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8.00–13.00
pred Hotelom Cerkno

Anin sejem s ponudbo rokodelskih izdelkov, 
prikazi rokodelskih veščin in prehrambenih 
lokalnih produktov. 

Izdelki iz lesa, pletarski izdelki, struženi izdelki, sestavljanke, 
ročno poslikani izdelki iz lesa, lesen nakit, lesene žlice, 
glavniki, kuhinjske deske, … umetniške gra�ke,  lokalna 
volna, ročno pleteni, polsteni, tkani izdelki iz volne, tkani 
izdelki iz bombaža in lanu, unikatni izdelki iz recikliranih 
zračnic, blazine s polnilom iz švicarskega bora – cemprina, … 
siri in mlečni izdelki iz kravjega in ovčjega mleka, kruh, 
potice, pecivo, sortni med, lokalno pivo Zajc, sveže pražena 
Fina kava, briško sadje in vino, kraški teran in druga kraška 
vina, teranov liker, sok teranovka ...

Predstavitev rokodelske sekcije Društva rejcev drobnice Idrija 
– Cerkno in rokodelskega društva DRIKLC. 

9.00 – 13.00, 14.00 – 18.00
*Petek, 22. julij, 15.00 – 19.00. 

Dvodnevna delavnica tkanja – začetni tečaj.*** 

9.00 – 12.00, 14.00 – 18.00, 
pred Hotelom Cerkno 

Predstavitev kiparjenja z motorno žago in izdelava 
dveh lesenih skulptur. 

9.00 – 16.00 
Delavnica izdelave lesene žlice za smukavc. 

* Informacije in obvezne predhodne prijave se sprejemajo na 
ICRA d.o.o. Idrija: T: 05 37 43 912 in E: trznica@icra.si. Število 
mest je omejeno. 

23. 7. 2022 – 11. 9. 2022 
Toplina lesa … 

3. Razstava lesenih izdelkov lokalnih podjetnikov. 
Cerkljanski muzej, Bevkova 12, Cerkno. Urnik: Tor – pet: 9.00 – 15.00.
Sob, ned, prazniki: 10.00 – 17.00. Pon: zaprto. 

*** Rokodelske delavnice so plačljive. Informacije in obvezne predhodne prijave se sprejemajo pri rokodelski sekciji 
Društva rejcev drobnice Idrija-Cerkno na e-mail: alenka.rupnik@siol.net ali na M: 070 704 470. Število mest je omejeno.
Organizator: ICRA d.o.o. Idrija. Izvedbo dogodka podpira Občina Cerkno. 
*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. 

9.00 – 12.00, 14.00 – 18.00 
Odprta vrata prodajno-razstavne galerije 
Rokodelskega društva DRIKLC. 

Prostori Društva upokojencev, Kofolova kašča, Močnikova 
ulica 8, Cerkno.  

9.30 – 11.30 
pred Hotelom Cerkno 

Delavnica tkanja na tkalske deščice – delavnica
za otroke.***

10.00 – 17.00 
Stalna razstava Pust je kriv! – Pripoved o 
cerkljanskih laufarjih.  
Moja najljubša, razstava Klekljarskega društva 
Marjetica Cerkno.    

Cerkljanski muzej, Bevkova 12, Cerkno.  

12.00   Čas za kosilo pri lokalnih gostincih. 

14.00  
Voden ogled Laufarije. 

Prostori društva Laufarija, Trg prekomorskih 
brigad 1, Cerkno. 

16.00 – 18.00, pred Hotelom Cerkno 
Delavnica Izdelaj si svoj podritnik z motivom 
Termalka – delavnica za družine.***


