
 

 

                                                                             

 
 
 
 

 
 

VABILO NA KARAVANO ŠTUDIJSKIH KROŽKOV 2017 
 

Vabimo vas na Karavano študijskih krožkov, ki bo letos obiskala Idrijo, in bo potekala  
 

na mestnem trgu v Idriji 
v četrtek, 22. junija 2017 
med 10.00 in 17.00 uro.  

 
Karavano letos skupaj gostita Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija in Društvo klekljaric idrijske 
čipke. Osrednje prizorišče dogajanja bo na mestnem trgu v Idriji, v primeru dežja pa se bo dogajanje 
preselilo v Modro dvorano v Idriji.  
 
Namen Karavane je izobraževalni in povezovalni – omogoči naj medsebojno spoznavanje, prenos idej 
med krožki, ki delujejo po Sloveniji, učenje posameznih metod, veščin in pristopov, izmenjavo izkušenj 
ter spoznavanje organizatorjevega okolja, letos torej Idrije ter njenih gostiteljev. 
 
Dopoldanski del bo namenjen predstavitvam krožkarjev ter strokovnemu delu za mentorje. Trajal  bo 
približno tri ure. Po otvoritveni slovesnosti bodo potekale predstavitve na odru in na stojnicah, v 
neposredni bližini trga bo za mentorje potekalo krajše izobraževanje, ki ga bosta vodila dr. Nevenka 
Bogataj in gost, geograf in sociolog, predavatelj, urednik in poznavalec Idrije dr. Janez Nared (ZRC 
SAZU). Kakšna bo tema? Razlike v strukturi in delovanju »mase« (določene npr. z velikostjo, načinom 
oskrbe in uslug, odločanja itd.) in »majhnega« (določenega z poselitvenim mozaikom majhnih, pogosto 
podeželskih krajev, vrtičkarsko oskrbo, soodločanjem, izobraževanje v študijskih krožkih itd.).  Prav te 
razlike namreč dodobra krojijo naša življenja, a se jih vse premalo zavedamo, zato mnogim povzročajo 
občutek nemoči in podrejenosti. V izteku dopoldanskega programa bo organiziran topel obrok, kamor 
boste odšli po skupinah. Popoldanski program bo potekal po kosilu med 14.30 in 16.30 uro in bo 
posvečen spoznavanju študijskih krožkov gostiteljev (klekljanje, tri razstave izdelkov in ogled Čipkarske 
šole, izdelava žlikrofov in na tej podlagi vzpostavitev lokalne tržnice, oblikovanje in promocija 
Scopolijev-ega botaničnega vrta kot elementa turistične ponudbe, ogledati si bo mogoče Idrijo in (ob 
zmanjšani ceni vstopnice) tudi Antonijev rov idrijskega rudnika. Karavano ŠK bomo kot običajno 
zaključili s krajšo slovesnostjo do 17.00 ure. Za mentorje je udeležba brezplačna. Udeleženci prispevajo 
za kosilo, ostali obiskovalci pa bodo v Idriji našli možnost po svoji meri.  
 
Za morebitne dodatne informacije sva vam na voljo dolgoletna vodja Nevenka Bogataj 
(nevenka.bogataj@acs.si, 01 5842 579) in Tina Lisac (tina.lisac@icra.si, 05 37 20 180).  
Veselimo se srečanja z vami na Karavani študijskih krožkov 2017 in lepo vabljeni v Idrijo. 
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