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>Pretekli dogodki,
razstave, izleti, poročila,…
→Razstava o miocenskih
zvezdah iz okolice Maribora
Matija Križnar

morskih

kulturne dvorane. Obiskovalci so si jo z
zanimanjem pogledali in se čudili, kaj skriva
narava v njihovem okolju. Razstava je bila na
ogled še 14 dni, tako da so si jo z zadovoljstvom
ogledovali zraven domačinov še gostje Term
Zreče. Predvidoma se bo v naslednjih mesecih
selila v Oplotnico in Slovenske Konjice. Ob razstavi
je bila izdana tudi lepa zloženka.

→Društvena zgodovina v Tržičanu
V marčevski številki revije Tržičan, ki jo izdaja
občina Tržič je bil objavljen prispevek ob 35.
letnici našega društva in nekaj društvene
zgodovine. Celotni članek najdete na povezavi:
http://www.trzic.si/dokumenti/Trzican/marec_2
012.pdf

Matija Križnar

Od začetka leta do konca marca 2012 je bila v
knjižnici Šentilj postavljena razstava o miocenskih
morskih zvezdah, ki so jih našli v okolici Maribora.
Avtorja razstave sta bila Dean Šauperl in Matija
Križnar
(Prirodoslovni
muzej
Slovenije).
Predstavljeno je bil tudi postopek izdelave
reprodukcij fosilov.

Zloženka ob razstavi

→Zasnova celostne ureditve
Dovžanove soteske
Matija Križnar

Utrinek iz razstave v knjižnici Šentilj.

Društvo prijateljev
mineralov in fosilov
Slovenije tudi na

Facebook-u

Razstavljalci Franc Golob, Davorin Založnik in Vili
Podgoršek. Razstavo so si z zanimanjem ogledali
še nekateri drugi zbiralci – v ozadju zbiralec
Tomaž Krištofič iz Maribora.

V sredo, 14.3.2012 je Občina Tržič organizirala
predstavitev novega projekta o prenovi in
ureditvi Dovžanove soteske (ožji zavarovani del).
Javne predstavitve se je udeležilo tudi predsednik
DPMFS Pavle Razložnik in nekateri drugi člani, ki
aktivno sodelujejo pri tem projektu. Načrtovana
je preureditev parkirišča pri Čadovljah, prenova
ograj in tabel ter izpeljava nove pešpoti preko
grebena na desni strani Tržiške Bistrice. Hkrati naj
bi se uredila, dopolnila in posodobila geološka ter
pedagoška vsebina v RIS v Dolini.

→Predavanje - Minerali in njihova
nahajališča na Pohorju

povezava:
http://www.facebook.com/groups/142472542532
512/

Pridružite se nam! Vabljeni!

→Razstava minerali in fosili Dravinjske
doline
Franc Golob

Franc Golob

Na osrednji občinski prireditvi ob slovenskem
kulturnem prazniku v občini Zreče je bila v
Kulturnem domu pri Termah Zreče 5. februarja
2012 odprta razstava Minerali in fosili Dravinjske
doline. Najprej so na slovesnosti podelili priznanja
in nagrade za delo na kulturnem področju
zaslužnim domačinom, dr. Vito Hazler je v govoru
Zrečanom
predstavil
zbornik
Rudniki,
premogovniki in kamnolomi v Dravinjski dolini.
Nato so recitatorji, vokalna skupina KUD Vladko
Mohorič, MePZ Jurij Vodovnik in ljudski pevci iz
Tepanja z besedo in pesmijo predstavili nekdanje
rudarjenje na Zreškem. Po programu je sledilo
odprtje razstave Minerali in fosili Dravinjske
doline. Razstavo so pripravili zbiralci Vili
Podgoršek in Franc Golob iz Ptuja ter Zrečan
Davorin Založnik. Razstava je bila v preddverju

Uvodna vitrina, v kateri so bili razstavljeni
primerki premogov iz nekdanjih premogovnikov
na Zreškem.

Pogled na razstavne vitrine, v katerih so bili
primerki mineralov in fosilov.

Ob
postavitvi
razstave
Skrivnosti
v
Prirodoslovnem muzeju Slovenije (četrtek,
23.2.2012) je naš član Zmago Žorž predstavil
nekatere minerale in nahajališča na Pohorju.
Odziv je bil izjemno velik in ob obilici zanimivih
slik tudi zelo poučen.

Predavatelj Zmago Žorž (v sredini) je predstavil
mnogo pohorskih mineralov in njihovih
nahajališč.
Matija Križnar
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→Razstava slik mineralov - Skriti svet
Med 7. in 12. marcem 2012 je bila na ogled v
Domu krajanov Dol – Laze razstava fotografij
mineralov, ki jih je na ogled postavil Jože
Pristavec. Na fotografijah so bili zanimivi kristali
kremenov in drugih mineralov. Čestitamo!

Eno izmed izjemno lepo oblikovanih vabil za
razstavo.

→Predavanja naših članov o fosilih
Dean Šauperl

Trije predavatelji dr. Miha Jeršek, Davorin
Preisinger in Zmago Žorž so v dveh urah osvetlili
železo kot enega najpomembnejših elementov na
našem planetu. Dr. Jeršek je predstavil prisotnost
železa (Fe) tako v zemeljskem jedru, kot tudi v
njenem plašču, skorji. Raznolikost železovih
mineralov, njihovo kristalizacijo in pojem
psevdomorfoze (vrsto fazne spremembe minerala
v drug mineral). Obrazložil je tudi prisotnost
železa v meteoritih, ki so bili najdeni na zemlji.
Preisinger je predstavil nahajališča železovih
mineralov v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem.
Od najvišje ležečih najdb na Debelem vrhu,
Bohinju, Jelovici do Litije. Dotaknil se je začetkov
železarstva pri nas od železne dobe do danes.
Posebne železove rude - bobovca, kakor so jo
imenovali v Kropi in okolici. Kot posebnost je
prikazal limonitne kapnike iz rudnika Sitarjevec pri
Litiji. Žorž je predaval o izkoriščanju železovih
mineralov na Štajerskem. V okolici Podčetrtka se
še danes imenuje hrib z imenom Rudnica. Prav
tako je značilno ime naselja Železno. Veliko je bilo
rudnikov na Pohorju. Znani so Zoisovi rudniki in
fužine v Mislinjskem grabnu. Veliko gradiva je
predstavil iz arhivov v Gradcu (Avstrija).

→Collecta 2012 – ponovno uspešna in
polna presenečenj

Zmago Žorž predava o rudnikih na Pohorju.

Tudi letos je sejem zbirateljstva Collecta potekala
v polnem zagonu. Društveni člani so na ogled
postavili nekaj izjemnih najdb fosilov iz celega
sveta. Primerke za razstavo so prispevali Alex
Žagar, Vili Podgoršek., Vili Rakovc, Vojko Pavčič,
Natalija Grdovič in Dean Šauperl. Vojko Pavčič je
v sodelovanju z Prirodoslovnim muzejem
Slovenije na ogled postavil tudi svinčeve minerale
in prvič v Sloveniji tudi zatemnjeni prostor z
minerali, ki fluorescirajo.

Med koncem februarja in marcem 2012 so bili v
Planetih TUŠ na ogled postavljeni modeli
dinozavrov. Ob tej priložnosti so naši člani Vili
Podgoršek, Dean Šauperl in Alex Žagar v štirih
sobotah predavali in predstavili nekatere
zanimive fosile. Obiskovalci so si z zanimanjem
ogledali in potipali predstavljene fosile.

Matija Križnar

Matija Križnar

Stojnica društva na letošnji Collecti.

→ Tradicionalna okrogla miza o fosilih
in mineralih 2012
Davo Preisinger

Matija Križnar

Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije
Tržič že vrsto let prireja okrogle mize. Tema
predavanj se vsako leto menja, tako pridejo na
vrsto eno leto fosili in drugo leto minerali.
Prirejajo jih v mesecu marcu in je dogodek prvi
napovednik bližajočih se dnevov mineralov in
fosilov
v
Tržiču,
meseca
maja.
Naslov letošnje okrogle mize, ki je bila 17. marca,
je bil Železo in železovi minerali. Predavanja so
bila v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, v
Ljubljani. Društvo že več let zgledno sodeluje s
Prirodoslovnim muzejem, zato so jim z veseljem
odstopili prostore.
Avtor prispevka je predstavil tudi limonitne
kapnike Sitarjevca

Vsa tri predavanja so bila popestrena z veliko
slikovnega gradiva, tako da so obiskovalci lahko
videli namesto temnega železa cel spekter,
paleto, barv čudovitih železovih mineralov.
Štirideset udeležencev različnih poklicev je
zadovoljno
zapuščalo
kotno
dvorano
Prirodoslovnega muzeja Slovenije v Ljubljani.
Prihodnje leto so na vrsti zapet fosili.

Vabilo na letošnjo Okroglo mizo v
Prirodoslovnem muzeju Slovenije.

Skrb za društveno stojnico je letos prevzel Dean
Šauperl in zelo dobro poskrbel za njeno opremo
in postavitev, kar so pohvalili tudi mnogi
obiskovalci in predvsem naši člani, ki so prihajali
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Izdajatelj:Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije. Urednik in oblikovanje: mag. Matija Križnar (matija.paleo@gmail.com).Ured. odbor: Zvonka Pretnar in Davo Preisinger.
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja prispevkov in izbora slikovnega gradiva po lastni presoji. Za vsebino in točnost podatkov odgovarja avtor prispevka.

Spletne

35 let društva

Društvene Novičke
April 2012, številka 4.

Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije
Trg svobode 31, 4290 Tržič

1977 – 2012

ISSN: 2232-3546
©

Publikacija dosegljiva na spletni strani: http://drustvopmfs.hobby-site.org. Elektronski naslov društva: drustvopmfs@gmail.com. Vse pravice pridržane, © 2011, DPMFS

plačevati članarino
publikacije.

ali

kupovali

društvene

→Paleontološka
zbirka
Zupančiča na ogled

Damjana

Skozi dve desetletji zbiranja fosilov je Damjan
Zupančič zbral izjemno zbirko fosilov. Med njimi
izstopajo ostanki morskih ježkov, ki jih je zbiral po
vsej Sloveniji in tudi tujini. Na razstavi so
predstavljeni še drugi zanimivi fosili, ki
predstavljajo dragoceno paleontološko dediščino.
Geološka vitrina četrtletja bo na ogled v
prostorih Prirodoslovnega muzeja Slovenije še
do 9.5.2012. (povzeto po strani PMS)

Popravek!
V prejšni številki Društvenih Novičk (št.3,
december 2011) je prišlo do neljube napake in
smo na strani 4. napačno napisali priimek
gospoda Davorina Založnika. Ob tem vas še
enkrat opozorimo na knjigo o rudnikih,
premogovnikih in kamnolomih v Dravinjski
dolini.

Letak oblikovan za promocijo društva. Izdelala
sta ga Alex Žagar in Dean Šauperl.
Da bi še bolj pritegnili zanimanje za minerale in
fosile je Dean organiziral tudi nagradno igro, kjer
so morali obiskovalci določiti nenavaden fosil (šlo
je za zapolnjene rove kamnovrtih školjk iz
miocena). Nagrado je po žrebanju prejela gospa
Sabina Lipnik iz Ljubljane (nagrado smo poslali po
pošti). Čestitamo tako nagrajenki kot našim
članom za pomoč in organizacijo pri letošnji
Collecti.

Aktualno društveno dogajanje lahko
spremljate tudi na društveni spletni
strani:

http://drustvopmfs.hobby-site.org

.........................................
> Aktualne in prihajajoče
razstave, dogodki,...
→Skrivnosti – Pohorje, njegovi
minerali in nakit

Nova društvene publikacija

KONKRECIJA
spletna stran muzeja: http://www2.pms-lj.si/

→Najava
jesenske
društvene
ekskurzije v okolico Laškega
Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije v
sodelovanju z Muzejem Laško pripravlja jesensko
strokovno ekskurzijo v okolico Laškega. V
pripravi je predviden ogled Mujeza Laško, izlet na
Govce in koncu ogled starega rudnika. Predvidena
je tudi večerja na koncu ekskurzije. Termin za
ekskurzijo bo objavljen na spletni strani društva in
FB profilu društva.

→Razstava o fosilnih morskih konjičkih
na ogled v Postojni
Od konca januarja 2012 je v Notranjskem muzeju
Postojna na ogled razstava o najstarejših fosilnih
morskih konjičkih, ki so bili odkriti v Tunjiškem
gričevju in drugih paleontoloških zanimivostih
tega predela. Več o razstavi izveste na spletni
strani: http://www.notranjski-muzej.si

V prostorih Prirodoslovnega muzeja Slovenije je
na ogled postavljena razstava nakita izdelanega iz
različnih mineralov in kamnin Pohorja. Vabljeni!

V mesecu aprilu 2012 bo društvo izdalo novo
revijo z naslovom Konkrecija. To je naslednica
nekdanjih Društvenih novic. Vsi člani s plačano
članarino (za leto 2011) bodo Konkrecijo prejeli
brezplačno. Na razpolago bo tudi več izvodov za
nečlane, ki bo na voljo na Minfos-u ali preko
naročilnice v naslednjih Društvenih Novičkah ali
društveni spletni strani.

Društvo prijateljev mineralov
in fosilov Slovenije tudi na

povezava:

spletna stran muzeja: http://www2.pms-lj.si/

http://www.facebook.com/groups/142472542532
512/
Slika povzeta po vabilu organizatorja.
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……………………………………
↓Različna poročila in zapisniki DPMFS
Poročilo iz sestanka DPMFS v Celju
Na zadnji redni seji DPMFS v Celju (dne
11.2.2012) so razpravljali o prihajajočem sejmu
Collecta, o okrogli mizi v Prirodoslovnem muzeju
Slovenije, razstavi ob 35. letnici društva v Tržiču in
razstavi Minfos 2012. Zapisnik redne seje je na
voljo v arhivu društva.

Redni in volilni zbor članov DPMFS
Zbor je bil organiziran v prostorih PMS v Ljubljani,
dne 17.3.2012. Vodstvo zbora je prevzel dr.
Mirjan Žorž. Celotni zapisnik je na voljo v
društvenem arhivu in iz njega povzemamo le del.

Poročilo nadzornega odbora DPMFS za leto
2011
Člani nadzornega odbora smo ugotovili, da je delo
v društvu potekalo skladno z obstoječo
zakonodajo in z njegovim statutom. Ogledali smo
si poročilo o finančnem stanju društva in
ugotovili, da sicer razpolagamo z dokaj skromnimi
sredstvi, kljub temu je poročilo zgledno urejeno.
Za to gre vsa pohvala blagajničarki gospe Mariji
Frantar ter računovodkinji gospe Dragici Brezar,
kateri sta se ves čas brezplačno trudili s
finančnimi sredstvi društva. Iz finančnega poročila
je torej razvidno, da društvo deluje z zelo
skromnimi sredstvi. Zato se mora predvsem
upravni odbor prizadevati za boljše finančno
stanje, seveda s kar največjo podporo drugih
članov društva.

Tollazi Rosana
Tollazi Primož
Meglič Janez
Tavčar Irena
Nahtigal Katarina
Založnik Davorin
Koblar Grega
Kac Marija
Vaukan Jerneja
Gašparič Rok
Šabjan Drago
Grdovič Natalija
Ramšak Andreja
Mušič Branko
Dimc Primož

Ljubljana
Logatec
Dolina
Poljane
Preddvor
Zreče
Ljubljana
Šmartno
Slovenj Gradec
Kamnik
Vojnik
Artiče
Zgornja Ložnica
Maribor
Jesenice

Na morebitne napake v podatkih novih članov nas opozorite,
hvala.

Donatorji društvu:

Calcit d.o.o., Proizvodnja kalcitnih polnil
Stahovica 15, 1242 Stahovica, Slovenija

Tematske razstave

Predsednik nadzornega odbora
Grmšek Edo, 17. 3. 2012

●PALEONTOLOŠKI IN

Novo izvoljeni organi DPMFS (dne 17.3.2012)
Upravni odbor (UO):

 Pavle Razložnik, predsednik
 Dean Šauperl, tajnik
 Špela Ahačič, blagajničarka
 Matija Križnar, urednik društ. publikacij
 Vili Podgoršek, član
 Zmago Žorž, član
 Jože Rihtar, član
Nadzorni odbor (NU):
 Davo Preisinger, predsednik
 Marija Frantar, članica
 Edo Grmšek, član
Častno razsodišče (ČR):
 Dana Rakovc, predsednica
 Pavle Florjančič, član
 Zvonka Pretnar, članica

……………………………………………………………

Članarina za leto 2012
Članarina za leto 2012 ostaja 15,00€ in jo lahko
poravnate preko računa
IBAN: SI 56 0510 0801 0723 730 z navedbo
reference 002012. Več informacij posredujemo
tudi preko društvene elektronske pošte.

……………………………………………………………

MINERALOŠKI ZAKLADI
ZAHODNEGA
PREDALPSKEGA
HRIBOVJA
●METEORIT IZ
POLJANSKE DOLINE

●IDRIJSKI RUDNIK

Vabljeni!

……………………………………

Novi člani DPMFS
Rot Zvezdana
Jakomin Ajda
Košir Aleš
Horvat Marjan

Pobegi
Ptuj
Kranj
Mežica

Člani DPMFS* imajo pri
vstopnini 50% popusta
Več tudi na:

www.minfos.si

*s plačano članarino za leto 2011 ali 2012.
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Vabimo vas na odprtje razstave

35 let Društva prijateljev mineralov in fosilov
S lo v e n ije
in

Minfos
ki bo

v četrtek, 19. aprila 2012 ob 18. uri
v

Galeriji Atrij Občine Tržič
Razstava bo na ogled do 15. maja 2012
ob delovnikih med 9. in 17. uro
ob sobotah med 9. in 14. uro
Sobota, 12. maj med 8. in 18. uro
Nedelja,13. maj med 9. in 18. Uro

Na otvoritvi bodo podeljena tudi društvena priznanja in zahvale.

Pri razstavi sta pomagala še:

Na voljo so naslednji izvodi:

-Društvene novice, številka 42, april 2010
-Društvene novice, številka 43, november 2010
-Društvene novice, številka 44, april 2011

CENA ENEGA IZVODA JE 5 €
Vsebino Društvenih novic lahko preberete na spletni strani društva

Naročam:

□Posamezno številko Društvenih novic: št. DN_______ količina:________ kos.
□Komplet Društvenih novic: ____________kos.
Ime in priimek*:_________________________________________________________
Ulica in hišna številka*:____________________________________________________
Poštna številka in kraj*:____________________________________________________
Telefon:____________________ e-mail*:_________________________ podpis*:_______________________
*Podatki, označeni z zvezdico, so obvezni. Plačilo po prevzemu in po ceniku Pošte Slovenije (cca. 3€). Ponudba velja do razprodaje zalog Društvenih novic .
Ponudba velja za nečlane društva. Člani lahko več informacij o ceni dobijo na društvenem e-mailu.

Odreži in pošlji na društveni naslov

Odreži in pošlji na društveni naslov

Naročilnica za Društvene novice

Naročilo pošljite na naslov: Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije, Trg svobode 31, 4290 Tržič
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>Pretekli dogodki,
razstave, izleti, poročila,…

35 let društva –
razstava v Galeriji Atrij
Občine Tržič
→

Zahvale ob odprtju razstave 19. aprila 2012
v Galeriji Atrij v Tržiču - 35 LET DRUŠTVA
PRIJATELJEV MINERALOV IN FOSILOV
SLOVENIJE IN MINFOS
Prirodoslovnemu muzeju Slovenije, ki je od
novembra 2011 in do marca 2012 v svoji hiši
gostil pregledno predstavitev našega društva z
imenitno razstavo mineralov in fosilov iz zbirk
naših članov. Del te pomembne in odzivne
razstave, skupaj s panoji predstavljamo danes,
pridružili smo ji še dva gorenjska razstavljavca z
zbirko in s plakati mednarodnih razstav
mineralov, fosilov in okolja.
Razstavljalcem na današnji tržiški razstavi:
Davotu Preisingerju, jamarju, neumornemu
raziskovalcu v domovini in po svetu, sicer tudi
prenoviteljskemu predsedniku DPMFS
Francetu Staretu, raziskovalcu Cngroba, Rajskega
parka, Karavanških duhcev in drugih čudežnih
krajev.
Dani in Viliju Rakovcu, velikima zbiralcema,
kolekcionarjema in razstavljalcema, njuni so tudi
veliki primerki za okni
Marjetki Kardelj in dr. Mihu Jeršku, pionirjema v
slovenski gemologiji.
Ladu Srečniku, za zbirko plakatov MINFOS, prvič
je predstavljeno vseh 40 plakatov društvenemu
logističnem tandemu, vsestranski Tržičanki Zvonki
Pretnarin mladi, dinamični moči našega društva
mag. Matji Križnarju. Za današnjo razstavo sta
pripravila tudi novelirano zloženko k razstavi za
35 let DPMFS. Ter Aljažu Pogačniku in Blažu
Ahačiču iz Tržiškega muzeja, ki je bil gostitelj naše
razstave.
V DPMFS je kajpak še množica drugih dragocenih
ljudi, ki so v teh desetletjih bistveno pripomogli k
temu, da je postal Tržič razpoznavno mesto na
Minfosovi karti sveta. Njegovi člani so sodelavci
slovenskih in tujih znanstvenih institucij, smo
»kronično« navzoči pri velikih odkritjih, na primer
pri:
prvi najdbi fluorita in drugih mineralov pri nas, pa
orjaških septarij Štrihovca, najdb morskih
konjičkov s Tuhinja, najstarejših na svetu,
meteorita z Mežakle, meteorita Javorje, prvih
dveh meteoritov, ki jih imamo v Sloveniji.
Spomnimo se izjemnega deleža naših članov pri
temeljni monumentalni izdaji Mineralna bogastva
Slovenije, ki je izšla pri PMS, pionirskih prispevkov
pokojnega člana Franca Branislja o radioaktivnih
mineralih in o hondrulah in hondritih, da
naštejemo le nekaj primerov.

Moj delež pri društvu je skromen. Morda bi
izpostavil le kampanjo za odpiranje Šentanskega
rudnika v turistične namene in za renesanso točke
13 Slovenske geološke poti v Dovžanovi soteski.
To omenjam le zato, ker bi veljalo oboje
reaktivirati.
P.S.
Naj na koncu popravim napake oziroma
nepravilnosti v vabilu k današnji razstavi. Francois
Lehmann je sicer res sprožil idejo o razstavah
mineralov v Tržiču, le, da ni bil on župan Ste
Marie-aux –Mines, pač pa je bil to Paul Baumann.
TD Tržič pa je bilo že od vsega začetka vključeno v
priprave in organiziranje Minfos. (Naj dodam, da
se ime Minfos za mednarodne razstave mineralov
in fosilov v Tržiču uporablja od leta 1992. Ime in
znak zanjo, kakor tudi ime firme Geoprof, ki je
tega leta pod mojim vodstvom prevzela
organizacijo razstav od DPMF Tržič, je zraslo na
mojem zelniku. Kasneje pa je Lado Srečnik,
direktor Geoprof mednarodne razstave mineralov
in fosilov v Tržiču (MINFOS). To zadnje ni
samohvala, ampak le prispevek k razumevanju
»lastništva« nad razstavami in k bogati kroniki
Tržiča.
Zapisal in prebral: Alojzij Pavel Florjančič

Na koncu je sledila še skupinska fotografija. Od
leve proti desni – Davo Preisinger, Miha Jeršek,
Pavle Razložnik (predsednik društva), Breda Činč
Juhant, Pavle Florjančič, Dana Rakovc, Matija
Križnar, Marjana Zupanc, Vili Rakovc in gospod
Mirko Majer (sedi).

Na otvoritev je prišel tudi župan Tržiča mag.
Borut Sajovic (desno), ki si je vzel čas tudi za
pogovore.

Vabilo na razstavo v Tržič.

Avtor razstave in govornik je bil Alojzij Pavle
Florjančič, katerega govor si lahko preberete na
začetku Društvenih Novičk.

Ob 35. letnici Društva prijateljev mineralov
in fosilov Slovenije prejmejo Z A H V A L O:
Na ogled so bili postavljeni skoraj vsi plakati iz
Minfos-a, ki jih je priskrbel Lado Srečnik.

GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE
za dolgoletno pomoč strokovnemu razvoju in
publicistični dejavnosti.
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ureja tudi spletno stran društva. Naj bo uspešen
še naprej.

Geološki zavod Slovenije se je v vseh letih dejavno
vključil v Društvo prijateljev mineralov in fosilov
Slovenije predvsem na strokovnem področju,
odpiral poti v strokovne ustanove in rudnike
bivših jugoslovanskih republik, sodeloval pri
razstavah mineralov in fosilov v Tržiču, podpiral
publicistično dejavnost, omogočal prve okrogle
mize na temo mineralov in fosilov. Izjemno je bilo
posredovanje znanja našim članom o geoloških
značilnosti Slovenije ter njenem rudnem in
mineralnem bogastvu. Vezi, ki so se spletle med
strokovnjaki Geološkega zavoda Slovenije in
našimi člani, so neprecenljive in še vedno žive.
Želimo, da bi tako tudi ostalo.

PRIZNANJA prejmejo:
GEOLOŠKO- PALEONTOLOŠKI MUZEJ PANGEA,
prof. Viljem Podgoršek
za izjemne dosežke pri izobraževanju in
popularizaciji
geologije,
mineralogije
in
paleontologije.
Naš član Viljem Podgoršek je zelo prizadeven
zbiralec mineralov in fosilov. Kot prvi v Sloveniji je
vložil ogromno truda in sredstev za odprtje
zasebnega muzeja Pangea v Dragonji vasi pri
Cirkovcih. V njem lahko obiskovalci občudujejo
naravna bogastva Slovenije in sveta¸ sodelujejo na
delavnicah za prepariranje in spoznavanje
mineralov in fosilov, se seznanjajo z literaturo in
uporabnimi informacijami. Muzej Pangea je
pomembne pridobitev predvsem za štajerski
konec, saj predstavlja veliko primerkov prav s
tega območja.

Društveno zahvalo je prejel tudi Prirodoslovni
muzej Slovenije, ki jo je prevzela direktorica
Breda Činč Juhant.
BOŽO STOJANOVIČ
za dolgoletno delo v društvu.

S strani Geološkega zavoda Slovenije je zahvalo
sprejel gospod Miloš Markič.
PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE
za dolgoletno strokovno sodelovanje.
Prirodoslovni muzej Slovenije je neizčrpen vir
znanja za naše člane, hkrati pa tudi spodbuda
njihovemu strokovnemu delu in razmišljanju.
Probleme, s katerimi se srečujemo amaterski
zbiralci mineralov in fosilov, pomagajo reševati
njegovi strokovnjaki. Cenimo to pomoč, saj bi
brez
nje
marsikaj
ostalo
nedoločeno,
neargumentirano in tudi pozabljeno. Preplet
stroke in ljubiteljstva tudi na področju mineralov
in fosilov omogoča odkrivanje novega
mineralnega in fosilnega bogastva, njegovo
opredelitev in tudi predstavitev. V prostorih
Prirodoslovnega muzeja so predstavili dele svojih
zbirk mnogi naši člani, kot samostojne ali
skupinske razstave. Omogočeno je sodelovanje
našim članom tudi na njihovih razstavah z
mineraloško ali paleontološka tematiko. Naj bo
tako sodelovanju tudi vnaprej.

Aktualno društveno dogajanje lahko
spremljate tudi na društveni spletni strani:

http://drustvopmfs.hobby-site.org

Božo Stojanovič je eden izmed prvih članov
Društva prijateljev mineralov Slovenije, ki se je
tudi zelo dejavno vključil v njegovo dejavnost.
Praktično vsa leta je v upravnem odboru skrbel za
stike z zbiralci v bivših jugoslovanskih republikah
in drugih državah. Strokovne ekskurzije, ki jih je
organiziral po domovini in v tujini, sodelovanje na
razstavah mineralov in fosilov v Tržiču so odsev
njegovega poznavanja te tematike. Stiki, ki jih je
vzpostavil z razstavljalci na sejmih v Münchnu,
Tišnovu in drugod ter s strokovnjaki in ljubitelji v
Makedoniji in na Kosovu, so omogočili viden
razvoj razstav v Tržiču. Za njegovo delo v društvu
se mu iskreno zahvaljujemo.
MATIJA KRIŽNAR
za strokovno publicistično delo.
Čeprav sodi Matija Križnar med mlajše člane, je s
svojim društvenim delom kmalu opozoril nase.
Poglobljeno poznavanje fosilov zna poljudno
ubesediti in tako svoje znanje prenašati na druge.
Njegovi strokovni članki v Društvenih novicah in
pripravljenost, da društveno publicistično
dejavnost predstavi na spletu, so bili korak k
urejevanju Društvenih novic, ki so prerasle zgolj
ljubiteljsko in društveno publicistiko. Njegova
prizadevanja
za
strokovno
poglobljeno
predstavitev slovenskega fosilnega in mineralnega
bogastva po posameznih območjih, ki jih je
mogoče videti tudi na razstavah mineralov in
fosilov v Tržiču, so se udejanila v novi društveni
publikaciji Konkrecije. Zgledno vseskozi vodi in

HIŠA MINERALOV VELENJE
za izobraževalno dejavnost in popularizacijo
vedenja s področja mineralov.
Hiša mineralov v Velenju je v prvem letu obstoja
opravičila svoje delovanje, saj je z dobro
predstavljenimi zbirkami, med njimi je tudi zbirka
našega člana Jožeta Rihtarja, privabila veliko
obiskovalcev, omogočila predstavitve zbirk drugih
inštitucij in posameznikov, sodelovala pri različnih
prireditvah, ki so jih organizirali Mestna občina
Velenje, Premogovnik Velenje, sodelovala na
festivalu Velenje, v okviru Evropske prestolnice
kulture. S svojo aktivnostjo promovira naravno
dediščino, njeno varovanje in omogoča
ljubiteljem uvid v to bogastvo.
Besedila ob podelitvi zahval in priznanj je
prebrala gospa Marija Frantar, napisala Zvonka
Pretnar.
Za dobro vzdušje in odlično vodenje je poskrbel
Tržiški muzej za kar se mu Društvo prijateljev
mineralov in fosilov Slovenije iskreno
zahvaljujemo.
Vse fotografije:

Tone Frantar

Izšla je nova društvene
publikacija

KONKRECIJA

Cena

14,00 EUR
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Minfos 2012 – že štirideseta tržiška razstava
Matija Križnar, Tone Frantar, Davorin Preisinger

Strokovna razstava DPMFS na jubilejni 40. razstavi Minfos 2012 v Tržiču
Vili Rakovc
Društvo prijateljev mineralov in fosilov, kot vsa ta leta do sedaj, je tudi letos sodelovalo
in popestrilo s strokovnim delom razstave. Tema strokovne razstave je bila posvečena
Zahodnemu predalpskemu hribovju. Zadolžen sem bil za organizacijo in postavitev
razstave, kjer so sodelovali naši člani društva z lepimi primerki najdb mineralov in
fosilov iz Idrijsko - Cerkljanskega in Škofjeloško - Polhograjskega območja. Razstavljene
primerke so prispevali Jože Rihtar, Vili Podgoršek, Franci Golob, Zmago Žorž,
Davorin Preisinger, Goran Velikonja in Vili Rakovc. Razstavljeni primerki
mineralov in fosilov, so pritegnili veliko pozornost obiskovalcev, največ pa edinstven
razstavljeni primerek kovinskega meteorita, najditelja Vladimirja Štibelja, s težo petih
kilogramov, najden v bližini Javorij v Poljanski dolini. V nedeljo je počastil razstavo s
svojim obiskom Predsednik republike Danilo Türk, ki se je sprehodil s soprogo in
predsednikom našega društva Pavlom Razložnikom po prodajnem in strokovnem delu
razstave. Predsednik je pokazal veliko zanimanje za slovenske najdbe in bil sem
počaščen, da sem lahko odgovoril na vsa vprašanja v zvezi s pripravljeno razstavo, kajti
največ svojega čas posvečam raziskovanju teh območij, istočasno sem poudaril, da naši
člani s svojimi primerki prispevajo k nivoju in strokovnosti razstave MINFOS, saj so
njihove najdbe plod več desetletij zbiranja in spodbuda za ostale zbiralce po Sloveniji.

Vili Rakovc (desno) je z veseljem predstavil
pripravljeno društveno razstavo na letošnjem Minfosu.
Mladi raziskovalec

Vedno zanimivi domači minerali

Pogled na strokovne razstave

Prikaz preparacije na stojnici muzeja

Ljubitelji fosilov in …..

Razstava plakatov
Joža v pripravljenosti

Strokovne razstave so pritegnile mnoge obiskovalce

Utrip iz prireditve
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Minfos 2012 – že štirideseta tržiška razstava
Matija Križnar, Tone Frantar, Davorin Preisinger

Matija Križnar (podnapisi k slikam)

Ob obisku predsednika države dr. Danila Türka na letošnjem Minfos-u.

Vili Rakovc je
predstavil društveno
strokovno razstavo.

Predsednik našega društva in predsednik države
si ogledujeta našo novo revijo Konkrecijo.

Vili Podgoršek predstavlja nekatere svoje najdbe
mineralov.

Meteorit Javorje, prvič predstavljen javnosti na Minfos-u 2012.

Meteorit
Javorje
Najditelj meteorita in predsednik države

- letošnja
največja
atrakcija -
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→Sejem mineralov in fosilov
Anja Jerič*
V soboto 12.5. in nedeljo 13.5.2012 je v Tržiču
potekal mednarodni sejem mineralov in fosilov –
MINFOS. Jaz sem ga obiskala v soboto. Sejem je
bil središče spoznavanja in varovanja mineralov,
fosilov in okolja. Letošnji sejem je bil jubilejni, saj
je bil že 40. po vrsti.
Tokratni MINFOS je bil posvečen razkrivanju lepot
mineralnega sveta in pestrim fosilnim najdbam
Zahodnega predalpskega hribovja, podrobneje
Idrijsko-Cerkljanskega,
Škofjeloškega
in
Polhograjskega hribovja.
Najprej razjasnimo. Da je neka naravna trdna
spojina priznana za mineral, mora nastati preko
geoloških procesov ter mora imeti značilno
kemično sestavo z značilno kristalno zgradbo, tj.
geometrijsko prostorsko razporeditvijo atomov v
notranji strukturi minerala, in določene fizikalne
lastnosti. Ena izmed glavnih atrakcij na sejmu je
bil meteorit Javorje, ki je tretji najdeni, edini
kovinski ter največji in najtežji (tehta pet
kilogramov) meteorit v Sloveniji. Raziskovalci iz
Geološkega zavoda Slovenije so potrdili najdbo
železovega meteorita zahodno od Škofje Loke, v
bližini Javorij. Njegova naključna najdba je pa
velika sreča, saj je po navadi možnost, da bi
meteorit našli brez poznavanja lokacije in časa
padca zelo majhna. Na sejmu so bili razstavljalci
kar iz 17 držav iz Slovenije, Italije, Madžarske,
Slovaške, Češke, Nemčije, Romunije, Avstrije,
Poljske, Velike Britanije ter Kosova, Rusije,
Maroka, Indije, Pakistana in Kitajske, ki so
obiskovalcem ponudili širok izbor naravnih in
obdelanih mineralov ter fosilov iz vsega sveta. Na
razstavi sem poleg omenjenega meteorita videla
minerale in fosile katerih ni in ni bilo konca. Nekaj
imen in slik mineralov. V Sloveniji je najpogostejši
mineral po imenu Kalcit, znanih je več tisoč oblik,
nato sem na razstavi videla še zlato, žveplo,
halkopirit, pirit, fluorit, boksit, kalcedon, korund,
kremen,… Razstava se je osredotočila na pregled
fosilnega bogastva Zahodnega predalpskega
hribovja. Videti je bilo mogoče amonite,
edinstvene kačjerepe, različne školjke, polže in
fosilizirane rastline. Fosili so bili res zanimivi saj so
bili najstarejši, stari tudi po 200 milijonov let.
Podrobneje si lahko ogledal in poučil tudi o
zgodovini rudarjenja pri nas, predvsem bakrove in
železove minerale iz okolice Škofje Loke, redke
minerale iz nekdanjega rudnika Žirovski Vrh ter
kremenove kristale iz večjih nahajališč. Poleg
razstave mineralov in fosilov, je bil sejem
dopolnjen tudi s pestrim programov, kjer je vsak
od obiskovalcev našel nekaj zase. Nekaterim so
bili zanimivi primerki mineralov in fosilov za
domačo zbirko, učenja željni so si lahko obogatili
svoje znanje z ogledi strokovnih razstav in se
pogovorili s strokovnjaki. Predvsem mladim pa so
bile
namenjene
raznovrstne
ustvarjalnoizobraževalne delavnice. Na sejmu si lahko poleg
ogleda mineralov in fosilov, ter raznih delavnic,
lahko tudi kupil kakšnega od mineralov ali fosilov,
večinoma nebrušeni, lahko pa si izbral tudi razne
vrste nakita od ogrlic, zapestnih, uhančkov,
obeskov za ključe, kateri pa so bili seveda brušeni
oz. obdelani. Če povzamem vtise iz sejma, se mi je
sejem zdel krasen, saj me že od nekdaj zanimajo

kamnine iz preteklosti in tudi poznam enega od
razstavljalcev kateri mi skoraj vsak mesec prinese
kakšen mineral, včasih pa tudi kak fosil.
*Učenka 2. letnika gimnazije.

→KAMENKOST – geološki krožek iz OŠ
Komenda-Moste že desetič na
MINFOS-u
Edo Grmšek
Križnar

Edo Grmšek, Dominik Plevel, Matija

Leto 2012 je na nek način zanimivo leto. Poleg
tega, da Društvo prijateljev mineralov in fosilov
praznuje 35 let delovanja, da je Turistično društvo
Tržič pripravilo 40. MINFOS, se je tudi geološki
krožek KAMENKOST veselil svoje 10. razstave na
MINFOS-u.
Na pobudo Franceta Stareta- Frenka z besedami
»...tudi oni imajo veliko pokazati…«je leta 2003
Turistično društvo Tržič prvič povabilo k
sodelovanju tudi geološki krožek KAMENKOST iz
OŠ Komenda-Moste. Že na prvi razstavi so se
predstavil dokaj uspešno. To je bil razlog, da jih je
organizator razstave vabil znova in znova, deset
let zapored. Torej so na letošnji razstavi
praznovali 10. jubilej. Sklenili so, da mora biti zato
njihov razstavni prostor še bolj opazen, zanimiv,
pester, in privlačen za mlade in starejše
obiskovalce. Mentor se je odločil, da povabi k
sodelovanju dva največja prijatelja krožka
Kamenkost. V prvi vitrini je Stanislav Lamovšek
predstavil minerale in fosile iz Zahodnega
predalpskega gričevja, v drugi pa je Frenk dal na
ogled zobe morskega psa Carcharocles
megalodon. S primerki zob te velike morske zveri
je na pomoč priskočil še prijatelj Milan Sukič. V
tretji vitrini so pripravili pregled tem katere so
predstavili na MINFOS-u v vseh teh letih. V zadnji
pa so bili predstavljeni fosili Tunjiškega gričevja,
katere so našli člani Kamenkost-a.
Ti fosili so po raznih razstavah že od junija 2010,
ko so bili prvič razstavljeni na razstavi Fosili iz
okolice Kamnika na gradu Zaprice v Kamniku, nato
v šoli v Mostah. Od tam so jih preselili v
Notranjski muzej v Postojni kjer so bili skupaj s
fosilnimi morskimi konjički in drugimi fosili iz
zbirke dr. Jureta Žaloharja in Tomaža Hitija
razstavljeni do 10. maja 2012. Njihov razstavni
prostor je z velikega panoja, ki je visel nad
njihovim prostorom čuval velikanski megalodon.
Pano nam je v ta namen posodil Medobčinski
muzej Kamnik /MM:K/ oziroma Janja Železnikar.
Pripravili so tudi delavnico, kjer so mladi
obiskovalci iz »Keramase«, katero so vlivali v
kalupe, izdelovali kopije fosilov. Kalupe fosilov je
posebej za krožek izdelal kipar Miha Kač.
Pripravili pa so tudi nagradni igri. Nagrade so bile
- obisk Muzeja fosilnega morskega konjička v
Zdravilnem gaju v Tunjicah, ali pa obisk
Medobčinskega muzeja Kamnik na gradu Zaprice,
ter knjižica Gremo iskat fosile. Nagrade sta za
Kamenkost prispevala MM:K in Drago Vrhovnik Za
darovane nagrade se obema darovalcema člani
krožka Kamenkost najlepše zahvaljujejo.
Nedelja pa je bila za mlade člane Kamenkost-a
izjemna. Že dopoldan je MINFOS40 obiskal
predsednik države Slovenije dr. Danilo Türk z ženo
in se pomudil tudi ob »stojnici« krožka
Kamenkost. Mentor mu je v dar izročil brošurico
Gremo iskat fosile avtorja Jureta Žaloharja.

Popoldan pa jim je direktorica te prireditve
Marjana Zupan izročila še priznanje za enega
najlepše urejenih razstavnih prostorov. To pa je
bila za te otroke res pomembna nagrada, kajti
Ema, Katja, Klemen, Matevž, Nejc in Matjaž, so s
svojo prizadevnostjo v dveh dneh izpeljali njihovo
razstavo veliko bolje kot je njihov mentor upal
pričakovati. Omembe vredno je dejstvo, da je bila
povprečna starost teh mladih razstavljalcev
dobrih 8 let. Tako so v Tržiču na ugledni razstavi
dostojno predstavili svojo šolo in svojo občino
Komendo.

Predsedniku Slovenije smo podarili brošurico
Gremo iskat fosile Jureta Žaloharja.

Prejeli smo priznanje.

Vedno zanimiva stojnica krožka.
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Ob takem jubileju se po navadi s hvaležnostjo
spomniš na prijatelje, ki so ti bili pripravljeni
pomagati pri pripravi razstave. Člani krožka
Kamenkost bi se radi zahvalili prav vsem. Seveda
gre največja zahvala najprej in predvsem vodstvu
občine Komenda za njeno materialno in s tem
moralno podporo, ter vodstvu šole Komenda
Moste oziroma Bernardi Hozjan. Več kot na eni
razstavi so z nami sodelovale tudi ustanove kot na
primer Prirodoslovni muzej Slovenije – zanj v
začetku dr. Miha Jeršek, kasneje mag. Matija
Križnar, Medobčinski muzej Kamnik, oziroma
Janja Železnikar, pa družba Calcit ter posamezniki
Vilko Rifel, Janez Lončar, France Stare-Frenk,
Miha Kač, Anton Mezga, Stanislav Lamovšek, pa
še kdo. Pa mnogi starši, ki so jih vozili v Tržič in
nazaj. Hvaležni so tudi PGD Križ in Marku
Poglajenu za varne in brezplačne prevoze v Tržič
in nazaj. Ne nazadnje – v Tržiču se dokaj dobro
počutijo tudi zaradi organizatorja MINFOS-a, ki se
pobriga, da vsaj kolikor je v njegovi moči usliši
njihove želje. Prav lepa hvala vsem naštetim in
nenaštetim, kajti veliko se je nabralo v desetih
letih prijateljev geološkega krožka Kamenkost.

zabavali, sejem pa je bil zelo raznolik
(različni fosili, kristali, minerali…).
Matjaž, 10 let

Zelo mi je bilo všeč, zabavno je bilo delati
kopije fosilov. Všeč mi je bilo, ko smo dobili
priznanje za lepo pospravljen prostor.

sva bila Davorin Preisinger in Matija Križnar. V
prispevku je bilo predstavljena društvena
zgodovina, delovanje društva in cilji za
prihodnost. Prispevek je bil objavljen na treh
straneh, kar je eden najbolj obsežnih ob
praznovanju društvene obletnice.

Katja, 7 let

Všeč mi je bilo, da smo lahko vlivali fosile iz
mavca, da smo imeli svoje vitrine in da sem
se družil s prijatelji iz krožka. Vesel sem bil
tudi obiska predsednika Türka.
Nejc, 6 let

→Predstavitev okrogle mize 2012 v
Tržičanu
V majski številki občinskega časopisa Tržičan je
naš član Davorin Preisinger predstavili letošnjo
okroglo mizo, ki je potekala v Prirodoslovnem
muzeju Slovenije.

→Geološke značilnosti Šentanske
doline
Matija Križnar

Davo Preisinger

V Galeriji Občine Tržič so 17. maja 2012 odprli
razstavo z naslovom Geološke značilnosti
Šentanske doline, ki sta jo pripravila
Prirodoslovni muzej Slovenije in Tržiški muzej,
avtorjev dr. Miha Jerška, mag. Matija Križnarja in
Aljaža Pogačnika. Sodelovali so tudi člani DPMFS
s svojimi primerki mineralov, fosilov in slikami.

Mlada "kustosa" se pripravljata.

Članek je dosegljiv na spletni strani občine Tržič:
http://www.trzic.si/dokumenti/Trzican/maj_2012
.pdf.

→Že 14. razstava v Mariboru

Mikroskop je nepogrešljiv pri raziskovanju
mineralov in fosilov.

Trije vtisi s 40. MINFOS-a: (učenci OŠ
Komenda – Moste)

Na razstavi MINFOS smo imeli Komendčani
iz krožka KAMENKOST super razstavo. Imeli
smo odlično delavnico, na kateri smo delali
fosile iz mavca, pa tudi dve nagradni igri
smo imeli. Bilo je super, zelo smo se

V četrtek, 31. maja 2012, ob 16. uri je Knjižno
razstavišče Univerzitetne knjižnice Maribor gostilo
že 14. mednarodno razstavo z naslovom Minerali
in fosili med kulturnima prestolnicama Gradcem
in Mariborom. Razstava je bila na ogled do 14.
junija 2012.
Razstavljalci so bili: Josef Kolar iz Oberhaaga
(Avstrija), Franc Golob s Ptuja, Roman Hergan iz
Pragerskega, Marjan Vešnar iz Maribora, Zmago
Žorž iz Radelj ob Dravi, Dean Šauperl iz Selnice ob
Muri in Viljem Podgoršek s Ptuja.

→Predstavitev obletnice društva v
reviji Proteus
Matija Križnar

Matija Križnar

V marčevski številki največje slovenske
naravoslovne revije Proteus je bil objavljen članek
ob 35. letnici našega društva. Avtorja prispevka

Vabilo na razstavo o geoloških značilnostih
Šentanske doline.
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→Najava ekskurzije v München na
sejem Mineralientage 2012

Utrinek iz razstave.
Namen razstave je predstavitev geološke
raznolikosti Šentanske doline in okoliških vzpetin.
Razstava je razdeljena v štiri sklope: Rudniki in
minerali, Fosili in Kamnine, Voda in vodni viri in
Geohazard.

Članarina za leto 2012
Članarina za leto 2012 ostaja 15 € in jo lahko
poravnate preko računa
IBAN: SI 56 0510 0801 0723 730 z navedbo
reference 002012. Več informacij posredujemo
tudi preko društvene elektronske pošte.

→Razstava fosilov v Novi Gorici
V prostorih Goriške knjižnice Franceta Bevka je
naš član Robert Lorencon postavil na ogled
nekatere fosile iz svoje zbirke (termin od 15.5.4.6.2012). Predstavljeni fosili so bili razvrščeni (v
sedmih vitrinah) po starosti od devona do
terciarja. Poleg vitrin so si lahko obiskovalci
ogledali tudi primerke na mizah, kjer so si lahko
dotaknili fosilnega lesa, apnenec z nerinejami,
koralami in školjkami. Razstava je bila postavljena
tudi z namenom predstavitve 35. letnice Društva
prijateljev mineralov in fosilov Slovenije.

Ena izmed vitrin ob letošnji predstavitvi v
kranjski Qlandiji.
Vili Rakovc

→Razstava o meteoritu Javorje na
Geološkem zavodu Slovenije
V avli Geološkega zavoda Slovenije je bila do 1.
junija 2012 na ogled razstava METEORIT
JAVORJE - najdba, raziskave in izvor, ki je bila
pretekli konec tedna predstavljena na MINFOS-u
v Tržiču. Sočasno smo v Geologiji objavili članek z
naslovom »Dve leti raziskav meteorita Javorje«,
ki je dostopen na naslovu: http://www.geologijarevija.si/dokument.aspx?id=1144 . (povzeto po
vabilu organizatorja, 18.5.2012)

Društvo bo organiziralo strokovno ekskurzijo na
sejem mineralov in fosilov v München. Termin je
predviden za soboto, 27. Oktober 2012.
Organiziran bo avtobusni prevoz, predvidoma bo
odhod avtobusa iz Štajerske preko Ljubljane in
Gorenjske proti Nemčiji.
Več bomo objavili na spletni strani društva in
preko elektronskih sporočil. Sicer že sedaj
rezervacije
sprejema
Zvonka
Pretnar
(zvonka.pretnar@guest.arnes.si). Prijave se bodo
zbirale do predvidoma 15.10.2012. Pri prijavi
imajo prednost člani DPMFS. Prijave se sprejema
do zasedenosti mest v avtobusu. Pred odhodom
je potrebno plačati celotno ceno izleta (ceno
sporočimo naknadno).

→Hiša mineralov na Pomurskem
muzeju

Aktualno društveno dogajanje lahko
spremljate tudi na društveni spletni
strani:

http://drustvopmfs.hobby-site.org

.........................................
> Aktualne in prihajajoče
razstave, dogodki,...
→Najava jesenske strokovne
društvene ekskurzije v okolico
Laškega
Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije v
sodelovanju z Muzejem Laško pripravlja jesensko
strokovno ekskurzijo v okolico Laškega.

Predvideni termin ekskurzije je sobota,
22.9.2012. Predviden je ogled Muzeja Laško,
Pogled na razstavo v Novi Gorici.
Robert Lorencon

→Predstavitev društva in Minfosa
2012 v Qlandiji – Kranj
Že tradicionalna predstavitev društva in razstave
Minfos je potekala v kranjski Qlandiji. Predstavili
so se društveni člani Božo Stojanovič, Vili in Dana
Rakovc ter Davorin Preisinger. Razstava je bila na
ogled v od 7. 5. do 20. 5. 2012.

izlet na Govce in na koncu ogled starega rudnika.
Predvidena je tudi večerja na koncu ekskurzije
(glede na udeležbo, plačilo prehrane cca. 5-8-€).
Udeležba z osebnimi avtomobili. Več informacij za
ekskurzijo bo objavljenih na spletni strani društva
in preko elektronskih sporočil društva.
Prijave že zbiramo na: drustvopmfs@gmail.com.

spletna stran muzeja: http://www2.pms-lj.si/
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Stanislav Bačar (1938 – 2012)

zajema primerke prav iz Brd. Imel je
samostojni razstavi v Prirodoslovnem
muzeju Slovenije in v muzeju v Trstu.
Desetega maja 2012 smo se v Poleg tega se je, dokler mu je zdravje
Ajdovščini zadnjič poslovili od Staneta dopuščalo, udeleževal strokovnih
Bačarja.
razstav Minfos v Tržiču, v okviru
Društva prijateljev mineralov in
fosilov Slovenije. V Postojnski jami je
Stane je bil med najvidnejšimi v kar sedemnajstih vitrinah predstavil
amaterskimi zbiralci fosilov, v fosile in minerale iz obdobja krede, v
Sloveniji. Posebno vestno se je loteval sklopu razstave o dinozavrih.
raziskovanja
fosilov
v
okolici
Ajdovščine, Nanosa, Trnovskega
gozda in Brd. Lahko bi rekli severne
Primorske, čeprav je občasno zahajal
tudi na druga področja Slovenije. Prav
osredotočenje na Primorsko mu je
prineslo zavidanja vredne rezultate.
Imel je malo sreče, še več pa
vztrajnosti pri navezovanju stikov z
univerzitetno srenjo s področja
paleontologije. Tako je imel v svoji
veliki zbirki domala vse primerke
strokovno določene. Med njimi je bilo
nekaj fosilov prvič najdenih v
Sloveniji. Nekateri so bili celo v svetu
še nepoznani, zato so poimenovani po
njem, ali po primorski pokrajini.

KONKRECIJA- nova društvena revija

Kupite jo lahko na naslednjih lokacijah:

-LJUBLJANABlagajna Narodnega
muzeja/Prirodoslovnega muzeja
Slovenije,
Prešernova cesta 20, Ljubljana
Urnik: vsak dan od 10. do 18. ure, ob četrtkih do
20. ure.

………………………………………………………

-VELENJEHiša mineralov Velenje, Stari trg 19,
Velenje
Urnik: od torka do nedelje od 10. ure do 17. ure.

………………………………………………………

-PTUJMuzej Pangea, Dragonja vas 23, 2326

V
spodnje
jurskih
apnencih
Trnovskega gozda, pri vasi Gozd, je
odkril sedemdeset metrov dolg
koralni greben. V njem je bilo
najdenih dvanajst vrst koral, od tega
štiri nove. Iz tega so sledila tudi
poimenovanja: Phacelophyllia bacari,
Apocladophyllia
gozdenzis,
Protoheterastraea
trnovensis
in
Heterastraea angelae. Tudi v Vipavski
dolini je našel v apnenčevi breči,
spodnjeeocenske
starosti,
novo
koralno vrsto Bacarella vipavica.

Stane Bačar je bil znan tudi po
postavitvah mnogih razstav, nekatere
občasne in dve stalni. V rodni
Ajdovščini stoji njegova obširna
razstava fosilov, pretežno s tega
območja. Manjša stalna razstava pa
stoji tudi v Šmartnem v Brdih in

Cirkovce (občina Kidričevo)
Kontakt: podgorsek@pangea-muzej.si

Staneta so zanimale mnoge stvari, bil
je velik ljubitelj knjig, zato so v njegovi
bogati knjižnici iskali podatke za
mnoge seminarske naloge. Bil je
pobudnik in organizator tradicionalne
prireditve » Po Vrtovčevih poteh » .
Raziskoval je tehnično dediščino svoje
doline, tako je ostalo nedokončano
delo fužinarstva ob potoku Hubelj.
Tudi med fosili je ostalo še kaj
nedoločenega. Tako mi je ob najinem
zadnjem srečanju, lani jeseni, v svoji
kleti pokazal dobra dva decimetra
veliko diskasto fosilno gmoto, s katero
se še vedno ubadajo strokovnjaki. Ali
je obrušeni koralnjak, ali velika
školjka, lahko je kaj tretjega. Do
zadnjega je marljivo delal in tak nam
bo ostal v spominu.
Davorin Preisinger

………………………………………………………

-MUZEJ GRAD SNEŽNIK-,
Kozarišče 67, 1386 Stari trg pri Ložu

……………………………………….

-ELEKTRONSKO NAROČILOZa naročila po elektronski pošti pošljite
vaše podatke

Naslov, ime in priimek, telefon in
število izvodov na

drustvopmfs@gmail.com
in po pošti vam pošljemo Konkrecijo
(po povzetju)
Na vseh lokacijah lahko le fizično kupite izvode,

cena Konkrecije je 14 €
(*za elektronska naročila pošiljanje preko pošte - cena
+ poštnina)

Vsebino Konkrecije si lahko preberete na
spletni strani društva http://drustvopmfs.hobby-site.org/
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DRUŠTVENA STROKOVNA EKSKURZIJA V OKOLICO LAŠKEGA
①

Matija Križnar

V soboto, 13.10.2012 je Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije organiziralo že tradicionalno domačo strokovno ekskurzijo. Letošnja ekskurzija je potekala okolici Laškega. Najprej smo si ogledali
muzej v Laškem, kjer je zgodovino laškega predstavil vodja muzeja
Tomaž Majcen. Ogledali smo si tudi njihovo izjemno zanimivo geološko-paleontološko razstavno zbirko. Za terenske oglede smo si izbrali
nahajališče miocenskih fosilov pri Govcah. Vsi udeleženci so zavihali
rokave in poizkusila najti vsaj katerega od fosilnih ostankov, predvsem
zob morskih psov. Mnogi so uspeli najti tudi cele lupine školjk in redkejše ostanke rakov vitičnjakov. Kljub deževnemu, mokremu in blatnemu obisku smo pot nadaljevali proti rudniku Padež. Rudnik je danes
urejen za turistične obiske, čeprav je njegova zgodovina zelo skrivnostna. Ogledali smo si skoraj vse rove, ki so zelo bogato okrašeni z različni-mi tvorbami. Mnogi so z veseljem fotografirali nenavadne kapniške
tvorbe. Na koncu so nas gostitelji postregli z domačim sokom in seveda domačo jedačo. Vsi udeleženci so bili zelo navdušeni (vsaj po njihovih izrazih) in zagotovo se bodo udeležili tudi naslednjih društvenih
ekskurzij.

➁

④
①Na nahajališču miocenskih
fosilov pri Govcah. Foto: M. Križnar
② Zob morskega psa Galeocerdo aduncus, ki je bil najden.
Zob je dolg 15 mm. Foto in zbirka: Rok

③

Tomšič

③ Zanimive tvorbe »ježkov« v
rudniku Padež.
Foto: Rok Gašparič

④Člani pri fotografiranju nekaterih zanimivih mineralov v
rudniku Padež.
Foto: M. Križnar

⑤Panoramski posnetek v rudniku Padež.
Foto: Rok Gašparič

⑤
Izdaja: Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije. Urednik: Matija Križnar (matija.paleo@gmail.com). Ured. odbor: Zvonka Pretnar in Davo Preisinger.
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja prispevkov in izbora slikovnega gradiva po lastni presoji. Vsi prispevki niso lektorirani. Za vsebino in točnost podatkov odgovarja avtor prispevka.
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VTISI Z LETOŠNJEGA SEJMA V MÜNCHNU

①

Matija Križnar

Med 26. in 28. oktobrom 2012 je potekal že več desetletji znan sejem mineralov in fosilov v Münchnu. Tudi naše društvo je v soboto (27.10.2012)
organiziralo strokovno ekskurzijo na ogled münchenskega sejma. Letos so
na ogled (kot glavna tema) postavili paleontološke in mineraloške zaklade
Afrike. Seveda so med fosili izstopali ostanki vretenčarjev od dinozavrov do
plazilcev iz permskih in triasnih plasti. Niso manjkali niti trilobiti iz znanih
maroških nahajališč. Med minerali so bili zanimivi primerki wulfenita, tanzanitov, sma-ragdov, diamantov, samorodnega zlata in drugi. Na sejemskem
delu ni bilo zaslediti večjih novosti, ki so bile letos razstavljene le še v dveh
halah. Enako je bilo manj tudi razstavljalcev, ki so svoje primerke ponujali
po višjih cenah, kar je začudilo tudi nekatere naše udeležence. Več iz
tematske razstave in sejma si oglejte na spodnjih slikah.
④

⑤

➁

① Rosasit, pseudomorfoza po azuritu. Tsumeb, Namibija.
② Kuprit. Ogonja, Namibija.
③ Kobaltov kalcit. Katanga, Zaire.
④ Ordovicijski trilobit Proceratocephala sp. iz Maroka.
⑤Lobanja krokodila iz krednih plasti nahajališča Kem-Kem v Maroku.
⑥ Rodohrozit na manganitu. Kuruman, JAR.
Obdelava in fotografije: Matija Križnar. Vse fotografije posnete na Mineralientage, München, oktober 2012.

③

⑥
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⑦

⑧

⑨

⑩

Afriški wulfeniti (slike zgoraj) :
⑦ Wulfenit. Touissit, Maroko.
⑧ Wulfenit. Mibladen, Maroko.
⑨ Wulfenit. Tsumeb, Namibija.
⑩ Wulfenit. Touissit, Maroko.

⑪

Paleontološke zanimivosti letošnjega sejma (sliki spodaj):
⑪ Fosilna rakovica iz Turčije, ena izmed novosti na letošnjem sejmu.
⑫ Koreninski del silurske morske
lilije iz nahajališča v ZDA.

⑫
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MINERALI IN FOSILI MED KULTURNIMA PRESTOLNICAMA GRADCEM IN MARIBOROM
Zmago Žorž

V četrtek, 31. maja 2012 ob 16. uri je bila otvoritev že 14. razstave, ki jo vsako leto organiziramo
①
v Univerzitetni knjižnici v Mariboru. Na letošnji mednarodni razstavi z naslovom: MINERALI IN
FOSILI MED KULTURNIMA PRESTOLNICAMA GRADCEM IN MARIBOROM, so sodelovali:
Josef Kolar iz Oberhaaga v Avstriji, Franc Golob in Vili Podgoršek s Ptuja, Roman Hergan iz
Pragerskega, Dean Šauperl iz Selnice ob Muri in Zmago Žorž iz Radelj ob Dravi. Razstava je
bila na ogled do 14. junija. V kulturnem programu je sodeloval mladi harmonikar Kevin Kumpitsch iz Oberhaaga, ki nam je zaigral na diatonično harmoniko.
Ker je bil Gradec 2003 evropska prestolnica kulture, Maribor pa letos, smo se odločili letošnjo
razstavo posvetiti mineraloškemu in fosilnemu bogastvu, ki smo ga zbrali med obema mestoma.
Graški program je vključeval tudi projekte iz področja mineralov in fosi-lov. Kljub temu, da smo
prijavili projekt za EPK v Mariboru, ta ni bil sprejet. Vendar nas to ne ovira, da ne bi nadaljevali z
našim zastavljenim programom. V Gradcu je muzej, kjer si obiskovalci lahko ogledajo mineralno
in fosilno bogastvo. V Mariboru pa le na zdaj že tradicionalnih razstavah pokažemo obiskovalcem UK del našega naravnega bogastva.
Geološka zgradba ozemlje ne pozna državnih meja je bil osnovni moto letošnje raz-stave. Mnoga nahajališča mineralov in fosilov imajo veliko skupnih lastnosti. Tudi letos smo predstavili veliko novosti. Odtis morske zvezde iz Počehove, koralni čoki iz Dupleka, školjke in polži iz različnih nahajališč okolice Maribora so ostanki nekdanjega Panonskega morja. Podobne najdbe so bile predstavljene iz kamnoloma Retznei v Avstriji, ki ga
lahko opazujemo s razglednega stolpa
na Plaču. Prvič je bil raz-stavljen kos
➁
③
mamutovega okla, najden v eni izmed
gramoznic pri Mariboru.
Povsem drugačne najdbe izvirajo iz
Pohorja in Kobanskega na naši strani in
iz različnih nahajališč na avstrijski strani. V šestih vitrinah smo predstavili
mineraloško bogastvo zelene Štajerske
na obeh straneh meje.
Jose Kolar zbira minerale že od leta
1972. Njegova regionalna zbirka mineralov in fosilov je na ogled v prostorih
OŠ Karl – Franz – Josef – Jubiläums –
Volksschüle v Oberhaagu. 2004 sva
načrtovala skupni projekt geološke poti
Oberhaag Remšnik. Z sredstvi iz EU so
2008 v Oberhaagu postavili v šoli stalno zbirko in uredili geološko pot od kamnoloma diabaza do državne meje na bivšem
maloobmejnem prehodu Brezni vrh pri Remšniku. 24 kamnitih blokov težkih do 7 ton predstavlja osnovno kamninsko zgradbo okolice. Nad kamnolomom je bila zgrajena razgledna ploščad, s katere lahko nemoteno opazujemo delo v kamnolomu.
Posebej zanimiv pa je pogled na geološko zgradbo kamnoloma, v katerem pridobivajo diabaz, katerega starost ocenjujejo
na 420 mio. let. Zbiralcem mine-ralov je znan po lepih kristalih barita. Tu smo našli še 36 vrst mineralov, med njimi zelo
redek mineral mordenit.
Prava posebnost po uradni otvoritvi pa je bila pogostitev, ki so jo pripravili naši gostje. Moj prijatelj Josef Kolar je skupno z
občino Oberhaag pripravil pravo Štajersko pogostitev z vini iz
④ Štajerske vinske ceste, ter kmečkimi dobrotami iz kmetij. Tako
kot je pri njih v navadi, si je moral vsak sam odrezati kos mesa.
Verjemite, da smo z velikim veseljem vse dobrote pojedli in popili.
Vse, ki ste zamudili letošnjo razstavo vabim že sedaj na našo 15.
tradicionalno razstavo, ki bo posvečena Pohorju.
① Pred Univerzitetni knjižnico v Mariboru.
Foto: Josef Kolar

② Baritni kristali iz kamnoloma diabaza v Oberhaagu.
Najdba, zbirka in foto: Josef Kolar

③ Kristali aragonita po kalcedonu iz kamnoloma diabaza v Oberhaagu.
Najdba, zbirka in foto: Josef Kolar

④ Razstavljalci.
Foto: Oliver Kolar
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DAN ODPRTIH VRAT – PANGEA
Viljem Podgoršek

TRETJA RAZSTAVA MINERALOV IN
FOSILOV DRAVINJSKE DOLINE
Davorin Založnik

V soboto 6. oktobra 2012 je bil dan odprtih vrat ob 5. obletnici delovanja muzeja Pangea. Skupno se je prireditve, ki je potekala od 13. ure do
poznih večernih ur udeležilo čez 100 obiskovalcev. Čeprav je bilo organizirano vodenje napovedano ob 14 in 17. uri, pa je zaradi posebnega
zanimanja bilo
izvede-no kar
①
petkrat, zadnjič
zvečer ob 19.
uri. Med obiskovalci je bilo kar
precej zbiralcev
mineralov in
fosilov iz Slovenije ter iz Hrvaške Lepoglave, ki
so sončen dan
izkoristili za
živahno debato
ter ob posnet-kih
iz preteklih prireditev, obujali spomine. Za dobro voljo je s harmoniko
skrbel Edi Klasinc iz Ptuja, prav tako pa se je prilegel sveže pečen kostanj in mošt. Prireditve se vedno v večjem številu udeležujejo tudi domačini, ter jo postopoma sprejemajo kot zanimiv krajevni dogodek. Prireditve se je udeležil župan občine Kidričevo g. Anton Leskovar, med tem ko
je aktiv kmečkih žena vse skupaj razveselil s polno košaro drobnega
peciva. Sedaj že lahko rečem, da tradicionalna prireditev Dan odprtih
vrat muzeja Pangea, ki je vsako leto v soboto konec drugega ali tretjega tedna v oktobru zaznamuje življenje v kraju in vedno bolj tudi v občini. S predsedni➁ kom turi-stičnega
društva občine
Kidričevo g. Davorinom Urihom so
že kar na prireditvi
stekli pogovori,
kako jo še bolj
predstaviti tudi
širše. Tukaj nam
omenim, da je bil v
letošnjem polletju
posnet predstavitveni film o občini
Kidričevo, v katerem je tudi muzej
Pangea predstavljen kot krajevna zanimivost. Film je bil v jeseni predstavljen in podarjen
pobrateni občini Crikvenica na Hrvaškem. V dnevniku Večer je bil 13.
oktobra objavljen večji članek o prireditvi izpod peresa novinarja Slavka
Podbrežnika.
Želja mnogih obiskovalcev je bila, da bi bil čim prej zaključen novi del
muzeja, ter bi lahko tako občudovali številne pri-merke, ki so za enkrat
shranjeni v škatlah v depojskem delu muzeja.
① Takšen je videti muzej, sedaj ko novi del v ozadju še ni zaključen.
② Utrinek z obiska skupine aktiva kmečkih žena.
Fotografiji: Marjan Šenica

Po predstavitvi monografije Rudniki, premogovniki in kamnolomi v Dravinjski dolini ter druge raz
-stave mineralov in fosilov Dravinjske doline v
Graščini v Oplotnici, meseca marca 2012, je
sledila še tretja predstavitev monografije ter
otvoritev zbirke mineralov in fosilov Dravinjske
doline v kulturnem
①
domu v Slovenskih
Konjicah. Tudi tokrat
so jo razstavili naši
člani, in sicer Vili
Podgoršek in Franc
Golob iz Ptuja ter
Zrečan Davorin Založnik. Na dan občinskega praznika, 30.
6. 2012, je v večernih
urah sledila proslava
na temo rudarjenja v
Dravinjski dolini v
dvorani kulturnega
doma, po njej pa je
sledila otvoritev razstave v preddverju s pogostitvijo. Razstava je trajala med 30. 6. in 1. 9.
2012. Po pogovoru z organizatorjem otvoritve
➁

moram povedati, da je bilo zanimanje v zvezi s
skritimi zakladi Dravinjske doline precejšnje, še
posebej pri mladih, kar nam vliva optimizem v
prihodnje, da bodo tudi naši najmlajši v prihodnosti z zanimanjem te zaklade iskali ter ohranjali.
① Otvoritveni pano na temo mineralov ter fosilov Dravinjske doline.
② Razstava mineralov in fosilov v preddverju kulturne
-ga doma v slovenskih Konjicah.
Fotografiji: Davor Založnik
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Z GEOLOGI PO ISTRI IN OKOLICI SALZBURGA
①

Matija Križnar

Spoznavanje geološki zanimivosti tujih dežel je del, ki ga mora spoznati vsak
geolog. Tako smo si z študenti geologije letošnje poletje ogledali nekatera nahajališča stopinj dinozavrov v Istri. Izlet je bil del vsakoletnega Geotabora, ki je
tokrat potekal v okolici Strunjana, pod organizacijo Društva študentov geologije.
V Istri smo si ogledali nahajališča stopinj pri Lovrečici in kampu Solaris, ki je tudi
največje in najbolj znano nahajališče. Drugi del smo nadaljevali v okolici Rovinja
in končali z ogledam kamnoloma Kirmenjak. V Kirmenjaku so bile odkrite tudi
najstarejše istrske stopinje dinozavrov, ki so se ohranile v zgornjejurskih kamninah.
②
Nekoliko drugačen, vsekakor pa bolj moker vikend smo preživeli tudi v okolici
Werfna in Salzburga v Avstriji. Že stalna združba geologov se nas je podala po
ogledih zgornjetriasnih in spodnjejurskih plasti. Na prelazu Lueg smo si ogledali
dachsteinske apnence in nekatere zanimive faciese tamkajšnjega zgornjega triasa. Najbolj zanimiva so kamnolomi v okolici vasi Adnet, kjer je ohranjen celotni
fosilni greben. V kamninah so bili dokaj redki amoniti, belemniti in ramenonožci,
ponekod pa tudi čokoladno rjavi manganovi gomolji. Kljub deževnemu vremenu,
ki prave »terence« ne moti, smo preživeli tudi to avstrijsko avanturo.

① Holotip fosilne sledi Titanosaurimanus nana iz nahajališča v kampu Solaris (Istra).
② Izšušitvene pore v jurskih kamninah kamnoloma Kirmenjak (Istra).
③ Kolonija koral v steni kamnoloma pri vasi Adnet (Avstrija).
④ Gomolji mangana na bloku jurskega apnenca.
⑤Hišica jurskega navtilida iz okolice Adneta (Avstrija). .

③

⑤

④

Nova tematska Konkrecija se pripravlja na izid aprila 2013.
Glavna tema bo mineraloške, paleontološke in geološke
skrivnosti Pohorja in njegove bližnje okolice. Predstavljenih bo več novih najdb mineralov in fosilov, ter njihova
nahajališča.
Aktualno društveno dogajanje lahko spremljate tudi na društveni spletni strani:

http://drustvopmfs.hobby-site.org
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DRUŠTVENA PUBLIKACIJA
PREDSTAVLJENA TUDI V TRŽIČU
Naša nova publikacija Konkrecija se
bila predstavljena tudi občanom in
občankam Tržiča. Predstavitveno
besedilo je bilo objavljeno v občinski
reviji Tržičan (avgust 2012, številka
6.). Revijo Tržičan si lahko ogledate
na spletni strani občine Tržič (glej
povezavo http://www.trzic.si/trzican).

RAZSTAVA VILIJA RAKOVCA V PRIRODOSLOVNEM MUZEJU SLOVENIJE
Zbirka mineralov in fosilov Vilija Rakovca iz Kranja sodi med ene
najlepših v Sloveniji in v letošnjem letu praznuje že trideseto leto
zbiranja. V zbirki je shranjenih nekaj izjemnih slovenskih primerkov
mineralov, kot so fluoriti in kalciti iz Selške doline ter kremeni iz okolice Škofje Loke. Med fosili zagotovo izstopajo oligocenski polži iz
okolice Podnarta, kjer je Vili začel svojo zbiralsko pot. Na razstavi si
boste lahko ogledali še mnogo mineralov in fosilov iz drugih domačih
in tujih nahajališč.
Razstava bo na ogled še do predvidoma sredine januarja 2013.
Besedilo povzeto po spletni strani Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Foto: Ciril Mlinar.

NOVA PODOBA DRUŠTVENIH SPLETNIH STRANI
V mesecu oktobru smo nekoliko spremenili podobo spletne društvene strani. Uporabili smo slike iz nekaterih od društvenih publikacij in iz njih izdelali
nove napise z društvenim logotipom v nekaterih črkah.
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ANTON BIANCHI IN NJEGOVA GEOLOŠKA ZBIRKA
V Prirodoslovnem muzeju Slovenije so pripravili zanimivo razstavo o geološki zbirki
Antona Bianchija, ki jo danes hrani muzej.
Razstava bo na ogled še do sredine januarja 2013. Ob tem je v mesecu novembru
izšla tudi revija Scopolia, ki
bo ohranila to
zbirko za prihajajoče rodove. V reviji so
opisani in
popisani vsi
primerki iz
Bianchijeve
zbirke.

Članarina za leto 2012

Članarina za leto 2012 ostaja 15 € in jo lahko poravnate preko računa
IBAN: SI 56 0510 0801 0723 730 z
navedbo reference 002012. Več informacij posredujemo tudi preko društvene
elektronske pošte.

Za naročila po elektronski pošti pošljite
vaše podatke
Naslov, ime in priimek, telefon in število
izvodov na

drustvopmfs@gmail.com
in po pošti vam pošljemo Konkrecijo
(po povzetju)

21. –23.marca 2013

