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RUDNIK ŽIVEGA SREBRA IDRIJA Mercury Mine
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Vabimo vas v drugi največji rudnik živega srebra na svetu,

ki se nahaja v najstarejšem rudarskem mestu v Sloveniji.

IDRIJA je s svojo dediščino živega srebra vpisana na

UNESCO Seznam svetovne dediščine.

Na Centru za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija se trudimo,

da bi z raznovrstnim gradivom, medpredmetnim vodenjem dopolnili in

nadgradili učno snov, ki jo predvidevajo učni načrti za osnovne in srednje šole.

Pripravili smo pedagoške programe, ki bodo učencem podali nova znanja, 

občutenja in doživetja.

KAJ SMO ZA VAS PRIPRAVILI:
•  poučne in zanimive programe, ki so primerni za I., II. in III. triado OŠ ter SŠ,
•  ogledi so prilagojeni znanju in razumevanju otrok,
•  vsebine so primerne za izvedbo naravoslovnih, kulturnih in tehniških dni,
•  učenci lahko na vašo željo dobijo učne liste,
•  možna je izvedba delavnic v Topilnici Hg in Geološki zbirki,
•  spremljevalcem nudimo brezplačne oglede.

⊲ INFORMACIJE IN PRIJAVE:
 t: 031 810 194 • e: infohg@cudhg-idrija.si • www.cudhg-idrija.si
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KAJ UČENCI SPOZNAJO:
•  V uvodnem filmu Rudniški škrat Perkmandlc učence seznani z zgodovino rudnika
 in mesta,
•  spoznajo pomen živega srebra, njegove lastnosti in uporabnost,
•  skozi opazovanja, doživetja, občutenja in odkrivanja rovov spoznajo različne
 rudarske poklice,
•  z rešitvijo nalog odkrijejo jamski zaklad,
•  po prihodu iz rudnika z dvema preprostima poskusoma spoznajo živo srebro,
 občutijo njegovo težo in ugotovijo, zakaj na njem plava železna krogla,
•  spoznajo cinabaritno rudo in se naučijo razlikovati med rudo in običajno kamnino.

⊲ ogled uvodne animirane video predstavitve Rudniški škrat Perkmandlc,
⊲ oblačenje v zaščitne površnike in čelade,
⊲ ogled rudnika, 
⊲ spoznavanje rudarskih poklicev in prigod škrata Perkmandlca.

⊲ voden ogled interaktivne razstave Od rude do kapljic živega srebra,
⊲ ogled različnih načinov žganja,
⊲ sprehod skozi objekt tehniške dediščine.

Doživetje za najmlajše Doživetje za najmlajše

Antonijev rov Topilnica HgAR TOPI. triada I. triada

KAJ UČENCI SPOZNAJO:
•  s pomočjo vodnika, lastnih opazovanj in poskusov spoznajo lastnosti
 in uporabnost živega srebra,
•  na razstavi s tipanjem ugotavljajo različna agregatna stanja,
•  spoznajo rdeče barvilo cinober in njegovo uporabnost,
•  seznanijo se z vplivom živega srebra na okolje,
•  spoznajo različne predmete, ki vsebujejo živo srebro, in njihovo uporabnost,
•  spoznajo več vrst rud,
•  seznanijo se s pripravo rude na žganje in z orodji, ki so jih topilničarji uporabljali,
•  ob poti skozi objekt separacije spoznajo postopek priprave rude na žganje.

POVEZAVA Z UČNIM NAČRTOM:
SPO / LUM

POVEZAVA Z UČNIM NAČRTOM:
SPO / LUM

#dediščina
#opazovanje 
#raziskovanje
#življenje nekoč
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KAJ UČENCI SPOZNAJO:
•  edinstvenost cinabaritne rude in živega srebra,
•  načine in metode rudarjenja skozi stoletja,
•  po prihodu iz rudnika z dvema preprostima poskusoma 

spoznajo živo srebro, občutijo njegovo težo in ugotovijo,
 zakaj na njem plava železna krogla.

⊲ ogled filma Knapovski dan, ki predstavi življenje in delo 
idrijskih rudarjev, 

⊲ oblačenje v zaščitne površnike in čelade,
⊲ vstop v rudnik skozi najstarejši ohranjeni vhod
 v rudnik v Evropi,
⊲ edinstvena podzemna kapelica sv. Trojice,
⊲ spust do najnižje točke 96 m pod površjem,
⊲ dvig po več kot 200 let starih stopnicah Attemsovega
 vpadnika na površje.

Skrivnostni svet živega srebra

Antonijev rovAR II. triada

⊲ voden ogled interaktivne razstave o živem srebru, ki je 
dopolnjen s kratkimi nalogami,

⊲ voden ogled razstave o razvoju žgalniških peči,
⊲ sprehod skozi objekt tehniške dediščine in doživetje 

potovanja rude od končne postaje žičnice, mimo sejalne in 
drobilne naprave do kapljic živega srebra.

Skrivnostni svet živega srebra

Topilnica HgTOP II. triada

KAJ UČENCI SPOZNAJO:
• skozi opazovanja, poskuse in animacije spoznajo pomen živega srebra
 v znanosti, tehniki, industriji, medicini, kulturi in vsakdanjem življenju,
• lastnosti živega srebra,
• agregatna stanja živega srebra,
• cinober in njegov pomen pri začetku razvoja kemijske industrije,
• strupenost živega srebra,
• nadgradijo znanje o odgovornem ravnanju do zdravja in okolja,
,• spoznajo potek priprave rude na žganje ter razvoj tehnologije žganja,
• na končni postaji žičnice si ogledajo kratek film, kjer dopolnijo znanje
 o delovanju rudnika in topilnice.

#kulturna in tehnična dediščina
#industrijska dediščina
#opazovanje in raziskovanje
#delo v skupinah

POVEZAVA Z UČNIM NAČRTOM: 
ZGO / DRU / NIT / GEO / TIT

POVEZAVA Z UČNIM NAČRTOM: 
ZGO / DRU / NIT / GEO / TIT
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Cinabaritna ruda

Kapljice živega srebra Cinober

Retorta za žganje cinabaritne rude

Jeklenka
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KAJ UČENCI SPOZNAJO:
•  edinstvenost cinabaritne rude in živega srebra,
•  razvoj idrijskega rudišča,
•  zgodovino Idrije,
•  delo in življenje idrijskega rudarja,
•  načine in metode rudarjenja skozi stoletja,
•  po prihodu iz rudnika z dvema preprostima poskusoma spoznajo živo srebro, 

občutijo njegovo težo in ugotovijo, zakaj na njem plava železna krogla.

⊲ ogled filma Knapovski dan, ki predstavi življenje in delo
 idrijskih rudarjev,
⊲ oblačenje v zaščitne površnike in čelade,
⊲ vstop v rudnik skozi najstarejši ohranjeni vhod v rudnik v Evropi,
⊲ edinstvena podzemna kapelica sv. Trojice,
⊲ spust do najnižje točke 96 m pod površjem,
⊲ dvig po več kot 200 let starih stopnicah Attemsovega vpadnika
 na površje.

Spoznajte dediščino živega srebra

Antonijev rovAR III. triada Topilnica HgTOP III. triada

KAJ UČENCI SPOZNAJO:
• skozi opazovanja, poskuse in animacije spoznajo pomen živega srebra v
 znanosti, tehniki, industriji, medicini, kulturi in vsakdanjem življenju,
• lastnosti živega srebra,
• spoznajo cinober in njegov pomen pri začetku razvoja kemijske industrije
 v Idriji in na Slovenskem,
• strupenost živega srebra in pomen odgovornega odnosa do njegove uporabe, 
,• nadgradijo znanje iz ekologije,
• potek priprave rude na žganje ter razvoj tehnologije žganja,
• na primeru živega srebra spoznajo razvoj trgovskih poti iz Idrije v Evropo in svet,
• na končni postaji žičnice si ogledajo kratek film, kjer dopolnijo znanje o
 delovanju rudnika in topilnice.

POVEZAVA Z UČNIM NAČRTOM:
ZGO / DRU / GEO / TIT / NAR / KEM / NTE / BIO / FIZ

POVEZAVA Z UČNIM NAČRTOM:
ZGO / DRU / GEO / TIT / NAR / NTE

⊲ ogled filma o živem srebru Odsevi srebrnega časa,
⊲ voden ogled interaktivne razstave o živem srebru,
⊲ voden ogled razstave o razvoju žgalniških peči,
⊲ sprehod skozi objekt tehniške dediščine in doživetje potovanja rude 

od končne postaje žičnice, mimo sejalne in drobilne naprave do 
kapljic živega srebra.

Spoznajte dediščino živega srebra

#tehnološki razvoj družbe
#tehniška dediščina Slovenije
#tehnološki in družben razvoj
#dediščina
#kulturna in tehnična dediščina
#opazovanje in raziskovanje
#delo v skupinah
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⊲ ogled geološke zbirke 
⊲ delavnica
⊲ brezplačna mobilna aplikacija Kamencheck 

⊲ ogled geološke zbirke 
⊲ učna ura geologije
⊲ brezplačna mobilna aplikacija Kamencheck 

Geologija je kul 240 mio let geološke preteklosti

Geološka zbirka Geološka zbirkaGZ GZ6. razred 9. razred POVEZAVA Z UČNIM NAČRTOM:
GEO

POVEZAVA Z UČNIM NAČRTOM:
NIT / NAR / GEO

KAJ UČENCI SPOZNAJO:
•  delo geologa,
•  prepoznavanje magmatskih, metamorfnih in sedimentnih kamnin,
•  kamninski krog,
•  pomen fosilov in njihov nastanek,
•  uporabnost mineralov v vsakdanjem življenju,
•  razliko med kamnino in rudo,
•  osnovne značilnosti živega srebra.

KAJ UČENCI SPOZNAJO:
•  delo geologa,
•  prepoznavanje magmatskih, metamorfnih in sedimentnih kamnin,
•  kamninski krog,
•  pomen elementov na geološki karti,
•  tektonski nastanek slovenskega ozemlja in potresno nevarnost,
•  delovanje eksogenih sil na površje.
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Klavže
Zidane vodne pregrade, ki so bile sprva 
izdelane iz lesa in kamenja. Postavili so jih za 
potrebe idrijskega rudnika živega srebra, ki je 
za svoje obratovanje potreboval velike količine 
lesa. Nahajajo se v osrčju idrijskih gozdov v 
Krajinskem parku Zgornja Idrijca. Sodijo med 
najpomembnejše ohranjene objekte idrijskega 
Rudnika živega srebra. Zaradi izjemnih 
dimenzij, tehnične in tehnološke ter estetske 
izpopolnjenosti jih imenujemo tudi slovenske 
piramide.

Kompresorska postaja
Rudnik živega srebra Idrija je kot eden 
najpomembnejših gospodarskih subjektov 
v tedanjem svetu že v začetku 20. stoletja 
za delo v rudniku pričel uvajati tudi stisnjen 
zrak in pnevmatska kladiva, zaradi česar se 
je proizvodnja povečala, delovne razmere 
pa so se splošno izboljšale. V novi zgradbi 
kompresorske postaje je na stalni razstavi
moč spoznati zgodbo razvoja te tehnične 
panoge pri idrijskem rudniku in si pobližje 
ogledati tudi mogočne stroje za proizvodnjo 
stisnjenega zraka. 

Dan odprtih vrat za pedagoške delavce
Za udeležbo je potrebna predhodna rezervacija. Iz vsake pedagoške 
ustanove se lahko strokovne ekskurzije udeležijo največ štirje pedagoški 
delavci. Termin bo objavljen na spletni strani www.cudhg-idrija.si

Študijske ekskurzije
Skozi vse leto za pedagoške delavce organiziramo študijske ekskurzije,
ki lahko vključujejo ogled posameznega objekta ali več objektov.
V ta namen smo za skupine pedagoških delavcev pripravili tudi
posebne ugodnosti.

Ogled je potrebno predhodno rezervirati na infohg@cudhg-idrija.si

Namigi za izlete Pedagoški delavciI., II., III. triada I., II., III. triadaPOVEZAVA Z UČNIM NAČRTOM:
NAR / GEO / ZGO / TIT

#dediščina
#industrijska dediščina
#tehnološki in družben razvoj
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ANTONIJEV ROV
Kosovelova 3, 5280 Idrija
t: 031 810 194 
e: infohg@cudhg-idrija.si
www.cudhg-idrija.si

IDRIJA

TOPILNICA Hg
Arkova 50, 5280 Idrija
t: 031 638 762 
e: topilnicahg@cudhg-idrija.si
www.cudhg-idrija.si

JAŠEK FRANČIŠKE -
GEOLOŠKA ZBIRKA
Bazoviška 2, 5280 Idrija
t: 031 810 194 
e: infohg@cudhg-idrija.si
www.cudhg-idrija.si

Izdal: Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, 2022 • Besedilo: Jasmina Rejec, Kristina Seljak • Fotografije: Jani Peternelj, Matej Peternelj, Stane Jeršič •
Ilustracije: Jakob Klemenčič • Oblikovanje: Ivana Kadivec • Priprava za tisk: Jaka Modic • Tisk: Demat

KLAVŽE
Putrihove klavže: 45°58’32.1”N 13°55’40.9”E
Brusove klavže: 45°58’12.1”N 13°56’51.1”E
Klavže na Idrijci: 46°00’09.3”N 13°54’55.1”E

KOMPRESORSKA
POSTAJA
Prešernova ulica 4, 5280 Idrija
t: 031 810 194 
e: infohg@cudhg-idrija.si
www.cudhg-idrija.si

KOMPRESORSKA
POSTAJA

KLAVŽE

ANTONIJEV ROV

TOPILNICA Hg

JAŠEK
FRANČIŠKE

POT ANTONIJEV ROV-TOPILNICA Hg
Dolžina: 1,3 km • Čas hoje: 15 min
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