
EKSKURZIJA V IDRIJO, SOBOTA 19.5.2018 

ODHOD OB 9.00 

PRIHOD OKOLI 20.00 

 
1. Vodenje po Unescovi  Idriji pod vodstvom lokalnega vodnika (vsi ogledi so zunanji) 

 

Pod vodstvom lokalnega vodnika se boste odpravili na sprehod po 

mestnem središču in spoznali zgodbo o nastanku in razvoju 

najstarejšega slovenskega rudarskega mesta. Ogledali si boste glavne 

mestne znamenitosti, trge in slavne zgradbe, med drugim stavbo prve 

slovenske realke (1901-1926), zgrajeno leta 1903; cerkev Sv. Trojice iz 

leta 1500, ki stoji na mestu, kjer so leta 1490 prvič opazili samorodno 

živo srebro; t. i. Magazin, žitno skladišče iz leta 1770, kjer so do leta 

1912 hranili in delili žito rudarjem; Scopolijevo hišo oz. pomembno rudniško hišo iz 18. stoletja, v 

kateri je bila rezidenca slavnih idrijskih rudniških zdravnikov in polihistorjev (Scopoli, Hacquet); 

mestno hišo iz leta 1898 v secesijskem slogu ter gledališko stavbo iz leta 1770, ki velja za najstarejšo 

ohranjeno zidano gledališko poslopje na Slovenskem.  

 

2. Ogled Antonijevega rova  

 

Turistični rudnik - Antonijev rov, kjer je nekaj več kot 1200 

metrov podzemnih rovov tik ob najstarejšem ohranjenem 

vhodu v rudnik iz leta 1500 namenjenih turističnim 

obiskovalcem. Po 300 metrov dolgem rovu so rudarji skoraj pol 

tisočletja odhajali v jamo in se utrujeni vračali z dela. Po ogledu 

sledi povratek navzgor po 117 stopnicah Attemsovega 

vpadnika. V nekdanji rudarski prizivnici je poleg tega možen 

tudi ogled kratkega predstavitvenega filma z natančno in obširno predstavitvijo zgodovine in 

dediščine idrijskega rudnika.  

 

3. 13.30 – 15.00 Kosilo pri izbranem ponudniku  - pica 

 

4. Ogled Mestnega muzeja Idrija  

 

Grad Gewerkenegg je eden redkih gradov na Slovenskem, ki niso 

nikoli imeli fevdalne funkcije in je služil predvsem potrebam 

rudnika. Od leta 1953 ima v njem sedež Mestni muzej Idrija, kjer 

si lahko ogledate razstavo o pol tisočletni zgodovini rudnika 

živega srebra in mesta, bogato geološko zbirko, zbirko starejših 

klekljanih idrijskih čipk, kjer kot atrakcija nastopa 6 m² velik 

klekljani prt, svoj čas namenjen Titovi soprogi Jovanki Broz. 

 



5. Kamšt 

Idrijska kamšt je rudniška črpalka z lesenim pogonskim vodnim 

kolesom premera 13,6 m, ki slovi kot največje ohranjeno tovrstno leseno 

vodno kolo v Evropi. Nameščeno je v monumentalni zidani stavbi na levem 

bregu reke Idrijce ob vstopu v mesto. Kolo je poganjala voda iz Idrijce, ki je 

pritekala po 3,5 km dolgem vodnem kanalu – »Rakah« skozi jekleno cev na 

korce kolesa. Črpalka je načrpala 300 litrov vode na minuto, kolo pa je za en 

obrat porabilo 13 sekund. Ohranjena kamšt (nem. Wasserkunst – vodna 

umetnija) je iz leta 1790, iz časa izjemne prosperitete idrijskega rudnika, ko 

so pričeli z izkopavanjem Jožefovega jaška. Delovala je neprekinjeno do leta 

194 

 

6. Ogled Divjega jezera s sprehodom ob vodnem kanalu Rake do jezu pri Kobili. 
 

Divje jezero je prvi slovenski muzej v naravi, ki se ponaša z izjemnim bogastvom flore in favne, kot 

so na primer kranjski jeglič in človeška ribica. Leži v Krajinskem parku Zgornja Idrijca, ki obsega 

velik del porečja Idrijce od njenega izvira do mesta Idrije. Med znamenitostmi poleg Divjega jezera 

izstopa še Jezernica, najkrajša površinska reka v Sloveniji, ki se po 55 metrih že izliva v Idrijco. 

Kraški izvir leži le dobra 2 kilometra južno od mesta. 

 

 

 

                                 

Informativna cena: od 13,00 €/osebo za skupino od 15 – 30 oseb. 

Cena vključuje: vstopnine po programu, kratko lokalno vodenje po mestu in pri Divjem jezeru, vodeni 

ogled Kamšti, voden ogled Antonijevega rova,organizacijo izleta ter DDV. 

Cena ne vključuje: kosilo in pijače in avtobusnega prevoza 

 


