito pred vodo 
in omogoča brisanje površin sten v kombinaciji z zemeljsko rdečo mat keramiko na območjih toaletnih 
školjk ter pisuarjev (torej v zaprtih delih toaletnih rostorov).
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