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Društvo in 36. dan naravoslovcev  

Matija Križnar  

Prirodoslovno društvo Slovenije je v sodelovanju še z 

nekaterimi drugimi društvi (tudi DPMFS) priredilo 36. 

dan naravoslovcev. Potekal je v petek, 21. decembra 

2012 v prostorih Mestnega muzeja v Ljubljani. Gospod 

Stane Peterlin (iz Prirodoslovnega društva Slovenije) je 

najprej predstavil zgodovino društva in njegovo delovan-

je od vsega začetka. Ob tej priložnosti so podelili tudi 

priznanja zaslužnim naravovarstvenikom in naravoslov-

cem. Ob tej priložnosti je tudi Društvo prijateljev minera-

lov in fosilov Slovenije podelilo priznanje našemu dolgo-

letnemu sodelavcu in častnemu članu Davorinu Preisin-

gerju za njegov naravoslovno delovanje na področju 

geologije.  

Na obisku pri Bačarjevi zbirki fosilov v Ajdovščini  

Matija Križnar  

V zadnjih novembrskih dneh se je nas skupina zanesenja-

kov odpravila na ogled zbirke fosilov, ki jo je zbral naš dol-

goletni član Stane Bačar iz Ajdovščine. Obsežna zbirka 

fosilov in tudi mineralov je presenetila s svojo pestrostjo. 

Mnogi primerki fosilov so 

izjemni, tako po ohranjeno-

sti kot zgradbi. Najbolj zani-

mivi fosili so prav nekateri 

eocenski morski ježki, 

školjk in polžev. Seveda pa 

ne smemo izpustiti tudi 

minerale, predvsem neka-

tere lepe primerke kalcitnih 

kristalov ohranjenih v votli-

nicah rudistnih školjkah.  

 

Aktualno društveno dogajanje lahko spremljate 

tudi na društveni spletni strani: 

http://drustvopmfs.hobby-site.org  

Februar 2013, številka 7.  

Publikacija dosegljiva na spletni strani: http://drustvopmfs.hobby-site.org. Elektronski naslov društva: drustvopmfs@gmail.com. Vse pravice pridržane, © 2013, DPMFS  

Izdaja: Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije. Urednik: Matija Križnar (matija.paleo@t-2.net). 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.   

Stane Peterlin, Davorin Preisinger in predsednik DPMFS 

Pavle Razložnik ob podelitvi priznanja na 36. dnevih nara-

voslovcev. Foto: Matija Križnar  

Ob dnevu naravoslovcev se je zbralo tudi nekaj naših 

članov. Foto: Matija Križnar  

Pogled na vitrine in razstavljene primerke iz zbirke Stanislava 

Bačarja. Foto: Matija Križnar  

Eden izmed najlepših eocen-

skih morskih ježkov na razsta-

vi. Foto: Matija Križnar  
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Razstava v Velenju  

Od konca meseca novembra 2012 je v 

prostorih Hiše mineralov na ogled razsta-

va Iz depojev Prirodoslovnega muzeja 

Slovenije. Na ogled je postavljenih nekaj 

najbolj zanimivih primerkov iz depojskih 

zbirk, ki so shranjeni v muzeju. Med 

minerali so zastopani primerki iz zbirke 

Antona Bianchija, Marjana Dolenca in 

drugih. Od paleontoloških eksponatov pa 

si lahko ogledate zanimive ostanke pleis-

tocenskega jamskega leva in alpskega 

svizca, miocenskih morskih ježkov in 

ostalih fosilov.  

 

O septarijskih konkrecijah  

V torek, 22. 1. 2013 ob 18. uri je bila v 

Muzeju narodne osvoboditve Maribor pred-

stavitev novega eksponata in predavan-

je o septarijskih konkrecijah.  

Ob predstavitvi so spregovorili: direktorica 

Muzeja narodne osvoboditve Maribor, dr. 

Aleksandra Berberih Slana, vodja maribor-

ske območne enote Zavoda RS za varstvo 

narave, ga. Simona Kaligarič. Projekt je 

predstavila ga. Lenka Rojs iz Zavoda RS 

za varstvo narave, OE Maribor, zanimivo 

zgodbo septarijskih konkrecij pa je pripravil 

dr. Miha Jeršek iz Prirodoslovnega muzeja 

Slovenije.  

Februar 2013, številka 7.  

Ob predstavitvi je izšla zloženka, ki jo najdete na: 

http://www.zrsvn.si/dokumenti/68/2/2013/DINOZAVROVA_JAJCA_s_3156.pdf  

Obiskovalci na predavanju o septarijskih konkrecijah.  
Foto: Marjan Šenica  

Miha Jeršek ob predavanju. Foto: Marjan Šenica  

Razstavljeni primerki mineralov in 

fosilov iz zbirk.  
Foto: Miha Jeršek   
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Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije in  

Združenje za ohranjevanje rudarske dediščine Slovenije (RUDA)  

Organizirata v soboto, 16.3.2013.  

Okroglo mizo na temo:  

Rudniki – naša tehniška dediščina  
K sodelovanju vabimo vse zainteresirane predavatelje, da pripravijo kratka predavanja (tudi video filmi). Tematika zajema rudnike 

(premogovnike), rudna območja (rudišča), tehniško dediščino pri/v rudnikih, rude in minerale iz rudnikov, zgodovina rudnikov in 

drugo. Zainteresirane predavatelje tudi pozivamo k oddaji kratkih povzetkov predavanj in nekaj slik, ki jih bomo objavili v naslednji 

številk Društvenih Novičk (dodatek).  

Okrogla miza naj bi potekala v Tržiču (prostori Občine Tržič)  

Rok za prijavo predavanj in oddajo povzetkov je do 1. marca. 2013.  

Prijave zbirata: Matija Križnar (matija.paleo@t-2.net) in Davorin Preisinger (davorin.preisinger@gmail.com)  

 

 

Vljudno vabljeni k sodelovanju!  

Nova Scopolia— Geološka zbirka Anto-

na Bianchija  

Izšla je nova geološko obarvana številka 

muzejske publikacije Scopolia (76). V novi 

publikaciji je predstavljena geološka zbirka 

Antona Bianchija, ki je 

nastajala v prvih desetletjih 

20. stoletja. Predstavljeni 

so nekateri najbolj zanimivi 

primerki fosilov, mineralov 

in kamnin iz vsega sveta. 

Publikacijo lahko kupite ali 

si jo ogledate v Prirodoslov-

nem muzeju Slovenije.  

Februar 2013, številka 7.  

Razstava o kamniških fosilih v Kranju  

V torek, 22. januarja 2013 je bila v prostorih Gorenjskega muzeja predstavljena razstava 

Fosili iz okolice Kamnika. Gostujočo razstavo je pripravil Medobčinski muzej Kamnik in 

avtorji Edo Grmšek, dr. Jure Žalohar in Tomaž Hitij. Ob tej priložnosti so avtorji pripravili 

tudi predavanje o fosilnih morskih konjičkih, ki so bili odkriti prav v okolici Kamnika.  

Skriti svet—

razstava slik mine-

ralov  

Od konca januarja je 

svoje fotografije mine-

ralov (kristalov) posta-

vil zbiralec Jože Pris-

tavec. Razstava je na 

ogled v Avli Cankarje-

vega doma na Vrhni-

ki. Razstava bo na 

ogled do 10. marca 

2013. (prirejeno po vabilu)   

RAZSTAVA ZASEBNE ZBIRKE VILIJA RAKOVCA — KAMENINE, KRISTALI IN FOSILI SLOVENIJE  

V poslovnem prostoru hiše (Jenkova 1, staro mestno jedro Kranja) bodo odprta vrata za ogled dela zasebne zbirke ob 

trideseti letnici zbiranja, našega člana DPMFS Vilija Rakovca.  

Ogled je možen od sobote, 2. februarja 2013 dalje, za skupine s predhodno telefonsko najavo:  

Vili - 041 542 028 ali Dana - 031 846 551  

Ob PREŠERNOVEM PRAZNIKU, dne 8. februarja 2013 pa bo mogoč ob ogledu razstave, tudi nakup mineralov, fosi-

lov in nakita, od 9.00 do 15.00 ure.  

Poleg tega so V KRANJSKIH ROVIH iz zbirke Vilija Rakovca, na ogled postavljeni večji kosi kamenin iz Slovenije.  

VSI ZBIRATELJI IN LJUBITELJI MINERALOV IN FOSILOV OD SRCA VABLJENI!  

Avtor razstave je na 

ogled prinesel tudi 

svoje kristale.   
Foto: Davorin Preisinger   

mailto:matija.paleo@t-2.net
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Obvestilo:  

Naslednja številka Društvenih Novičk bo posvečena temam iz letošnje Okrogle 

mize. Predviden izid številke je konec marca 2013.  

Razstava je na ogled do 15. aprila 2013.  

Vabljeni v Prirodoslovni muzej Slovenije na ogled razstave 

Idrija—zibelka naravoslovja.  

21. Posvetovanje slo-

venskih geologov  

Oddelek za geologijo 

(NTF) organizira že 21. 

posvetovanje slovenskih 

geologov. Posvetovanje 

bo 29. marca 2013 v pro-

storih Oddelka za geolo-

gijo na Privozu 11 

(Ljubljana-Prule).  

Splet: http://www.geo.ntf.uni-

lj.si/posvet/index.html  

Članarina za leto Članarina za leto 

2013 2013   

Članarina za leto 2013ostaja 

15 € in jo lahko poravnate preko 

računa  

 IBAN: SI 56 0510 0801 0723 

730 z navedbo reference 

002012.  
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O Okrogli mizi O Okrogli mizi   

Rudniki Rudniki --  naša tehniška dediščina naša tehniška dediščina   
 

V soboto, 16. marca 2013 je v sejni sobi Občine Tržič potekala že tradicionalna društvena Okrogla miza. Letošnja 

tema je bila namenjena rud-

nikom in rudarski dediščini v 

širšem smislu. Predavanja za 

Okroglo mizo so pripravili 

predavatelji različnih intere-

sov in poklicev, ki so vsak 

svoje predavanje predstavili v 

nadaljevanju te publikacije.  

Zahvaljujemo se vsem sode-

lujočim in občini Tržič, ki je 

odstopila svoje prostore za 

dogodek.  

Marec 2013, številka 8.  

Publikacija dosegljiva na spletni strani: http://drustvopmfs.hobby-site.org. Elektronski naslov društva: drustvopmfs@gmail.com. Vse pravice pridržane, © 2013, DPMFS  

Izdaja: Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije. Urednik: Matija Križnar (matija.paleo@t-2.net). Uredniški odbor: Zvonka Pretnar in Davorin Preisinger.  
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja prispevkov in izbora slikovnega gradiva po lastni presoji. Vsi prispevki niso lektorirani (jezikovno pregledani). Za vsebino in točnost podatkov odgovarja avtor prispevka.  

Društvene Novičke so brezplačne. Tiskanje in razmnoževanje je dovoljeno le za lastno uporabo. Uporaba celote ali posameznih delov ni dovoljeno brez dovoljenja izdajatelja.  

 

Okroglo mizo sta izvedla Društvo pri-

jateljev mineralov in fosilov Slovenije 

in Združenje za ohranjanje rudarske 

dediščine Slovenije.  

Okrogle mize se je udeležilo kar nekaj poslušalcev.  
Foto: M. Križnar 

Predavatelji na Okrogli mizi.  
Foto: D. Preisinger  
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FOSILNE KOSTI IZ STARIH RUDNIKOV MED 
JELOVICO IN POKLJUKO  
 
mag. Matija Križnar, Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova 20, 1001 Ljublja-

na, mkriznar@pms-lj.si  

 
Iskanje rude in rudarjenje na alpskih planotah je segalo že v rimsko 
dobo. Rudo v obliki bobovca so iskali po kraških breznih, jamah in 
večjih zapolnitvah razpok. Ponekod so si pomagali tudi z izkopanimi 
umetnimi rovi, da so prišli do globljih delih teh rudnih nahajališč. Med 
kopanjem so našli ponekod tudi fosilne ostanke pleistocenskih sesal-
cev. Pogosto so te ostanke zakopali nazaj in le nekaj se jih je ohrani-
lo do današnjih dni. Veliko več podatkov je mogoče zaslediti v neka-
terih poročilih, ki so jih napisali takratni naravoslovci ali najditelji.  
Najstarejši zapisi o najdbah fosilnih kosti smo zasledili v delu 
Oryctografia Carniolica Balthasarja Hacqueta iz leta 1779. Naravoslo-
vec piše o poapnelih kosteh velikega medveda iz okolice Krope 
(Cimerman, 2002). Naslednji podatki o najdbah kosti pleistocenskih 
živali so zapisani s strani francoskega raziskovalca Louisa-Alberta 
Necker-Saussura, ki naj bi jih okoli leta 1824 našli v eni izmed rudar-
skih jam pri Kropi. Ob tem pa omenja tudi zob medveda iz jame pri 
Dražgošah, najdenega okoli 1827 (Cimerman, 2002; Križnar, 2011).  
O najdbi fosilnih kosti so pogosto poročali tudi časopisi, ki so objavlja-
li poročila iz takratnega Deželnega muzeja v Ljubljani. Iz leta 1834 je 
zapis o najdbi fosilnih kosti na Jelovici v bližini Dražgoš. Prav tako iz 
okolice Dražgoš prihajajo kosti, ki jih je v muzej leta 1838 prinesel 
Joseph Hafner. Iz leta 1845 izhaja tudi novica o najdbi fosilnih kosti 
jelena iz rudne jame nad Kamno gorico, ki so jih izkopali iz globine 8 
klafter.  
V zadnjih letih so v zbirki Prirodoslovnega muzeja Slovenije odkrili 
nekaj fosilnih zob, ki so jih našli na Jelovici (Križnar, 2011). Na prilo-
ženem inventarnem lističi je zapis: » Fossilien Zahn des Ursus spela-
eus von der Jelovca aus einer Bohnerzgrube dano dedit Homan 
Kaufmann in Radmansdorf«. Ohranjenih je bilo le štiri zobje jamske-
ga medveda.  
Posebno zanimive so najdbe fosilnih kosti iz Ratitovca. O tej najdbi je 
pisal Ilirski list (Illirische blatt, 9. julij, številka 23) leta 1842. Kosti je v 
muzej prinesel lastnik tamkajšnjih rudnikov Joseph Martintschitsch 
(Jožef Martinčič), ki je tudi želel da si nahajališče ogleda takratni 
muzejski kustos Henrik Freyer. Ta zapis je tudi edini o najdbah fosil-
nih (pleistocenskih) kosti na Ratitovcu. 
Iz okolice Gorjuš v Bohinju izhajajo kosti in zobje, ki jih omenja Louis-
Albert Necker-Saussure iz Zoisove zbirke. Primerki naj bi izhajali iz 
»rudnika železa Sa Breznam na Robo, pri Gorjušah (bohinjski okoliš) 
50 sežnjev globoko« (Cimerman, 2002). V zbirko Prirodoslovnega 
muzeja Slovenije hranimo tudi nekaj ostankov fosilnih kosti, ki izhaja-
jo iz okolice Gorjuš. O tem sta poročala že Jamnik in Križnar (2012), 
ki sta najdbe tudi predstavila in poizkusila odkriti nahajališča. Razis-
kovalca sta se omejila le na ohranjene zobe iz paleontološke zbirke, 
čeprav je v stari inventarni knjigi zaslediti tudi zapise o najdbah fosil-
nih ostankov jelena (zapisano »Tarandus priscus«) in zajca (zapisano 

»Lepus sp.«).  

Prevod zgornjega besedila:  

331.) Gospod Karl (Carl) Prenner iz Škofje Loke, ki se 

zelo trudi za prispevke Muzeju, je v zadnjem času spet 

poslal: - fosilno kost hrbtnega vretenca; - kost prežgane 

kosti z dvema zoboma; - dva (ločena) zoba in dva zoba 

sekalca nekega glodavca; - tri fragmente. Sporoča, da so 

bili vsi ti ostanki najdeni v gori Jelovica, med Škofjo Loko 

in Radovljica v globokem rudnem jašku (lastnika) Gašper-

ja (Casperja) Jelenca iz Dražgoš, zraven Žontarjev, naj-

večkrat v globini 15 klafter. Kosti so poimenovali 

»bergmadeljčeve kosti« ali po domače ž(š)acenkova kost.  

Prevod zgornjega besedila:  

Št. 22. gospod Janez Toman iz Kamne Gorice sporoča: a) 

štirje kosi fosilnih jelenjih kosti (fragmenti), po kranjsko 

Žacenkove kosti iz rudne jame nad Češnjico nad Kamno 

Gorico, izkopani v globini 8 klafter.  

Prevod zgornjega besedila:  

Na vzhodnem pobočju gore, kjer je moč najti veliko bobo-

vca, ki ima (izkoristek) le 23 %, in od koder sva zagnani 

kurat gospod Jožef Hafner iz Dražgoš in jaz poslala v 

muzej več kosov, se tu in tam na določeni globini rudnega 

jaška najdejo fosilne živalske kosti, od katerih so bili mno-

gi primerki poslani Deželnemu muzeju. Bobovec, pri talje-

nju največkrat uporabljen za mešanico, je najden spodaj 

in pod gorsko rušo (pokrov).  

Slika levo:  

Zob jamskega medveda iz okolice Gorjuš . 

Zbirka Prirodoslovnega muzeja Slovenije. 

Foto: Matija Križnar  

Slika desno:  

Zob jamskega medveda iz Jelovice. Zbirka 

Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Foto: 

Miha Jeršek   
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Prevod levega besedila:  

35. Gospod Jožef Martinčič, rudar iz Železnikov, je v svojem 

rudnem jašku na visoki gori Ratitovec našel več fosilnih živalskih 

kosti in je v želji, da bi Deželnemu muzeju poslal nekaj novega 

in vrednega, te kosti takoj poslal v Ljubljano, da bi ugotovili, 

kateri neznani prazgodovinski živali pripadajo (te kosti), morda 

medvedu in kakšnemu spolu. Štiri od teh kosti so bile videti 

ostanki prazgodovinskih živali. Pred nadaljnjimi izkopavanji je 

Martinčič hotel, da bi vso stvar na samem kraju pregledal skupaj 

s kustosom Freyerjem, ki bi točno raziskal lego kosti in vodil 

izkopavanje. Delo bi bilo lahko nagrajeno (poplačano) z novimi 

odkritji, pomembnimi za Kranjsko in za obogatitev muzeja.  

___________________________________________ 
Opomba: Vsi prevodi so informativni in laični, zato so mogoče napake pri 

prevajanju nekaterih besed ali stavčnih sklopov. Hvala za razumevanje.  

Nastanek jam in drugih kraških pojavov na območju 
Jelovice, Ratitovca in Pokljuke je pogojeno z geolo-
ško podlago. V nastale razpoke, brezna, vrtače in 
jame se je skozi ledeno dobo odlagala večja količi-
na prsti bogate z bobovcem. Hkrati pa so v brezna 
in jame padale in poginjale ledenodobne 
(pleistocenske) živali, ki so jih nato pri izkopavanju 
in iskanju rude našli rudarji. Pogosto so bili ti fosilni 
ostanki verjetno zelo slabo ohranjeni in so hitro 
razpadli, medtem pa so bili nekateri dobro fosilizira-
ni in so se ohranili do danes,v različnih zbirkah.  
Na videz nenavadna povezava med rudarjenjem in 

fosilnimi kostmi se je izkazala 
za koristno tudi pri ohranjanju 
rudarske dediščine. Predvsem 
zanimivi so tudi zapisi in imena 
nekaterih starih rudišč v okolici 
Gorjuš, Ratitovca in Jelovice. 
Hkrati pa tudi naravoslovcem, 
kot so paleontologi podajajo 
enkraten vpogled v pleistocen-
sko okolje in živalstvo na teh 
alpskih planotah, ki bi sicer 
brez rudarjenja za vselej ostali 
skriti.  
 

Zahvaljujem se Pavlu Jamniku 
in  gospodu Janezu Bizjaku za 
pomoč pri prevodih in koristne 
nasvete.  
 

Literatura:  
Cimerman, F. 2002: Pismo profesorja 
Necker-Saussura o železovih rudnikih 
na Kranjskem Alexandru Brongniartu. 
Proteus, 64 (9/10): 417 – 423.  
Jamnik, P. & Križnar, M., 2012: O fosil-
nih ostankih jamskega medveda z Gor-
juš nad Bohinjem. Proteus, 74 (5): 231-
235.  
Križnar, M., 2011: Jamski medved z 
Jelovice. Loški razgledi, 57: 123-128.  
Križnar, M. & Jamnik, P. 2013: Iskanje 
»brloga« jamskega medveda pri Gorju-
šah. Bohinjske novice, 16 (2): 19.  
Necker-Saussure , Louis-Albert, 1829.: 
Extrait de la lettre de M. le professeur 
Necker-Saussure a M. Alexandre Bron-
gniart, au sujet des breches en meme 
temps osseues et ferrugineuses des 
mines de fer de la Carniole. Annales 
des Sciences Naturelles, 16, Paris.  

Shematski prikaz nastanka kraških pojavov 

na Jelovici (zgoraj) in načini pridobivanja rud 

(spodaj). Zasnova in risba: Matija Križnar  
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DEDIŠČINA RUDNIKA ŽIVEGA SREBRA IDRIJA  
 
Uroš Eržen, RŽS Idrija, d.o.o. – v likvidaciji, Bazoviška 2, 5280 Idrija; 

rudnikzs@siol.net  

 
Le malo je krajev na svetu, kjer se v nedrjih zemlje skriva 
edinstvena kovina – živo srebro. Zaradi izjemnega gospo-
darskega pomena v preteklosti, zlasti pri postopkih prido-
bivanja zlata, je odkritje nahajališč živosrebrne rude 
pomenilo za te kraje rojstvo življenja ter gonilno silo hitre-
ga in uspešnega razvoja. 
Prvi podatek o odkritju živega srebra v Idriji, s katerim se 
je rodila zgodba o Škafarju, ima letnico 1490.  
Dan svetega Ahacija, 22. junij 1508, je po pomembnosti 
takoj za tem dogodkom. Odkrita so bila bogata ležišča 
cinabaritne rude, ki so v stoletjih po teh dogodkih, Idrijo in 
njen rudnik živega srebra neizbrisno postavila na zemlje-

vid sveta. Idrijski rudnik je postal eno izmed najpomem-
bnejših državnih podjetji v tem delu Evrope. Želja po čim 
večjem dobičku je vsakokratnim lastnikom in upravljav-
cem nalagala skrb za uvajanje najsodobnejših tehničnih 
naprav in izboljševanja postopkov pridobivanja in predela-
ve rude. Hkrati s tehničnimi izboljšavami so v Idrijo priha-
jali tudi najboljši strokovnjaki s področja rudarstva, meta-
lurgije in naravoslovja. 
 
Živosrebrno bogastvo je bil tisti kapital, ki je omogočil raz-
voj mesta, ne le na gospodarskem, pač pa tudi na kultur-
nem, izobraževalnem, zdravstvenem in drugih področjih 
družbenega življenja.  Črpanje živosrebrnega bogastva se 
je ustavilo po dobrih petsto letih delovanja, skupaj z vzpo-
ni in padci.   
Živo srebro je postalo del zgodovine, zgodba Idrije pa se 
ohranja in nadaljuje.  
 

' ' I d r c i ' '  os t a j am o 
''tavžnkunstlerji˝, ostaja 
pa tudi bogata tehniška 
in kulturna dediščina, 
katere neprecenljivo 
vrednost in svetovni 
pomen potrjuje tudi 
uvrstitev dediščine 
živega srebra na UNE-
SCO seznam svetovne 
dediščine, junija 2012.  
Dediščina je postala 
del našega življenja, 
nosimo jo v sebi in zan-
jo skrbimo, zavedajoč 
se, da brez spoštovan-
ja preteklosti ni upanja 
na boljšo prihodnost.  

Knapi v topilnici.  
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ŠENTANSKI RUDNIK ŽIVEGA SREBRA – SKOZI OBJEKTIV KAMERE  

 

Davorin Preisinger, Kajuhova ulica 34, 4000 Kranj; davorin.preisinger@gmail.com  

Adrijana Novak, Nova Cerkev 27a, 3203 Nova Cerkev; simply.abc@gmail.com  

 
Naš odnos do rudniške tehniš-
ke dediščine je vse prej kot 
zadovoljiv. V Sloveniji imamo 
oziroma smo imeli več sto nek-
danjih rudniških rovov. Domala 
vsi, razen redkih izjem, so 
zapisani pozabi, propadu zasu-
tju. Z jamarko Adrijano Novak 
iz okolice Velenja sva se odlo-
čila, da posnameva dokumen-
tarni film o Šentanskem rudni-
ku živega srebra v Podljubelju. 
Tako je od precej več posnete-
ga, nastala 24 minutna verzija. 
Zajema vse sedaj še dostopne 
rudniške prostore sedmih rud-
niških rovov in nekdanje žgal-
nice cinabaritne rude, iz katere 
so pridobivali živo srebro. Pri 
filmu so sodelovali jamarski 
kolegi iz Društva za raziskova-
nje jam Kranj, nekaj sovašča-
nov iz Tržiča in Patricia Oštir, 
tudi jamarka iz Velenja, ki je 
bila skrbela za pravilno osvetli-
tev. Snemala in montirala je film Adrijana Novak. Film predsta-
vlja le začetek filmskega dokumentiranja opuščenih in pozab-
ljenih rudarskih rovov in rudišč.  

Pogled na dobro ohranjen Jurijev rov, enega zadnjih 

rovov, ki so bili raziskani v Šentanskem rudišču.  

Foto: Davorin Preisinger  

Priprave na snemanje v Jurijevem rovu. Foto: Davorin Preisinger   

Ohranjeni leseni deli podpore in lestve v zalitem jašku 

Jurijevega rova. Foto: Davorin Preisinger  

Odkopavanje zasutega Jurijevega rova.  

Foto: Davorin Preisinger  

mailto:davorin.preisinger@gmail.com
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O RUDIŠČU PUHARJE BLIZU ŠOŠTANJA  
 
Davorin Preisinger, Kajuhova ulica 34, 4000 Kranj; davorin.preisinger@gmail.com  
 
Za področje rudniških rovov v okolici Šoštanja se v literaturi 
pojavljajo tri različna imena. Šoštanjski rudniki, rudniki Penk 
in največkrat rudniki Puharje. V sedemnajstem stoletju so 
pričeli izkoriščati cinkovo in svinčevo rudo. Dela so se z 
manjšimi presledki odvijala vse do sredine dvajsetega stolet-
ja. Najprej so do leta 1794. pridobivali samo galmaj 
(kalamina), to je kemično spojino cinkov oksid. Do takrat so 
zaloge izčrpali in pričeli izkoriščati sfalerit, za cink in galenit 
za svinec. Leta 1877 so zgradili na bregovih reke Pake, blizu 

rudniških rovov, dve topilnici, za cink in svinec. Zadnje razis-
kave zalog rude  je po drugi svetovni vojni opravil Geološki 
zavod Slovenije iz Ljubljane. Veliko rudniških rovov je do 
danes zarušenih, dostopni so še trije. Jožefov rov je ohranjen 
v dolžini približno 400 metrov, Ignacijev rov dolg 80 metrov in 
manjši poskusni rov dolg nekaj deset metrov. V vseh rovih je 
danes opaziti zakrasevanje, v rovih so se naselile tudi živali, 
ki tam prezimujejo ali celo živijo, srečamo pa tudi glive.  

V Jožefovem rovu so se ponekod ohranile še 

lesene podpore in lestve, ki pa hitro propadajo. 

Foto: Davorin Preisinger   

Jožefov rov. Foto: Davorin Preisinger   

Vhod v Ignacijev rov. Foto: Davorin Preisinger  

mailto:davorin.preisinger@gmail.com
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KOVAČI PRI RUDNIKU MEŽICA  
 
Tadej Pungartnik, Združenje za ohranjanje rudarske dediščine Slovenije, Trg svobode 1, 2392 Mežica; pungartnik.tadej@gmail.com  
 

O rudarjenju na območju mežiškega rudnika je bilo že precej napisanega. Avtorji so pisali predvsem o zgodovini rudni-
ka, o delu v rudniku, zbiralnici in topilnici. Zanimali so se predvsem za tehnike dela, orodja in stroje, ki so jih uporabljali 
rudarji. Zelo malo pa je bilo zapisanega o kovačih, ključavničarjih in drugih pomožnih delavcih, ki so prav tako bili 
pomemben člen proizvodnje, saj so skrbeli za brezhibno delovanje orodij in naprav.  
Kovačnice in strojne delavnice so bile z vso svojo dejavnostjo pomemben servis rudnika, ki je moral biti vedno na voljo 
za potrebe jame in ostalih obratov. Zaradi tega je bilo pomembno, da so se delavnice nahajale čim bližje vhodov v 
jamo.  
Gradnja kovačnic v neposredni bližini jamskih vhodov od leta 1899 naprej ni več predstavljala problema, saj je rudnik 
takrat postopoma začel graditi lastne hidroelektrarne. Tako so tudi kovačnice za pogon strojev in naprav začele upora-
bljati električno energijo in niso bile več vezane na vodni pogon.  
Za potrebe jamskih obratov je rudnik med letoma 1900 in 1926 zgradil tri kovačnice. Vse tri so se nahajale neposredno 
ob vhodih v jamo: ob vhodu v Glančnikov rov v Mežici, ob vhodu v Neuburgerjev rov v Žerjavu in ob vhodu v Helenski 
rov v Podpeci.  
Slednja je bila tudi najstarejša. Razlog, da je bila prva kovačnica zgrajena v Podpeci, je bil ta, da so se na tem območ-
ju nahajala najbogatejša rudišča. Leta 1901 je znašala proizvodnja rude kar triinšestdeset odstotkov celotne rudniške 
proizvodnje. Zaradi tega je bila v istem letu tam zgrajena tudi prva modernejša separacija.  
Danes o kovačnici v Podpeci ni več sledi. Stavba je bila leta 1999 v okviru sanacije prostora pred Helenskim rovom 
podrta. Najdlje so uporabljali kovačnico na Glančniku. Tam se je zadnji kovač upokojil leta 1993.  

Skupina zaposlenih pred kovačnico v Podpeci.  

mailto:pungartnik.tadej@gmail.com


 

stran 8  

Marec 2013, številka 8.  

 

RUDNIK URANA ŽIROVSKI VRH – ZAPRAVLJENA PRILOŽNOST  

 
Alojzij Pavel Florjančič, Podlubnik 23, 4220 Škofja Loka; alojzij.florjancic@guest.arnes.si  

 
Uran na Žirovskem vrhu je bil odkrit leta 
1960. Odkopavanje rude se je začelo leta 
1982, proizvodnja uranovega koncentrata 
se začne leta 1984. Ko rudnik doseže 
načrtovane parametre, količino in kvaliteto 
nakopane rude in proizvodnjo uranovega 
koncentrata, se 30. junija 1990 s politično 
odločitvijo preneha s proizvodnjo.  
Od tipično rudarskih objektov je danes, 
dvajset let po prenehanju proizvodnje v 
Žirovskem vrhu ostalo zelo malo: dve ure-
jeni odlagališči, od desetine jamskih vho-
dov in jaškov pa je ohranjen le odvodnje-
valni rov na spodnjem obzorju in zgrajen 
novi Center za dolgoročno upravljanje in 
informiranje javnosti z majhnim 
»tehnološkim parkom« nekdanjega RUŽV. 
Brez potrebe in z mnogo denarja so bili 
odstranjeni:  

 vsi rovi zgornje jame z obema 
ventilacijskima postajama, ki bi bila lahko memorialna in dopolnilna tehnična objekta k obstoječi turistični 
ponudbi Rupnikove linije, 

 glavni izvozni rov P-11 z edinstveno merilno postajo, radiometričnimi vrati pri nas. Izjemna panoramska 
lokacija in komercialno uporabno merilno mesto. 

 drobilnica rude s platojem, idealno razstavišče najsodobnejše LHD mehanizacije in radiometrične opreme in 
primerno za demonstracijski rov v inertni kamnini, 

 vzorčevalna postaja, uporabna za komercialno masovno vzorčevanje odlagališč iz vse Slovenije. Če bi ohra-
nili še sodobni laboratorij, bi lahko v njem opravljali še analize zanje, 

 transportni trak preko lokalne ceste in oba velika silosa za zdrobljeno rudo bi bila impozanten in atraktiven 
kompleks, kot naročen za kulturno-izobraževalno in muzejsko-turistično dejavnost. 

Vse to in še marsikaj drugega, je žal, za vedno zgubljeno, pravzaprav nespametno zapravljeno in predstavlja eklatan-
ten primer, kako se ne sme ravnati s tehnično kulturno dediščino. V deponijo Jazbec in v jamske prostore se nedostop-
no odloženi radioaktivni ostanki RUŽV, ki potencialno dodatno ogrožajo okolje. 

Plod lastnega razvoja. Stroj za vgrajevanje vrvnih sider; Belt Črnomelj in 
Rudarski inštitut Ljubljana  

Plato jamskega obrata. V ospredju Vzorčevalna postaja.  

Polnjenje uranovega koncen-
trata (Yellow cake) v 200 

litrske sode. 
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ZDRUŽENJE ZA OHRANJANJE RUDARSKE DEDIŠČINE SLOVENIJE  

 

Darja Komar, Združenje za ohranjanje rudarske dediščine Slovenije, Trg svobode 1, 2392 Mežica; komar.darja@gmail.com  

 

Združenje za ohranjanje rudarske dediščine Slovenije (kratko: Združenje RUDA), so v letu 2011 ustanovila tri lokalna 
mežiška društva in sicer Turistično društvo Mežica, KD Moški pevski zbor Mežiški knapi ter KD Pihalni orkester Rudni-
ka Mežica. Združenje je bilo ustanovljeno kot nevladna, samostojna in prostovoljna organizacija, ki dela v javno dobro. 
Glavni namen ustanovitve je bil povezovanje slovenskih društev in posameznikov, ki s svojim delovanjem skrbijo za 
ohranjanje in popularizacijo rudarske dediščine. V združenju trenutno delujejo društva ter posamezniki iz Mežice, 
Zagorja ob Savi, Hrastnika, Idrije, Griž, Leš nad Prevaljami, Ljubljane in Laškega. Osnovni cilji združenja so raziskova-
nje, ohranjanje in popularizacija rudarskih ritualov na območju Slovenije. V lanskem letu smo tako uspešno izdali prvo 
številko revije Ruda, ki poleg predstavitve delovanja članov združenja vsebuje tudi poljudno-strokovne članke o zgodo-
vini rudarjenja in rudarski dediščini z vidika zgodovine, etnologije in montanističnih ved. Eden izmed glavnih ciljev zdru-
ženja v prihodnje je predstavitev slovenske rudarske dediščine tudi izven meja Slovenije; Združenje RUDA je namreč 
vse od 14. maja 2011 enakopravni član Združenja evropskih rudarskih in topilniških društev (Vereinigung Europäische 
Bergmanns- und Hüttenvereine). Naša naloga je, da negujemo in ohranimo zapuščino rudarjev; povezanost slovenskih 
akterjev, ki jim ni vseeno za bogato rudarsko dediščino, je prvi korak k uspešnemu delu v prihodnosti.  

mailto:komar.darja@gmail.com
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REMŠNIK — ZGODOVINA, GEOLOGIJA IN MINERALI  

 

Zmago Žorž, Ulica pod Perkolico 52, 2360 Radlje ob Dravi; zmago.zorz@gmail.com  

 
Vzporedno s Pohorjem se vleče severno od Dravske doli-
ne hribovje, ki ga uvrščamo med sredogorje. Ker nima 
enotnega pogorja, ampak več posameznih gorskih sku-
pin, so jih v preteklosti večkrat neuspešno poskušali enot-
no poimenovati. V nekaterih atlasih je vpisano ime 
Kobansko, v drugih Kozjak. V povirju Brezniškega, Štim-
paškega in Vaškega potoka, ki so levi pritoki reke Drave, 
je razloženo naselje Remšnik. Daljši remšniški hrbet ali 
nariv je geološka posebnost, ki je po vsej verjetnosti nas-
tal v času varističnega geotektonskega narivanja. To nari-
vno področje je bilo pri svojem nastanku  deležno nekaj 
večje radodarnosti naravnih sil, saj se tu pojavljajo srebr-
nonosna bakrova, svinčeva in cinkova ruda, ter nedaleč 
od te še grafit.  
Iz posrednih pisnih virov zvemo, da je baron Michelange-
lo Zois 1763 leta odprl rudnik in zgradil topilnico na Brez-
nu. Tudi domačini vedo povedati, da so rudniška dela pod kmetijo Ulbing starejšega datuma. O njih je poročal še dr. 
Tornquist, ko je 1929. leta objavil svoja raziskovanja remšniškega rudišča.  
Koncesija za odprtje rudnika je bila podeljena na podlagi fevdnega pisma z dne 14. junija 1850 pod št. 1937. Glasila se 
je na ime »Drauwalder silberhältiger Blei, Kupfer und Zink Bergbau« (srebrnonosni svinčev, bakrov in cinkov rudnik 
Dravski gozd). Prvi lastniki rudnika so bili Jakob Krušnik, Karl Kranz in Johan Baumgartner. Rova so poimenovali Mari-
ja in Franz oz. tako imenovan Zwilling stollen (dvojčični rov). V tem času so nakopano rudo topili v Ožbaltu ob Dravi. 
Po podatkih graške trgovinske zbornice so leta 1853 pridobili 74,658 kg srebra, tri leta kasneje pa le še okoli 50 kg. 8. 
oktobra 1887 postane lastnik Karel Wehrkan iz Litije, ki rudnik 1888 proda Litijski rudarski družbi. Ta je z odkopavan-
jem rude na Remšniku prenehala 22. decembra 1891. V tem času so izkopali pod kmetijo Dijak rov, ki so ga poimeno-
vali »Janičkov rov«, rudnik pa »Fresen bergbau«. Ta rov je še danes v večjem delu dostopen, vendar se že v zadnjem 
delu zarušuje, tako da je obiskovanje tega dela jam zelo nevarno.  
Posebnost remšniškega rudnika je, da so namesto lesena podporja uporabljali jalovinski material, s katerim so podzi-
dali in podprli rove in večja odkopna mesta. Zato je Janičkov rov kljub temu, da je le tri do pet m pod površjem v spred-
njem delu še dokaj varen za ogled in raziskave.  
Do druge svetovne vojne se je zamenjalo še nekaj lastnikov, dokler rudnik ni bil 1946 nacionaliziran. Po tem obdobju  
so rudnik obiskovali le geologi in zbiralci. O geološkem nastanku rudišča je še danes med strokovnjaki deljeno mnenje. 
Nekateri so ga povezovali v zvezi s pohorskim tonalitom, drugi ga uvrščajo v paleozojska rudišča. Dejstvo je, da se 
rudišče nahaja v kamninah, ki jih uvrščamo v metamorfni kompleks in paleozojske skrilavce.  
 
RUDNI IN JALOVINSKI MINERALI  
Za Janičkov rov velja, da je orudenje praviloma vezano za kremenove žile. V opuščenih rovih še lahko vidimo do pet 
cm debelo čisto rudno žilo, ki jo sestavljajo galenit, halkopirit in sfalerit. Če je orudena žila debelejša je praviloma ses-
tavljena iz plasti kremena in rude. Od rudnih mineralov so opisane še najdbe covellina, halkozina, bornita, tetraedrita, 
freibergita, gersdorfita, polybasita, akanthita (argentita), boulangerita in pirita. Od jalovinskih mineralov poleg kremena 
nastopajo še Fe dolomit (v starejši literaturi siderit in ankerit), kalcit in barit.  

Aurichalcit in smithsonit 

Brianyoungit 

Beaverit 
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KAKO SO NASTALI REMŠNIŠKI SEKUNDARNI MINERALI  
O zemeljskih dogajanjih v okolici rudišča v geološki zgodovini 
lahko le domnevamo. Ker je remšniški rudnik tik pod površjem 
grebena, je bila ruda izpostavljena tudi vremenskim razmeram, ki 
so vplivale na oksidacijske procese. Tako imenovana rudna žila 
je sestavljena pretežno iz galenita in v manjši meri iz halkopirita 
in sfalerita. Ostali elementi, ki sestavljajo še druge rudne minera-
le, se pojavljajo v zelo malih količinah. Tako lahko trdimo, da 
minerali ne nastopajo le tu na tem mestu in v tem zaporedju, 
ampak so proizvod komplicirane menjave rude, jalovinskih mine-
ralov in prikamnin.  
Vzroke za novo nastale minerale lahko pripišemo prisotnosti kisi-
ka in ogljikovega dioksida, ki sta ob prisotnosti vode raztapljala 
sulfidne primarne rude, ki so več ali manj oksidirali. Tako lahko najdemo v manjših količinah cuprit, tenorit, hematit, 
goethit in manganove okside in hidrokside. Zaradi prisotnosti karbonatov je nastala cela vrsta bakrovo svinčevo in cin-
kovih karbonatov, kot so: smithsonit, cerusit, hidrozinkit, brianyoungit, azurit, malahit, rosasit in aurichalcit.  
Sekundarni bakrovi sulfati nastajajo zaradi razpadanja halkopirita. Pri tem se bakrovi in sulfatni ioni sprostijo in na novo 
zgradijo linarit, posnjakit, langit in karbonatni cyanotrichit. Na podobni način, vendar z vezavo drugih elementov so 
nastali še barit, anglesit, beaverit in sadra. Omembe vredne so še drobne rumene iglice piromorfita, ki so se našle le v 
rovu pod kmetijo Ulbing, ter enkratna najdba mm kristalčka samorodnega bakra in grafit kot kamninotvorni mineral v 
skrilavcu.  
 
O PARAGENEZI MINERALOV  
Tipično remšniško rudno paragenez lahko na enem kosu rude v izmeri 7 x 5 x 4 cm sestavljajo naslednji minerali: gale-
nit, halkopirit, sfalerit, covellin, kremen, Fe dolomit, kalcit, cerusit, hidrozinkit, sadra, Mn in Fe oksidi in hidroksidi, mala-
hit, langit, linarit, rosasit in aurichalcit. (glej slike). Velika večina mineralov ne presega velikosti treh mm. Le barit in ara-
gonit lahko najdemo v kristalih do tri cm.  
Množica sekundarnih mineralov predstavlja za institucije in zbiralce mineralov pravi mali zaklad, ki nudi s svojimi mod-
ro zelenimi površinami tudi estetski užitek. Posebnost remšniškega rudišča pa je zagotovo najdba beaverita. Ta redek 
Pb, Cu, Fe, Al sulfat je bil do te najdbe v svetu poznan le kot rumena praškasta ruda. Le na Remšniku se lahko najdejo 
milimeterski karamelno rjavi prozorni do presojni kristali beaverita, ki nastopa v paragenezi s kremenom, na katerem je 
najti še kristale malahita, manjša zrna galenita, ki jih obkroža cerusit, halkopirit in aurichalcit, ter prevleke Mn in Fe 
oksidov in hidroksidov.  
Zelo zanimiva združba kristalov nastopa v razpoki pod stropom, kjer so najlepši kristali rosasita, ki jih prekrivajo igličas-
ti kristali aragonita. Tu se najdejo tudi lepo oblikovani kristali smithsonita. Karbonatni cyanotrichit je enkratna najdba v 
rudniku. Centimetrsko polje tega modrega Cu, Al sulfata, ki so mu dodani karbonatni ioni najdemo v paragenezi  z 
malahitom ter Mn in Fe oksidi in hidroksidi. Brianyoungit je še eden izmed množice redkih mineralov, ki so bili najdeni v 
remšniškem rudniku. Praviloma je kristaliziral v drobnih razpokah ob hidrozinkitu, posnjakitu in sadri.  
Za remšniški rudnik je značilno, da je najti več linarita kot azurita. Drobne kristale najdemo v vseh delih rudišča, pogos-
to v paragenezi z močno preperelo rudo ali natečenega v razpoke med kremenom in orudenjem. Langit je dokaj 
pogost mineral. Žal ga največkrat opazimo šele doma pod mikroskopom, saj kristalčki praviloma ne dosegajo milime-
terskih velikosti. V paragenezi je najti pogosto cuprit, malahit in v enem primeru samorodni baker.  
Od vseh mineralov je bil najbolj znan barit. Graški mineralog Johann Rumpf je že leta 1871 objavil v »Mineralogische 
Notizen aus den steiermärkischen Landesmuseum« kristalografske skice in opis baritnih kristalov iz rudnika Drauwald. 
O remšniškem baritu je pisal še V. von Zepharovich 
1873, A. Aigner 1907 in V. Goldschmidt v »Atlas der  
Kristalformen«, kjer so na straneh 158 in 279 narisa-
ne kristalne oblike barita, ter še mnogi drugi avtorji.  
Vsakokrat, ko primemo v roke vzorec rude iz remšni-
škega rudnika, stojimo pred dilemo, koliko mineralov 
sestavlja ta kos. Zagotovo sodi po mineraloški sesta-
vi remšniški rudnik med naša najbogatejša nahajališ-
ča. Do sedaj je bilo najdenih in opisanih že 56 vrst 
mineralov. Glede na sestavo rude lahko pričakujemo 
še kakšno presenečenje v obliki novega minerala.  
 
Literatura:  

Žorž, Z., Moser ,B. 2002: Remšnik, zgodovina-geologija-minerali. 
Založba Voranc, Ravne na Koroškem.  

Rosasit in smithsonit 

Karbonatni cyanotrichit 
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Razstava je na ogled še do 15. aprila 2013.  

Vabljeni v Prirodoslovni muzej Slovenije na ogled razstave  
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Publikacija dosegljiva na spletni strani: http://drustvopmfs.hobby-site.org ; Elektronski naslov društva: drustvopmfs@gmail.com.  

Izdaja: Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije. Urednik: Matija Križnar (matija.paleo@t-2.net). Uredniški odbor: Zvonka Pretnar in Davorin Preisinger.  
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja prispevkov in izbora slikovnega gradiva po lastni presoji. Vsi prispevki niso lektorirani (jezikovno pregledani). Za vsebino in točnost podatkov pri dogodkih odgovarja avtor.  

Društvene Novičke so brezplačne. Tiskanje in razmnoževanje je dovoljeno le za lastno uporabo. Uporaba celote ali posameznih delov (slik, logotipa,…) ni dovoljeno brez pisnega dovoljenja izdajatelja.  

Vse pravice pridržane, © 2013, DPMFS, Oblikovanje publikacije: ©, Matija Križnar.  

 

Zbor članov Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije  

 

Zvonka Pretnar  

 

V soboto, 16. 3. 2013, je bil v Tržiču zbor 
članov našega društva. Pri pregledu dela v 
lanskem letu, podal ga je predsednik Pavle 
Razložnik, je bil dan poudarek na 35 letnici 
društva, ki smo ga proslavili z razstavama 
v Tržiču in Prirodoslovnem muzeju v Ljub-
ljani. S strokovno razstavo smo sodelovali 
na jubilejnem 40. Minfosu, prav tako tudi 
na prireditvi ob tem jubileju. Uspeli sta 
ekskurziji v Laško in v München. Sodelo-
vali smo tudi na Collecti v Ljubljani. Izdali 
smo prvo številko Konkrecije. Društvene 
novičke objavljamo na spletni strani in sle-
dijo vsem dejavnostim društva. 

S Turističnim društvo Tržič še niso dorečeni načini sodelovanja in financiranja, vendar je novi predsednik Turističnega 
društva Peter Miklič, ki je tudi naš član, obljubil, da bomo te reči skupaj uredili.  

Na spletu se pojavljajo komentarji, da društvo premalo naredi glede obveščanja o zakonodaji, ki ureja nabiranje, hran-
jenje mineralov in fosilov ter varovanje nahajališč. O dejavnosti društva na tem področju lahko preberete v prispevkih v 
nadaljevanju te publikacije.  

Problematika zbiranja fosilov in mineralov  
(zakonodaja, zaščitena nahajališča, obveščanje članov) – pojasnila k komentarjem, razmišljanja, 

idejne zasnove in predlogi  

Matija Križnar  

Član UO DPMFS in paleontolog  

 

1. Pojasnila k komentarjem   

V sklopu dogajanja ob policijski preiskavi pri slovenskem zbiralcu fosilov in mineralov (opomba: omenjeni zbiralec ni 
član DPMFS) in zasegu nekaterih fosilov se je tudi na Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije (DPMFS) 
vsul plaz očitkov in komentarjev, češ da smo premalo opozarjali na določene zadeve. V skladu s tem lahko 
podam nekaj ključnih zadev, ki se tičejo DPMFS.   

 

Društvo je v zadnjih desetletjih delovanja intenzivno sodelovalo pri pripravi in oblikovanju nekaterih zakonskih osnov in 
podzakonskih aktov. V veliki meri je to sodelovanje potekalo preko Agencije za okolje RS, oziroma njene zastopnice 
Branke Hlad (ter tudi drugih). Na temo zakonodaje je bila organizirana tudi okrogla miza (mislim da v letu 2002). Hkrati 
pa je omenjena Branka Hlad v Društvenih novicah objavile 3 (z besedo tri) članke o zakonodaji in varstvu geološke 
dediščine (fosilov, mineralov, geološki objektov,…):   

Hlad, B. 2000: Varstvo geološke dediščine v luči zakona o ohranjanju narave. Društvene novice, 23, str. 18.  

Hlad, B. 2002. Varstvo geološke dediščine in zbiralci. Društvene novice, 27, str. 19.  
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Hlad, B. 2006: Zakaj in kako urejati varstvo fosilov in mineralov. Društvene novice, 34, str. 57.  

V omenjenih člankih je bilo v namen izobraževanja in ozaveščanja napisanih mnogo o zakonskih in podzakonskih 
določilih (aktualnih in v sprejemanju) in so bile tudi podane smernice za nadaljnjo zaščito fosilov in mineralov. Hkrati pa 
lahko opozorim, da je bilo podobnih člankov objavljenih tudi v drugih publikacijah (revija Geologija, poročila Agencije 
za varstvo narave RS), ki so prosto dostopni za vse člane in zbiralce v mnogih slovenskih knjižnicah.  

 

Enako je društvo na svojih spletnih straneh leta 2009 (povezava: http://drustvopmfs.hobby-site.org/ostalo/
zbiranjefosilov.pdf) objavilo zakonske osnove (Zakon o varstvu narave, kodeks geološkega dela na terenu, Zakon o 
varstvu podzemnih jam), ki se nanašajo na fosile in minerale. Res je dokument malo skrit, a prosto dostopen.   

 

Zato očitki, da člani oziroma zbiralci niso podučeni o zakonodaji in varovanju geološke (paleontološke, mine-
raloške, speleološke) dediščine ne drži in ostro nasprotujemo kakršnemu koli očitanju in špekulacijam na to 

temo.  

 

Rešitve in ideje za izvedbo:  

V prihodnje bomo zavoljo nastale situacije ponovno vzpostavili stik z vsemi pristojnimi institucijami, da se uskladijo ozi-
roma naknadno dopolnijo nekatere vsebine na spletni strani društva in obveščenosti članov in drugih ljubiteljev geološ-
ke dediščine. Tako bomo v prihodnje poizkušali na društveni spletni strani pripravili temeljit pregled vseh zakonov in 
podzakonskih aktov, ki se tičejo fosilov in mineralov (zaščitenih nahajališč, naravnih vrednot, …) in s tem še bolj pou-
dariti pomembnost NAŠE geološke dediščine. 

 

2. Najditelji, pravi zbiralci, zbiralci »s trgovsko žilico« in plenilci nahajališč  

 

Mnogi najditelji fosilov in mineralov le naključno zbirajo in hranijo primerke. Zbiralci so že bolj organizirani in siste-
matično iščejo in raziskujejo posamezne skupine fosilov ali mineralov in njihova nahajališča. Mogoče k pravi zbiralcem 
moremo šteti tistih nekaj zbiralcev, ki primerke menjajo za druge, saj tudi tako lahko dopolnjujejo svoje zbirke.  

No, naslednji korak nad pravim zbirateljem so zbiralci »s trgovsko žilico«, ki zbira primerke za svojo zbirko, dodatno 
pa nabere tudi nekaj primerkov za »pokrivanje« stroškov zbiranja. Vse lepo in prav, toda če pogledamo realno je tudi 
teh zbiralcev vedno več. Lep primer so določena nahajališča fosilov in mineralov, ki so običajno prav v mesecih pred 
razstavo v Tržiču močno »obiskana« primerki pa se začno pojavljati na mizah. Skrajna dimenzija »zbiranja« pa so ple-

nilci nahajališč, katerih namen ni zbirka ali ohranjanje geološke dediščine ampak izključno in samo zaslužek.  

Bodimo realni in naj se vsak pri sebi zamisli v katero skupino spada in takoj lahko ugotovimo, da je resnično malo pra-
vih zbiralcev v Sloveniji. To niso le prazne besede je le ogledalo nastali situaciji, ki smo ji priča danes in tukaj in če ne  
ukrenemo ničesar so skrajni ukrepi prav tako jasni.  

 

3. Regulacija zbiranja in nadzor nad nekaterimi najdbami/zbirkami  

 

Zagotovo je določena omejitev zbiranja in nadzor nad najdbami fosilov in mineralov mogoča (in potrebna). S tem ne 
mislim, da bi vsi primerki sodili v muzeje, javne/državne ustanove in njihove zaprašene depoje, še zdaleč ne. 
Potrebno je vzpostaviti določene (nove ali prenovljene) postopke in predpise, ki bi omogočali ohranitev in hkrati spod-
bujali zbiralce, da ohranjajo našo geološko dediščino.  

Dva ekstremna primera iz prakse:  

- Lahko pogledamo pri zaščitenih živalskih vrstah, kjer lovske družine, muzeji in ministrstvo zgledno sodelujejo (čeprav 
ni vedno bilo tako). Podobno je z obročkanjem ptic. Res je tukaj mnogo »papirologije« ampak je zadeva urejena.  

- »Arheološki zakon« je šel v drugo skrajnost, kjer je kakršnokoli zbiranje prepovedano. Z zakonom se sicer ne strinjajo 
vsi, saj je dobesedno ustavil dotok informacij in primerkov do strokovnjakov in raziskovalcev.  

 

Seveda pri tem potrebujemo sodelovanje ne samo ministrstev in društva ampak tudi drugih zavodov in institu-
cij (parki, zavodi, druge naravovarstvene organizacije,…) in postaviti zgled in ne le omejitev ter prepovedi.  

 

Ideje in pobuda za preureditev obstoječega:  
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 Urediti postopke evidentiranja najdb fosilov in mineralov (predvsem iz zaščitenih nahajališč oziroma opredeljenih 

kot naravne vrednote) in evidentiranje zbirk zbiralcev/najditeljev (lahko tudi prijava/registracija zbirke, kot imajo to 
ponekod v tujini). S tem, da zbirke ostanejo v lasti zbiralcev, le da pod določenim nadzorom (poročanje zbiralcev o naj-
dbah in novih primerkih). To lahko velja za druge javne ustanove (občinske muzeje, zasebne muzeje), kjer tudi sedaj ni 
nadzora nad geološkim gradivom (to je sicer tudi področje kulture- zbirke).  

 Ureditev posebnih dovoljenj za zbiralce (licenciranje zbiralcev), s tem da opravi določene preizkuse znanj (izpiti, 

izobraževanje, certifikati). To zahteva usklajeno dogovarjanje več institucij (Ministrstva (zakonodaja), fakultete 
(znanje), muzeji (hranjenje in zaščita), društvo (izkušnje in članstvo), zavodi (zakonodaja in znanje)) in drugi.  

 Ureditev baze zbranih podatkov, pridobljenih z evidentiranjem (slike primerkov, podatki o primerkih), ki je doseglji-

va za raziskovalne, izobraževalne in druge namene (kar lahko vodijo tudi območni Zavodi za varstvo narave). S tem je 
potrebno oblikovati nekakšen univerzalni obrazec za evidentiranje, dosegljiv na spletu in ga lahko vsak zbiralec/
najditelj uporabi in poroča o najdbah/primerkih.  

 Omejitev nabranega gradiva (dovoljeno za zbirateljske namene le nekaj primerkov istega rodu/vrste). Na splošno 

opredeliti kaj in kdo je zbiralec. Prepoved (delna prepoved) prodaje izjemnih primerkov fosilov in mineralov (zagotovo 
opredeljenih kot naravne vrednote in iz vseh zaščitenih območji).  

 Natančno definirati kdo in kaj je zbiralec (urejena zbirka (z inventarno knjigo), primerna zaščita zbirke, reference, 

sodelovanje z stroko). S tem bi spodbudili še bolj temeljito in natančno delo zbiralcev. »Zbiralec« ne more biti nekdo, ki 
nabira/kopiči geološko dediščino zgolj in izključno za prodajo (tukaj so mišljeni zgolj slovenski primerki, za prekupčeva-
nje s tujimi primerki pa tudi obstajajo omejitve in zakoni)  

 Rešitev problematike paleontoloških/mineraloških/geoloških zbirk (torej primerkov odvzetih iz narave in shranjenih 

v zbirkah, ex situ), saj le te spadajo pod drugo ministrstvo, usklajevanje ministrstev.  
 

Opomba: zapisi pod točko 3.) so idejne zasnove in predlogi in so plod dolgoletnega dela in poznavanja problematike o zbiranju, proučeva-
nju in raziskovanju fosilov in mineralov (geološke dediščine).  

 

Zgornje besedilo je bilo na kratko predstavljeno na zboru članov DPMFS, v soboto, 16.3.2013, tukaj pa je  

podano v celoti.   

_____________________________________________________________________________________________ 

Zadnje novosti na področju zaščite geoloških naravnih vrednot  

Na osnovi predavanja in prispevka na ravno končanem 21. posvetovanju slovenskih geologov je v 

pripravi novo vrednotenje geoloških naravnih pojavov, kamor spadajo tudi minerali in 

fosili (njihova nahajališča,…). Več si lahko preberete v članku Martine Stupar v Geološkem zborni-
ku št. 22, (na voljo tudi v knjižnici Oddelka za geologijo ali Prirodoslovnega muzeja Slovenije).  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Odzivi drugih članov DPMFS in ljubiteljev geološke dediščine (prejeto preko elektronske pošte)  

 

Robert Lorencon, član DPMFS  

Rad bi izrazil nekatere osebne predloge glede zbirateljstva mineralov in fosilov. To so le moji osebni predlogi in vseka-
kor bodo mnenja različna.  

- Praviloma bi morale biti tako kot pri arheoloških najdbah (Ur.l. RS, št. 16/2008) vse zbirke primerkov najdenih v RS 
evidentirane, država (oziroma muzej) pa bi moral imeti pravico odkupiti določene najdbe. Na ta način se zadosti členu 
o javljanju geoloških najdb. Predlog je vsekakor oster, vendar bi na ta način preprečili, da se zbirke izgubijo na kak-
šnem podstrešju ali odpadu. 

- Vsak zbiratelj bi moral opraviti nekakšen osnovni tečaj, da si pridobi osnovno znanje o stroki in preparatorstvu. Na ta 
način bi dvignili dejavnost za višji nivo, začetniki pa ne bi ponavljali začetniških napak. 

- Vsak zbiratelj bi moral imeti nekakšnega mentorja iz stroke, s katerim bi koordiniral aktivnosti in evidentiral/ovrednotil 
vse najdbe. S tem bi bila stroka zadoščena, pomembne najdbe in lokacije ne bi bile zapravljene ali celo izgubljene, 
zbiratelj pa bi imel prave podatke o najdenih primerkih. Omenjeni predlog je morda zakonsko sporen. 

- Kar se tiče zaščitenih lokacij pa se strinjam, da bi morale v seznamu ostati samo tiste, ki so posebej zaščitene in 
nedostopne za vse.  
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Zbiralec  

Drži, da je na tem področju veliko nejasnosti, nevednosti in nepoznavanja iz strani amaterskih zbiralcev v kar vključujem 
tudi sebe. Mislim, da so nam vsem skupaj znane samo neke osnove, kar pa očitno ni dovolj za uspešno sodelovanje 
med stroko in amaterji. Potrebno bi bilo boljše obveščanje iz strani stroke, kar bi doprineslo vsekakor k boljšemu razu-
mevanju in nekonfliktnemu odnosu med nami vsemi. Nujno potrebno bi bilo natančno definirati vse o nabiran-
ju,zbiranju,raziskovanju...itd. na področju fosilov,mineralov...ter seveda spremljati spreminjajočo zakonodajo, kar večina 
od nas ne ve kaj dosti o tem.   

 

Bologna 2013—razmišljanja in vtisi s sejma mineralov in 

fosilov  

 

Zvonka Pretnar  

V soboto, 9. marca 2013 je naše društvo organiziralo ogled razstave mine-
ralov in fosilov v Bologni. Štiriinštirideseta razstava je potekala pod naslo-
vom Bologna Mineral Show. Razstava je dvakrat večja kot v Tržiču, ven-
dar imata kar nekaj stičnih točk: obe potekata v športni dvorani, pri obeh je 
poudarek na mineralih in fosilih, manj na bižuteriji in poudarjena je stroko-
vna razstava. Precej je bilo razstavljav-
cev iz Indije, Pakistana in Maroka. Raz-
stavo je spremljal brezplačen vsebinsko 
bogat in lepo oblikovan katalog. Predsta-
vili so nahajališča mineralov na območju 
Campigliese v Toscani, paleontološki 
muzej na območju Astigiano in evolucijo 
amonitov. Izvedeli smo tudi, da bosta že 
petdesetič sejma mineralov in fosilov v 
Sainte-Marie-aux-Mines (27 -30.6. 2013) 
in v Münchnu (25. – 27. 10. 2013). 

 

Davorin Preisinger  

Po nekaj letnem premoru je bil s strani 

Društva prijateljev mineralov in fosilov 

zopet organiziran izlet na sejem v Bolog-

no. S težavo smo spravili skupaj udeležence za mali 

avtobus. Kriza se pozna tudi na tem področju. Osemin-

dvajset se nas je le zbralo, kar je sicer prijetna družba. 

Razstava je še vedno v veliki okrogli dvorani nasproti 

Ikeje. Sejem v Bologni je vedno veljal za takega kjer ni 

veliko bižuterije, a sedaj ni več tako. Kaže, da se orga-

nizatorji bojujejo za preživetje in zato je že več kot treti-

na stojnic obložena z verižicami in podobnim. Kakšne-

ga posebnega novega iz mineraloških in paleontoloških 

nahajališč ni bilo opaziti. Edina stalnica, pravzaprav 

vseh sejmov so vedno višje cene. No, vseeno smo se v 

sedmih urah dobro nagledali neverjetnih stvaritev nara-

ve. Tudi kakšen primerek za zbirko je končal v nahrbt-

niku in nas bo še dolgo razveseljeval v vitrini. Kar neka-

ko prevladujoče mnenje vseh udeležencev izleta je bilo, 

da za kakšno leto izpustili obisk Bologne. Potem bomo 

pa še videli. Na jugu pravijo »Zdravi bili pa videli ».  

Fotografije: Davorin Preisinger  
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Za nami že sedma Collecta  

Matija Križnar  

 

Tudi na letošnjem sejem 

Collecta je minil hitro in 

ob spremenjenem termi-

nu. Začetek letošnje 

Collecte je bil že v četr-

tek in se zaključil v 

soboto. Zagotovo je to v 

prid organizatorjem, saj 

so običajno razstavljavci 

in prodajalci sejem 

zapuščali že v nedeljo 

dopoldan. Društvo je 

enako kot vsa leta imelo 

svojo stojnico na običaj-

nem mestu. Na stojnici 

smo predstavljali svoje 

delo in publikacije, ki so 

bile obiskovalcem tudi 

na razpolago. V razstav-

nem delu smo ponovno 

sodelovali s Prirodoslov-

nim muzejem Slovenije. 

Na ogled so bili postav-

ljeni nekateri primerki 

mineralov in fosilov iz 

zbirk naših članov. Pri 

razstavi sta se vselej 

izkazalaVojko Pavčič in Miha Jeršek, ki sta tudi 

predstavnika pri organizacijskem odboru Collecte. 

Letošnji obisk so popestrile tudi šole, predvsem 

učenci iz prvih razredov osnovnih šol, ki so si z 

veseljem ogledovali in poslušali naše razlage ob 

razstavljenih mineralih in fosilih.  

Razstava o geodah. Foto: M. Križnar  Društvena stojnica . Foto: M. Križnar  

Veliko zanimanja je požela razstavna vitrina z minerali in fosili pod ultravijolično svetlobo.  Foto: M. Križnar  
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Tri četrt stoletja neveljskega mamuta  

Matija Križnar  

 

V mesecu marcu 2013 je minilo že 75 let od edinstvenega 

odkritja okostja mamuta v Nevljah pri Kamniku. O tej najdbi je 

bilo napisanega že veliko in nekatere želje še vedno ostajajo 

neizpolnjene. Predvsem so to želje Kamničanov, da bi dobili 

»svojega« mamuta, čeprav le rekonstrukcijo, ki bi krasila in 

privabljala radovedneže. 

Njihove želje so povsem upravičene in kaže, da se jim bodo 

kmalu uresničile. Ob letošnji obletnici so v Kamniku pripravili 

tudi nekaj prireditev posvečenih neveljskemu mamutu in pred-

vsem ljudem, ki so sodelovali pri izkopavanjih ali kakorkoli 

sodelovali pri tem. Ob tem je bila izdana tudi osebnostna 

znamka, ovojnica prvega dne in priložnostni žig. Na ogled pa 

je bila tudi razstava »Pričevalci«, ki jo je pripravil Danijel 

Bezek v kamniški knjižnici.  

Novih podrobnosti in zanimivosti, ki se navezujejo na nevelj-

skega mamuta je vedno manj. Podobno je tudi s še živimi 

pričami izkopavanj. Eden zadnjih je bil tudi priznani Kamničan 

Niko Sadnikar (1916-2012), ki je nadvse rad pripovedoval o 

njegovem »izkopavanju« mamuta. Vsekakor pa si mamut ozi-

roma najdišče pri Nevljah zasluži boljšo obravnavo in mogoče 

bodo Kamničani ali Neveljčani našli tudi kakšna sredstva za 

postavitev vsaj nove table pri najdišču mamuta.  

Filatelistične novosti ob 75– letnici odkritja mamuta. Foto: M. Križnar  

Utrinki iz razstave Pričevalci. Foto: M. Križnar  
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Nova spletna stran Prirodoslovnega muzeja Slovenije:  

http://www.pms-lj.si  

 Še vedno imamo na zalogi nekaj revij  

Konkrecija, št. 1  
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)  

   

Aktualno društveno dogajanje lahko spremljate tudi na društveni spletni strani: 

http://drustvopmfs.hobby-site.org  

Društvo študentov geologije je sedaj tudi na spletu:  

http://geodsg.wordpress.com  

https://www.facebook.com/pages/DPMFS-Dru%C5%A1tvo-prijateljev-mineralov-in-fosilov-Slovenije/479124145470280
https://www.facebook.com/pages/DPMFS-Dru%C5%A1tvo-prijateljev-mineralov-in-fosilov-Slovenije/479124145470280
mailto:drustvopmfs@gmail.com
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Publikacija dosegljiva na spletni strani: http://drustvopmfs.hobby-site.org ; Elektronski naslov društva: drustvopmfs@gmail.com.  

Izdaja: Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije. Tehnični urednik: Matija Križnar, Uredniški odbor: Zvonka Pretnar in Davorin Preisinger.  
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja prispevkov in izbora slikovnega gradiva po lastni presoji. Vsi prispevki niso lektorirani (jezikovno pregledani). Za vsebino in točnost podatkov pri dogodkih odgovarja avtor.  

Društvene Novičke so brezplačne. Tiskanje in razmnoževanje je dovoljeno le za lastno uporabo. Uporaba celote ali posameznih delov (slik, logotipa,…) ni dovoljeno brez pisnega dovoljenja izdajatelja.  

Vse pravice pridržane, © 2013, DPMFS.  

 

Minfos 2013 v slikah  
V spodnjih slikah se zrcali nekaj utrinkov z letošnjega sejma v Tržiču. Fotografije: Matija Križnar  
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V spomin prof. dr. Bojanu Ogorelcu  
 

Bojan, s spoštovanjem  

 

Vsako slovo pusti praznino, kamor se počasi strnejo spomini. Taka pra-
znina je nastala, ko smo zvedeli, da je umrl prof. dr. Bojan Ogorelec, 
predsednik Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije med leti 
2000 in 2006. 

Naše društvo je relativno majhno, člani so razpršeni po vsej Sloveniji in 
iskali smo poti, kako jih povezati. Takratni predsednik gospod Avgust 
Čebulj, ki zaradi bolezni ni mogel več opravljati te funkcije, je za pred-
sednika predlagal prof. dr. Bojana Ogorelca. Nismo ga poznali, saj ni 
zbiral mineralov in fosilov, ni hodil na društvene ekskurzije in tudi na 
naših razstavah ga nismo opazili. Poznali so ga le tisti društveni člani, 
ki so  tudi študirali posamezne geološke vsebine, pojasnili so, da je 
strokovnjak za mezozojske karbonatne kamnine v Sloveniji in za sedi-
mentacijska okolja širšega alpskega in dinarskega okolja. Njegov miren 
nastop in razumevanje za društvene probleme sta nas prepričala, da se 
jih lahko uspešno rešuje, če se jih vidi z drugačnega zornega kota. 
Čeprav se nam je zdelo, da je funkcijo predsednika sprejel z nelagod-
jem in da mu društveni način dela ni domač, se je pokazalo, da temu ni 
tako. 

V obdobju njegovega predsedovanja smo Bojana spoznali kot toplega, 
prijetnega, zanesljivega človeka, ki je poznal različne poti za reševanje 
problemov. Prav v tem nas je mnogokrat presenetil: zgolj predlog, 
nasvet in reči so postale bolj preproste in rešljive. Počasi se je oblikoval 
koncept Društvenih novic, ki naj bi postale tudi strokovno glasilo, kjer bi 
člani objavljali svoje najdbe, izkušnje in opozarjali na probleme na tere-
nu, v zakonodaji in podobnem.  Bojan je pri tem veliko pomagal, saj je 
poznal strokovnjake, ki so lahko pomagali pri različnih težavah, s kateri-
mi so se srečavali naši člani. 

Prav pisana beseda je bila poleg znanja močno Bojanovo orodje, saj ja znal na poljuden način predstaviti 
znanstveno, ne le strokovno, temo. Na ta način je marsikoga opozoril, da je treba pri pisanju upoštevati 
določene kriterije, ki vplivajo na kakovost članka. Njegov občutek za jezik in smisel za pisanje sta na nev-
siljiv način sooblikovala Društvene novice. Poudarjal je, da ni važno le, kaj napišeš, važno je tudi, kako 
napišeš. Razumljivost pisanja je oprta tudi na znanje in strokovnost. 

Svoje delo v društvu pokaže tudi s povsem človeške strani. Niso mu bile domače velike in zanosne bese-
de, raje je poiskal tiste, ki so našle pot do sočloveka. Rad je imel čista razmerja: tole vi naredite, tole bom 
pa jaz. Na ta način smo rešili precej konceptualnih in tudi povsem praktičnih problemov. Zgled so Druš-
tvene novice. Prijazen in odprt je peljal društvo čez marsikatero oviro in s poznavanjem različnih človeških 
dilem, težav in tudi zelo enostranskega ega reševal in rešil članske probleme. 

Z Bojanom smo ostali v stikih tudi, ko ni bil več predsednik. Ni veliko govoril o sebi in svojih zdravstvenih 
težavah, zato je bila novica o njegovi smrti toliko bolj presenetljiva in boleča. Ko je predlani izdal kot doda-
tek Geologiji - Mikrofacies mezozojskih karbonatnih kamnin Slovenije, mi je v posvetilo napisal: Takšne 

lepote se skrivajo v našem kamnu. Tudi zanj bi lahko napisali: toliko lepot se skriva v enem človeku. 

Bojan, pogrešali te bomo  

Iskrene sožalje Bojanovim najbližjim in prijateljem v imenu DPMFS.  

 

*besedilo je bilo prebrano na žalni slovesnosti (Geološki zavod Slovenije)  napisala Zvonka Pretnar, prebral Matija Križnar.  
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Zakonodaja v okviru geologije in okoljevarstveni vidiki   
 

Matic Rifl*  

  
Geologija sloni na vzorčevanju. Že prvi geologi, med njimi tudi Steno in Dalton, so ugotavljali pomembne zemeljske 
procese ter starost Zemlje preko nabranih vzorcev in primerjav med njimi. Večina, kar je danes znanega o Zemlji in 
njeni zgodovini, je prišlo iz na terenu nabranih vzorcev. Zbiranje in preučevanje kamnin je osnova različnih vej geologi-
je, kot so: paleontologija, mineralogija ter tektonika. Lahko se strinjamo, da geologija kot jo poznamo danes, ne bi 
obstajala brez pobiranja vzorcev.  
 
Seveda pa ima vse v sodobnem svetu svojo pravno podlago in tudi geološka preiskovanja niso nobena izjema. Članek 
je namenjen predstavitvi pravne podlage in seznanitvi bralca o državni ureditvi na področju geološkega preučevanja in 
zbiranja kamnin, mineralov ter fosilov.  
S prihodom 21. stoletja in vedno večji naravovarstveni ozaveščenosti širše javnosti je tudi v geologiji prišlo do večjega 
prizadevanja za zaščito naravnih vrednot in geoloških spomenikov. To so lokacije izjemnega geološkega in/ali krajin-
skega pomena. Leta 1997 je bil s strani Zavoda z geologijo v povezavi z Oddelkom za geologijo na Naravoslovnotehni-
ški fakulteti in Ministrstvom za okolje in prostor organiziran geološki posvet, ki je imel močno okoljevarstveno noto. Že 
takrat so geologi opozarjali na nujne spremembe v zakonodaji, ki zadeva zaščito naravnih vrednot. Tako je Državni 
zbor leta 1999 sprejela zakon o rudarstvu (Ur. l. RS, 56/1999) in zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, 56/1999). Sku-
paj sta postavljala pravno podlago za zaščito pomembnih geoloških lokalitet in vrednot.  
 
Zakon o rudarstvu (Ur. l. RS. 61/2010) opredeljuje mineralne surovine, le-te so po 4. členu tega zakona rudno bogas-
tvo, ki je naravni vir in v lasti Republike Slovenije. Razvrščajo se  med energetske, kovinske, nekovinske in ostale 
mineralne surovine. Podrobna razdelitev s točnimi imeni mineralov in njihovo namembnostjo je opisana v tem zakonu v 
4. členu. 
 
Zakon o ohranjanju narave (Ur. I. RS 96/2004) pa se osredotoča na minerale in fosile. Fosile zakon definira kot okam-
nele ostanke živali ali rastlin ali pa sledovi le-teh, ki so stvaren dokaz življenja iz geološke preteklosti (71. člen). Miner-
ali pa so elementi ali spojine, ki sestavljajo kamnine. Če imajo prostor za rast, se razvijejo kristali z značilno zunanjo 
obliko. Minerali po tem zakonu niso mineralna surovina (71. člen). Poleg definiranja naravnih danosti, ta zakona ure-
jata tudi kako se moramo na terenu obnašati in na kaj paziti, da se ne vedemo kot trop s kladivi oboroženih opic.  
Pod prvo točko 5. člena Zakona o Rudarstvu (Ul. l. RS. 61/2010) piše, da je iskanje mineralnih surovin prosto pod 
zagotovitvijo, da ne bo storjena škoda tretji osebi. To pomeni, da se lahko prosto izvaja prospekcija ali pregledovanje 
terena, v katero spadajo: točkasti odvzemi vzorcev in geološko raziskovanje zemeljskih struktur z namenom odkritja 
novega ležišča mineralnih surovin (2. člen). Vendar pa je vsako nadaljnje izkoriščanje ali raziskovanje pogojeno s 
soglasjem pristojnega ministrstva. To pomeni, da se mora za vsak izkop, pa naj bo to izkop namenjen za raziskovanje 
ali izkoriščanje rudnega telesa, pridobiti koncesijo. Koncesijo se pridobi s pisno vlogo na pristojno ministrstvo ali uprav-
no enoto. V primeru, da ministrstvo ne odgovori v tridesetih dneh, se vloga smatra kot odobrena. Za lokacije, ki so pro-
glašene za naravne vrednote je postopek daljši in bolj kompleksen, vendar mogoč. Kršitve ugotavlja pristojni inšpektor, 
ki nas lahko kaznuje s kaznijo v razponu od 2.000 in 20.000 evrov (140. člen in 141. člen).  
 
Za samostojne raziskovalce in zbiratelje, je bolj podroben in bolj pomemben Zakon o ohranjanju narave (Ur. I. RS 
96/2004). Po tem zakonu so fosili in minerali v naravi last države. Po izkopu pa postanejo last tistega, ki jih je izkopal le 
v primeru, če se je držal postavljenih pogojev tega zakona in njegovih podzakonskih ureditev. V primeru, da se najde 
kakšno novo nahajališče ali nova najdba, ga je najditelj dolžan prijaviti na zato pristojno ministrstvo, fosile in minerale, 
ki so bili izkopani na tem nahajališču pa oddati v hrambo tem ministrstvu. V kolikor se na tam odločijo za dodatne razi-
skave, imenujejo pooblaščenca preko javnega razpisa, ki sam naprej deluje v okviru izdane koncesije.  
 
Za fizične osebe, to velja tudi za vse študente geologije in samostojne zbiratelje, ki delajo v lastne izobraževalne ali 
zbirateljske namene je po 76 členu zakona dovoljen odvzem, vendar le z odobrenimi pogoji izkopa in z zagotovilom, da 
se bo primerke ustrezno evidentiralo. To je  zelo pomemben del obeh zakonov. Fosilov in mineralov ne smemo kopati 
z uporabo strojev, potisnih plinov in kemičnih metod. Prav tako fosili ali minerali ne smejo biti del naravne vrednote, ki 
pa je po 49. členu zakona vsaka lokacija, pojav ali del žive ali nežive narave izjemnega pomena. Vse naravne vredno-
te v Republiki Sloveniji so navedene v Pravilniku o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. I. RS 93/2010) pod prilogo 
1 (Seznam naravnih vrednot in njihova razvrstitev na vrednote državnega in lokalnega pomena), in zato so raziskave 
na takih lokacijah ali pojavih ipd. predhodno odobrene s strani ministrstva. Poleg tega pa pravilnik določa, da se mora 
vsaka naravna vrednota raziskovati tako, da se ohranijo lastnosti zaradi katerih je bila proglašena (priloga 4: Podrob-
nejše varstvene in razvojne usmeritve, točka 3).  

http://www.uradni-list.si/files/RS_-2010-093-04920-OB~P001-0000.PDF#!/pdf
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Trgovina z minerali in fosili je v Sloveniji dovoljena samo preko privolitve ministrstva, kar pomeni, da je potrebno pred-
hodno oddati vlogo in počakati na odgovor. Nadzor nad izvajanjem opravlja pristojni inšpektorat, predvideva pa se tudi 
posredni nadzor preko naravovarstvenih nadzornikov, ki pa bodo kršitelje lahko le prijavili pristojnim službam. Ne-
pravilen izkop, hramba, evidentiranje ali kopanje po zaščiteni lokaciji spadajo med lažje kršitve in se kaznujejo z glo-
bami v razponu med 2.500 in 33.000 evri. Nedovoljena trgovina, odvzem zavarovanih fosilov ali neprijavljena razisk-
ovanja pa spadajo med težje kršitve. Predpisana kazen je do 41.000 evrov.  

 

Fosili in minerali so po izkopu prepuščeni najditelju. Vsako večjo zbirko moramo registrirati pri muzeju, s tem pa lastnik 
zbirke postane država. Po informacijah pridobljenih s strani kustosa Prirodoslovnega muzeja Slovenije se zbiranje spo-
dbuja, zato zbiralcem, ki registrirajo svoje zbirke, muzej nudi nefinančna sredstva v obliki hranilnih posod, raznih izob-
raževanj in inventarnih številk. Muzej si sicer lasti zbirko, vendar pa se po pridobljenih informacijah, še ni zgodilo, da bi  
muzej uveljavljal to svojo pravico. V primeru, da zbirka vsebuje fosile ali minerale iz zaščitenih lokacij, pa muzej lahko 
zavrne zbirko in o tem obvesti pristojno inšpekcijo.  

 

Hramba mineralov in fosilov sodi sedaj pod pristojnost Ministrstva za okolje in je zakonodaja, ki predpisuje hrambo, 
varstvo in evidentiranje bolj blaga. Na geološkem posvetu so že leta 1997 predlagali, da bi varstvo in hramba fosilov in 
mineralov prišlo pod resor o kulturni dediščini, kjer pa je več reda, in kjer je tudi nadzor strožji. V primeru da se to zgod i 
bo v prihodnje težje imeti neko paleontološko ali mineraloško zbirko. 

 

Žal pa je celovit nadzor nad spoštovanjem teh zakonov praktično nemogoč. Nahajališč je ogromno, so odročna in veli-
ko je še neodkritih. Ne verjamem, da bo kdaj prišlo do tega, da bomo morali za vsak teren kupiti prepustnico, ki nam 
bo dovolila izkop določene količine fosilov ali mineralov na podoben način kot lovijo ribe v slovenski rekah. Ta dva 
zakona sicer lepo določata kaj smemo in kaj ne, vendar je precej neživljenjskih zahtev, na primer: "Ali moram res pisati 
na ministrstvo primaknit nekaj evrov in počakati na soglasje trideset dni, če sem nekje izvedel za bogato nahajališče 
triasnih koral, ki ni niti zaščiteno?«. Na tem mestu bi omenil 53. člen Zakona o prekrških (Ur.l. RS. 29/2011), ki govori o 
opozorilih. Če pristojni organ oceni da je bil storjen prekršek neznatnega pomena lahko izreče opozorilo. Dokler nismo 
zbiratelji nek supermarket fosilov ali/in mineralov, država ne bo ukrepala in če se pri izkopavanjih držimo postavljene 
zakonodaje tudi nima interesa. Razen, če se ob ponavljajočih kršitvah omenjenih zakonov, kakšnemu javnemu us-
lužbencu resno ne zamerimo. Vendar pa bi rad opozoril, da je pri geologiji, predvsem pri paleontologiji in sorodnih ve-
dah, bolj pomembno kako je bil nek fosil, mineral ali kamnina odložena, kot pa kakšen oziroma katere vrste je. Saj šele 
s tafonomijo pridemo do jedra sodobne geologije, ko se bolj ukvarjamo z okolji nastanka določene fosilne mineralne ali 
tektonske združbe, kot pa s fosili in minerali samimi. 

 

Namesto zaključka pa razmislek o tem, da je Geologija veda, ki je samo z zbiranjem vzorcev in preučevanja le-teh, 
dosegla zdajšnji nivo. Skozi celotno obdobje so bile izkopane tone materiala, ki so s poznejšo analizo in rezultati kon-
čale v geoloških učbenikih. Reči, da to ni res, je zanikanje celotnega prizadevanja znanstvenikov na terenu, ki so skozi 
»kri in solze« nabirali vzorce in širili meje geologije. Nova dognanja, bodo po mojem mnenju, prišla le z izjemnimi najd-
bami in izkušnjami na terenu ter njihovo poznejšo interpretacijo. Torej, če bomo striktno upoštevali zakona, bo prišlo do 
upada interesa v geologiji in znanost bo stagnirala. Ob tem pa se moramo vseeno zavedati, da je bila skozi zgodovino 
povzročena nepopisljiva škoda zaradi nepravilnega izkopavanja in evidentiranja zato se moramo učiti iz napak zgodo-
vine. Zato je potrebno je upoštevati oba koncepta, to je, varstvo narave in da geologija temelji na odkritjih na terenu. 
Kot navdušenci nad planetom Zemlja smo postavljeni na edinstveno mesto, s katerega imamo glede na naše delo in 
naše metode dela, velik vpliv na okolje samo.  

 

 

Viri:  

Zakon o rudarstvu; Ul. l. RS. 61/2010 

Zakon o ohranjanju narave; Ul. I. RS 96/2004 

Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot; Ur. I. RS 93/2010 

Zbornik geološkega društva 1997 

 
*študent Oddelka za geologije, NTF, Ljubljana.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201129&stevilka=1376
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Razstava Minerali in fosili Pohorja v razstavišču Univerzitetne knjižnice Mari-

bor  

Franc Golob  

 

Zasebni zbiralci mineralov in fosilov že leta sodeluje-
mo z mariborsko univerzitetno knjižnico. V njenih pro-
storih si že 15 let zaporedoma v mesecu maju obisko-
valci lahko ogledajo razstavo mineralov in fosilov. V 
teh letih se je zvrstilo kar nekaj zbiralcev, ki so posta-
vili na ogled dele svojih zbirk. Razstave so tematsko 
zaokrožene. Letošnja je bila posvečena mineralom in 
fosilom Pohorja. Razstavne eksponate so prispevali 
člani Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije: 
Franc Golob s Ptuja, Roman Hergan iz Gaja pri Pra-
gerskem, Viljem Podgoršek s Ptuja, Davorin Preisin-
ger iz Kranja, Vili Rakovc iz Kranja, Mihael Ravnjak iz 
Zreč, Jože Rihtar iz Velenja, Davorin Založnik iz Zreč 
in Zmago Žorž iz Radelj. Gonilna sila pri organizaciji 
je tudi letos bil Viljem Podgoršek. Ob razstavi je izšla 
tudi zloženka.  

Razstavo, ki je bila na ogled od 22. maja do 18. junija 
2013, je odprla Brigita Čanč, vodja Medobčinskega 
urada za varstvo okolja in ohranjanja narave MO 
Maribor, v imenu razstavljalcev pa je razstavo pred-
stavil Zmago Žorž. Sočasno z razstavo mineralov in 
fosilov Pohorja je bila odprta v istem razstavnem pro-
storu še razstava Vizija Pohorje 2030, ki so jo pripra-
vili sodelavci Zavoda RS za varstvo narave v okviru 
projekta NATREG: Jurij Gulič, Tanja Lešnik Štuhec, 
Janja Lužnik, Mojca Bedjanič, Sebastjan Šrtuc, Lenka 
Rojs in Simona Kaligarič. Obe razstavi sta se lepo 
dopolnjevali, saj sta z različnih zornih kotov predstavi-
le isti prostor, to je Pohorje. V knjigi vtisov je bilo za 
obe razstavi kar veliko pohvalnih besed.  
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Ureditev geološke zbirke društva  

 

Matija Križnar in Davorin Preisinger  

Fotografije: Matija Križnar & Davorin Preisinger  

 

Pred nekaj leti smo poročali o »reševanju« društvenega arhiva 
in geoloških primerkov iz vlažne in zaprašene kleti v Občini Tržič 
(Glej Društvene novice, št. 44, leto 2011). Takrat smo iz kletnih 
prostorov prenesli tudi del geološke zbirke, ki je pripadala druš-
tvu. Po pričevanju je bila ta zbirka več let razstavljena v muzeju 
Tržič, nato pospravljena v prostorih muzeja, ki jih je nato priza-
dela povodenj. Po tem je bil del prenesen (v škatlah, plastičnih 
zabojih, zavit v papir) v občinske prostore, kjer smo jih »odkrili«. 
Že pri pospravljanju arhiva in zbirke smo si zadali cilj, da se pri-
merki iz zbirke očistijo, pregledajo in ustrezno dokumentirajo. Ta 
čas je prišel letošnjo pomlad, ko sva avtorja izvedla vse navede-
no. Posamezni primerki so bili očiščeni z vodo, posušeni, foto-
grafirani (z vso spremljajočo dokumentacijo), popisani (v eviden-
čno knjigo), na novo zaviti in shranjeni. Celotna zbirka obsega 
preko sto primerkov. O nadaljnji usodi geološke zbirke bo odlo-
čalo vodstvo društva. Več o ureditvi geološke zbirke si lahko 
ogledate tudi na slikah.  

Zbirka pred ureditvijo, eden izmed zabojev s pri-
merki.  

Primerek zavit v  papir, vidne so posledice vlage 
in razpadanja primerka.  

Pranje primerkov v vodi.  

Sušenje po čiščenju in priprave na 
popis in fotografiranje.  

Primerek iz zgornje slike, odvit.  
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V geološki zbirki je bilo raztresenih tudi veliko različnih lističev. Na sliki se lističi 
sušijo .  

Primerki fosilov iz Dovžano-
ve soteske.  

Ostanek terciarne ribe iz zbirke, primerek ni imel nobenih podatkov.  

Kontrola in nadzor 
nad izvajanjem posto-

pka urejanja zbirke.  

Dva primerka iz zbirke. Primer dokumen-
tacijske fotografije z vsemi lističi in meri-

lom.  

Nekaj kristalov od blizu.  
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Nove table in pot v Dovžanovi soteski  

 

Matija Križnar  

Fotografije. Matija Križnar   

 

Čez poletje se je v okolici Dovžanove soteske veliko dogaja-
lo. V mesecu juliju so bile v celotnem območju nameščene 
nove informativne table in smerokazi. Postavljene so bile 
tudi nekatere nove, kot je tista na mostu proti dolini in na 
najdišču fosilov (bolj znano kot »številka 13«). Ob tem pa je 
potekala tudi ureditev nove razgledne poti po desni strani 
doline Tržiške Bistrice (v sredini julija je bila trasa narejena 
do prelaza). Ob tej novi poti so bili postavljeni tudi smeroka-
zi in opozorila, da gre za zahtevno pot. Ob obisku smo opa-
zili tudi stare table, ki bi jih bilo potrebno shraniti in ohraniti, 
saj gre za del zgodovine Dovžanove soteske. Z novimi pri-
dobitvami je Dovžanova soteska dobila novo podobo in 
upam s tem tudi nove obiskovalce (mogoče ne le ob lepem 
vremenu (!!), kot to piše na enem izmed smerokazov).  

Fotografiranje in ogled novih tabel je bil izveden dne 17.7.2013. Zato je lahko ob izidu te publi-
kacije prišlo do dodatnih sprememb in novosti.  
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Utrinki iz obiska sejma v Sainte-Marie—aux—Mines (Francija)  

Fotografije: Vili in Dana Rakovc, junij 2013  
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Najdišča –označevanje s koordinatami  

 

Matija Križnar  

  

Iskanje in natančno zapisovanje najdišč mineralov, fosilov ali drugih geoloških objektov predstavlja velik problem. Kljub 
sodobnim navigacijskim sistemom mnogi raziskovalci in zbiralci ne beležijo natančnih koordinat lokacij. To pogosto 
pripelje do nejevolje in mukotrpnega iskanja, mnoge lokacije pa se zaraščajo ali zasujejo, kar še dodatno otežuje 
terensko delo. Seveda tudi sodobne GPS naprave ne odpravijo iskanja, vsekakor pa pripomorejo k hitrejšim rezulta-
tom.  

Točne lokacije najdišč lahko danes povsem enostavno rešujemo tudi s priročnimi spletnimi orodji, ki so na spletu pros-
to dostopna. Tako lahko topografske karte ali zračne (letalske) posnetke ozemlja Slovenije najdete na spletnih straneh: 
Geopedie (http://www.geopedia.si) ali Naravovarstvenega atlasa (http://www.naravovarstveni-atlas.si/ISN2KJ). Na teh 
dve spletnih straneh je mogoče najti tudi koordinate, ki vam pomagajo označiti dokaj natančni položaj novo odkritega 
najdišča. Spletna atlasa omogočata povečave ozemlja, celo na nekaj metrov natančno. Koordinate dobimo če lokacijo 
najdišča poiščemo na zemljevidu (v čim manjšem merilu) in se z miško postavimo na najdišče. Koordinate se izpišejo v 
spodnjih delih zemljevida (glej sliki). 

Vsekakor je določanje čim bolj natančnih koordinat posameznih najdišč izjemnega pomena tudi za nadaljnje raziskave. 

Vsekakor pa je potrebno koordinate (kot tudi natančne opise najdišč) redno zapisovati oziroma dokumentirati in primer-

no hraniti (v inventarnih knjigah zbirk, zapisniki).  

Primer iskanja in doku-
mentiranja koordinat 
na najdišču v Dovža-

novi soteski. Letalska 
posnetka sta povzeta 

iz Geopedije (zgoraj) in 
Naravovarstvenega 

atlasa (spodaj).  

Koordinate so običaj-
no napisane na spod-

njem robu.  

 

 

 
Opozorilo: Omenjeno najdiš-

če v Dovžanovi soteski je 
zaščiteno in je prepovedano 
izkopavanje in iznos fosilov.  
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Študentski raziskovalni tabor v Zavrču  

 

Viljem Podgoršek  

 

V dneh od 22. do 28. junija 2013 je bil organiziran raziskovalni tabor za študente geografije Filozofske fakultete iz Mari-
bora. Sodelovali so v 7 skupinah. Geološka skupina je raziskovala geološko zgradbo ozemlja občine Zavrč, ter eviden-
tirala nekdanje lokacije pridobivanja kamnin. Geološka skupina je delala pod mentorstvom Vilija Podgorška in je štela 4 
študente. Posebno pozornost je namenila tako imenovanim Ulmovim kamnolomom vzhodno od gradu Borl. Čeprav se 
nahajajo tik ob cesti ki pelje na mejni prehod v Zavrč, pa so v celoti zaraščeni, ter jih je težko najti. V litotamnijskem 
apnencu in konglomeratu se najdejo ostanki mehkužcev, kar predstavlja skupaj še z nekaj manjšimi nahajališči okrog 
Hrastovca, redke lokacije fosilov v Halozah. Podobno kamnino je mogoče najti v steni na kateri stoji grad Borl, ter se je 
njen severni del lansko leto zrušil in za več tednov zaprl omenjeno cesto, ki pelje na mejni prehod Zavrč. Na bližnjem 

poznanem nahajališču septarij pri Dolanah 
je bilo najdenih nekaj kosov s kristali kalci-
ta in kremena. Naravne razmere občasno 
poskrbijo, da se iz strme stene odkrušijo 
kosi septarij, ter tako poskrbijo za vedno 
nove najdbe ob vznožju. Proti jugu ozem-
lja občine Zavrč prevladuje lapor, ki se 
pojavi na površju predvsem ob strmih ces-
tnih vsekih ali ob večjih delih v vinogradih. 
Po zaključni prireditvi so bili primerki pre-
dani OŠ Zavrč, kar predstavlja zametek 
kamninske zbirke na omenjeni šoli, ki nam 
je v času tabora ponudila prenočišče, pre-
hrano ter računalniško in ostalo opremo. 

  

Geološka skupina si ogleduje vzorec kam-
nine v Hrastovcu pri Zavrču. Foto: Srečko 
Štajnbaher  

 

 

 

 

 

 

 

 

Udeleženci tabora v Zavr-
ču. Foto Milan Vogrin 
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Raziskovalni tabor Rogla 2013  

 

Viljem Podgoršek  

 

Tabor je potekal od 6. do 12. julija 2013 na Rogli pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije, podobno kot tabor v 
Zavrču. Geološka skupina je nadaljevala z raziskovanjem kamnin, mineralov in fosilov na ozemlju občine Zreče, ki smo 
jih spoznavali na lanskoletnem taboru. Poudarek je bil na terenskem delu in nabiranju izkušenj v prepariranju in prepo-
znavanju primerkov. Zraven uvajanja mladih v spoznavanje mineralnega sveta in v skrivnostni svet fosilov je bil namen 
tabora tudi oblikovati geološko zbirko s primerki z območja občine Zreče. Njeno odprtje bo predvidoma letos proti kon-
cu avgusta na Rogli v hotelu Planja. Istočasno je predvidena izdaja priložnostne zloženke, za kar bo poskrbela občina 
Zreče.  

Raziskovanja so potekala na Rogli, kjer so v zadnjih letih krog nastajajočega športnega centra Petre Majdič  potekala 
večja gradbena dela, ki so omogočila vpogled v kamninsko in mineraloško sestavo tega dela Pohorja. Ponovno smo 
obiskali kamnolom  fosilov  z obdobja zgornje krede v Stranicah. Na terenu smo bili na več lokacijah v Boharini in Sko-
marju, ter v opuščenih kamnolomih v Spodnjih Stranicah. 

Ugotovili smo, da je geološka zgradba ozemlja občine Zreče zelo raznolika predvsem v smeri od juga proti severu, 
oziroma njenemu najvišjemu delu na osrednjem Pohorju. Ravno tam kjer se nahajajo najbolj poznana turistična obmo-
čja, pa je kamninska sestava najbolj prekrita. 

Primerki bodo razstavljeni v dveh vitrinah v že omenjenem hotelu, kjer  si jih bodo lahko ogledali številni obiskovalci 
turističnega območja Rogle. Mentor geološke skupine je bil Viljem Podgoršek.  

 

 

Delo na terenu v kamnolomu Stranice. 

Foto: Milan Vogrin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregled kamnin na odlagališču gradnje 
športnega centra Petre Majdič na Rogli. 

Foto: Srečko Štajnbaher 
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Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije, Tržič, Trg svobode 31  

 

Z A P I S N I K* 
redne seje upravnega in nadzornega odbora društva, ki je bila v nedeljo, 12. 5. 2013 ob 10.00 v restavraciji Raj v Trži-
ču. 

Navzoči: Pavle Razložnik, Vili Podgoršek, Zmago Žorž, Matija Križnar, Marija Frantar, Pavle Florjančič in Zvonka Pret-
nar 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika  

2. Določitev velikosti področja za tematsko razstavo in Konkrecijo  

3. Dogovor o spletni strani, Novičkah, Konkreciji in elektronski pošti  

Druga številka Konkrecije (2013) vsebuje nekaj napak pri vezavi (članek o Bačarju se pojavlja dvakrat, obrnjen je 
tudi list netematskega dela. Opozoriti je treba tiskarja in gradivo posredovati pravočasno, da bo urednik lahko pre-
gledal prvi odtis. Naslednje Konkrecije in tematske razstave naj bi obsegale: 

2014 – zahodni del Karavank in Kamniško-Savinjske Alpe  

2015 – Kobansko, Slovenske Gorice, Goričko, Pomurje  

2016 – Primorska (od Vipavske doline do Primorja)  
Avtorji posameznih člankov in razprav so lahko tudi tuji avtorji. Rok za oddajo je 31. 3. 2014. Popraviti je treba prvi 
odtis. Navodila je pripravil Matija Križnar, ki bo tudi uredil to številko. Članki morajo bili oddani v celoti skupaj s foto-
grafijami. 

 

4. Obravnava problematike o razprtijah v društvu  

5. Potrditev nosilcev ekskurzije na Pohorje  

Ekskurzija na zahodno Pohorje bo v soboto, 21. 9. 2013, v vsakem vremenu in z osebnimi avtomobili. Več o 
ekskurziji posredujemo naknadno. 
Program ekskurzije pripravita Vili Podgoršek in Zmago Žorž do 1. 9. 2013.  

 

6. Zakonodaja o zbiranju in arhiviranju mineralov in 
fosilov 

7. Sodelovanje s Turističnim društvom – program 
razstave in ekskurzij v šole 

8. Sodelovanje pri urejanju Dovžanove soteske 

9. Volitve 2014, pobude in predlogi 

10. Razno  

 

*opomba – predstavljen je le del zapisnika. Več lahko posreduje-
mo preko elektronske pošte ali dobite v arhivu društva.  

Za društveno knjižnico smo kot darilo prejeli 

novo knjigo o rudarjenju in mineralih v okolici 

pobratenega francoskega mesta Saint-Marie 

aux-Mines. Knjiga je zelo lepo opremljena in vre-

dna ogleda. Izposodite si jo lahko v društveni 

knjižnici. Knjigo je podaril tržiški župan mag. 

Borut Sajovic za kar se mu zahvaljujemo.     
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Publikacija dosegljiva na spletni strani: http://drustvopmfs.hobby-site.org ; Elektronski naslov društva: drustvopmfs@gmail.com.  

Izdaja: Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije. Tehnični urednik: Matija Križnar Uredniški odbor: Zvonka Pretnar in Davorin Preisinger.  
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja prispevkov in izbora slikovnega gradiva po lastni presoji. Vsi prispevki niso lektorirani (jezikovno pregledani). Za vsebino in točnost podatkov pri dogodkih odgovarja avtor.  

Društvene Novičke so brezplačne. Tiskanje in razmnoževanje je dovoljeno le za lastno uporabo. Uporaba celote ali posameznih delov (slik, logotipa,…) ni dovoljeno brez pisnega dovoljenja izdajatelja oziroma avtorja.  

Vse pravice pridržane, © 2013, DPMFS. Oblikovanje in zasnova: © Matija Križnar  

Jesenska strokovna ekskurzija na Trnovski gozd  
 

Matija Križnar, fotografije: Rok Gašparič, Davo Preisinger in Matija Križnar  

 

Društvo je tudi letos organiziralo že tradicionalno jesensko ekskurzijo. Predvideni načrti za 

obisk Pohorja so se izjalovili in je bilo potrebno v zelo kratkem času najti nadomestilo. K 

odločitvi je pripomogel naš zelo aktivni član Robert Lorencon, ki je dober poznavalec mnogih 

najdišč fosilov na Primorskem. Tako smo v nekaj dneh zorganizirali ekskurzijo, kjer smo v 

ospredje postavili nekatera najdišča fosilov in geomorfološke značilnosti Trnovskega gozda. 

V soboto, 21.9.2013 smo začeli z zborom pri gradu Kromberk, kjer je bila predstavljena pre-

dvidena pot ekskurzije. Pot nas je vodila skozi 

vasi Ravnica in Trnovo proti najdišču krednih 

nerinej. Ob novi gozdni poti smo si v okolici 

Jančerijskega vrha ogledati to zanimivo in zelo 

bogato najdišče spodnjekrednih polžev. Nadal-

jevali smo pot proti zgornjejurskih koralnim gre-

benom v okolici Prevala. Ob mnogih cestah je 

mogoče opazovati naravno izlužene primer-

ke koral in drugih grebenskih organizmov. 

Našli smo tudi različne polže, bodice mor-

skih ježkov, morske gobe in celo ostanek 

belemnita. Za ohladitev je naš vodnik Robert 

(tudi jamar) izbral enega izmed najbolj zani-

mivih geomorfoloških in speleoloških objek-

tov na Trnovskem gozdu, to je Velika ledena 

jama v Paradani. Zanimiva jama skozi celo 

leto obdrži led oziroma sneg, ki smo ga vide-

li tudi mi. Nekoč so jamo uporabljali za skla-

diščenje in rezanje ledu, ki so ga vozili do 

Trsta v vozovih, kar priča tudi dobro utrjena 

pot.  

Davo si ogleduje izlužene jurske korale.  

Na najdišču ramenonožcev.  

In seveda, še ena gasilska udeležencev.  

Ne to ni za zbirko, ta gre na 

vrt, resnično.  

Nekatere nerineje so bile 

resnično izjemne.  

Naš vodnik in organi-

zator Robert , v svo-

jem elementu.  
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Pot po Trnov-

skem gozdu 

smo nadaljevali 

proti vasi Otlica, 

kje smo si odšli 

ogledati klasično 

najdišče jurskih 

grebenskih orga-

nizmov. Kljub 

iskanju smo naš-

li le nekaj korali-

tov in nekatere 

druge organiz-

me. So pa neka-

teri udeleženci 

potešili svojo slo 

po zeliščih in 

tudi nekaj slik zanimive bogomolke 

smo naredili. Več sreče so imeli ude-

leženci na naslednji lokaciji pri Sinjem 

vrhu blizu vasi Kolk, kjer so nabirali 

zanimive ramenonožce. Za konec 

ekskurzije smo obiskali še zbirko fosi-

lov v Ajdovščini, ki jo je postavil naš, 

na žalost že pokojni član Stanislav 

Bačar. Njegova zbirka je vse zelo 

prevzela in po odzivih je bil to idealni 

zaključek. Seveda na Primorskem ni 

šlo brez vina, ki ga je v degustacijo 

pripravil naš vodnik Robert. Skratka, 

letošnja ekskurzija je bila v zadovolj-

stvo vseh udeležencev in smo že z 

mislimi v naslednji.  

*Na najdišču Otlica smo si najdišče le ogledali in 

fotografirali, saj je le to zaščiteno.  

Fotografiranje na najdišču pri Otlici*.  

Rezultat fotografiranja—velik koralit 

jurske korale  

Škraplje pod Sinjim vrhom.  

Ogled zbirke fosilov v Ajdovščini.  

Zanimivi fosili so pritegnili vse udeležence.  
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Zapustil nas je prof. dr. Rajko Pavlovec (1932-2013)  

Matija Križnar   

Konec letošnjega poletja nas je presunila vest, da je preminil naš častni član prof. dr. Rajko Pav-

lovec. Za seboj je pustil izjemen pečat tako na profesionalni kot človeški plati, saj je bil vedno 

pripravljen pomagati in sodelovati s svojim znanjem in vnemo. 

Rajko Pavlovec se je rodil 15. januarja 1932 v Ljubljani, kjer je preživel tudi osnovnošolske in sre-

dnješolske dneve. Svojo ljubezen do gora in narave je ob prebiranju knjig Ferdinanda Seidla pre-

nesel tudi na zbiranje kamnin. Tako je za študij geologije potreboval le malo prepričevanja in 

diplomo končal leta 1954. Prvo zaposlitev je našel na SAZU, kjer je delal do leta 1971, nato pa je 

prešel k Mladinski knjigi kot urednik. Po nekaj letih je založbo zapustil in postal profesor za geo-

logijo in paleontologijo na Ljubljanski univerzi. Seveda so njegova »strast« postale terciarne 

foraminifere od numulitin do asilin. Poleg službenega dela je deloval tudi v mnogih slovenskih 

društvih, kot so Slovensko geološko društvo in zadnje čase društvo Ex libris. V Društvu prijatel-

jev mineralov in fosilov Slovenije je deloval že skoraj od vsega začetka. Za društvo je mnogokrat 

pisal tudi zanimive prispevke v Društvene novice, ki se jih je nabralo preko trideset. Bil pa je tudi 

častni član društva.  

Rajka in njegovo neverjetno voljo ter nepozabni humor bomo pogrešali. Hkrati pa ženi in njego-

vim najbližjim izrekamo sožalje.  
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Pangea – razširitev muzeja  

 

Viljem Podgoršek, fotografije: Matija Križnar  

 

Pred šestimi leti je bilo odprtje prvotnega muzeja Pangea, ki 
je obsegal eksponate v 10 vitrinah. Od tega sta bili dve vitrini 
namenjeni fosilom, ostalih osem pa mineralom, med katerimi 
sta bila posebej predstavljena kalcit in kremen v različnih 
pojavnih oblikah. Zelo hitro se je pokazala potreba po razsta-
višču v večjem obsegu, predvsem pa tudi v bistveno večjem 
prostoru, saj se je morala vsaka nekoliko večja skupina pri 
ogledu razdeliti. Za širjenje muzeja je bilo sicer na razpolago 
dovolj prostora, s tem, da je bilo potrebno najprej porušiti 
nekdanje gospodarsko poslopje, ter zgraditi nov objekt. 
Obsežna gradbena dela so potekala ob obilni pomoči sorod-
nikov, domačinov in prijateljev več let. Kljub omenjeni pomoči 
so predstavljala kar velik finančen zalogaj, predvsem nakup 
materiala in urejanje dokumentacije.  

Pred tremi leti je bil nov objekt pod streho, vendar brez ustre-
zne opreme za izvedbo razstave. Nakup 40 prosto stoječih 
vitrin, 4 stenskih vitrin, nekaj tisoč podstavkov in ostalega materiala potrebnega za postavitev razstave je poteka ob 
izdatni pomoči evropskih sredstev, ki so sicer namenjena za vlaganje v razvoj podeželja. Brez navedene pomoči bi 
opremljanje muzeja potekalo vsaj še nekaj let.  

Ker je črpanje evropski sredstev vedno tudi časovno omejeno, je opremljanje novega razstavišča intenzivno potekalo v 
letošnjih poletnih mesecih. V vitrinah so tako našli svoja mesta številni eksponati, ki so bili že leta shranjeni v depoj-
skem delu muzeja, ter so le nekateri med njimi bili občasno razstavljeni na kakšni priložnostni tematski razstavi ali pa 
izposojeni v raziskovalne namene. Spremenjen je bil tudi vsebinski koncept postavitve razstave v novem razstavišču.  

Navajam le najbolj obsežne: V šestih vitrinah so razstavljeni primerki kamnin po skupinah kot so magmatske, sedimen-
tne in metamorfne. Med metamorfnimi je posebna vitrina namenjena eklogitom in njemu podobnim kamninam. Za pri-
merjavo je razstavljenih tudi nekaj primerkov iz tujih nahajališč, sicer pa primerki izhajajo iz številnih nahajališča na 
Pohorju. Slednja vitrina je bila dokončno opremljena šele po odprtju Pangee. Kar v osmih vitrinah so razstavljeni mine-
rali s Pohorja, kar verjetno predstavlja trenutno največjo sistematiko 
pohorskih mineralov v Sloveniji. Mnogi so prvič razstavljeni, prav tako so 
tudi številna nahajališča prvič javno predstavljena. V več vitrinah je raz-
stavljen kremen v kristalni in amorfnih oblikah. Samo opali so razstavljeni 
iz več kot 20 držav, med njimi tudi primerki iz nahajališč na Pohorju. V 
dveh vitrinah je razstavljen kalcit, kot najbolj razširjen mineral v Sloveniji. 
V sedmih vitrinah so razstavljeni minerali po razredih od samorodnih pa 
do organskih spojin. Posebej so v posameznih vitrinah razstavljeni bruše-
ni minerali iz Slovenije, ob njih pa primerki surovcev.  

V paleontološkem delu so predstavljeni načini fosilizacije, nato sta dve 
vitrini recentnih primerkov, ki služijo kot primerjava s fosili. Sledi sklop 
vitrin v katerih so razstavljeni fosili skozi geološka obdobja.  

Odprtje muzeja Pangea je bilo v soboto 12. oktobra 2013, ter se ga je 
udeležilo čez dvesto obiskovalcev. Za kulturni program so poskrbeli ple-
salci folklorne skupine Vinko Korže iz Cirkovc, ki so zaplesali nekaj starih 
Štajerskih plesov, ter pevke Vesele Polanke, ki so zapele ob igranju na 
starinske instrumente nekaj ljudskih pesmi. Odprtje muzeja sta simbolni 
izvedla učenca iz OŠ Cirkovce, saj je muzej namenjen predvsem mladim, 
prav tako pa živi v tesni povezavi z domačim okoljem. Popoldan so se 
obiskovalci družili ob pečenem kostanju in moštu ter sladicah, ki so ga 
priskrbele marljive gospodinje. Pomen muzeja v Slovenskem prostoru je 
predstavil dr. Miha Jeršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Nekaj 
pozdravnih besed pa je ob odprtju spregovoril še župan občine Kidričevo 
g. Anton Leskovar.  
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Geološka razstava v Zrečah  

 

Viljem Podgoršek, fotografije: Katjuša Črešnar  

 

Ideja o postavitvi razstave kamnin, mineralov in fosilov je nastala na precej nenavaden način. Na Rogli v organizaciji 
ZTKO (Zveze za tehnično kulturo Slovenije) že več let v poletnem času potekajo raziskovalni tabori. Raziskovalno delo 
poteka v okviru različnih naravoslovnih skupin, med katerimi je zelo aktivna tudi geološka skupina. Pred nekaj leti si je 
postavila za cilj raziskovanje geološke zgradbe ozemlja občine Zreče. Primerki so se iskali na številnih opuščenih kam-
nolomih, ter še nekaterih aktivnih, prav tako so bili odvzeti tudi na golicah, cestnih vsekih in drugih mestih, kjer je kam-
ninska podlaga razkrita. Udeleženci geološke skupine so spoznavali delo na terenu, predvsem način izbora in odvze-
ma vzorcev, kasneje v taboru pa se srečali z načini prepariranja in prepoznavanja odvzetih vzorcev. Vsako leto se je 
ob zaključnem poročilu pripravila tudi priložnostna razstava, katera je vedno požela veliko zanimanje. Do naslednjega 
leta so se zbrani primerki deponirali pri mentorju geološke skupine. Na osnovi tako zbranih eksponatov se je porodila 
ideja, da se pripravi njihova stalna razstava. Občina Zreče je idejo podprla, ter poskrbela za izbor prostora in denarno 
podprla izdelavo vitrin, panojev in zloženke. Hotel Planja v katerem že gostuje arheološka razstava, občasno pa še 
katera druga, ter ima skozi celo leto 
veliko tujih in domačih obiskovalcev, 
je predstavljal idealen prostor za 
tematsko razstavo o geološki zgrad-
bi ozemlja občine Zreče, ter s tem 
seveda tudi območja Rogle. Razsta-
va je bila slovesno odprta 12. oktob-
ra 2013, s tem pa razstavljeni 
eksponati tudi uradno predani občini 
Zreče, ki je stalno tudi denarno pod-
pirala izvedbo raziskovalnih taborov. 
Mentor geološke skupine, ki je tudi 
pripravil gradivo za zloženko in 
samo razstavo je Viljem Podgoršek.  

Že naslednje leto po odprtju prvega dela muzeja Pangea, je bil izveden dan 
odprtih vrat muzeja Pangea. Ta del bo sedaj spremenjen v družaben prostor z 
geološko knjižnico, ter prostor namenjen manjšim prireditvam. Na že omenjeni 
tradicionalni prireditvi ob dnevu odprtih vrat muzeja se srečujejo zbiralci in drugi 
ljubitelji kamnin, mineralov in fosilov, prav tako pa tudi mnogi izkoristijo dan za 
ogled muzeja o katerem so dobili informacije med letom. Vedno je poskrbljeno 

tudi za pečen kostanj in 
mošt, ter še za kakšne 
dobrote, tako, da priredi-
tev predstavlja tudi dru-
žabno srečanje. Omen-
jena prireditev se bo 
odvijala še naprej, saj je 
postala že kar tradicio-
nalna, ki jo kot takšno 
sprejemajo tudi domači-
ni. Vsekakor predstavlja 
zanimiv primer sožitja 
med ljubitelji tovrstnega 
naravnega bogastva in 
prebivalstva v okolju.  

Utrinek iz živahnih pogovorov med 
obiskovalci takoj po samem odprtju 

razstave. Razstava obsega dve vitrini 
z minerali, dva panoja, prav tako pa je 

bila izdana zloženka, ki jo vidimo na 
desni strani na mizi. 
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Fotografiranje na terenu  
 
Matija Križnar, fotografije: Matija Križnar  

 
Uvod  
 
Slikovno dokumentiranje različnih geoloških, paleontoloških in mineraloških najdišč je bilo v preteklosti, še nekaj 
deset let nazaj, zelo racionalno. Varčevanje s filmom, nepoznavanje opreme in druge težave so v današnjem času 
digitalnih fotoaparatov pozabljene. Vsakdo izmed nas premore vsaj osnovni tip fotoaparata, po domače »trotel 
ziher« fotoaparata, kjer le pritiskaš na sprožilec. Zagotovo pa se za osnovno dokumentacijo zadovoljive fotografije 
naredijo tudi z aparatom na mobilnih telefonih. Bolje opremljeni raziskovalci in zbiralci so opremljeni z bolj zmoglji-
vimi fotoaparati. Vsekakor je priporočljivo uporabljati vodoodporen in vzdržljiv fotoaparat, ki prenese kakšen uda-
rec, prah ter nekaj dežnih kapelj.  
Sam pri svojem delu uporabljam dva fotoaparata podjetja Nikon. Eden je namenjen fotografiranju od blizu in foto-
grafiranje pod širokim kotom. Drugi (manjši) pa se uporablja kot rezerva in za splošno fotografiranje. Zagotovo pa 
je priporočljivo na daljših turah ali večdnevnih terenih uporabljati dva fotoaparata ali vsaj paziti na zadovoljivo zalo-
go baterij (baterijskih vložkov).  
Mogoče se sliši nekoliko neumno, ampak je še tako slaba slika najdišča, fosila, rova ali kamnoloma čez nekaj let 
vredna veliko. S primerjavo starih fotografij lahko dokumentiramo kaj se dogaja z najdiščem ali rovom. S staro sliko 
nekega fosila pa lahko dokazujemo pristnost naših izjav ali so dobro orientacijsko izhodišče za nadaljnje raziskave 
in proučevanje.  
Vsako naše terensko delo naj bo dokumenti-
rano tudi s fotoaparatom, lahko le zgolj z dve-
ma ali tremi fotografijama. Zagotovo pa jih 
bomo naredili mnogo več, saj današnje pom-
nilniške kartice omogočajo več tisoč fotografij 
(v normalni resoluciji, okoli 300 dpi). Mnogo-
krat se na terenu pojavi problem realnega 
dokumentiranja objektov, tako da dobimo 
realno sliko in razmerja slikanega predmeta. 
Zato tudi v spodnjih vrsticah podajamo nekaj 
primerov, kako najlažje in pravilno dokumen-
tiramo predvsem paleontološke in geološke 
objekte.  

Slikanje najdišč  
 
Slikanje širšega območja najdišča je običajno 
nezahtevno, toda je pri izdelavi fotografij pot-
rebno paziti na nekaj pomembnih točk. Prva 
je zagotovo tako imenovana »orientacijska 
točka« na sliki. Ta točka lahko predstavlja vrh gore, hiše v naselju, most ali le 
cesto oziroma drevesa ob cesti. Pomembna je tako pri ponovnem iskanju najdiš-
ča kot tudi pomoč še veliko let kasneje, ko je najdišče že močno zaraščeno ali 
pa uničeno oziroma porušeno. Običajno izberemo tiste »orientacijske točke« za 
katere predvidevamo, da se ne bodo spreminjale ali odstranile.  
Ob slikanju območja najdišče je potrebno tudi predstaviti pravilno merilo profila 
ali vseka v najdišču. To lahko opravimo s primernimi merilnimi palicami ali 
»trasirkami« (podobne uporabljajo arheologi in geodeti). Takšne palice lahko 
naredimo tudi sami iz lesa in pobarvanimi belimi in rdečimi pasovi, običajno širo-
kimi 50 cm. Takšne palice so sicer dobro vidne, a se pogosto lahko tudi 
»izgubijo« na fotografiji, če je ta nastala iz večje oddaljenosti. Pogosto pa lahko 
enostavno slikamo ob profilu drugega človeka (povprečno visok človek). Če na 
terenu nimamo s seboj niti primernih palic niti drugega raziskovalca lahko poiš-
čemo na najdišču drug predmet za primerjavo (grobo primerjavo). Zagotovo sem 
spadajo običajno kakšno orodje ali celo stroji (predvsem v kamnolomih, pesko-
kopih ali cestah). V skrajni sili pa lahko tudi na odlomljeni palici vrišemo merilo 
(najbolje 1 meter) in ga slikamo na najdišču.  
 

Običajno se za slikanje ožjega 

dela najdišča ali profila uporablja 

kar geološko kladivo.  

Za bolj natančno primerjavo plasti se 

lahko uporabljajo tudi različna merila 

(glej puščico)  
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Pri slikanju nekoliko bližje najdišču oziroma slikanje profila je še nekoliko 
bolj enostavno, saj je potrebno uporabiti merila, ki niso tako velika. Pogo-
sto se uporablja kar geološko kladivo oziroma drugo podobno orodje. 
Toda pri tem pogosto lahko nastane problem saj so danes geološka kla-
diva med seboj razlikujejo (po dimenzijah), torej je potrebno natančno 
beležiti dimenzijo kladiva. Za druga merila lahko uporabimo tudi druge 
predmete, kot so pohodniške palice (nekatere zložljive palice imajo celo 
narisano merilo). Uporabimo lahko tudi doma izdelana merila iz lesa, 
običajno 20 cm dolgo paličico, pobarvano na vsakih 5 cm (torej 4 deli).  
V preteklosti so se za označevanje posameznih profilov in plasti uporab-
ljale različne barve, kar vsekakor ni primerno z vidika naravovarstvenih 
smernic (rdeče oznake sredi narave niso v ponos). Danes naj bi uporab-
ljali vodotopne barve ali vsaj minimalno vidne oznake, še bolje pa da se 
za označevanje uporabljajo druge rešitve (tablice na klinih, ki se jih lahko 
odstrani).  
Fotografiranje najdišč je zelo pomembno z stališča dokumentacije, čep-
rav se nam zdi včasih nepomembno. Priporočljivo je izvesti fotografiranje 
pred posegom (izkopavanjem, odprtjem profila) in po njem, tako bo naša 
dokumentacija še bolj popolna. 

Pri slikanju najdišča je potrebno 

poiskati orientacijske točke, po 

katerih se lahko določi pozicija . 

Na sliki je s puščico označen most 

in streha hiše.  

Za primerjavo se lahko uporabi tudi človeško 

telo (povprečna višina 1,8 m) ali drugi objekt 

oziroma predmet.  

Brez predavatelja pod 

steno kamnoloma, bi 

težko predvideli velikost 

izdanka.  

Za bolj oddaljeno slikanje najdišča je 

potrebno poiskati tudi orientacijske točke 

(hiše, kozolec, kolovoz,…)  

Slikanje celotnega profila je običajno zelo težko. 

Še vedno pa je potrebno uporabiti tudi orientacij-

ske točke in predmet za primerjavo (delovni stroj 

v krogu). Slika je sestavljena iz dveh slik.  
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Slikanje od blizu  
 
Fotografiranje mineralov in fosilov ter drugih predmetov na 
najdišču (in situ) je vsekakor dobrodošlo. Tako lahko še kas-
neje, ko primerek že izluščimo, natančno določimo 
»mikrolokacijo« primerka. Ob bližnjem slikanju ne smemo 
pozabiti na merila, ki prav tako služijo za kasnejšo dokumenta-
cijo. Pri tem lahko uporabljamo doma narejena merila, ki jih 
izdelamo kar z primernim risarskim orodjem (paziti je potrebno 
pri tiskanju, da je skala pravilna). Doma narejeno merilo, lahko 
natisnemo na papir (lahko tudi debelejši) in ga nalepimo na 
karton ali tanjšo leseno deščico. Paziti moramo, da merilo ni 
izdelano iz svetlečega papirja ali prevlečeno s folijo, saj se pri 
fotografiranju pogosto od njega odbija svetloba in je skala nep-
repoznavna (sem izkusil na lastni koži). Takšnih domačih meril 
lahko naredimo več, saj se nekatera uničijo, ki pa jih lahko 
nadomestimo (iz lista A4 naredimo okoli deset meril).  
Uporabimo lahko tudi običajno šolsko ravnilo (najbolje z mili-
metrsko skalo) ali merilni trak. V skrajnih primerih, ko nimamo 
s seboj nobenega od navedenih meril lahko uporabimo kar 
svoj prst ali roko, oziroma pokrovček fotoaparata, lupo 
(povečevalno steklo), geološki kompas ali celo kovanec. Toda 
so slednja merila manj natančna kot merila s skalami.  
 

 

Pokrovček za fotoaparat je prime-

ren, a so tipi zelo različni in ni 

primeren za bolj natančno analizo.  

Pogosto so se za merilo uporabljali 

tudi kovanci. .  

Merila so veliko boljša za bolj natančno analizo.  

Če nimamo pri roki 

primernega merila, 

lahko uporabimo kate-

rega izmed prstov.  

Za hitro fotografiranje od blizu in primerjavo pride prav 

tudi prst, ki pomaga tudi pri lociranju primerka na kam-

nini.  

Večje kladivo je primerno merilo, a se dimenzije zelo razlikujejo in 

je kasneje analiza lahko težavna.  
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Iz izkušenj  
 
Terensko fotografiranje vsekakor pripomore k 
boljšemu poznavanju in razumevanju pred-
metov in objektov, ki jih proučujemo. Mnogi 
raziskovalci in zbiralci se branijo uporabljanja 
meril, češ da kazijo podobo. Toda je fotografi-
ja ali dve vsekakor potrebna, preostalih deset 
fotografij (takšne za poljudne članke in revije) 
pa lahko naredimo tudi brez meril in z nekoli-
ko več umetniške svobode.  
Pomemben je tudi čas fotografiranja, predv-
sem s stališča svetlobe (močna sončna svet-
loba in sence). Mnogokrat naše fotografije 
pokvarijo sence, ki jih sredi najdišča naredi 
močno sonce in s tem »kvari« sliko. Pri manj-
ših objektih lahko to svetlobno nepravilnost 
odpravimo z zastorom, ki ga naredimo z nahrbtnikom, obleko ali kakšnim drugim predmetom (zvezek, dežnik,…). 
Svetloba je predvsem pomembna pri 
nekaterih najdiščih, kot so na primer sle-
dovi stopinj dinozavrov (v Istri). Takšna 
najdišča je najbolj primerno slikati, ko je 
sonce nizko  (zjutraj ali proti večeru), saj 
sence padajo pod primernim kotom in še 
bolj poudarijo vdolbine.  
 
Zgoraj napisano besedilo naj bi bilo v 
pomoč vsem raziskovalcem, študentom, 
zbiralcem, ki se srečujejo z geološko dedi-
ščino (minerali, fosili, kamnine, rudniški 
objekti,…). Zagotovo pa so pri bolj obsež-
nih izkopih ali strokovnih izkopavanjih pot-
rebni še drugi postopki in metode, ki so 
podobni arheološkim pristopom (za to 
obstajajo različni viri in literatura).  

Enostavna in doma narejena merila so lahko zalo koristna in naj bi bila poleg 

vsakega fotoaparata. Paziti je potrebno le na pravilno tiskanje (pravilna skala). 
Izdelava merila: Matija Križnar.  

Doma narejena merilna 

paličica (20 cm) ob odtisu 

dinozavrove noge. Na sliki 

se lepo vidi padanje sence, 

ki je nastala ob  popoldan-

skem soncu, kar še poudari 

fosilno sled.  

Slika nastala okoli poldneva, kaže zelo malo sen-

ce, kar pomeni manj očitno fosilno stopinjo dinoza-

vra.  

Močno sonce in posledično sence lahko uničita fotografijo. V tem primeru 

včasih pomaga bliskavica.   
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Doživljajski park Vulkanija  
 

Miha Jeršek,  

fotografije: Matija Križnar  

 

V okolici Gradu na Goričkem je 
pred 3 milijoni let bruhal zadnji vul-
kan na območju današnje Sloveni-
je. Ponovno smo ga prebudili v 
doživljajskem parku Vulkanija, kjer 
ga boste ne samo spoznali ampak 
dobesedno doživeli njegov izbruh. Ob tem boste spoznali še veliko zanimivosti o vulkanih in geoloških značilnostih 
našega planeta in še posebej Goričkega. Pot do izbruha zadnjega vulkana na območju Slovenije pa ni preveč enos-
tavna. Na začetku boste spoznali krtka Olija, ki vas bo vodil skozi večji del parka in čarovnico Ezo, ki mu je stalno 
za petami, saj si želi priti do dragocenih kristalov olivina, ki so z izbruhom vulkana pri Gradu na Goričkem, prišli na 
površje.  

Na sodobni interaktivni mizi boste spoznali glavne geološke značilnosti Zemlje, predvsem iz sveta vulkanov in kaj 
nam življenje z vulkani prinaša – tako v dobrem kot v slabem. Za tiste, ki boste želeli izvedeti več o razburljivem 
svetu vulkanov in silah, ki vladajo na našem planetu, smo pripravili atraktivne interaktivne vsebine. Za mlajše obis-
kovalce pa smo poskrbeli, da spoznajo svet vulkanov skozi preproste računalniške igrice. Nato vas bo pot vodila 
skozi lavino cev, v kateri se dogaja marsikaj vznemirljivega, vse do dvigala, ki vas bo popeljalo v globino Zemljine 
skorje, kjer ima Oli poseben časovni stroj. V stalnem begu pred čarovnico Ezo se boste ob pomoči izvirne 3D stere-
oskopske tehnike, popeljali skozi zgodovino vesolja, vse od Velikega poka, do izoblikovanja Osončja in Zemlje. 
Posebej boste spoznali kaj se je v daljni in bližnji preteklosti dogajalo na ozemlju, ki je danes na Goričkem, kako je 
bruhal vulkan v okolici Gradu, kakšni trobčarji so lomastili tam naokoli, kaj je prinesla ledena doba in kakšna je raz-
novrstnost Goričkega danes.  

Za vse, ki vas narava in geologija zanimata še podrobneje, pa smo pripravili posebno razstavo o geoloških značil-
nostih Goričkega*, kjer predstavljamo mineral olivin ter nekatere druge minerale in fosile Goričkega, značilne kam-
nine, mineralno vodo in za kaj vse so naravni materiali z Goričkega uporabni, kot na primer kremenovi peski ali pa 
glina iz katere izdelujejo posebne črne izdelke. Oli vam bo v svoji kuhinji, ob pomoči znanega kuharja, predstavil 
kako se na Zemlji »kuhajo« različne vrste kamnin. Za ljubitelje narave pa bo še posebno zanimiv filmček o naravi 
Goričkega. Obisk doživljajskega parka Vulkanija, ki je izdatno podprt z interaktivnimi in izobraževalnimi vsebinami 
ponuja obilico presežkov v slovenskem prostoru s stališča interpretacije in uporabe sodobnih tehnologij. Obisk Vul-
kanije je primeren tako za individualne obiskovalce, družine, kot za večje skupine. Program je še posebej prirejen 
tako osnovnošolskim kot srednješolskim skupinam. Vodeni ogledi bodo na sporedu vsako polno uro, za večje sku-
pine je potrebna vnaprejšnja najava. 

Oli Vas že nestrpno pričakuje. Zato Vas vabimo na nepozabno doživetje vulkanov v doživljajski park Vulkanija v 
Gradu na Goričkem!  

* K muzejskem delu Vulkanije so gradivo za razstavo posodili tudi nekateri člani DPMFS in sicer Ludvik Penhofer, Vili Podgoršek, 
Davorin Preisinger in Marjetka Kardelj.  
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Mineralientage 2013—zlato, edinstveni fosili in meteorit  

 

Matija Križnar, fotografije: Rok Gašparič, Katarina Fuchs, Matija Križnar  
  

Letošnja razstava in sejem v Bavarskem glavnem mestu München je bila v znamenju 50. 

letnice. Na razstaviščnem delu so bili na ogled nekatere izjemne in enkratne najdbe fosi-

lov od dinozavrov, dvoživk, sesalcev do enostavnih organizmov. Od dinozavrov smo si 

lahko ogledali originalni primerek spodnje čeljusti tiranozavra, po kateri je bila opisana 

vrsta. Na ogled je bila tudi izjemna čeljust megalozavra iz Anglije in nekateri drugi angle-

ški ostanki dinozavrov (vsi 

originalni primerki). Med lete-

čimi plazilci so bili primerki 

prvega opisanega pterozavra 

(rod Pterodactylus). Skromni, 

a izjemni primerek peresa 

praptiča (Archeopteryx) so 

pripeljali na ogled iz bavarske-

ga paleontološkega muzeja, 

od koder so postavili tudi origi-

nalni skelet gomfoterija 

(fosilnega trobčarja).  

Glava prvo opisanega pterozavra (rod Pterodactylus)  

Znana in prva čeljust megalozavra iz Anglije.  

Primerek peresa arheopte-

riksa iz paleontološkega 

muzeja v Münchnu.  

Originalni skelet gomfoterija, ki so ga našli na Bavarskem.  

Med tematskimi razstavami je bilo na ogled 

tudi zanimivo mineraloško in paleontološko 

bogastvo sosednje Avstrijske Koroške. Ogle-

dali smo si lahko primerke karbonskih rastlin 

in mnogih zanimivih in izjemnih mineralov.  

Pogled na 

zobovje prve-

ga primerka 

tiranozavra, 

opisanega 

leta 1905.  

Dobro ohranjene karbosnke rastline iz 

Koroške (Avstrija).   

Zanimivi vijolični 

kristali fluorita iz 

Avstrijske Koroš-

ke.  
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Zlato—resnično enkratni primerki  

Glavna tema letošnje mineraloške razstave je bilo zlato. 

Na ogled so bili nekateri izdelki, kjer se uporablja zlato 

in seveda mnogo različnih naravnih oblik v katerih se 

pojavlja zlato. Med najbolj zanimivimi so bili različni sku-

pki kristalov zlata, zlate kepe in zlati prah, ki ga pridobi-

vajo s izpiranjem. Najbolj dragoceni primerki so bili skrb-

no varovani in zaprti v pravih trezorjih, ki so jih predelali 

v razstavne vitrine.  

Ediacara favna iz Rusije  

Eno izmed zanimivih »novih« 

odkritji je tudi več kot 530 mili-

jonov let stara favna iz Rusije. 

Na sejemskem delu prireditve 

smo lahko občudovali nekaj 

izjemnih primerkov teh redkih 

fosilov.  

Meteoriti iz Čeljabinska (Rusija, južni Ural)  

Letošnjega februarja je v okolico mesta Čeljabinsk 

v južnem delu Rusije priletel velik meteorit, ki je za 

seboj pustil kar nekaj ostankov. Nekaj teh primer-

kov smo lahko opazovali in občudovali na sejmu v 

Münchnu. Mnogi koščki meteorita so bil veliki le kot 

noht, redki so dosegli težo preko 10 gramov. Seve-

da so bile cene teh primerkov v štirimestnih števil-

kah in za mnoge zbiralce in ljubitelje nedosegljivi.  

Primerek zlata iz 

rudnika Eagels 

nest iz Kalifornije 

(ZDA).  

Izjemni kristali 

zlata iz pokrajine 

Devon v Angliji.  

Neverjetni sku-

pek kristalov 

zlata iz Kalifornije 

(ZDA).  

Najbolj zanimivi 

so primerki rodu 

Dickinsonia.  

Eden izmen največjih 

primerkov meteorita iz 

Čeljabinska.  
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Nova Scopolia in znamka z mamutom  

 

Matija Križnar  

 

V jesenskih dneh letošnjega leta je v Prirodoslovnem 

muzeju Slovenije izšla nova številka muzejske publikacije 

Scopolia. Tematsko obravnava geološke značilnosti okolice 

Bleda in zajema tudi širše območje Gorenjske. V publikaciji 

so predstavljeni mnogi zanimivi geološki, paleontološki in 

mineraloški pojavi. Obsega tudi poglavja o meteoritu Jese-

nice in zgodovino paleontoloških raziskav v okolici Triglava 

in Triglavskih jezer. Publikacija je bila zastavljena tudi kot 

vodnik po razstavi, ki je že več let postavljena na ogled na 

Blejskem gradu.  

 

Ob 75. letnici odkritja ostankov mamuta pri Nevljah je tudi 

Prirodoslovni muzej Slovenije obeležil to obletnico z izdajo 

osebne znamke, priložnostnega žiga in nekaterih drugih 

filatelističnih izdaj. Motiv znamke je rekonstrukcija mamuta, 

ki jo je izdelal Matjaž Učakar. Na priložnostnem žigu je stili-

zirano prikazan zob neveljskega mamuta. Izdani pa sta bili 

tudi dve ovojnici z motivom najdišča pri Nevljah in razstav-

ljenega okostja mamuta. Poleg ovojnic so bile na voljo tudi 

maksimum karte (razglednice) z motivom rekonstrukcije 

mamuta in okostja mamuta.  

Naročila tudi preko spletne trgovine:  

http://www.pms-lj.si/si/trgovina 
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V okviru promocije prihajajočega Minfos-a 2014 so organizatorji in 

partnerji izdelali promocijski letak.  
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Se vidimo v Prirodoslovnem muzeju Slovenije!  

November 2013, številka 11.  
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Še vedno so na zalogi mnoge številke Društvenih novic in Konkrecij.  

Naročila sprejemamo na drustvopmfs@gmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Več informacij o vsebini dobite na spletni strani društva.  

Sedaj lahko kupite knjigo, vstopnico, znamko ali majico kar iz 

naslonjača: Spletna trgovina Prirodoslovnega muzeja Slovenije  

http://www.pms-lj.si/si/trgovina 
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