
Strokovni posvet ob 500-letnici
največjega potresa na Slovenskem
Idrija, grad Gewerkenegg, 26. marec 2011
10.00–13.00

Program:

10.00–10.20  pozdravni nagovori 

•  Bojan Sever, župan Občine Idrija
•  Marko Cigale, likvidacijski upravitelj RŽS Idrija

10.20–11.30  predavanja

•  Matija Zorn, Blaž Komac: Naravne nesreče v Sloveniji
•  Matevž Košir, Ina Cecić: Potres 26. marca 1511 v luči novih raziskav
•  Matevž Košir: Evropa in naše dežele v prvih desetletjih 16. stoletja
•  Rafael Bizjak: Idrija v začetku 16. stoletja

11.30–12.00  odmor

12.00–12.50  predavanja

•  Jože Čar, Andrej Gosar: Idrijski prelom in premiki ob njem
•  Mladen Živčić, Martina Čarman, Andrej Gosar,
 Tamara Jesenko, Polona Zupančič: Potresi ob Idrijskem prelomu
•  Peter Suhadolc: Potres s tematsko filatelističnega vidika

                                     Vstop prost. Vabljeni!

Razstava »Anno Domini 1511«
ob 500-letnici največjega
potresa na Slovenskem
Idrija, grad Gewerkenegg, Razstavišče Nikolaja Pirnata

Otvoritev ob 13.00 uri

Razstavo bo odprl dr. Roko Žarnić, minister za okolje in prostor,
in bo na ogled do 10. maja 2011 vsak dan od 9.00 do 18.00.

Spremljajoči program:

• Od sobote 26. marca dalje − v recepciji muzeja na ogled tudi  
 filatelistična razstava Potres! ter priložnostni ovitek in osebna
 poštna znamka.
• Sobota, 26. marec − Pošta Idrija: v uporabi bo tematski
 priložnostni poštni žig.
• Sobota, 9. april, ob 11.00 − Mestni muzej Idrija: muzejska delavnica  
 za otroke, kjer bodo spoznali enoto reševalcev s psi iz Nove Gorice.  
 Delavnica je brezplačna, potrebna je predhodna najava na tel. št.
 05 37 26 623 ali 05 37 26 600.
• Sreda, 4. maj, ob 16.00 − Mestni muzej Idrija: muzejska delavnica  
 za otroke »Izdelajmo gasilca«. Obiskal nas bo tudi prostovoljni gasilec  
 in nam predstavil gasilsko vozilo. Delavnica je brezplačna, potrebna je  
 predhodna najava na tel. št. 05 37 26 623 ali 05 37 26 600.
• Sobota, 2. in 16. april ter 7. maj, ob 11.00 − javno vodstvo
 po razstavi; vodijo avtorji. 
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Reševalna vaja »Potres Idrija 2011«
Idrija, staro mestno jedro, 10.00–16.00

Ob 500-letnici največjega potresa na Slovenskem Prostovoljno 
gasilsko društvo Idrija in Občinski štab Civilne zaščite organizirata 
vajo pripravljenosti in usposobljenosti enot za zaščito in reševanje.
Na vaji bo sodelovalo 200 reševalcev iz 22 enot – od gasilskih 
društev, policije, gorske reševalne službe, vodnikov reševalnih psov, 
Rdečega križa, Zdravstvenega doma Idrija, Doma upokojencev 
Idrija, Psihiatrične bolnišnice Idrija, rudniških reševalcev, jamarjev in 
tabornikov do radio amaterjev ter najmanj 100 poškodovanih oseb.

Ob zaključku reševalne vaje bo vse prisotne nagovorila
dr. Ljubica Jelušič, ministrica za obrambo. 

Idrija, grad Gewerkenegg
sobota, 26. marec 2011

Vabi lo

Oblikovanje: Ivana Kadivec


