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Fosili in minerali na ogled v Oseku 
na Primorskem  
 

V galeriji "UČILNA" v Oseku (Vipavska dolina) 

je bila v petek, 29. novembra 2013 ob 19. 

uri, otvoritev razstave mineralov in fosilov 

zasebne zbirke Roberta Lorencona. Pred-

stavljeni so bili nekateri izjemni primerki iz jur-

skih in krednih plasti Trnovskega gozda in 

Krasa. Kot zbiralec fosilnih rastlin je Robert 

predstavil tudi mnoge ostanke iz oligocenskih 

plasti Zasavja. Manjkali pa niso niti minerali, 

kot so piriti iz Španije in znameniti minerali iz 

rudnika Trepča. Razstava je bila opremljena 

tudi z mnogimi slikami in paleogeografskimi 

kartami. Na ogled je bila razstava postavljena 

do 13. decembra 2013.  

 

Nekaj utrinkov iz razstave in otvoritve.  
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Kalcit in mednarodno leto 
kristalografije 2014  

 
Miha Jeršek , Foto: Miha Jeršek  

 

Kalcit je kalcijev karbonat CaCO3, 
ki kristali v trigonalnem sistemu in 
je polimorfen z aragonitom in vate-
ritom. To pomeni, da imajo ti mine-
rali enako kemijsko sestavo, a raz-
lično kristalno zgradbo.  

Kalcit je zelo pomemben mineral, 
ki ima zaradi svoje simetrije, s kris-
talnimi ploskvami precej bogate 
kristale. Najdemo ga v najrazličnej-
ših okoljih in je glavni mineral v 
sedimentnih kamninah kot je apne-
nec, v metamornih kamninah kot je 
marmor in v magmatskih kamninah 
kot so karbonatiti. Uporabljajo ga prenekateri živi organizmi pri gradnji svojih domovanj: od koral, do školjk in pol-
žev. Prav zaradi tega te organizme z visokim ohranitvenim potencialom pogosto najdemo kot fosile. Pred nami 
nastaja kamnina iz kalcita ob marsikaterem izvoru s kalcijem bogate vode - lehnjak.  

Kalcit kot mineral in kristal ima zaradi kemijske sestave in kristalne zgradbe še nekatere zanimive fizikalne lastno-
sti. Ima popolno razkolnost in se ob udarcu razkolje v oblike pravilnih romboedrov. Skozi prozorne kristale kalcita 
oziroma njegove razkolke, lahko opazujemo dvolom. Predmeti za njem so tako videti podvojeni in to lastnost s 
pridom uporabljajo gemologi pri raziskavi draguljev, saj preprosto ločijo enolomne dragulje od dvolomnih. Kalcit 
ima v zgradbi lahko še druge ione zaradi katerih ob osvetlitvi z ultravijoličasto svetlobo, zažarijo v rdeči, rumeni ali 
kateri drugi barvi. Pojav je znan kot fluorescenca. Nekateri kalciti pa sevajo barvo še potem, ko prenehamo osvet-

ljevati z ultravijoličasto svetlobo – pravimo, 
da fosforescirajo. Kalcit je tako značilen, 
prepoznaven in dokaj pogost mineral, da ga 
je Friederich Mohs uvrstil na tretje mesto 
relativne trdotne lestvice. 

Kalcit je najpogostejši mineral v kamninah 
na površju Slovenije. Najdemo ga tudi v obli-
ki bolj ali manj popolnih kristalov, ki lahko 
dosežejo tudi metrske dimenzije. Naša naj-
večja lehnjakotvorna reka je Krka, to 
»lehko« kamnino pa pridobivajo v kamnolo-
mu pri Jezerskem. Tudi kapniki v slovenskih 
kraških jamah so večinoma iz kalcita. Kalcit 
v kristalih je v Sloveniji v različnih morfološ-
kih oblikah in je rastel v več generacijah. 
Tako kalcit na nek način zaznamuje značil-
nost, prepoznavnost, lahko tudi identiteto 
(Kras) Slovenije v mineraloško - kristalograf-
skem smislu. 

 

Kalcit bo eden izmed mineralov, ki ga 
bomo predstavili na razstavi ob med-
narodnem letu kristalografije v letu 
2014 na občasni razstavi v Prirodos-

lovnem muzeju Slovenije.  
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Valvasor, Bogenšperk,  narava in fosili!  

Matija Križnar ; Foto: Matija Križnar  

Mnogi imajo Valvasorja bolj za zgodovinarja, ki je v svojem delu Slava vojvodine 

Kranjske (Die Ehre dess Herzogthums Crain) ohranil mnoge zanimive podrobnosti 

iz takratne Kranjske. Manj pa je znano, da je v svoji obsežni knjigi pisal tudi o nara-

vi, živalih, rastlinah, ter mnogo tudi o mineralih in fosilih.  

Na gradu Bogenšperk, so v četrtek, 14. novembra 2013 odprli stalno razstavo z 

naslovom—Valvasorjev pogled v naravo. Na razstavi so predstavljena področja 

speleologije, botanike, zoologije, paleontologije, gozdarstva, čebelarstva in mnogih 

drugih. V kolikor vas bo pot zanesla v okolico Litije, se oglasite na gradu Bogenš-

perk.  

Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije ima svojo kratko 

predstavitev tudi na slovenski Wikipediji.  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%A1tvo_prijateljev_mineralov_in_fosilov_Slovenije  

Teden astronomije v Prirodoslovnem muzeju Slovenije  

Matija Križnar  
  

V začetku decembra 2013 je v prostorih Prirodoslovnega muzeja Slovenije potekal 

prvi teden astronomije. Predstavljenih je bilo mnogo zanimivih razstav in predavanj. 

Na ogled je bil tudi novo odkrit in raziskan meteorit Jezersko. Skozi celotni teden je 

bil na ogled tudi planetarij, kjer so ob določenih urah vrteli različne predstavitve na 

temo astronomije. Del razstav je bil prilagojen in opremljen tudi za ranljive skupine, 

kot so slepi in slabovidni, ki so z veseljem spremljali in brali zanimive podatke o planetih in vesolju.  

Meteorit Jezersko in njen 

najditelj na razstavi. 

Foto: Matija Križnar  

Napisi z Braillovo pisavo na razstavi o planetih našega 

osončja.  

Foto: Matija Križnar  
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Nova razstava—Živela evolucija!  

 

Konec novembra 2013 je bila v Prirodoslo-

vnem muzeju Slovenije odprta nova zača-

sna razstava na temo evolucije.  

Kako se je razvijal modri planet in življenje 

na njem prikazujeta nazorni računalniški 

animaciji. Ob modelu dinozavra v naravni 

velikosti in nekaterih originalnih fosilnih 

ostankih iščemo odgovore na vprašanja, ki 

so si jih zastavljali učenjaki, preden je 

Charles Darwin spoznanja povezal v zna-

menito evolucijsko teorijo. Njegovo življenje je zaznamovalo potovanje z ladjo Beagle, ki se ga na modelu ladjice 

simbolično lahko udeležijo tudi otroci. Evolucijska teorija navduši s svojo preprostostjo, da se nehote vprašamo, 

zakaj se ljudje tega niso domislili že prej. Njene raznolike obraze lahko spoznavamo na interaktivnih raziskovalnih 

postajah. V več kot treh in pol milijardah let je evolucija oblikova-

la neizmerno raznoli-

kost življenja na Zem-

lji. Tik pred zdajci se je 

iz opičjih prednikov 

razvil tudi človek. Zav-

zel je vsa življenjska 

okolja na Zemlji in v 

svoji oholosti korenito 

posega v okolje. Ob 

tem pozablja, da je le 

ena izmed množice 

vrst, podrejen narav-

nim zakonom, kot vse 

druge. Kdo ve, kakšna 

prihodnost ga čaka?  

Več o razstavi in spre-

mljajočih dogodkih 

lahko pogledate na: 

http://www.pms-lj.si  

Besedilo delno povzeto po 
spletni strani Prirodoslovnega 
muzeja Slovenije  

Foto: Matija Križnar  Foto: Matija Križnar  

Foto: Matija Križnar  



 

stran 5  

Januar  2014, številka 12.  

Nova knjiga o fosilih Tunjiškega gričevja   

V začetku leta je izšla nova knjiga o fosilnih konjičkih iz Tunjiškega gričevja in drugih 

fosilih s tega območja (napisana v angleškem jeziku). Knjiga združuje pregled in 

predstavitev vseh do sedaj napisanih prispevkov. Knjiga je zasnovana premišljeno in 

nas popelje skozi celotno geološko zgodovino Tunjiškega gričevja, hkrati pa predsta-

vlja tudi najpomembnejše najdbe. Knjiga je napisana v angleškem jeziku in je zato 

sedaj dostopna tudi širši svetovni javnosti.  

Več informacij pri založniku: http://www.siriscientificpress.co.uk/Pages/default.aspx  
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ŽIVETI S KRISTALI (LIVING WITH CRYSTALS)  
 
Miha Jeršek; fotografije: Matija Križnar , Igor Dolinar 

 
V Prirodoslovnem muzeju Slovenije so 13. februarja 2014 odprli raz-
stavo ob mednarodnem letu kristalografije z naslovom Živeti s kristali. Na 
odprtju je vsebino razstave predstavil dr. Mirjan Žorž, prisotne pa je nago-
voril dr. Uroš Grilc, minister za kulturo Republike Slovenije, ki je razstavo 
tudi odprl.  
 
Razstava Živeti s kristali je pregledna razstava o kristalih in mineralih, ki 
sega od samega začetka razvoja človeške civilizacije vse do današnjih 
dni. Naši predniki so spoznali uporabno vrednost kamna  - spomnimo se 
samo kamnitih orodij in razdelitve razvoja človeške civilizacije, ki temelji 
prav na kamnu –surovini: starejša, mlajša kamena doba, pa železna, bro-
nasta itd. Kaj kmalu so naši predniki spoznali, da je kamen tudi lep. O tem pričajo marsikatera arheološka 
najdišča na ozemlju Slovenije, preko katere je vodila tudi znamenita Jantarna pot. Območje današnje Slo-
venije je v svetu zaznamovano tudi z najdbami v svetovnem merilu novih mineralov; to sta mineral dravit, 
ki je poimenovan po reki Dravi, in mineral zoisit, ki je leta 1805poimenovan v čast baronu Sigmundu (Žigi) 
Zoisu.  
 
Svet mineralov in kristalov je izjemno raznolik, tako po barvah kot po obliki, ki jih skrivajo v sebi. Razloga 
sta preprosta. Za prav vsak mineral, danes jih poznamo že prek 4.000, sta značilna določena kemijska 
sestava in kristalna zgradba. Potem pa so tu še okolja v katerih nastajajo in prav kristali in njihova oblika 
so neposreden dokaz o razmerah, pri katerih so nastali. To pomeni, da lahko na osnovi kristalnih oblik spo-
znamo kakšne so bile v geološki zgodovini razmere na območju, kjer je danes sončna stran Alp.  
 
Tako nam razstava ponuja vpogled v raznolikost pojavnih oblik mineralov, od povsem lističastih, skeletnih, 
do masivnih ali popolnih kristalov. Minerali ne tvorijo samo kristalov, ampak lahko nadomeščajo strukture 
rastlin (okamneli les), zapolnjujejo izpraznjene hišice fosilov, sodelujejo pri procesu fosilizacije, oblikujejo 
plemenite minerale draguljarske kakovosti ali pa so preprosto del živega sveta – marsikateri organizmi gra-
dijo svoja domovanja prav iz mineralov in kristalov. 
 
Osrednji del razstave je namenjen spoznavanju kristalov. Pirit, poznamo ga po zgodbi Ni vse zlato, kar se 
sveti, je eden izmed najbolj občudovanih mineralov. Zaradi zlate barve in navidezne podobnosti z zlatom. 
Pa vendar. Njegovi kristali so šolski primeri popolno oblikovanih kristalov in obiskovalci se spoznajo z 
nekaterimi zakonitostmi, ki jih skriva svet kristalov. Vsak kristal določe-
nega minerala ima razvite samo določene kristalne like. In prav zato so 
kristali tako raznovrstni in med seboj drugačni.  
 
Poleg pirita je med ljubitelji kristalov in mineralov najbolj priljubljen kre-
men. Kremen je mineral, ki v geološkem smislu kristali med zadnjimi. 
Zato ga je marsikje veliko. Toda kristali so med seboj zelo  raznoliki in 
zato so na razstavi prikazani tipi kremenovih kristalov, njegove oblike, 
habitusi in značilne forme.  
Posebna pozornost na razstavi velja kristalom dvojčkom in zvitim kris-
talom oziroma vijačnikom. Vrhunske risbe dvojčkov in zvitih kristalov 
dr. Mirjana Žorža  so velik doprinos k razumevanju dvojčkov in vijačni-
kov, saj učbeniki vse premalo ali pa celo nič prostora ne namenjajo 
tem tematikam.  
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Preraščeni odprti dvojček kalcita, Irai, Rio Grande do Sul, Brazilija, 119 x 83 mm,  
zbirka Mirjan Žorž. 
Foto: Igor Dolinar 
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Po uvodnem delu se razstava nekoliko umiri. Pa ne 
za dolgo. Kaj kmalu spoznamo, da so kristali precej 
dobro skriti. Kaj vse je potrebno, da jih najdemo in v 
kakšnih okoljih vse rastejo. Razstava nas deloma 
usmeri na sistematsko razstavo mineralov iz Zoiso-
ve zbirke, deloma pa na raznolikost okolij, v katerih 
nastajajo. Tako spoznamo, da je kalcit, kalcijev kar-
bonat, ki je najbolj razširjen mineral na površju Slo-
venije, pravzaprav mineral, ki nastaja v zelo različ-
nih okoljih. Najdemo ga tako v sedimentnih , kot v 
metamorfnih in magmatskih kamninah, v obliki leh-
njaka nastaja pred našimi očmi, v svoja domovanja 
pa ga vgrajujejo tudi organizmi. Prav zanimivo je 
izvedeti, da so iz kalcita domovanja rudistnih školjk, 
ki so živela v obdobju dinozavrov, danes pa iz njega 
gradijo monokristale v obliki bodic nekatere vrste 
morskih ježkov. Na drugi strani pa izvemo, da korale 
in velika večina današnjih polžev in školjk v svetov-
nih oceanih gradi svoja domovanja iz aragonita. 
 
V razstavo je nadalje vključena interaktivna predsta-
vitev poliranih ploščic kamnin in mineralov iz Paln-
storfove zbirke, ki so v dveh bidermajerskih mizah, 
ki ju je dal naredili grof Franc Hochenwart.  
 
Iz sveta kamnin se ponovno vrnemo med minerale. Spoznamo nekatere zakonitos-
ti, kot so na primer polimorfizem, izomorfizem in psevdomorfoza. Vsi dobro pozna-
mo razliko med diamantom in grafitom: oba sta iz ogljika, a je njuna kristalna zgra-
dba tako različna, da imata povsem drugačne fizikalne lastnosti.  Na drugi strani 
pa imamo celo vrsto med seboj zelo podobnih mineralov, ki imajo bolj kot ne ena-
ko kristalno zgradbo, a so zaradi različne kemijske sestave različni minerali. Pred-
stavljeni so granati, med katerimi so tudi primerki iz 
Slovenije.  
 
Rast kristalov se včasih ustavi – tudi za več tisoč ali 
celo milijonov let. Ko ponovno začno svojo rast, so 
lahko razmere pri njihovi kristalizaciji tako drugačne, 
da razvijejo povsem drugačne oblike. Na primerih 
kalcit iz nahajališč iz območja Slovenije spoznamo 
kako se posamezne generacije kristalov spreminja-
jo. 
Lastnosti mineralov so zelo pomembne. Pa to ni 
samo trdota, ki je na razstavi ponazorjena z izborom 
10 mineralov iz Mohsove trdotne lestvice, temveč v 
prvi vrsti barva. Razlogi za obarvanost so številni  in 
prav kremen z barvnimi različki ametist, citrin, čada-
vec, mlekovec in drugi so nazoren primer za razlago 
vzrokov za obarvanost. Pomembne lastnosti mine-
ralov so še dvolom, ki jo obiskovalci opazujejo skozi 
velik kristal kalcita – islandskega dvolomca, optični 
pojavi, večbarvnost, sijaj itd. Prav posebno doživetje 
je opazovati minerala v ultravijoličasti svetlobi, ko dobesedno zažarijo v intenzivnih barvah.  Če se obiskovalci nauči-
jo o lastnostih mineralov in kristalov, lahko svoje znanje preverijo pri prof. Umeku. Interaktivna igrica o lastnostih 
mineralov nas na zabaven in izobraževalen način popelje v odkrivanje lastnosti mineralov in nam odkrije resnico o 
našem znanju o mineralih. 
 
Minerali so del našega vsakdana. Vsaj sto jih je v vsakem sodobno opremljenem stanovanju. Njihove lastnosti spret-
no izkoriščamo in zato so na razstavi predstavljeni  primerki mineralov in njihova praktična uporaba. Na primer kris-
tal diamanta in diamantna žaga ter diamantni sveder, zelena steklenica in kristala kremen in kromit, zobna pasta in 
mineral fluorit in podobno.  
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Zvit cavansitov kristal na okenitovi podlagi, kamnolom Wagholi, Pune, Indija. 
Dolžina kristala 16mm, zbirka Mirjan Žorž. 

Foto: Igor Dolinar 
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Uporaba mineralov in kristalov se zaključi zelo ple-
menito – z dragimi in okrasnimi kamni in njihovo 
uporabo v nakitu. Na razstavi je seveda izključno 
unikaten in ima vdelani naravne dragulje.  
Spremljajoče vsebine nam predstavljajo še izbor 
literature s področja kristalografije in izbrane primer-
ke mineralov iz nahajališč iz območja Slovenije. 
V okviru razstave je del vsebin prilagojen ranljivim 
skupinam, na voljo bodo vodstva, izdelani bodo 
posebni delovni listi za različno zahtevne obiskoval-
ce, odgovori na delovnih listih pa bodo odprli trezor 
z nagrado. Prav varovanju dragocenih eksponatov 
je namenjena še ena predstavitev, saj se premalo-
krat zavedamo kako pomembno je imeti varno shra-
njene predmete. 
 
Razstava Živeti s kristali je vpeta v mednarodno 
leto kristalografije, ki ga podpira Organizacija zdru-
ženih narodov oziroma Unicef. Njihov program, 
katerega del je prepoznaven tudi skozi razstavo 
Živeti s kristali, je na spletni povezavi http://
www.iycr2014.org/home . 
 
Razstava Živeti s kristali je zasnovana dvojezično (slovensko in angleško) tako, da bo zanimiva tudi za vse 
številčnejše tuje obiskovalce. Odprta bo do 11. januarja 2015.  
 
Avtorji razstave so Miha Jeršek, Mirjan Žorž, Breda Činč Juhant in Katarina Fuchs.  Na razstavi so predstavljeni 
minerali in kristali iz zbiri Prirodoslovnega muzeja Slovenije in Narodnega muzeja Slovenije ter zasebnih zbirk Vojko 
Pavčič, Mirjan Žorž, Vili Rakovc, Vili Podgoršek, Davorin Preisinger, Zmago Žorž in Gregor Kobler (vsi člani 
DPMFS).  Fotografije mineralov in kristalov je večinoma prispeval Igor Dolinar, nekaj pa Miha Jeršek, Ciril Mlinar in 
Tomi Trilar. Risbe kristalov, dvojčkov in vijačnikov je narisal Mirjan Žorž. Posamezne vsebine so prispevali še drugi 
in popoln kolofon razstave je na voljo na spletni strani Prirodoslovnega muzeja Slovenije http://www.pms-lj.si/si/
razstave/obcasne-razstave/634 , kjer bodo objavljeni tudi delovni listi ter program ob razstavi. V mesecu maju bo v 
Prirodoslovnem muzeju Slovenije predstavitev mednarodne znamke ob letu kristalografije pod okriljem Pošte Slove-
nije, ki je v sodelovanju s pošto Belgije pripravila vsebino znamke, ovojnice in žig prvega dne. V jesenskem delu pa 
bodo vsak mesec predavanja s področja kristalografije.  Sponzorja odprtja sta bila podjetje Nolimal – mehansko 

varovanje in Obrtno-
podjetniška zbornica, ki sta 
poskrbela, da je bilo odprtje 
tudi po uradnem delu še 
naprej prijetno. 

http://www.iycr2014.org/home
http://www.iycr2014.org/home
http://www.pms-lj.si/si/razstave/obcasne-razstave/634
http://www.pms-lj.si/si/razstave/obcasne-razstave/634
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GEOLOŠKA TEMATSKA POT – ODSEK REMŠNIK  

 

Zmago Žorž; fotografije in zbirka mineralov: Zmago Žorž   

 

Oktobra 2013 je bila uradna otvoritev Geološke temat-
ske poti – odsek Remšnik, ki je nadaljevanje že leta 
2005 odprte geološke poti Oberhaag – Remšnik ( Geo - 
Wanderweg Oberhaag – Remšnik). Projekt je bil delno 
sofinanciran iz sredstev LEADER v okviru programa raz-
voja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013.  

Celotna pot od bivšega mejnega prehoda Brezni vrh do 
opuščenega rudnika pod kmetijo Dijak na Remšniku je 
dolga 8280 m in označena z usmerjevalnimi tablami. Ob 
poti je postavljenih pet kamnitih blokov, ki predstavljajo 
kamnine, ki gradijo remšniški nariv (amfibolit, eklogit, 
svetlozeleni filitoidni skrilavec, pegmatit in permski apne-
nec).  

Metamorfne kamnine, ki sestavljajo pogorje med reko 
Dravo na jugu in najzahodnejši južni del Panonske niži-
ne na severu spadajo med paleozojske. Področje med 
Dravogradom in Mariborom imenujemo Kobansko. Na 
avstrijski strani ima zbirka mineralov v muzeju v prosto-
rih OŠ v Oberhaagu za enako področje na severni strani 
tega področja naslov: Med Retznei in Koralpe.  

V muzejski sobi, ki je v centru Remšnika so v petih vitri-
nah na ogled minerali opuščenega srebrnonosnega svin-
čevo, cinkovo, bakrovega rudnika. Obiskovalci si lahko 
ogledajo minerale tudi pod lupo in mikroskopom, ter na 
računalniku izvejo vse o zgodovini, geologiji in mineralih 
Remšnika. Občudovali boste lahko zelo redke minerale 
tudi v svetovnem merilu.  

V šesti vitrini so razstavljeni minerali iz zbirke Josefa Kolarja iz Oberhaaga, ki vabijo obiskovalce, da obiščejo del geo-
loške poti in muzej mineralov še na avstrijski strani. Na dvorišču podružnične šole Remšnik lahko z geološko igro na 
zabavni način doživite rudnik in svet mineralov. Zaradi zaščite mineralov in kolonije netopirjev je rudnik zaprt. Nabiran-
je mineralov v rudniku ni več dovoljeno. Obisk rudnika bo pod strokovnim vodstvom možen le od aprila do novembra.  

Za ogled in informacije je potrebna predhodna najava na Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi na 

tel. 02 6212549.  

Utrinek iz muzejske sobe.  

Pegmatit s kristali turmalina šorlit in mus-

kovitom, ter informacijskimi tablami stoji v 

centru Remšnika.   

Kristali aragonita po rosasitu.  
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PREDSTAVITEV PREDLOGOV ZA SPREMEMBO ZAKONA O OHRANJANJU NARAVE (ZON) 
NA PODROČJU MINERALOV IN FOSILOV V LJUBLJANI (JAVNA RAZPRAVA)  
 
Matija Križnar  

 
V organizaciji Sekcije za geološko dediščino SGD je bila v četrtek, 6.2.2014  ob 18.00 v Ljubljani na Oddelku za geolo-
gijo NTF, Privoz 11 predstavitev na temo: »Sprememba zakonodaje s področja varstva mineralov in fosilov«. Osnutek 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (11. 12. in 13. člen) ste si lahko pogledali na splet-
nem naslovu Ministrstva za kmetijstvo in okolje: http://www.mko.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/
article/12455/7081/164a7322c5c962bf2abbec563c3d7d32/ (določene spremembe podajamo tudi v spodnjem besedilu)  

 
Zakon o ohranjanju narave iz leta 1999 je predvidel več podzakonskih aktov, ki bi omogočali njegovo izvajanje iz nas-
lova varstva mineralov in fosilov , ki pa se do danes zaradi različnih vzrokov niso pripravili. Namesto tega, se je resor-
no ministrstvo odločilo, da se spremenijo nekateri členi ZON-a tako, da bo omogočeno  osnovno izvajanje varstva 
mineralov in fosilov in njihovih nahajališč. Predlagane spremembe zakona sta predstavili sodelavki iz Ministrstva za 
kmetijstvo in okolje mag. Jelka Kremesec Jevšenak in mag. Jana Vidic.  
 
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali vsi udeleženci, med katerimi so bili tudi nekateri člani DPMFS, študenti geo-
logije, profesorji in druga zainteresirana javnost. Iz pogovora je bilo razbrati, da bodo določene pristojnosti in sedanje-
ga ministrstva prenesli na drugo ministrstvo (gre za zbirke geološke zbirke). Več o spremembah pa podajamo spodaj.  

___________________________________________________________ 

Povzetek oziroma izbrano besedilo iz dokumenta (nanaša se na minerale in fosile):  

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave  

(št. zadeve: 007-39/2014), ime odgovorne osebe Jelka Kremesec Jevšenak, e-mail: gp.mko@gov.si 

Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona se na podlagi navedenega nanašajo zlasti na: 

poenostavitev postopka sklenitve skrbniške pogodbe za zagotavljanje varstva naravnih vrednot, saj naj bi bila vsebina 

skrbniške pogodbe izvedba posameznih varstvenih aktivnosti, manjših finančnih vrednosti. Javni razpis za izbiro 

skrbnika po veljavnem Zakonu se s spremembo  nadomesti z javno objavo o nameri sklenitve skrbništva ter pogo-

jih o  usposobljenosti  za opravljanje skrbništva. S tem se zmanjša obseg administrativnega dela pri vodenju posto-

pkov javnih razpisov, ukrep skrbništva postane operativno dostopnejši in učinkovitejši; 

varstvo mineralov in fosilov, ki  se s spremembo ureja tako, da se določila nanašajo predvsem na varstvo mineralov 

in fosilov na nahajališčih v naravi, medtem ko se varstvo mineralov in fosilov, ki so odvzeti z nahajališča odkaže na 

predpise s področja kulturne dediščine. Ob upoštevanju realnih kadrovskih in finančnih možnosti je varstveni pou-

darek v okviru ohranjanja narave  preusmerjen  na varovanje mineralov in fosilov na nahajališčih. S spremenjenim 

73. členom se določajo pravila  in omejitve odvzema minerala in fosila iz narave, posebej, če je mineral ali fosil del 

nahajališča, ki je določeno za naravno vrednoto  ali del nahajališča, ki je zavarovano. S spremenjenim 74. členom 

se določajo pravila ravnanj ob najdbah mineralov in fosilov pri izvajanju posega ali dejavnosti z namenom, da se 

morebitne izjemne  najdbe mineralov in fosilov ne poškodujejo ali uničijo. Predpisane so varstvene usmeritve, s 

katerimi se zagotavlja ravnanja, potrebna za ohranitev mineralov in fosilov na nahajališču ali njihov strokovni odv-

zem z nahajališča; 

II. BESEDILO ČLENOV  

 

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OHRANJANJU NARAVE 

 

11. člen 

V 72. členu se v prvem odstavku beseda »okameneli« nadomesti z besedo »okamneli«. 

V četrtem odstavku se črtajo besede »za namene in«. 

http://www.mko.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/7081/164a7322c5c962bf2abbec563c3d7d32/
http://www.mko.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/7081/164a7322c5c962bf2abbec563c3d7d32/
mailto:gp.mop@gov.si
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12. člen 

73. in 74. člen se spremenita tako, da se glasita: 

»73. člen 

(varstvo) 

(1) Minerale in fosile je dovoljeno odvzeti iz narave tako, da se pri odvzemu minerali in fosili ne poš-

kodujejo oziroma uničijo. 

(2) Minerale in fosile na nahajališčih, ki so določena za naravno vrednoto s predpisom iz šestega 

odstavka 37. člena tega zakona, je dovoljeno odvzeti iz narave, če gre za mineral ali fosil, ki se 

prosto nahaja v naravi kot izoliran kos kamnine ali sedimenta, in se iz narave lahko odvzame  

prostoročno, brez posegov kot so izkopavanje, lomljenje, odbijanje, vrtanje, drobljenje, miniranje 

ali drugačno fizično poseganje v kamnino in za njihov odvzem iz narave ne veljajo druge prepo-

vedi. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko ministrstvo izjemoma dovoli odvzem mineralov 

in fosilov iz narave na način iz prejšnjega odstavka, zaradi raziskovanih, izobraževalnih ali raz-

stavnih namenov. 

(4) Minerale in fosile na nahajališčih, ki so zavarovana na podlagi 49. in 53. člena tega zakona, je pre-

povedano odvzemati iz narave razen, če je z aktom o zavarovanju določeno drugače. 

(5) Minerali in fosili, odvzeti iz narave, ki so kot posamezna premičnina ali zbirka vpisani v register 

kulturne dediščine, se varujejo na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo kulturne dediščine.  

74. člen 

(najdbe mineralov in fosilov) 

(1) Fizična ali pravna oseba, ki izvaja poseg ali dejavnost,  med katero je prišlo do najdbe minera-

la ali fosila, mora začasno ustaviti dela in o najdbi takoj obvestiti organizacijo, pristojno za ohra-

njanje narave. 

(2) Organizacija, pristojna za ohranjanje narave, mora najkasneje v roku sedmih dni po prejemu 

obvestila izdati varstvene usmeritve za nadaljnja ravnanja. Če  varstvene usmeritve niso izdane v 

roku sedmih dni, se dela lahko nadaljujejo.  

(3) Varstvene usmeritve iz prejšnjega odstavka vsebujejo napotila za ureditev ali zaščito nahajališča, 

če je nahajališče možno ohraniti, če pa nahajališča ni mogoče ohraniti vsebujejo napotila za stro-

koven odvzem mineralov ali fosilov z nahajališča in oddajo v hrambo strokovno usposobljeni 

organizaciji ter morebitno obveznost zagotovitve strokovnega nadzora za čas ureditve, zaščite 

ali odvzema  in za čas nadaljevanja del. 

(4) Fizična ali pravna oseba, ki je odgovorna za izvedbo posega ali dejavnosti, mora zagotoviti izved-

bo varstvenih usmeritev iz prejšnjega odstavka in lahko nadaljuje delo, ko organizacija, pristojna 

za ohranjanje narave, ugotovi, da so varstvene usmeritve ustrezno izvedene.«. 

 

13. člen 

75. do 79. člen se črtajo.  

_______________________________________________________  

 

Zgornje besedilo je povzeto po osnutku predvidenega ZAKON O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O OHRANJANJU NARAVE. Gre zgolj za osnutke in predlo-
ge, katerih spremembe naj bi bile posredovane do 24.2.2014. Vse dodatne informaci-
je lahko dobite na pristojnem ministrstvu (MKO) oziroma agenciji (pri odgovorni ose-

bi).  
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PREDLOGI ZA NOVE PALEONTOLOŠKE PRILOŽNOSTNE POŠTNE ZNAMKE  

  

Matija Križnar  

 

Na osnovi razpisa, ki ga je konec novembra 2013 objavila Pošta Slovenije smo v sodelovanju 
Prirodoslovnega muzeja Slovenije in Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije prip-
ravili predloge za nove priložnostne poštne znamke, ki naj bi izhajale v letu 2016. Predlagani so 
bili trije sklopi motivov in v vsakem sklopu je bilo okoli pet različnih predlogov, ki se nanašajo zgolj 
na slovenske fosile (paleontološka tema) in z njimi povezane vsebine (znani paleontologi, pokraji-
ne,…). Natančno vsebino predloga oziroma celotni predlog bomo objavili šele po končanem izbo-
ru, predvideno v začetku leta 2015. Tako imamo ponovno priložnost, da bodo tudi preostali filateli-
sti še bolje spoznali naše fosile.  

Februar  2014, številka 13.  

PREGLED ORGANIZIRANJA IN VSEBINE OKROGLIH MIZ DPMFS  
 
Zbral in uredil: Davo Preisinger  

 

 3.2. 2001 - O evidentiranju zbirk fosilov in mineralov. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana ( poročilo D. novi-
ce, št. 25 )  

 2.3.2002 - Pravilen pristop do nahajališč kamnin in okamnin. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana.  

 1.3. 2003 - Knjiga o novih zanimivih najdbah mineralov in okamnin na Slovenskem. Geološki zavod Slove-
nije, Ljubljana.  

 20.3.2004 - Mineralno bogastvo Slovenije , revija Scopolia. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 
27.3.2004 - Zanimive najdbe zadnjih let. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana.  

 26.3. 2005 - Oblike kristalov Žorž M. Geološki zavod Slovenije, Ljubljana ( poročilo D.novice št. 32 )  

 18.3. 2006 - O stvareh ki so tačas zanimive za naše člane. Gimnazija Kranj ( poročilo D.novice št. 34 ).  

 17.3.2007 - O prepariranju fosilov. Gimnazija Kranj (poročilo D. novice št. 36 )  

 5.4. 2008 - Kremen, nekaj nahajališč v Sloveniji. Gimnazija Kranj ( poročilo D.novice št. 38 )  

 21.3.2009 - Fosilni vretenčarji Slovenije. Gimnazija Kranj ( poročilo D. novice št. 39 in št. 40 )  

 13.3. 2010 - O bakru in bakrovih mineralih. Zavod za turizem Kranj ( poročilo D. novice št. 42 )  

 19.3. 2011 - Miocenski fosili v Sloveniji. Zavod za turizem Kranj (poročilo D. novice, št. 44)  

 17.3. 2012 - Železo in železovi minerali. Zavod za turizem Kranj.  

 16.3. 2013 - Rudniki – naša tehniška dediščina. Občina Tržič, Tržič (poročilo in povzetki D. Novičke, št. 8)  

2007.  2012.  

Foto: M. Križnar  Foto: M. Križnar  
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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 in nekomercialno uporabo. Uporaba celote ali posameznih delov (slik, logotipa,…) ni dovoljeno brez pisnega dovoljenja izdajatelja 

oziroma avtorja. Vse pravice pridržane, © 2014 DPMFS. Oblikovanje in zasnova publikacije: © Matija Križnar  

Okrogla miza 2014  

 

SPOZNAVAJMO GEOLOŠKO BOGASTVO 

POHORJA Z OKOLICO  

 

Matija Križnar; Fotografije: Rok Gašparič, Matija Križnar  
 

Letos je Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije organiziralo 
že 15. po vrsti. In ker društvo združuje člane iz vse Slovenije smo 
letošnjo okroglo mizo organizirali na Štajerskem, natančneje v doma-
či vasi, kjer domuje zasebni muzej Pangea, ki ga vodi naš aktivni 
član Viljem Podgoršek. Skupaj z Vilijem smo pripravili zelo zanimivo 
in pestro okroglo mizo z naslovom Spoznajmo geološko bogastvo 
Pohorja z okolico.  
K sodelovanju smo povabili tudi Zavod RS za varstvo narave iz 
območne enote Maribor, Društvo študentov geologije in Prirodoslovni 
muzej Slovenije. Tako je bilo na okrogli mizi mogoče slišati pet pre-
davanj in si ogledati nekaj plakatov. Za tiste, ki jih zanima vsebina 
predavanj in plakatov pa si več lahko preberete v nadaljevanju teh 
Društvenih Novičk.  
Udeležencev na okrogli mizi je bilo približno trideset in vsi so z zani-
manjem prisluhnili predavanjem in na koncu tudi postavljali vprašanja 
predavateljem. Pogostitev in gostoljubnost v Dragonji vasi, kjer je 
potekala okrogla miza je bila izjemna. Že na začetku smo se pogostili 
s kavo in čajem. Okroglo mizo pa smo končali, seveda tisti, ki so 
želeli, še z kosilom.  
Zagotovo lahko rečemo, da je bila letošnja okrogla miza zelo uspeš-
na. Vsekakor pa si tudi v prihodnosti želimo več obiskovalcev in tudi 
sodelujočih. Na koncu se bi želel zahvaliti vsem sodelujočim in pose-
bno Viliju Podgoršku, ki je poskrbel, da je vse teklo nemoteno.  

Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije 

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Maribor  

Društvo študentov geologije 

Prirodoslovni muzej Slovenije 
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Nekaj utrinkov iz okrogle mize  
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Dogodki, ki ste jih lahko poslušali ali si jih ogledali na letoš-
nji okrogli mizi v Dragonji vasi pri Pragerskem.  

 
Predavanja:  
 

 VIZIJA POHORJE 2030 (Jurij Gulič & Tanja 
Lešnik Stuhec) 

 GEOLOŠKI ZAKLADI POHORJA – INTER-
PRETACIJA, POPULARIZACIJA IN VARS-
TVO (Mojca Bedjanič & Miha Jeršek) 

 MINERALNO BOGASTVO POHORJA V 
MUZEJIH IN ZBIRKAH (Viljem Podgoršek) 

 RUDARJENJE, FUŽINE IN KOVAŠTVO V 
LOVRENCU NA POHORJU (Zmago Žorž) 

 FOSILNI RAKI POHORJA (Rok Gašparič) 
 
Plakati:  
 

 PROUČEVANJE ZGODOVINE RUDARJENJA 
PO STARIH ZEMLJEVIDIH POHORJA Z 
OKOLICO (Matija Križnar) 

 FOSILNI RAKI POHORJA (Rok Gašparič) 
 GRANATI S POHORJA (Tamara Ivanjko) 
 KAKO PREPOZNATI KAMNINE IZ DOMAČE-

GA KRAJA IN OKOLICE (Timotej Gril & Tilen 
Požgan, OŠ Gustava Šiliha Laporje)  
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VIZIJA POHORJE 2030 

 

Jurij Gulič 
(1) 

& Tanja Lešnik Štuhec
(2)  

 
(1) Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Maribor 

(2) ProVITAL d.o.o., Slovenija  

 

 

Vizija Pohorje 2030 je sestavni del osnutka načrta upravljanja z območjem Pohorja 
(NATREG), ki je nastala s proaktivnim mreženjem lokalnih deležnikov. Vizija je doku-
ment nabora projektov, ki se vsebinsko navezujejo na razvoj sonaravnega turizma na 
Pohorju in hkrati pomenijo tako želeno integracijo med naravovarstvom in turizmom. 
Izvajanje programov temelji na partnerstvu (gospodarstvo, lokalne skupnosti z lokal-
nim prebivalstvom, nevladne organizacije in podporno okolje) in je usmerjeno v razvoj 
sonaravne turistične ponudbe in produktov ter marketinških aktivnosti. Z integrativnim 
in kohezivnim pristopom k deležnikom je nakazana mož-na smer za iskanje usklajene-
ga in uravnoteženega prihodnjega razvoja, ki bi znal ustrezno upoštevati tudi vrednost 
narave. 
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PROUČEVANJE ZGODOVINE 
RUDARJENJA PO STARIH ZEM-
LJEVIDIH POHORJA Z OKOLICO  
 

Matija Križnar   
 
Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana 

 
 
Pohorje je že v kovinskih obdobjih (bakrena in 
železna doba) verjetno bilo pomembno najdišče 
rud (rudnih mineralov). O tem pričajo tudi mnoge 
arheološke najdbe orodij na Pohorju in če omenje-
nemu orodju dodamo še uporabo ognja dobimo 
primerno okolje za rudarstvo. Svoje sledi so tam 
pustili tudi Rimljani, v kamnolomih in gotovo tudi v 
katerem izmed rudnih območji. Pisnih podatkov za 
pretekla obdobja skoraj ni, obstajajo pa mnogi 
zapisi iz kasnejših stoletij, od pisem do različnih 
kronik, ki med vrsticami skrivajo omembe rudnikov 
ali z njimi povezanimi dejavnosti.  
 
Med zgodovinske vire, ki hranijo zapise o rudarje-

nju so tudi zemljevidi ali karte. Mnogi izmed zem-

ljevidov zavoljo svoje velikosti približno pričajo o 

položajih rudišč ali rudnikov. Seveda pa obstajajo 

tudi zelo natančni zemljevidi, ki s svojo vsebino 

natančno prikazujejo rudarsko dejavnost, bodisi z 

znaki ali z opisi. Zelo natančne in pričujoče so 

Jožefinske vojaške karte (nastale v letih med 1763 

in 1787), ki v svojih opisih hranijo nekatere zapise 

rudarske dejavnosti. Tako lahko na območju dana-

šnjega Železnega pri Pirešici najdemo zapis 

»Rudnik« ali pri Šoštanju zapis »Rude.«, ki se 

nanaša na opuščeni rudnik svinca.  

Zemljevid: Charte von Steyermark /Carte 
de la Styrie/, (1802)  

 

Zemljevid: Karte des Kronlandes Steier-
mark (1855)  

 

V okolici Slovenj Gradca sta sredi 19. stoletja »delovala« 
dva rudnika (železo in svinec).  

Zemljevid: Karte des Kronlandes Steiermark (1855)  

 
Zemljevid: Kranjska, Štajerska, Koroška, Istra, Beneči-

ja (1860/1870  

Rudnik severno od Slo-
venjskih Konjic skozi 

različna časovna obdob-
ja, prikazan na zemljevi-

dih.  

Zemljevid: Der Südlicher Theil von Untersteyermark 
oder der Cillier Kreis (1793)  
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Iz konca 18. stoletja izhaja tudi zemljevid spod-
njega dela Štajerske, ki prikazuje dva rudnika 
južno od Činžata nad dolino Drave. Še nekoliko 
več rudnikov ima vrisanih zemljevid iz leta 1793. 
Zemljevid je omejen na južni del Pohorja in 
območje med Mozirjem Slovensko Bistrico. Na 
njem so označeni nekateri rudniki železa 
(označeno ♂) in svinčevi rudnik, zahodno od 
Šoštanja, zahodno od Slovenj Gradca in severno 
od Slovenskih Konjic. Nekaj desetletji kasneje 
(leta 1802) je nastal zemljevid Štajerske, ki prika-
zuje na območju Pohorja tri rudnike (verjetno 
železa, oznaka ♂) in rudnik svinca pri Slovenskih 
Konjicah (nemško Gonowitz). Zemljevid širše 
okolice Pohorja, ki je nastajal med letoma 1860 in 
1870 prikazuje podobne lokacije rudnikov kot 
ostali pred njim, čeprav je minilo več kot šestde-
set let.  
 
Veliko kasneje so se na zemljevidih pojavili neka-
teri premogovniki oziroma so označeni pojavi 
premoga (v širšem smislu). Tako nekateri stari 
zemljevidi iz leta 1877 prikazujejo premogokope 
(rudnike premoga) zahodno od Slovenske Bistri-
ce, kot je Stari trg in drugi. Iste rudnike zasledimo 
še na kartah iz leta 1926. Znani so bili tudi rudniki 
premoga pri Stranicah, kot jih prikazuje zemljevid 
iz leta 1894. Na zemljevidih iz leta 1943 pa so 
prikazani še nekateri premogovniki pri Dobrni, 
vzhodno od Velenja.  

Jožefinski vojaški zemljevid z napisom 
»rude« pri rudišču blizu Šoštanja.  

Zemljevid: Rajšp, V., Grabnar, M. (1999). Slovenija na 
vojaškem zemljevidu 1763–1787, zvezek 5. 

 

Rudnik cinka pri Šoštanju, označen kot 
»Zink Bgw«.  

Zemljevid. Specialkarte der Alpen-U. Donau- reicsgaue, list 
Prassberg (1943). 

 

Rudnik svinca (?) v bližini Šošta-
nja.  

Zemljevid: Der Südlicher Theil von 
Untersteyermark oder der Cillier Kreis (1793)  

 

Trije rudniki železa iz konca 
18. stoletja na južnem pobo-

čju Pohorja.  
Zemljevid: Der Südlicher Theil von 

Untersteyermark oder der Cillier Kreis 
(1793)  

 

Pohorski rudniki v začetku 19. stoletja.  
Zemljevid: Charte von Steyermark /Carte de la Styrie/, (1802)  

 

Zemljevid z označenima rudnikoma železa na severnem delu Pohor-
ja pri Fali.  

Zemljevid: Der mittler theil von Untersteyermark oder der Marburger Kreis (1792) 

 

Manjša premogokopa nad Dobrno.  
Zemljevid. Specialkarte der Alpen-U. Donau- reicsgaue, list Prass-

berg (1943). 
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V pregledu starih zemljevidov smo želeli zajeti čim več zapisov o rudarstvu, ki so na voljo v Digitalni knjižnici Slovenije 
in jih podrobno predstaviti. Zagotovo obstaja še mnogo drugih zemljevidov in kart in bodo nadaljevanje našega zelo 
kratkega prispevka, s katerim smo želeli prikazati kako pomembni so različni dokumenti (kot so zemljevidi in karte) pri 
raziskovanju zgodovine rudarjenja (zgodovina montanistike), proučevanju geologije in tudi iskanju zanimivih mineralov 
v starih rudiščih.  
 
Viri zemljevidov:  

 Digitalna knjižnica Slovenije (spletni naslov: http://www.dlib.si ), Narodna in univerzitetna knjižnica Slovenije.  

 http://de.academic.ru/pictures/dewiki/65/Aufnahmeblatt_5354-3.jpg (prenos 12.9.2013) 

 Rajšp, V. & Grabnar, M. 1999: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787. Zvezek 5. Znanstvenoraziskovalni center Slo-

venske akademije znanosti in umetnosti in Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana.  

 
Označeni rudniki (železa) v okolici Slovenj Gradca in 

na Pohorju.  
Zemljevid: Kranjska, Štajerska, Koroška, Istra, Benečija (1860/1870).  

Trije premogovniki (Stari trg in drugi), ki so delovali v okolici 
Slovenj Gradca koncem 19. Stoletja.  

Zemljevid: Gradkartenblatt Zone 19 Colonne XII Section SW (später 5354/3), list Unterdra-
uburg, unteres Mießtal (1878)  
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GEOLOŠKI ZAKLADI POHORJA – INTERPRETACIJA, POPULARIZACIJA IN 

VARSTVO  

 

Mojca Bedjanič 
(1) 

& Miha Jeršek 
(2)

 
 
(1) Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Maribor 

(2) Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana 

 

Geološka zgradba in s tem tudi geološka zgodovina današnjega ozemlja Pohorja je izjemno pestra in bogata. 
Presežki si kar sledijo: območje se ponaša z najstarejšimi kamninami in z največjim kompleksom magmatskih 
kamnin v Sloveniji, na tem območju se srečamo s številnimi vrstami metamorfnih kamnin, tu najdemo čizlakit 
kamnino, ki je bila prvič najdena in opisana ravno na Pohorju. S temi kamninami so povezani tudi številni redki in 
izjemni minerali, ki jih drugje 
v Sloveniji ne bomo našli. 

S knjižico Geološki zakladi 
Pohorja smo poskušali geo-
loške in seveda tudi ostale 
posebnosti območja Pohorja 
predstavili na drugačen, izvi-
ren, z zgodbami podkrep-
ljen, hkrati lahkoten pa ven-
dar strokovno korekten 
način. Na tak način posku-
šamo navdušiti čim več ljudi 
za naravo, geologijo, kam-
ninske in mineraloške pose-
bnosti, jim približati vsebine, 
ki jih manj poznajo, predv-
sem pa v njih prebuditi zani-
manje za neznano. V knjižici 
smo »jezik stroke prevedli v 
vsakdanji jezik«. Z njo dvi-
gujemo zavest o pomenu 
ohranjanja geoloških poseb-
nosti Pohorja ter navdušuje-
mo in nagovarjamo tako 
rekoč vse starostne skupine 
k spoštovanju narave in njenih posebnosti, vključno z geološkimi zakladi. Knjižica bralcu preda zavedanje, da so 
le-ti nastajali skozi dolge milijone let, da nosijo pomembne informacije o zgodovini našega planeta, dogajanja na 
njem in s tem zapise o »naši preteklosti« in z nepremišljenimi in neukimi ravnanji lahko to edinstveno dediščino 
uničimo v trenutku.  

 

Viri in literatura:  

 www.interpretacija.si  

 www.zrsvn.si  

 www. pms-lj.si  

 Bedjanič, M. 2008. Geološki zakladi Krajinskega parka Goričko. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, 

Ljubljana, 29 str. 

 Bedjanič, M., Jeršek, M. & Cotič, I. 2009. Geološki zakladi Pohorja. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,  

Prirodoslovni muzej Slovenije, Mineral d.d. Ljubljana, 34 str. 

 Mahne, L., Mahne, T., Sttarič, M. in Stojanovič, T., 2010. Identiteta je tudi interpretacija preteklosti. Notranjski eko-

loški center NEC, Cerknica, 18. Str.  

Ilustracija: Samo Jenčič 

http://www.interpretacija.si/
http://www.zrsvn.si
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MINERALNO BOGASTVO POHORJA V MUZEJIH IN ZBIRKAH  

 

Viljem Podgoršek  

 

Zasebni muzej Pangea, Dragonja vas 23, 2326 Cirkovce  

 

V referatu bodo predstavljene institucije in zasebne zbirke v katerih je zbran del mineralnega bogastva Pohorja. 
Pri vsaki zbirki bo sledil njen opis, način nastanka, morebitne posebnosti, ter predstavitev morebitnih publikacij, ki 
so bile izdane v povezavi z njimi. Osnovni cilj referata je pripraviti osnovni pregled kje vse je do sedaj zbrano 
mineralno in petrološko bogastvo Pohorja.   

Večina zbirk je namreč nastajala neodvisno med seboj. Nekatere vsebine se zato ponavljajo, kar sicer ni slabo saj 
so le redki takšni, ki bi si vse zbirke lahko tudi ogledali, ter jih med seboj primerjali. Vsekakor si Pohorje zaradi 
svojstvene geološke zgradbe zasluži, da bi bilo njegovo mineraloško in paleontološko bogastvo sistematsko, 
predvsem pa na enem mestu predstavljeno, kot zaključena vsebina, ostale zbirke pa bi jo v podrobnostih nadgra-
jevale ali pa poudarjale lokalne značilnosti izbranega območja.  

Seznam meni poznanih institucij in zbirk, ki pa se 
seveda lahko v prihodnje še dopolni:  

 Prirodoslovni muzej Slovenije.  

 Deželni muzej Joaneum v Gradcu.  

 Zavod za kulturo v Slovenski Bistrici.  

 Zbirka mineralov in fosilov občine Zreče 
na Rogli. 

 Zbirka II. Gimnazije v Mariboru.  

 Zbirka v OŠ Laporje.  

 Zasebna zbirka Zmaga Žorža iz Radelj 
ob Dravi.  

 Zasebna zbirka Franca Goloba iz Ptuja.  

 Zbirka Geološko-paleontološkega 
muzeja Pangea.  

 Ostale zasebne zbirke.  
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RUDARJENJE, FUŽINE IN KOVAŠTVO  

V LOVRENCU NA POHORJU 

 

Zmago Žorž  

 

Pod perkolico 52, 2360 Radlje ob Dravi  

 

Spanheimska darilna listina iz leta 1091  je  prvi pisni dokument, ki je povezan z območjem današnjega Lovrenca. Spr-
va se je kraj imenoval po potoku Radoljna, in sicer Radimlje. V listinah do sredine 13. stoletja zasledimo še imena: 
Radimlahc, Redmil, Radmil, Radmilach, (heremum Radimlahc).  

Benediktinci so leta 1214 ustanovili župnijo in jo poimenovali Sv. Lovrenc v Puščavi. Kraj se je razvijal že v pravo trško 
naselje in 1222 od  Leopolda III. dobil trške pravice. Vsaki ponedeljek je od takrat potekal sejem. Iz teh časov je znan 
tudi prvi popis prebivalstva kraja. 

V Lovrencu se je poleg kmetijstva (83 mlinov) uveljavilo še lesarstvo (108 žag), splavarstvo  in steklarstvo (3 glažute). 
Kdaj so odkrili železovo rudo ni zapisano, je pa v rudarske knjige prvič vpisan rudnik na Rdečem bregu leta 1805. 

Arhiv RS v Ljubljani ima za okraj Celje shranjene rudarske knjige. V Rudarski knjigi B je na straneh  1-20 vpisan z dne 
23.3.1805 Eisenberg und Schmelzwerk zu St. Lorenz in der Wuste. Lastnik je bil Ferdinan Martin Liebman von Rast. 
Rudnik je bil izbrisan  24.4.1858 pod št. 2366.  

Fužine so bile predhodnice današnjih železarn. V velikem plavžu so talili železovo rudo. Ponavadi je ob plavžu stala 
še kovačnica. Podatki o začetkih fužinarstva v Lovrenški dolini so različni. V Ruški kroniki je zapisano, da sta v Lovren-
cu leta 1812 ustanovila fužini Rudolf Hackelberg - Landau pri Bitnerju in Sebastjan Weninger v Kurji vasi. Zaradi veli-
kega izkoriščanja bukovih gozdov, les so rabili za gorivo v plavžih, je pobočje širše okolice Lovrenca bilo v celoti pose-
kano. Danes so tam pretežno smrekovi gozdovi. Koncesijo za fužino je Ferdinand Martin Liebman izgubil ravno zaradi 
pomanjkanja kuriva za svoje fužine. 

Na osnovi podatkov Štajerske trgovinske zbornice, sta imela okoli leta 1830 koncesijo za kovačijo Ferdinand Martin 
Liebman in Sebastjan Weninger. Skupaj sta imela devet ognjišč in šest kladiv za kovanje.  

 

 

Na Rdečem bregu je imel Ferdinand Martin Liebman na osnovi fevdnega in koncesijskega pisma dovoljenje za kopanje železove 
rude. Opuščene rudnike sem našel pri kmetijah Celebrant, Kohič in Porger.  
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Dokument, ki statistično prikazuje rudno bogastvo Dežele Štajerske opisuje za Lovrenc na Poh.  limonitu podobno železovo rudo. 

 

 

 

Vse takrat delujoče kovačije in kosarne v Deželi Štajerski so morale odtisniti na svoje izdelke svoj znak. Tako so izgledali znaki  
kovačij in kosarn s področja današnje Slovenije: 
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Josef Mathias Anker, profesor mineralogije in kustos v Deželnem muzeju Joanneum v Grazu je leta 1935 objavil krat-
ke novice svojega obiska na Pohorju. Za Lovrenc na Pohorju opisuje že opuščeni rudnik rjavega železovca, ki je nas-
tal iz pirita.  

Ob plavžu v Kurji vasi, ob sotočju Radoljne in Slepnice je bila  kovačnica. Ob kovačnici so leta 1875 postavili tovarno 
vžigalic. Ker se je ta proizvodnja preselila v Ruše, je Henrik Kieffer leta 1881 v isti stavbi uredil proizvodnjo kos in 
srpov. To je današnja Spodnja tovarna. Po letu 1886 je povpraševanje po orodju narastlo, zato so nekaj sto metrov ob 
potoku višje ležeči mlin preuredili v nov obrat. To je današnja "škarjarna".  

Leta 1892 je Kiffer kupil današnje Fokovo. Tam je uredil proizvodnjo zobčastih srpov. Ob tovarni se je razvilo delavsko 
naselje. Leta 1897 je prevzel tovarno sin Friedrich, ki je vodil podjetje do svoje smrti leta 1930. Po letu 1934 tovarna ni 
obratovala, zato se je zelo povečala brezposelnost. Tega leta je tovarno kupil dr. Maiks . Leta 1938 je dobila električno 
napeljavo s Fale. Kljub temu pa so kovali z repnimi kladivi, ki jih je poganjala voda še dobrih 20 let po drugi svetovni 
vojni. V Zgornji tovarni (današnja škarjarna) so stala štiri repna kladiva, v spodnji tovarni pa kar šest. Pred II. svetovno 
vojno so jeklo za srpe in kose dobivali s Švedske, po njej pa iz ravenske železarn. Tovarna kos in srpov v Lovrencu na 
Pohorju še danes uspešno posluje in nadaljuje tradicijo, ki je zrasla iz skromnih začetkov rudarjenja in pridobivanja ter 
predelave železa iz domače surovine, ki so jo kopali na bregu nad današnjo tovarno. 

Kamninska zgradba je v širši okolici Lovrenca na Pohorju zelo pestra. Gnajsi, kremenov keratofir, sericitni skrilavec in 
helvetske plasti peščenega laporja in peščenjaka so naložene na amfibolit. Južno od Lovrenca je meja z granodiori-
tom. Opuščeni kamnolomi so v gnajsih, kremenovem keratofirju in granodioritu.  

Danes lahko v opuščenih kamnolomih, na nekdanjih jalovinskih kupih in odkopnih mestih rudnikov železa in kremeno-
kopov za steklarne najdemo naslednje minerale: grafit,  kalcit, barit, ankerit, limonit, pirit, malahit, halkopirit, rogovačo, 
glinence, almandin, kremen, aktinolit, tremolit, epidot, rutil in muskovit.  

 

 

Literatura in uporabljeni arhivski viri:  

 Arhiv Dežele Štajerske, Graz  

 Aufschlag Zeichen der Zifenhämmer  

 Durchschnitts Ausweis von der Erzeugung eines Jahres. Lythographirt und zuhaben bey Aloys Benditsch in Gratz. Antiguuen 

XIII - Karton 128, Mapa z dokumenti med 1798 in 1830.  

 Hauptausweis über die im Herzogthume Steiermark gewonnen Bergwerks-Producte und deren Bewerthung. Für das Militär – 

Jahr 1853.  

 Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana:  

 Rudarska knjiga B (Stayermarärkisches Berghauptbuch für den Cilli Kreis), str 1 – 20. Eisenberg und Schmelzwerk zu St. 

Lorenz in der Wuste, 23. 3. 1805.  

 Anker M.J.:Kurze darstellung der mineralogisch – geognostischen Gebirgs – Verhältnisse  der Steiermark.   Gratz 1835.  

 Milan Orožen Adamič, Drago Perko, Drago Kladnik. Priročni krajevni leksikon Slovenije. DZS, Ljubljana 1996.  

 Jože Mlinarič, Anton Ožinger, Zvone Podvinski. Lovrenc na Pohorju skozi stoletja. KS, Lovrenc, 1991.  

 Mohorič I.:Problemi in dosežki rudarjenja na Slovenskem, Založba obzorja, knjiga 1. in 2. (1978).  

 Mineralna bogastva Slovenije. Revija Prirodoslovnega Muzeja Slovenije, Scopolija Suppl. 3/2006. Str. 260, Minerali iz Pušča-

ve na Pohorju, Zmago Žorž.  

 Žorž Z., Podgoršek V., Rečnik A., Mioč P. 1999: Minerali Pohorja in Kobanskega, samozaložba, Koroška tiskarna Slovenj 

Gradec.  
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FOSILNI RAKI POHORJA  

 

Rok Gašparič  

 

Ljubljanska cesta 4j, 1241 Kamnik  

 

Iz miocenskih plasti na Štajerskem imamo 
podatke o redkih posameznih najdbah fosil-
nih rakov, iz nobenega nahajališča pa ni bilo 
opisanih več vrst fosilnih deseterenožcev.  

O najdbah fosilnih rakovic iz miocenskega 
obdobja v slovenskem delu Štajerskega 
bazena Paratetide poroča že Glaessner leta 
1928. Glaessner je iz nahajališč St. Egidij 
(nemško ime za Šentilj) in St. Leonard 
(Lenart) prvič opisal vrsto majhne rakovice 
Microplax exiguus, ki je bila kasneje preime-
novana v »štajersko rakovico« oz. Styrioplax 
exiguus in jo najdemo tudi v miocenskih plas-
teh na severnem območju Pohorja.  

Raziskano nahajališče leži približno 15 kilometrov zahodno od Maribora ob strmi dolini reke Drave. Plasti, ki vse-
bujejo rakovice, so razkrila dela na cesti, ki povezuje kraja Ruše in Lovrenc na Pohorju, in so del miocenskega 
sedimentacijskega bazena, ki poteka od Maribora po severnih pobočjih pohorskega plutonskega masiva proti 
Radljam ob Dravi.  
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Rakovice in pestra združba 
majhnih nevretenčarjev so 
ohranjene v laminiranih 
sljudnatih meljevcih ivniš-
kih plasti, ki ležijo na slabo 
vezanih konglomeratih in 
peščenjakih. Rezultati 
vzorčenja nanoplanktona 
kažejo, da so sedimenti 
spodnjemiocenske, karpa-
tijske starosti. Na globoko-
morsko sedimentacijsko 
okolje fosilonosnih karpatij-
skih meljevcev pa kaže 
tudi foraminiferna združba, 
v kateri pogosto najdemo 
rod Bathysiphon sp.  

Rezultati so navdušujoči, 
saj predstavlja material s 
Pohorja združbo rakov, ki 
obsega vsaj osem različnih 
vrst, ki so bile vse prvič 

najdene v Sloveniji. Poleg tega pa bodo tri med njimi tudi novo odkrite vrste, ki bodo nahajališča miocen-
skih fosilov s Pohorja uvrstile tudi na svetovni paleontološki zemljevid. Nahajališče na Pohorju je najbogatejše 
nahajališče fosilnih rakov v Sloveniji in predstavlja redek vpogled v globokomorsko združbo rakov v spodnjemio-
censkem morju Paratetide.  

 

Literatura:  

 Bachmayer, E. 1954: Zwei 

bemerkenswerte Crustaceen Funde aus 
dem Jungtertiar des Wiener Beckens. Sit-
zungsberichte der Osterreichischen Akade-
mie der Wissenschaften in Wien I, pp. 63-
70. 

 Glaessner, M. F. 1928: Die Dekapodenfau-

na des osterreichischen Jungtertiars. Jahr-
buch der Geologischen Bundesanstalt 78, 
pp. 161-219. 

 Glaessner, M. F. 1969: Decapoda. In: 

Moore, R. C. (Ed.): Treatise on Invertebra-
te Paleontology, Pt. R4: Geological Society 
of America & University of Kansas Press, 
pp. 400-533 

 Karasawa, H. & Kato, H. 2003: The family 

Goneplacidae MacLeay, 1838 (Crustacea: 
Decapoda: Brachyura): systematics, 
phylogeny, and fossil records. Paleontological Research 7, pp. 129–151. 

 Mikuž, V. 2003: Miocenske rakovice iz okolice Šentilja v Slovenskih Goricah. (The Miocene crabs from vicinity Šentilj in 

Slovenske Gorice, Slovenia) Razprave IV. razreda SAZU 44, pp. 187–199.  

 Mioč, P. 1972: Tolmač za list Slovenj Gradec. Osnovna geološka karta SFRJ 1:100.000, Tvezni geološki zavod, 74 pp. 

 Saint Laurent de, M. 1989: La nouvelle superfamille des Retroplumoidea Gill, 1894 (Decapoda, Brachyura): 

systématique, affinités et évolution. In: Résultats des Campagnes Musorstom, 5. Forest J. (ed.). Mémoire du Muséum 
national d’Histoire naturelle 144, pp. 103-179. 

 Tavares, M. & De Melo, G., 2010: A New Species of Neopilumnoplax Serene in Guinot, 1969 (Decapoda, Brachyura, 

Mathildellidae) from the Southwestern Atlantic. In: Fransen et al. (eds.), Lipke Bijdeley Holthuis Memorial Volume, Stu-
dies on Malacostraca, pp. 685-691   
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GRANATI S POHORJA 

 

Tamara Ivanjko  

 

Ime »granat« naj bi prihajalo iz starogrške besede »gernet«, ki pomeni temnordeč, 

oziroma iz latinske besede »granatus«, po zrnu granatnega jabolka.  

Granati spadajo v skupino nezosilikatnih mineralov. So izomorfna raztopina z enako 

kristalno zgradbo, a drugačno kemijsko sestavo. V granatovi skupini ločimo šest 

osnovnih mineralov: pirop, almandin, spessartin, grosular, andradit in uvarovit.   

V kamninah iz različnih nahajališč Pohorja najdemo pester nabor granatov različnih 

vrst, ki se nahajajo v metamorfnih, kontaktnometamorfnih in magmatskih kamninah. Iz 

bogate zbirke zbirateljev g. Zmaga Žorža in g. Vilija Podgorška je predstavljenih nekaj 

zanimivih primerkov granatov, ki jih obravnavam v okviru svoje diplomske naloge, v kateri 

povezujem njihovo kemijsko sestavo, kristalno obliko in genezo.  

Granati s Pohorja kristalijo kot  pravilni rombski dodekaedri in tertragontriokatedri ali kot prehodni 

tipi teh dveh oblik:  

 

Granat spessartin oranžno-medene barve v 
žilnini aplit iz Cezlaka. 
Zbirka: Zmago Žorž, foto: Miha Jeršek 

Granat spessartin v porfirskem dacitu iz Leš. 
Zbirka: Zmago Žorž, foto: Miha Jeršek. 

rombski dodekaeder 

prehodni tip 

prehodni tip 

prehodni tip 

tetragontrioktaeder 
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V kamninah iz različnih nahajališč Pohorja najdemo pester nabor granatov različnih vrst, ki se nahajajo v metamorfnih, 

kontaktnometamorfnih in magmatskih kamninah. Iz bogate zbirke zbirateljev g. Zmaga Žorža in g. Vilija Podgorška je 

predstavljenih nekaj zanimivih primerkov granatov, ki jih obravnavam v okviru svoje diplomske naloge, v kateri povezu-

jem njihovo kemijsko sestavo, kristalno obliko in genezo.   

Granat andradit  medeno do temnorjave barve iz Baronovega. 
Zbirka: Zmago Žorž, foto: Miha Jeršek 

Granat pirop rožnatovijolične barve v eklo-
gitu iz Radkovca. 

Zbirka: Zmago Žorž, foto: Miha Jeršek  

Granat andradit medeno do temnorjave barve iz Kop. 
Zbirka: Vili Podgoršek, foto: Miha Jeršek 

Granat andradit medeno do temnorjave barve iz Kop. 
Zbirka: Vili Podgoršek, foto: Miha Jeršek 
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Publikacija dosegljiva na društveni spletni strani. 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 in nekomercialno uporabo. Uporaba celote ali posameznih delov (slik, logotipa,…) ni dovoljeno brez pisnega dovoljenja izdajatelja 

oziroma avtorja. Vse pravice pridržane, © 2014 DPMFS. Oblikovanje in zasnova publikacije: © Matija Križnar  

UTRINKI S COLLECTE 2014  

 

Matija Križnar, Fotografije Matija Križnar  

 

Letošnji sejem zbirateljstva v Ljubljani je ponovno ponudil pestro izbiro razli-

čnih tematskih razstav. Med njimi so bile tudi tri geološke razstave, kjer je 

sodelovalo tudi Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije in Prirodos-

lovni muzej Slovenije. Društvo je svoje delovanje predstavilo tudi na stojnici, 

kjer so bile na ogled tudi mnoge društvene publikacije. Več o razstavah pa 

si lahko preberete tudi v katalogu letošnje Collecte (dosegljiva na spletni 

strani sejma).   

NOVA KONKRECIJA ŠT. 3  
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IDEJE ZA NOVE DRUŠTVE-

NE IZKAZNICE  

 

Matija Križnar  

 

Kot ste verjetno opazili, da članske 
izkaznice veljajo le še letošnje leto. 
Zato smo na sestanku UO pričeli z 
zbiranjem idejnih zasnov za nove 
izkaznice. Tako tudi vse člane in 
ostale vabimo, da sodelujejo pri 
nastanku novih izkaznic. Dimenzi-
je novih izkaznic naj bodo enake 
kot sedaj, glede podobe pa je pre-
puščeno vam. Več informacij lahko 
izveste preko društvene elektronske 
pošte.  

Poleg podajamo nekaj primerov že 
idejnih zasnov (idejne zasnove so že 
oblikovali Robert Lorencon, Anka 
Doblekar in Matija Križnar),  

Končni izbor bo opravljen v okviru 
enega izmed sestankov UO DPMFS.  

 

4. slovenski geološki kongres  
Letos se pripravlja novi slovenski geološki kongres v Ankaranu, ki bo 8.-10. oktobra 

2014. Več informacij in prijave na spletni strani:  

http://web.geo.ntf.uni-lj.si/4-sgk/ 

 

Nov vodnik po Dovžanovi soteski  

lahko dobite tudi na spletni strani:  

http://www.dovzanova-soteska.si/uploads/vodnik_DS_2013.pdf  
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45. MINERAL SHOW BOLOGNA 2014 

 

Dana Rakovc, fotografije Dana in Vili Rakovc  

 

Petinštirideseti po vrsti sejem mineralov, fosilov in nakita v Bologni, 
se je letos odvijal od 7 do 9. marca. Zadnjih štiri leta se sejem odvi-
ja na novi lokaciji, v športni dvorani UNIPOL ARENA, trinajst kilo-
metrov oddaljenega od Bologne, manjšega mesteca Casallecchio 
Reno. 

Sejem je bil letos veliko manj pester, kot prejšnja leta, tako s strani 
razstavljavcev in obiskovalcev. Razstavljavcev je bilo letos veliko 
manj, le 185 in to pretežno Italijani, nekaj Francozov, Pakistancev, 
Indijcev,Čehov, dva Rusa in dva Perujca, ter nekaj Maročanov, kar 
je posledica podražitev in veliko manjše kupne moči v Italiji.  

Med minerali in fosili ni bilo zaslediti novih najdb in po večini se 
vsako leto ponavljajo bolj eni in isti razstavljavci z enako ponudbo. 
Presenetilo me je, da je bila letos veliko večja ponudba mineralov 
iz italijanskih nahajališč otokov Elbe in Sardinije. Zanimivost je bila 
letos predstavitev Zlatokopi in najdbe zlata po svetu. Sama predstavitev je bila atrakcija za obiskovalce, ki so si lahko 
sami izprali zlato, seveda potrebno je bilo tudi malo znanja in sreče. V večini sem bila zadovoljna z ogledom in naku-
pom, čeravno nisem našla nič kaj za svojo zbirko. Sedaj se veselim 

že novega italijan-
skega sejma v 
Veroni, ki je veliko 
bolj atraktiven z 
več razstavljavci.  
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Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije 

 

Z A P I S N I K 

 

Rednega zbora članov Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije, ki je bil v soboto, 15. 3. 2014 ob 13.00 v vaš-
kem domu v Dragonji vasi. 

Zbor članov je odprl predsednik Pavle Razložnik, pozdravil navzoče in predlagal naslednje organe zbora članov: 

Delovno predsedstvo: Zmago Žorž, predsednik, Marija Frantar in Franci Golob, člana 

Overovatelja: Matija Križnar in Marija Frantar 

Verifikacijska komisija: Sandi Sitar in Jože Rihtar 

Zapisnikarica: Zvonka Pretnar 

 

Zbor članov je soglasno potrdil organe zbora. 

 

Predsednik delovnega predsedstva Zmago Žorž je predlagal naslednji   

dnevni red: 

Poročila: predsednik, blagajnik, nadzorni odbor, urednik 

Razprava na poročila 

Razrešnica organov društva 

Volitve organov društva 

Zaključek zbora 

 

Člani zbora so ga soglasno potrdili. Ker ni bilo navzočih 50 % članov, bilo jih je 16, lista je v prilogi zapisnika, je pred-
sednik Razložnik seznanil člane z določbo statuta, da je po krajšem premoru dovolj toliko članov, kolikor jih sestavlja 
organe društva. 

 

K točki 1 

Poročila predsednika, blagajničarke, urednika in nadzornega odbora so v prilogi zapisnika. 

 

K točki 2 

Razprava, ki je sledila, je bila programsko usmerjena. Sodelovali so Robert Lorencon, Rok Gašparič, Vili Podgoršek, 
Matija Križnar,  Jože Rihtar, Zvonka Pretnar, Pavle Razložnik in  Zmago Žorž. Usmeritve za delo zajemajo naslednje 
segmente: 

 pridobiti status društva v javnem interesu, 

 vključevati se z različnimi delavnicami ali tabori v izobraževanje in pripraviti program za leto 2015, 

 pospešiti je treba delo s pridobivanjem članstva, 

 vsako leto oblikovati zbirko, ki bi jo predstavili v različnih krajih, 

 navezati stike s sorodnimi društvi, tudi v tujini, 

 na prvi seji upravnega odbora imenovati komisijo, ki bo pripravila koncept izobraževanja učiteljev in mladih 
ter popularizacije naše dejavnosti, 

 navezati stike z Zvezo za tehniško kulturo in centri obšolskih dejavnosti, 

 sodelovati na Minfosu v Tržiču (dva tematska sklopa: Karavanke in kristalografija), pripraviti razstavo v Atriju 
občine in pripraviti razstavo v Ste-Marie-aux-Mines, ko bodo znani osnovni podatki, 
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 20. 9. 2014 je ekskurzija na Pohorje, vodita jo Vili Podgoršek in Zmago Žorž, 

 Konkrecijo dobi le tisti, ki ima plačano članarino. 

Člani so soglasno potrdili vsa poročila. 

 

K točki 3 

Člani so dali razrešnico organom društva. 

 

K točki 4 

Člani so izvolili: 

Upravni odbor: 

Rok Gašparič, predsednik 

Robert Lorencon 

Damjan Jensterle 

Matija Križnar, urednik Društvenih novičk in Konkrecije 

Vili Podgoršek 

Alenka Kohek, blagajničarka 

Vili Rakovc 

Nadzorni odbor: 

Pavle Razložnik, predsednik 

Edo Grmšek 

Davor Preisinger 

Častno razsodišče: 

Dana Rakovc, predsednica 

Marija Frantar 

Tone Zorman 

K točki 5 

Člani so konkretizirali predloge o spletni galeriji, kores-
pondenčnih sejah in ob 14.45 je predsednik Rok Gašpa-
rič zaključil zbor članov.  

 

Izid nove številke Konkrecije sovpada z datumom razstave mineralov, fosilov 
in okolja (Minfos) v Tržiču, smo se odločili, da prihranimo stroške pošiljanja 

revije. 

Vsi člani, ki so že plačali letno članarino, ali pa bodo to storili v 
Tržiču, bodo lahko svoj izvod revije prevzeli na društveni stojni-
ci. Članom s plačano članarino , ki razstave ne bodo obiskali bo 
revija poslana po pošti (v ponedeljek 12. maja). Člani, ki članari-
ne do konca razstave v Tržiču še ne bodo poravnali, bodo Kon-
krecijo prav tako prejeli po pošti skupaj s položnico za plačilo 

letne članarine.  

Prepričani smo, da boste navdušeni nad izborom zanimivih in izredno kakovo-

stnih člankov v novi Konkreciji. 
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Publikacija dosegljiva na društveni spletni strani: www.dpmfs.si . Elektronski naslov društva: drustvopmfs@gmail.com.  

Izdaja: Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije. Tehnični urednik: mag. 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). Društvene Novičke so brezplačne. Tiskanje in razmnoževanje 

je dovoljeno le za lastno in nekomercialno uporabo. Uporaba celote ali posameznih delov (slik, logotipa,…) ni dovoljeno brez pisnega dovoljenja izdajatelja oziroma avtorja. Za vsebino (tudi fotografsko gradivo), 

mnenja, dovoljenj glede avtorstva in točnost podatkov pri dogodkih odgovarjajo izključno avtorji. Publikacija je prilagojena ogledovanju na spletu. V primeru tiskanja je slikovno gradivo lahko slabše kakovosti.  

Vse pravice pridržane, © 2014 DPMFS. Oblikovanje in zasnova publikacije: © Matija Križnar   

MINFOS 2014 - »POGLEDI« V SLIKAH  

 
Matija Križnar, fotografije Anton Frantar in Matija Križnar  

 

Letošnji dnevi mineralov, fosilov in okolja v Tržiču so postali že 
stalnica za srečanje in predstavitve nekaterih novosti in zanimivos-
ti. Strokovne razstave so zagotovo ena izmed redkih prednosti 
pred splošno komercializacijo podobnih prireditev po svetu. Sejem-
ski del Minfosa ostaja že več let na istem nivoju z istimi osebami 
za stojnicami, kar pomeni nekako stopicanje na mestu. Mogoče je 
še največ novosti v izvirnosti nekaterih marketinških prijemih, ki se 
jih poslužujejo, da obiskovalci ostajajo brez kakšnega evra ali dva. 
Organizatorji se bodo zagotovo morali še bolj potruditi, da sloves 
tržiških dni ohranijo ali celo dopolnijo. Več o dogajanju in utrinki na 
slikah.  
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Minfos 2014  
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GEOLOŠKI KROŽEK KAMENKOST NA MINFOS-U 42  

 

Edo Grmšek, fotografije Edo Grmšek  

 

Kot že vrsto let je tudi v letošnjem letu drugi majski 
vikend potekala v Tržiču Mednarodna razstava mine-
ralov fosilov in okolja – MINFOS. Letošnji že 42. po 
vrsti je bil 12. zaporedni, katerega se je aktivno ude-
ležil tudi geološki krožek KAMENKOST iz osnovne 
šole Komenda Moste. Za nekatere mlade člane je to 
zelo zanimiv in pomemben dogodek. Sicer je to tudi 
sejem nakita in ezoterike, a predvsem strokovna raz-
stava mineralov, fosilov in okolja.  

Za strokovni del sta odgovorna soorganizator te pri-
reditve Društvo prijateljev mineralov in fosilov ter 
partner glavnega organizatorja – Turističnega druš-
tva Tržič - Prirodoslovni muzej Slovenije. Vsako 
leto se vsebina strokovnega dela menja, naslov letošnje je bil Iz geološke zakladnice Zahodnih Karavank in Kam-
niško Savinjskih Alp. Za to razstavo smo v našem krožku pripravili tri vitrine. V prvi vitrini smo predstavili najzanimi-
vejše kose fosilov iz zbirk članov krožka. Vsi so bili nabrani v Tunjiškem gričevju, to okolje »se je tudi ujelo« v področ-
je, ki je bilo letošnja »rdeča nit« MINFOS-a. Z drugo vitrino smo se tudi mi »poklonili« Mednarodnemu letu kristalo-
grafije. Opremili smo jo s fosilnimi polžki in školjkam v katerih se v izpraznitvah nahajajo kristalčki pirita in markazita, 
včasih celo drobni kristali sadre .Dodali smo nekaj lepih povečanih fotografij, ter knjigi Mineralna bogastva Sloveni-
je /PMS/, s člankom o nahajališču teh piritiziranih mehkužcev v potoku Tunjščica, ter knjigo Fosili iz okolice Kamni-
ka /MM:K/, katera omenja tudi te fosile. V tretji vitrini smo pokazali obiskovalcem, kako se pravzaprav narava zna 
sama poigrati. Predvsem na Gori pri Komendi smo našli konkrecije, ki spominjajo na različne predmete, ki jih je kdaj 
ustvaril človek. Tako so se na razstavi mineralov, fosilov, nakita, itd. znašli tudi igračke, kot na primer račka za v ban-
jo ali rokavica z žogo, zgodovinski predmeti npr. hruškasta posodica za smodnik, hrana kot so štručka s sirom, piškot 
ter klapavica v skledi, tudi cvet potonike, in najbolj znan spominek Kamnika - trnič z Velike planine. Za mnoge obisko-
valce je bila ta od vseh treh najbolj zanimiva in zabavna. Kot že nekaj let, smo tudi to pot pripravili delavnico za mlade 
obiskovalce. Lahko so si sami poiskali pravi fosil ali fosil s kristalčki kar na naši stojnici. Imeli smo tudi nagradno igro - 
hitrostno sestavljanje »puzzle«. Nagrade za to igro je prispeval Medobčinski muzej Kamnik /MM:K/ in sicer nekaj 
vstopnic za muzej, ter nekaj brošuric o muzeju, kakor tudi veliki pano s fosili in vasjo Križ. Kar pestro je bilo na tej 
mizici - otroci so radi tekmovali za nagrade, ter s pomočjo staršev z veseljem porivali kamenčke sem ter tja in med 

njimi iskali »zlata« zrnca, o kakršnih je že davnega leta 1887 Fran Erjavec napisal povest Ni vse zlato, kar se sveti. 

Tudi mladi KAMENKOST-ki so uživali v svojem aktivnem delovanju /no, eni bolj drugi manj/ in se trudili na našem 
»štantu«, ter z veliko vnemo obiskovalcem pomagali pri ogledu vitrin, ali pri delavnici. Največja zahvala za uspešno 
predstavitev krožka KAMENKOST in s tem tudi šole Komenda Moste gre seveda občini Komenda, ki nam že vsa leta 
stoji ob strani s svojo podporo – materialno in moralno. Hvala tudi MM:K za nagrade ter pano, podjetju Poliem za 
darovane vrečke, potrebne pri izvedbi naše delavnice.  

Še dva vtisa: 

Na Minfosu mi je bilo zelo všeč. Tam sem prodajala knjige, raz-
lagala vitrine in pomagala pri nagradni igri. Upam, da bomo šli 
drugo leto spet. 

Danaja Voldrih Simšič 5.b 

 

Na Minfosu mi je bilo zelo všeč, saj se je ves čas nekaj dogaja-
lo. Večinoma sem razlagal pri vitrinah, vzel pa sem si tudi čas 
za kak krog po sejmu. Tudi naslednje leto bom obiskal Minfos.  

Matjaž Kavčič 7.b   
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OHRANJANJE GEOLOŠKIH NARAVNIH VREDNOT  

 
Damjan Jensterle  

 

Naj takoj povem, da pisanje noče in ne polemizira s člankom v prejšnji številki Konkrecije, ki ga je napisala gospa 
Tadeja Šubic s kranjskega zavoda za varstvo narave. Želel bi, da se prispevek razume kot povzetek vsem znanih dej-
stev, ki bi jih kazalo ponoviti, pred tem, ko se brezglavo zapodimo za raziskovalci nekoristnega sveta in jim, kot nad-
zornik TNP kolegu, grozimo s privedbo ali kot nedavno, pošljemo policaje v hišo.  

Izkušnje kažejo, da se sicer sem in tja najdejo sledovi posegov, ki ji pripisujejo zbirateljem, kar naj bi razumeli kot 
posege, kakršne se ne sme delati. Teh je malo, bistveno manj, kot se želi prikazati. Mnogi pa vemo, da je lahko razis-
kovanje tudi spoštljivo in prizanesljivo do narave, zbirateljstvo pa urejeno, dokumentirano in kadarkoli na voljo strokov-
njakom.  

Okoljevarstveniki in naravovarstveniki se trudijo uzakoniti ukrepe, ki naj bi zagotavljali varstvo naravnih vrednot. Tako 
ima Zakon o ohranjanju narave posebno poglavje o mineralih in fosilih. Minerali in fosili, ki so naravne vrednote naj bi 
se ohranjali na mestu nahajališča, urejeno pa je tudi varstvo najdbe, odvzem iz narave, raziskovanje in izvoz. 

 

Vsem znana dejstva 

Nekatere točke in območja naravne dediščine so stalnice, ki se najmanj spreminjajo. In to kljub očitanim zbirateljskim 
posegom. Taki posegi običajno naredijo neprimerno manjšo »škodo« kot jo povzroči padlo drevo, visoka voda, zdrs 
terena ali premik melišča. Seveda pa vemo, da ti našteti faktorji za naravovarstveno stroko niso nikakršni argumenti.  

Taka točka je naprimer liasna jura na Pokljuki, v TNP, kjer se naj ne bi smelo nič početi, odvzeti, posegati… Deset let 
po vetrolomu so štori s štrlečimi koreninami še vedno tako, kot so padli in kamenje razmetano, kot ga je razmetalo 
padajoče drevo. In zdaj naj bi bilo nesprejemljivo, če tam nekdo pobere kamen, na katerem jezdi fosil ter ga primerno 
obdela in dokumentira???  

Druge točke oziroma območja naravne dediščine, v katere se posvečeni ne vtikajo oziroma se ne upajo vtikat, so 
območja velikih izkoriščevalcev kamnolomov, seveda s koncesijami, v postopke gradnje cest, obrežnih zavarovanj 
vodotokov in še bi lahko naštevali. Zakaj omenjam te velike?  

Še tako brezvesten zbirateljski poseg ne more povzročiti niti primerljive škode kot koncesionar, ki dnevno zdrobi tride-
set jumperjev (40 t) materiala v frakcije za podlago cestnega telesa. Pa še zanemarimo lahko dejstvo, da je ta material 
le v območju kamnoloma avtohton, na vseh ostalih cestiščih, na vseh obrežjih vodotokov pa predstavlja tuje vrsten 
material, kar bi lahko razumeli tudi kot geološko onesnaževanje. Razen če imamo za tovrstne mega posege drugačna 
merila???  

 

Izraziti primeri 

Lipovica pri Brišah je praktično zgubljeno miocensko najdišče, saj kopljejo zadnji, zgornji horizont ostanka hriba, v spo-
dnja dva horizonta pa so že napolnili z gradbenimi ostanki plinobetona iz Izlak. 

Kamnolom nad Razdrtem (razsežnost izkopanega je fascinantna) je izredno bogat z eocensko favno, in v vršnem delu 
je bogastvo še vidno in se ga da pobrati, vendar je čelo blizu, zaradi miniranja razpokano in nevarno in je le še vpraša-
nje časa, ko bo najdišče izgubljeno. Zelo podobni fosili, vendar v veliko manjšem obsegu se pojavljajo v Brestovici, ki 
je zaščitena in v Čepnem. Skratka najbogatejša eocenska lokacija je tik pred trajnim uničenjem. 

In če navedem še nekaj primerov, kjer zaščita pomeni tudi trajno izgubo.  

Na Majeriji na Kovku je najdišče rhinchonelidnih ramenonožcev točno pod asfaltom odcepa ceste. Če se malo ponor-
čujemo: je eno najbolj trajno zavarovanih najdišč v Trnovskem gozdu. 

Med izjemno lepe slovenske fosile spadajo zgornje triasni fosili iz Loške Koritnice. Ramenonožci, školjke, veliki polži, 
vmes jurski vsadki z jurskimi ramenonožci, skratka lepota, Ampak z napako. Najdišče je vzdolž strmega melišča, ki se 
tako izrazito spreminja, da je vsako prizadevanje, da bi kamen s fosili ohranil »za naslednjič«, povsem jalovo. Fosilov 
tam žal ni več. Na takih najdiščih in ni jih tako malo, velja pravilo da najdeno odneseš in rešiš pred zasutjem, premi-
kom, pred kamenim tokom.    
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Veliko je tudi najdišč, kot so gradbene jame, izgradnja cest, kamnolomi, aktivni podori, kjer je odvzem primerkov in 
dokumentiranje nuja, ne pa poseg v naravo. Koliko neprecenljivih primerkov smo z gradbenimi deli do sedaj izgubili, 
koliko jih izgubljamo v tem trenutku? Jih bomo pustili uničenju še naprej, da bomo v skladu z določili zakona? 

Potok Plaznice v Rovtah ob vsaki visoki vodi razdira bregove in material odlaga na sipinah. Če najdemo tam polža, ki 
ga je voda valjala enkrat in odložila, ga še lahko shranimo, po večkratnih visokih vodah pa polž postane neprepozna-
ven. Vse kar vestni zbiralci poberejo, rešijo pred obtolčenjem in neprepoznavnostjo.  

  

Slikovni poudarki 

Gospa je članku priložila sliko najdišča v Savskih jamah s pripisom, da je viden »zbirateljski poseg«. Vendar bi bilo 
prav, da bi gospa v članku povedala, da je nahajališče praktično izrabljeno in so zbiratelji »odprli le »haldo«, ki jo je 
prvotni najditelj odmetaval. Tam se namreč do raščenega terena ne z geološkim kladivom ne z krampom ne da priko-
pati. Poleg tega je tik ob gozdni vlaki, ki je v naravi kanal globok približno 1,40 m in bregova sta deloma erodirana od 
voda, ki se zlivajo po njih, vidni so tudi sledovi vleke debel. Tako je bilo najdišče sploh najdeno in prvotni najditelj je 
začel odkopavati strmi breg vlake. Odmetan material se je v tridesetih letih prekril z iglicami in »zbirateljski poseg« je 
viden le zaradi sond v igličasti zastirki. Torej, če bi gospa slikala pod le malo drugačnim kotom, bi slika prikazala stan-
je, ki bi bilo manj tendenčno obarvano.  

Slika vlake pod Pečmi proti Črnemu vrhu (ta je bila narejena z dovoljenjem)  je le neznaten del gozdnih vlak in poti, ki 
jih drvarji (verjetno tudi brez dovoljenj in vednosti naravovarstvenikov) naredijo po hribovju. Posegi so ob gradnji zelo 
vidni, hkrati pa predstavljajo nekaj let odprto mizo za raziskovalce in zbiratelje. Proti vrhu klanca slikane vlake se da 
pobirati krinoide z roko., saj so izluženi in naravno preparirani. Če jih ne poberemo, se bodo sčasoma zgubili v grušču 
vlake in bodo zgubljeni. Žal se bodo vlaka in njeni robovi v dveh, treh letih tako zarasli, da bo spet težava najti kakšno 
lokacijo s fosili, če najdišče ne bo primerno dokumentirano. 

 

Za konec 

Čas bi že bil, da bi se prenehali zmerjati z zbiralci (sam se nimam za zbiralca, ker zbiram le informacije o najdiščih in 
fosilih, zbirka pa nastaja iz materiala, ki dokumentira posamezno najdišče), saj ima pri nas ta beseda po zaslugi prav 
nekaterih predstavnikov stroke precej negativen prizvok. Tudi gospa opozarja na »viden zbirateljski poseg«, kar je 
vsem razumljiv negativen prizvok.  Z vso resnostjo in spoštovanjem si upamo trditi, da velikokrat ne gre za brezvestno 
odvzetje iz narave ampak dokumentiranje primerkov, tudi pred uničenjem, ki ga povzroči narava sama ali koncesionar-
ji. V povsem naravnih procesih, kot so zemeljski zdrsi, plazovi, vetrolomi in visoke vode ter legalni koncesijski dejavno-
sti je izginilo neprimerljivo več geoloških naravnih vrednot, kot jih raziskovalci in zbiratelji lahko »uničimo« z geološkimi 
kladivi. Tudi bistveno večja popularizacija te dejavnosti, ob še večjem številu krožkov na šolah, se to dejstvo ne more 
spremeniti.  

 

Še namig  

Baron Žiga Zois je imel (dobro) plačane rudoslede, ki so zanj raziskali davno pred nami te kraje. Od Javorniškega rov-
ta do Valvazorja je še danes vidnih okrog sedem poskusnih izkopov, najverjetneje so iskali bobovec, ki so lahko isti, 

kot jih prikazuje Jožefinska vojaška karta, ki jo je obravnaval (in ji sledil) mag. M. Križnar v Konkrecij ali pa tudi ne. 

Več kot 200 let stari rudniški rovi so še vidni, enako kot »rudniška« pot,  za katere stroka torej morda ve ali pa tudi ne. 
Vendar ko bo domačin s Koroške Bele, ki zagotovo ve zanje, umrl, bo morda z njim morda umrla tudi vednost o teh 
rovih.  

In dejstvo, da je od 1400 primerkov kamnin in fosilov, ki so jih davni raziskovalci prinesli baronu, stroki do danes  uspe-
lo ohraniti manj kot 500, sprašuje samo zase: 

 

Kako je zdaj z ohranjanjem naravnih vrednot in dediščine?  

 

Kaj ko bi se taki in drugačni varstveniki, stroka in zakonodajalci prenehali sprenevedati in bi nam dali statuse (dobro) 
plačanih izvidnikov strokovnim delavcem inštitucij, kar bi pomenilo, da imamo dovoljenje za mirno, poglobljeno, siste-
matično in vestno raziskovanje? 

 



 

stran 6  

Junij 2014, številka 16.  

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA »SKRIVNOSTNI SVET MINERALOV«  

 

Rok Gašparič, fotografije Jože Pristavec, Tina Dokl in Matija Križnar  

 

V sodelovanju z Občino Tržič smo v mesecu maju, kot spremljajočo aktivnost 42. dnevom mineralov, fosilov in okolja, 
postavili fotografsko razstavo »Skrivnostni svet mineralov. Razstava, ki je hkrati sovpadala z MINFOS-om in počastila 
mednarodno leto kristalografije je na ogled postavila 24 izjemnih fotografije kar 8 avtorjev.  

 

Narava v sebi skriva izjemno bogastvo mineralov, ki se zrcalijo v neštetih kristalnih oblikah. Razkrivanje sveta kristalov 
je težavno in naporno, če stojiš za fotoaparatom. Neštete sence in odboji svetlobe od kristalnih ploskev le izjemoma 
razkrijejo čudovite fotografije, ki jih smo jih lahko občudovali na pričujoči fotografski razstavi. Vsi navzoči smo morali 
avtorjem priznati, da so nam uspeli pričarati svet mineralov v novi luči.  

 

Razstava, ki je nastala pod okriljem Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije ob mednarodnem letu kristalogra-
fije je bila dobro obiskana in je med člani društva, ki so si jo ogledali sprožila kopico idej kako v prihodnje popestriti 
društvene aktivnosti. Tako že načrtujemo fotografsko razstavo za prihodnje leto, mogoče se v okviru društva lotimo 
tudi fotografskih delavnic za člane in pripravimo tematski društveni letni koledar.  

Pet avtorjev fotografije se je udeležilo razstave.  
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Nekaj utrinkov iz razstave in otvoritve.  
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RAZSTAVA MINERALOV IN FOSILOV V TRGOVINI PEKO V TRŽIČU  
 
Davo Preisinger, fotografije: Davo Preisinger  

 
Tradicionalna razstava mineralov in fosilov v Tržiču ni poznana samo v Sloveniji, ampak jo poznajo zbiratelji po vsej 
Evropi. V dneh razstave je vse dni odprta tudi trgo-
vina z obutvijo tovarne Peko. Čevljarska industrija v 
Tržiču ima še veliko daljšo tradicijo, kot sejem 
mineralov in fosilov. Poslovodkinja trgovine Peko, 
Suzana Meglič Preisinger me je že lansko leto pro-
sila, če bi jim pripravil manjšo razstavo v njihovi 
trgovini. Prošnjo nečakinji ne moreš zavrniti »žlahta 
je le žlahta».Tako sva že lansko leto pripravila prije-
tno razstavo v vitrinah, v katerih imajo med letom 
izdelke usnjene galanterije. Odziv obiskovalcev je 
bil ugoden, zato me je tudi letos povabila k sodelo-
vanju.  
V petih vitrinah sem predstavil nekaj vabljivih pri-
merkov. Kremen (kamena strela, quarz ) imajo ljud-
je nekako že v podzavesti, čeprav se z minerali 
posebej ne ukvarjajo. Bakrovi minerali pritegnejo 
oko že zaradi svoje barvitosti. Enako lepo pisani 
okrasni kamni so ahati, kjer se menjavajo  plasti 
kremena, različno obarvanega kalcedona in opala. 
Zobje morskih psov pritegnejo pozornost otrok, 
posebej še če jim dela družbo zob mamuta. Zanimi-
vi so seveda tudi amoniti različnih velikosti s kakšnim prerezanim, spoliranim primerkom vmes.  
Je res lepo, da vsaki drugi teden v maju že preko štirideset let Tržič v celoti živi z in za minerale. Nekakšen majhen 
kamenček v mozaiku je prispevala tudi razstava v trgovini Peko Tržič.  
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NOVA RAZSTAVA FOSILOV IN ZNAMKA V KAMNIKU  

 
Matija Križnar ,  

fotografije:Matija Križnar  

 

V OŠ Frana Albrehta v Kamniku so 
20. maja 2014 na ogled odprli novo 
geološko razstavo. Postavitev z 
naslovom »Fosili iz okolice Kamnika 
in Kamniško-Savinjskih Alp« je pos-
tavljena zelo pregledno in nudi vpo-
gled v okolja v nekaterih geoloških 
obdobjih. Razstava je postavljena 
na hodniku šole in je namenjena 
učencem in tudi drugi javnosti. Ob 
isti priložnosti je Filatelistično druš-
tvo Ivan Vavpotič izdalo osebno 
znamko, ki prikazuje fosilnega mor-
skega konjička in poštni žig. Vseka-
kor je nova razstava in znamka lep 
doprinos k popularizaciji geologije in 
paleontologije.  

 

Več informacij tudi na: http://www.os-fa.si/images/stories/1._dogodek_torek2.pdf  

Nova osebna znamka in ovojnica prvega dne. 

Znamko in ovojnico je izdalo Filatelistično 

društvo Ivan Vaupotič iz Kamnika.  

Dva izmed avtorjev 

nove razstave fosilov. 

V ozadju vidimo del 

filatelistične razstave 

na temo fosilov in 

mineralov.  Postavitev zanimive razstave fosilov v OŠ 

Frana Albrehta v Kamniku.  
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ZNAMKA OB MEDNARODNEM 

LETU KRISTALOGRAFIJE  

 

Več informacij na spletni strani Pošte Slovenije 
(www.posta.si)  oziroma v Biltenu (št. 101) - 
http://www.posta.si/bilteni/477  

 

Ob Mednarodnem 
letu kristalografije si 
lahko v Prirodoslov-
nem muzeju Sloveni-

je ogledate novo 
občasno razstavo 

ŽIVETI S KRISTALI. 
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V maju 2014 smo v društvu dobili novo spletno stran:  

www.dpmfs.si  
Ne pozabite nastaviti svojih računalnikov na novo spletno stran!  
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FOSILI V URBANIH OKOLJIH  

 

Matija Križnar, fotografije Matija Križnar  

 

Zob miocenskega morskega psa v obzidju srednjeveškega 

mesta ali prerez jurskega amonita na stopnicah rimske arene. 

Resnično in preverjeno! To sta le dva primera fosilov, ki jih 

najdemo v urbanih okoljih, kot so mesta, vasi ali podobno. 

Uporaba kamnin, v našem primeru sedimentnih kamnin, je 

stalnica vseh civilizacij. Tudi danes redno človek uporablja 

različne sedimentne kamnine predvsem v gradbene in deko-

rativne namene. Ob tem se marsikdaj razkrijejo tudi mnogi 

fosili, ki jih povprečen opazovalec spregleda, medtem ko redki 

le vržejo oči na zanimive tvorbe narave.  

Sam sem se že večkrat ustavil ob dekorativnih ploščah na 

stavbah in v njih občudoval ter prepoznal rudistne školjke ali 

njihove drobce. Seveda mnogokrat lahko prepoznamo tipične 

kamnine iz kamnolomov pri Lipici ali tudi iz katerega izmed 

Jadranskih otokov. Seveda ne smemo izpustiti tudi črnih 

apnencev okolice Podpeči, s pogostimi prerezi školjk ali pol-

žev. Nekoliko bolj »eksotične« so kamnine iz nekaterih drugih 

dežel.  

Pred manj kot letom dni sem imel priložnost spoznavati lepote 

Malte in njenih otokov. Ti paleontologu nudijo obilo zanimivih 

ogledov in tako lahko sredi glavnega mesta Valletta že pri 

vhodu pod nogami zagledamo velike plošče z mnogimi prere-

zi nepravilnih morskih ježkov. V nekoliko mlajših kamninah 

predvsem na obzidjih zasledimo fosilne sledi in celo ostanke 

pektenidnih školjk in celo zob morskih psov. Na otoku Gozo 

(drugi največji malteški otok) lahko v starem mestnem jedru 

glavnega mesta lahko skoraj na vsakem koraku vidimo narav-

no izluščene korone morskih ježkov in školjk. Seveda so ti 

namenjeni le slikanju in ne izbijanju iz obzidji.  

Prerez jurskega amonita v vasici na vzhodnem delu Gard-

skega jezera.  

Prerezi koron 

morskih ježkov v 

glavnem mestu 

otoka Malta.  

Naravno izluženi amonit na enem izmed staro-

davnih mostov v Veroni.  
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Drugi primer »urbanih fosilov« sem zasledil v Španiji. Visoko na 

vzpetinah Monserrata v španski Kataloniji sem imel priložnost v 

eni izmed cerkva opazovati zanimive prereze koron morskih jež-

kov, njihovih bodic v množici foraminifer. Snežno beli ostanki mor-

skih ježkov so še posebej izstopali iz temno sive ali celo črne 

kamnine. Glede na prisotnost velikih foraminifer bi apnence lahko 

uvrstil v eocen.  

Okolica jezera Garda v Italiji prav tako lahko paleontologu popes-

tri deževen dan. Tukaj lahko v mnogih vaseh ob jezeru opazuje-

mo prereze jurskih amonitov. A to niso tisti mali amoniti, ampak 

nekateri primerki lahko dosežejo celo pol metra premera. Najde-

mo jih v kamnitih blokih ob obali in celo vgrajene v nekatere vaš-

ke hiše, verjetno le za dekoracijo. Podobne ostanke lahko najde-

mo tudi eni izmed znamenitosti mesta Verone, v rimski areni. 

Tam so nekateri primerki amonitov zelo lepo izluženi in med 

ostanki lahko opazimo tudi prereze rostrumov belemnitov. 

Opisanih nekaj primerkov fosilov v urbanih okoljih je verjetno dob-

ra popestritev marsikaterega izleta in je neke vrste muzej na pros-

tem. Tako lahko že z ogledom in pregledom zgradb in drugih 

kamnitih objektov spoznamo geološko (in tudi paleontološko) 

dediščino neke dežele, mesta ali vas.  

Rostruma jurskih belemni-

tov lepo izstopajo iz rdeč-

kastega jurskega apnenca, 

ki so ga vgradili v rimsko 

areno sredi Verone.  

Amonit v eni izmed stopnic v veronski areni.  

Velik amonit v pristanišču ene izmed vasic pri 

Gardskem jezeru.  

Jurski amonit vzidan v fasado ene izmed hiš v 

vasici Malcesine ob Gardskem jezeru.  

Lepo viden prerez nepravilnega morskega ježka v 

eni izmed cerkva na gori Monserrat v Španiji.  

Uporaba fosilnih polžev v umetnosti oziroma 

arhitekturi. Slikano v muzeju Salvadorja Dalija 

v mestu Figueres (Španija).  
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ODKRITJE SKELETA STEPSKEGA BIZONA NA NOTRANJSKEM  

 

Slavko Polak, Fotografije Slavko Polak, Tina Poljšak  

 

Pri raziskavi novoodkritega brezna, na 

severnem pobočju Javornikov pri Cerkni-

ci, so jamarji Jamarskega društva Karlo-

vica poleti leta 2005 na dnu brezna, prib-

ližno 24 metrov globoko, naleteli na več-

je živalske kosti. Nekaj večjih kosti so 

prinesli iz jame in jih predali strokovnja-

kom Notranjskega muzeja Postojna, kjer 

je bilo ugotovljeno, da kosti pripadajo 

večjemu govedu.  

Po pridobitvi dovoljenja za iznos kostnih 

vzorcev iz jame so bile pod vodstvom 

kustosa biologa Slavka Polaka v jami 

strokovno izkopane še dodatne kosti. 

Kosti so ležale v ozkem končnem mean-

dru brezna, ujete med debelejšo plastjo 

mehke sige in proda. Skoraj v celoti so 

bile izkopane dolge kosti nog, fragmenti 

lopatic in medenice ter nekaj vretenc. Že 

bežne izmere kosti so pokazale, da ima-

mo opraviti z izjemno velikim osebkom 

bovida.  

Izkop kosti.  

Razstavljene kosti stepskega bizona.  



 

stran 15  

Junij 2014, številka 16.  

Najdene kosti so bile v dokončno opredelitev predane dr. Borutu Toš-

kanu na Oddelku za zooarheologijo Arheološkega inštituta ZRC 

SAZU v Ljubljani. Po natančnejšem pregledu in meritvah so vsi mor-

fološki znaki na kosteh kazali, da pripadajo bizonu in ne pragovedu 

ali turu (Bos primigenius). Podrobna morfometrija kosti fosilnega bizo-

na z Javornikov je pokazala, da gre za osebek starejšega samca 

stepskega bizona (Bison priscus). Primerek je bil po oceni v plečih 

visok približno dva metra, tehtal bi več kot tono in je imel daljše ter 

bolj štrleče rogove značilne za stepske bizone. Delček kosti poslan na 

radiokarbonsko C
14

 datiranje v tujino je pokazal natančno starost 

fosilnega bizona z Javornikov in sicer na 12.900+ 50 let. Ta dragocen 

podatek je ovrgel skoraj vsakršen dvom, da so še malo pred koncem 

zadnje ledene dobe pri nas še živeli stepski bizoni. Primerek z Javor-

nikov je bil eden zadnjih svoje vrste v Evropi.  

 

Kosti fosilnega stepskega bizona so trenutno razstavljene 

na priložnostni razstavi »Bizon z Javornikov« v Notranj-

skem muzeju Postojna, kasneje, po restavraciji, pa bodo 

vključene v stalno muzejsko postavitev tega muzeja. Več 

na—www.notranjski-muzej.si.  

Utrinek iz razstave.  

Borut Toškan in avtor prispevka predstavlja-

ta nove ostanke stepskega bizona.  

http://www.notranjski-muzej.si
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O KREMENOVIH KRISTALIH SIMONA ROBIČA IN FOSILNEM RAKU IZ 
DOLENJSKE  
 
Matija Križnar  

 
Raziskovanje starih zapisov o fosilih in mineralih je skoraj tako razburljivo kot terensko delo in odkrivanje novih pri-
merkov. Zagotovo pa tudi takšno raziskovanje zahteva izkušnje in nekaj poznavanja drugih jezikov. Tako je pregledo-
vanje nekaterih časopisnih zapisov iz sredine 19. stoletja postreglo z neka zanimivimi »odkritji«.  
 
Nekoč so časopisi poročali o mnogih zadevah, od lokalnih poročil do svetovnih dogodkov. Občasno pa so vsebovali 
tudi zelo posebna sporočila, kot so bili na primer novi predmeti, ki so prišli v takratni Deželni muzej v Ljubljani. 21. 
februarja 1853 je časopis Laibacher Zeitung poročal o darovanih predmetih v muzej leta 1850. Med njimi najbolj izsto-

pata dva. Prvi govori o večjih primerkih kristalov kremena iz okolice Blegoša (slika zgoraj). Primerke pa naj bi podaril 
»prečastiti« Simon Robič, čeprav je zapisan kot Rabič. Torej je sicer znani zbiralec Simon Robič zbiral tudi minerale 
in celo že leta 1850. Mogoče se še danes najde kdo izmed raziskovalcev, ki bo poizkušal najti to Robičevo najdišče 
kristalov.  
 
Drugi zapis se nanaša na fosilne ostanke iz okolice Čateža na Dolenjskem (nemško Tschatsch), ki jih je zbral in 
muzeju podaril Primus Remiz (slovensko Primož Remic). Zapis omenja ostanke fosilnih rakov, školjk in polžev (slika 
levo). Najbolj zanimivi so bili verjetno fosilni raki, saj je njihove ostanke takratni muzejski kustos Henrik Freyer poslal 

na Dunaj Vinzenzu Kollarju. 
Ta je odgovoril, da so rakovi 
ostanki zelo podobni današ-
njemu rodu Lupa in navedel 
nekaj podobnih vrst. Glede 
na zapis in letnico (leto 
1850) gre v tem primeru za 
prvi opis in določitev fosilne-
ga raka na Kranjskem 
(slovenskem ozemlju). Več 
si lahko preberete v original-
nem zapisu (v nemškem 
jeziku) na slikah.  
 
 
Vir:  
Laibacher Zeitung, ponedeljek, 
21.februar 1853, številka 41. 
(doseglijvo na Digitalni knjižnici 
Slovenije)  
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Izdaja: Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije. Tehnični urednik: mag. 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). Društvene Novičke so brezplačne. Tiskanje in razmnoževanje 

je dovoljeno le za lastno in nekomercialno uporabo. Uporaba celote ali posameznih delov (slik, logotipa,…) ni dovoljeno brez pisnega dovoljenja izdajatelja oziroma avtorja. Za vsebino (tudi fotografsko gradivo), 

mnenja, dovoljenj glede avtorstva in točnost podatkov pri dogodkih odgovarjajo izključno avtorji. Publikacija je prilagojena ogledovanju na spletu. V primeru tiskanja je slikovno gradivo lahko slabše kakovosti.  

Vse pravice pridržane, © 2014 DPMFS. Oblikovanje in zasnova publikacije: © Matija Križnar   

Publikacija dosegljiva na društveni spletni strani: www.dpmfs.si . Elektronski naslov društva: drustvopmfs@gmail.com.  

Popravek!   

V prejšnji številki Društvenih Novičk (št. 16) smo pri prispevku na strani 3 (avtorja E. Grmška) pozabili napisati kot avtorja fotografij 

tudi Antona Frantarja.  

UTRINKI Z OBISKA 51. RAZSTAVE MINERALOV V SAINTE-MARIE AUX 
MINES 
 
Viljem Podgoršek, fotografije: Davorin Preisinger in Marija 
Frantar  

 
Skupaj z Davorinom Preisingerjem sva v dneh od 26. 
do 29. junija z razstavo izbranih primerkov mineralov in 
fosilov iz Slovenije, kot povabljena člana DPMFS s stra-
ni občine Tržič na največji tovrstni razstavi v Evropi 
prvič predstavila tovrstno naše naravno bogastvo. 
Pobuda za postavitev razstave je bila podana s franco-
ske strani, saj je kraj pobraten s Tržičem. S kombijem ki 
je bil solidno zapolnjen z raznim propagandnim materi-
alom, škatlami razstavnih eksponatov in seveda oseb-
no prtljago smo v zgodnjih jutranjih urah 25. junija, torej 
na sam državni praznik, odšli kot 6 članska delegacija 
dogodivščinam naproti. 
Delegacijo so sestavljali:  
Jože Klofutar, predsednik Komisije za mednarodno 
sodelovanje občine Tržič  
Mateja Dolžan, članica omenjene Komisije (tudi prevajalka).  
Marija Frantar, članica DPMFS in Turističnega društva Tržič  
Mateja Štular, predstavnica Turističnega društva Tržič  
Davorin Preisinger, član DPMFS  
Viljem Podgoršek, član DPMFS. 
 
 
KRATKA GEOGRAFSKA PREDSTAVITEV ALZACIJE  
 
Pokrajina se nahaja severno od meje s Švico kot mejno ozem-
lje med Nemčijo in Francijo. Skozi zgodovino so se zanj oboji 
nenehno bojevali in po 2. svetovni vojni je dokončno pristalo v 
Franciji. Največje mesto pokrajine predstavlja Strasbourg, ki je 
tako pridobil pomembno vlogo kot simbol sodelovanja dveh v 
zgodovini pogosto sprtih velikih narodov pri nastajanju EU od 
samega njenega začetka. S tem nakazuje še naprej novo pot v 
smislu sodelovanja med evropskimi državami in narodi. Zato je 
tako občutljiva vsaka razprava okrog tega, da bi se institucije 
EU zbrale samo v Bruslju, ter tako racionalizirale z vidika stroš-
kov.  
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Po Renu poteka meja med državama vse od Švice daleč na 
sever vse do bližine Karlsruha, oziroma naslednje nemške 
zvezne dežele Porenje-Pfalz. Ravninsko pokrajino ob Renu 
imenovano Zgornjerensko nižavje si tako državi delita. Ker 
je Ren ploven vse do Basla v Švici, je zato še toliko bolj 
pomemben. Znani prekop ki Ren preko Maine povezuje z 
Donavo, se mu pridruži veliko bolj na severu šele pri Main-
zu. Na Francoski strani Ren po celotni nižini Alzacije sprem-
lja prekop, ki se navezuje še na ostale reke ter tako pred-
stavlja del velikanskega rečnega plovnega sistema Zahod-
ne Evrope, ki je imel skozi stoletja velik pomen v gospodar-
stvu, še posebej v začetku industrializacije. Pokrajina ki se 
sicer nahaja kar globoko v notranjem celinskem delu Evro-
pe je imela dobre vodne prometne povezave na različne 
strani. Strateško in prometno je pomembna povezava med 
Vogezi in Švicarsko Juro imenovana kar Burgundska vrata. 
Vodi v pokrajino Burgundijo, od tam pa naprej na zahod 
proti Pariški kotlini in na jug po Ronskem tektonskem jarku 
k Sredozemlju. 
Omenjeno ravnino ob Renu kar s treh strani obrobljajo sre-
dogorja za katera je značilno, da segajo nekako do 1500 
metrov visoko, ter da njihove slemenitve potekajo v različne 
smeri. Mnoga so bogata z rudami ali premogom in zato so 
ob številnih nastale klasične industrijske pokrajine po celinski Evropi. Alzacija med njimi ni izjema.  
Ravnino na jugu zapira Švicarska Jura, na vzhodu jo spremlja nemški Schwarzwald, ki je tudi povirje Donave, 

medtem ko jo na zahodni strani  omejujejo 
Vogezi.  
Po prečkanju Rena se zato najprej vozimo 
po kmetijsko intenzivno izrabljenem rav-
ninskem svetu, na kar pokrajina preide v 
hribovito in Sainte-Marie aux Mines se 
nahaja prav v osrčju Vogezov. Izkoriščan-
je surovin ima tukaj že več stoletno tradici-
jo. V bližini Sainte-Marie aux Mines je bil 
rudnik pridobivanja srebra že leta 1549, 
ter je danes podobno kot že mnogi drugi 
opuščen. Kljub temu vas z veseljem pope-
ljejo na ogled na okrog 800 metrov ohran-
jenih rovov, kjer vam vodička obrazloži 
način rudarjenja v 16. stoletju. Ob vsakem 

postanku je informativna tabla s skicami in opisi 
rudarjenja, vmes pa si je mogoče ogledati tudi 
del v celoti potopljenega rova z ohranjenim pod-
porjem, ter še vrsto drugih zanimivosti. Ob vhodu 
v rove je muzejski del kjer vas v zgodovino 
rudarjenja in druge zanimivosti povezane z njim 
popelje simpatičen vodnik imenovan Vito. Raz-
stavljenih je tudi nekaj primerkov mineralov.  
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PRIREDITVENI PROSTOR V SAINTE-MARIE AUX 
MINES  
 
V sredo popoldan smo prispeli po ozki vijugasti cesti do 
Sainte-Marie aux Mines, ki je podobno kot Tržič stisnjen 
med hribovje. Naselje je zato nekoliko razvlečeno, pri 
čemer pa starinske zgradbe in ulice prav nič ne zgubijo na 
svojem videzu. Sprejeli so nas vedno nasmejani organiza-
torji in čeprav so v naslednjih dnevih nenehno skrbeli za 
dobro počutje obiskovalcev, ter da je vse delovalo kot je 
potrebno, jim dobre volje nikoli ni zmanjkalo. Kraj dejansko 
v celoti živi za prireditev. Po besedah župana, ki nas je kar 
večkrat obiskal je v izvedbo vključenih čez 700 domačinov. 
Najmlajši pomagajo pri pospravljanju v jedilnem šotoru, šte-
vilni obrtniški mojstri so takoj pripravljeni odpraviti kakšno 
drobno težavo, mnogi so v vlogah informatorjev, varnostni-
kov. Očitno je to prireditev, kjer se za vsakega najde kak-
šno delo. Dejansko so prav nevsiljivo nenehno prisotni in 
čeprav se na vrhuncu prireditve po ulicah in objektih, ki se 
za nekaj dni spremenijo v razstavišča, nenehno premika 
več tisoč obiskovalcev, katerim se pridružuje še okrog 
1300 razstavljavcev in mnogo drugih, vse teče kot naolje-
no. Še najbolj moteč je občasen dež, ki je po pripovedova-
nju domačinov v času prireditve pogosto prisoten. Torej še 
ena podobnost s Tržičem, saj sem tudi tukaj v času priredi-
tve redko doživel lepo vreme.  
 
V več kot polstoletni zgodovini se je razstavni prostor razši-
ril na velik del mesta, ki ga ogradijo s premičnimi ograjami, 
pri vhodih pa kontrolirajo obiskovalce, tako, da je vsak tre-
nutek jasno koliko ljudi se nahaja v celotnem razstavnem 
kompleksu. V začasna razstavišča se spremenijo številne 
zgradbe kot na primer gledališče v katerem so razstavljeni 
najbolj cenjeni primerki. Začasna razstavišča so tudi šole, 
celo pokrito kopališče in mnogi drugi objekti. Predstavljajo 
lep primer kako je mogoče izvesti eno izmed vodilnih sve-
tovnih razstav, brez da bi zato gradili megalomanske objekte, za katere nato večji del leta ne bi našli prave vsebi-
ne. Osrednja restavracija, ki jo je v času prireditve vsakodnevno obiskalo več tisoč gostov, med njimi tudi naša 
delegacija, saj smo zanjo dobili od gostiteljev bone za prehrano in pijačo, je predstavljala velikanski pokriti šotor, ki 

se ga je že naslednji dan po zaključku tudi 
odstranilo. Ob robovih ulic so povsod posta-
vljeni značilni beli šotori za razstavljavce, 
vmes pa je še vedno dovolj prostora za obi-
skovalce. Osrednjo informativno točko 
predstavlja okrogel paviljon na stičišču več 
ulic. Nekakšno orientacijo sem dobil šele ko 
sem kompleks večkrat obhodil. Razstavni 
prostor se po pripovedovanju organizatorjev 
nenehno povečuje, ter obsega že znaten 
del parka Julesa Simona, ki ga z osrednjim 
delom povezuje samo Rue de la Resistan-
ce. V razstavnem sklopu je še več manjših 
informacijskih točk, gostišč ter številne sani-
tarije. V bistvu predstavlja kar majhno mes-
to v samem mestu, v katerem pa je promet 
omejen samo na sprehajališča. V ostalem 
delu mesta in njegovi bližini so začasno 
urejena številna parkirišča.  
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UTRINKI IZ PRIREDITVE  
 
V sredo popoldan smo uredili skupen razstaven prostor s 
Turističnim društvom Tržič v objektu, ki ga imenujejo Pis-
cine, ter ima v osrednjem delu urejeno kopališče. Nahaja 
se tik ob gledališču, ter glavni ulici Rue Osmont, katera je 
v celoti zaradi številnih šotorov spremenjena  v razstaviš-
če. Dve razstavni vitrini je organizator pripeljal direktno iz 
prodajalne, saj so še bile ovite v plastično folijo. V njih 
smo razstavili minerale iz najbolj znanih slovenskih rudišč, 
kot so nekdanji rudniki iz Mežice, Idrije, Sitarjevca, Rem-
šnika, Šentanskega ter še nekaj primerkov iz Pohorja in 
nekaterih kamnolomov. Razstavljenih je bilo tudi nekaj 
fosilov, med njimi tudi vrsta ramenonožca, ki ga ima 
DPMFS upodobljenega  v svojem znaku. Na razstavni 
mizi je bilo na razpolago veliko prospektov in drugih brez-
plačnih publikacij, ki jih je za prireditev pripravilo Turistič-
no društvo Tržič. Seveda smo lepo uredili ves razpoložljiv prireditveni prostor, kar je razvidno in posnetkov. Pri tem 
smo tudi ugotovili kaj bi bilo primerno pripraviti v bodoče, da se predstavitev izboljša. Vsekakor bi veljalo razmisliti 
da DPMFS pripravi nekaj prosto stoječih panojev, popularno imenovanih kar pingvini, ker jih je mogoče postaviti 
kjerkoli na prireditvenem prostoru. V omenjenih vitrinah je bilo razstavljene tudi nekaj literature s področja geologije 
o Sloveniji. Predstavitev je bila odlično sprejeta, saj je ozemlje Slovenije v krogih zbiralcev mineralov in fosilov širše 
v Evropi še vedno zelo slabo poznano. Razstavni prostor so med drugim obiskali tudi predstavniki založb s področ-
ja geologije ter tudi nekateri predstavniki medijev. Tudi zanje bi veljalo razmisliti, da bi DPMFS imelo pripravljeno 
nekakšno publikacijo prevedeno v več jezikov, ki se jim ob takšnih obiskih podari. Obsegati bi morala kratek opis 
dejavnosti društva in njegovo zgodovino, ter seveda podatke o možnih kontaktih.  Posebno zanimanje je požel izo-
bešen šolski zemljevid geološke zgradbe Slovenije, ter bi ga lahko kar nekajkrat prodal, seveda če bi imel s seboj 
več primerkov.  
Kot navadno sta prva dva dneva prireditve namenjena predvsem strokovnjakom in trgovcem, kateri material na 
veliko nakupujejo. Kljub temu je bila na razstavišču že v teh dnevih gneča. V zvečer prvega dne razstave so bili 
povabljeni vsi razstavljavci na skupno prireditev, ki se je odvila na nogometnem igrišču, ki se je v ta namen spre-
menil v veliko tribuno za nastopajoče in gostinski prostor na prostem. Na odru so se izmenjavale glasbene skupine, 
vmes pa je imel krajši govor župan. Moram omeniti, da je bilo mogoče župana vsak dan srečati na prireditvenem 
prostoru, ter da je enako kot vsi ostali »živel« s samo prireditvijo. V soboto je župan povabil na sprejem organiza-
torje in tudi našo delegacijo. Sprejem je bil zvečer, ko se je zaključila prireditev na razstavišču. V medsebojnih 
pogovorih se je porodilo kar veliko idej, ki bi jih veljalo v bodoče izkoristiti pri organizaciji tovrstne prireditve v Trži-
ču.  
V soboto in nedeljo je kljub občasno slabemu vremenu bila na razstavišču stalna gneča. Reke ljudi so se pomikale 
sem in tja, ter pod šotorskimi krili ali ob mizah v razstavnih dvoranah so se odvijali živahni pogovori, barantanje 
okrog nakupov in tudi sklepali posli. Organizator je poskrbel tudi za kakšen glasbeni nastop, med obiskovalci so se 
sprehajali možakarji oblečeni v stare rudarske uniforme, ter se fotografirali z radovednimi obiskovalci. Prireditev 

namreč spremlja množica spremljajočih dogodkov, ki 
ji daje poseben pečat, ki ga na podobnih prireditvah 
drugod po Evropi nisem doživel. Čeprav sem bil na 
razstavišču prisoten celotne štiri dni, verjamem, da 
mi je v množici dogodkov še marsikaj ušlo. Prav tako 
je celotna prireditev predvsem zaradi mnogih sprem-
ljajočih dogodkov zanimiva za marsikaterega obisko-
valca, ki sicer ni ravno zbiralec mineralov in fosilov, 
pa kljub temu tukaj najde in doživi marsikaj zanimi-
vega. 
Med takšnimi je bil vsekakor tudi naš voznik kombija, 
ki se je na takšni prireditvi prvič pojavil, ter se mu je 
marsikaj zanimivega vtisnilo v spomin. Verjetno si 
pred samim potovanjem ni predstavljal, da bo tudi on 
na sejmu našel in kupil kakšen primerek za sebe. 
Kar nekaj ogledov sva naredila skupaj, prav tako pa 
sem mu tudi malo pomagal pri nakupovanjih.  
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RAZSTAVA FOSILNE IN MINERALNE NAJDBE V SLOVENSKIH GORICAH  

 

Franc Golob, fotografije Franc Golob  

 

Občina Cerkvenjak praznuje letos že 16. občinski praznik. 

V času od 1. do 29. junija 2014 se je zvrstilo okrog 30 

športih, kulturnih, glasbenih in zabavnih prireditev. Kar 

nekaj je med njimi razstav: od likovne, fotografske, 

razstave ročnih del do razstave mineralov in fosilov. Sled-

njo sva pripravila Vili Podgoršek in Franc Golob, člana 

Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije. To ni 

prva taka razstava v Cerkvenjaku. Ista avtorja sta v Domu 

kulture prikazala to vrsto naravnega bogastva Slovenskih 

goric že leta 2008 ob 10. občinskem prazniku pod naslo-

vom Utrinki iz mineralnega in fosilnega sveta Slov-

enskih goric. Ker je bila zelo dobro sprejeta, naju je 

župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc letos po-

novno povabil, da domačinom in gostom pokaževa, 

kaj skriva v svoji notranjosti svet Slovenskih goric in 

kaj se je na novo našlo v teh šestih letih. Ker je bilo 

kar nekaj lepih novih najdb, sva ponudbo sprejela. V 

tem času so preko Slovenskih goric  gradili avto-

cesto in na njeni trasi je bilo kar nekaj zanimivih 

odkritij. Tako se ni bilo težko odzvati vabilu. V krat-

kem času sva pripravila razstavo Fosilne in miner-

alne najdbe v Slovenskih goricah. V petih vitrinah so 

si obiskovalci lahko ogledali v času od 6. do 16. junija fosile iz Štrihovca, Dupleka, Žihlave ter minerale od Štri-

hovca preko Malečnika, Vodol, Metave, vse do Koga. Veliko je bilo tudi zanimanja za predstavljeni znamki Pošte 

Slovenije, ki prikazujeta naravno dediščino iz Slovenskih goric: mineral barit iz Štrihovca in morsko zvezdo iz Zg. 

Kungote.  

Razstavo je odprl župan 
občine Cerkvenjak Marjan 
Žmavc. 

V Malečniku lahko med zanimivejše najdbe uvrstimo posebno 
obliko kremenovih kristalov v obliki rozete (najdba in zbirka F. 
Golob).  

Pogled v prvo vitrini, v kateri so bili razstavljeni fosili morskih 
ježkovv in polžev iz zbirke V. Podgorška.  

V zadnji vitrini so bili na ogled zlasti minerali iz Štrihovca.   
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MALA ŠOLA GEOLOGIJE - ZNANJE V SLIKAH  

 

Matija Križnar  

 

Geologija je izjemno zanimiva in zelo raznolika veda, ki združuje in vsebuje mnogo drugih ved in znanj. Glavna 

»poglavja« geologije segajo na področje tektonike, geomorfologije, mineralogije, paleontologije, petrologije seveda pa 

posegajo tudi v gemologijo, montanistiko (rudarstvo), krasoslovje in še mnoge druge vede. Obširna tematika ali posa-

mezni deli so težko razumljivi tudi mnogim strokovnjakom, kaj šele laikom in ljubiteljem geologije. Zato smo v društvu 

prišli do zaključka, da bi geologijo še bolj približali širši javnosti in jo predstavljali pod naslovom – Mala šola geologije. 

To naj ne bi bilo obsežno in poglobljeno predstavljanje geoloških vsebin ali pojmov, ampak s čim bolj nazornimi primeri 

(v slikah, ilustracijah ali risbah) predstaviti mnoge pojme ali tematske sklope. Vsebina Male šole geologije bi bila pred-

stavljana na straneh Društvenih Novičk, ki so že sedaj prosto dostopne na spletnih straneh društva. K nastajanju vse-

bin Male šole geologije bi tako privabili tudi širšo javnost, ki bi z zastavljenimi vprašanji ali poslanimi slikami lahko akt i-

vno sodelovala pri celotni zasnovi. S prvimi poglavji bomo predvidoma začeli v eni izmed prihajajočih številk Društve-

nih Novičk.  

V maju 2014 smo v društvu dobili novo spletno stran:  

www.dpmfs.si  
Ne pozabite nastaviti svojih računalnikov na novo spletno stran!  

Fotografija Matija Križnar   

Na sliki spodaj je logotip Male šole geologije.  
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Sprejete spremembe ZON  

 

Matija Križnar  

 

Obveščamo vas, da so bile sprejete spremem-

be Zakona o naravi (ZON), kjer so obravnavane 

tudi nova določila in spremembe glede minera-

lov in fosilov. Spremembe so bile objavljene v 

Uradnem listu št. 46 (dne 23.6.2014), ki ga naj-

dete tudi na spletu. Nekaj sprememb pa lahko 

preberete tudi na tej strani. Več o novi zakono-

daji bomo poizkušali pripraviti tudi temeljito raz-

lago in pojasnila (v kateri izmed prihajajočih šte-

vilk Druš. Novičk).  
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GEOLOGIJA NA RAZISKOVALNIH TABORIH  
 
Viljem Podgoršek  

 

Raziskovalni tabor na Rogli  
 
Letos je v dneh od 21 do 27 junija 2014ponovno potekal pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije, kratko 
kar ZOTKS, raziskovalni tabor za srednješolce na Rogli. Finančno ga že nekaj let pretežno podpira tudi občina Zre-
če, ki je sicer poznana da že dolgo uspešno podpira različne raziskovalne projekte. V okviru tabora potekajo različ-
ni programi in med njimi je geološki že kar stalnica. Realizirajo se na osnovi interesa prijavljenih na tabor.  
 
Geološka zgradba ozemlja občine Zreče je izredno raznolika, saj sega od nižinskega sveta v vse do najvišjih delov 
tega dela Pohorja. Na površju se pojavljajo vse osnovne vrste kamnin po nastanku, za nameček se jim pridružuje 
še bogato nahajališče fosilov iz zgornje krede v kamnolomu pri Stranicah, v manjšem obsegu pa še drugod. Ker je 
omenjeni kamnolom spet aktiven so najdbe fosilov temu primerno spet pojavljajo. Na ozemlju občine je še kar 
nekaj manjših aktivnih kamnolomov še več je opuščenih. Torej več kot dovolj lokacij za obilico terenskega dela za 
»mlade geologe«, ki na taborih tako nabirajo znanje okrog poznavanja mineralov in fosilov, predvsem spoznavajo 
terensko delo in tehnike prepariranja. 
Čeprav je bila lansko jesen na osnovi na taborih zbranih primerkih postavljena v hotelu Planja na Rogli manjša 
stalna razstava, se ji preko dela na taborih pridružujejo novi primerki. Pestro geološko zgradbo ozemlja občine tako 
lahko spoznajo tudi mnogi turisti, ki prihajajo na Roglo. 
 
 
 

Geološka skupina pri ogledu spodmola v gozdu pri Hrastovcu. 
Fotografija Marjan Šenica 
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Raziskovalni tabor v občini Zavrč  
 
Majhna občina na skrajnem vzhodnem delu Haloz je že nekaj let gostitelj raziskovalnega tabora študentov geogra-
fije iz Filozofske fakultete v Mariboru. Študentje se razdelijo v posamezne skupine, med katerimi je nekaj vedno 
prisotnih, nekatere pa občasno nastanejo. Med stalnicami so skupina za GIS (geografski informacijski sistem), sku-
pina za proučevanje svetlobnega onesnaževanja okolja, ornitološka skupina, ter seveda geološka skupina. Na 
osnovi večernih poročanj so vsi udeleženci sproti obveščeni o delu in izsledkih. Na zaključku tabora pa so predsta-
vljena obsežnejša poročila, ki se jih redno udeležijo predstavniki iz občine, OŠ Zavrč na kateri udeleženci najdejo 
začasno bivališče, prav tako pa jim velikodušno posodi vso šolsko opremo. Zanimivo je tudi da na zaključno pred-
stavitev pridejo tudi nekateri domačini. Tabor je letos potekal od 30 junija do 5. julija.  
 
Geološka skupina je nadaljevala z raziskovanjem geološke zgradbe, predvsem uporabe domačih vrst kamnin, ki jih 
v tem delu Slovenije ni ravno v izobilju, vsaj ne za gradbeno uporabo. Nekdanji mogočen Ulmov kamnolom, poime-
novan po rodbini Ulm, ki je imela v posesti tudi grad Borl, je danes že zelo zarastel. Na primerjavi posnetkov izpred 
2.svet. vojne, ko je bil aktiven in sedanjo zaraščeno pokrajino na njegovem mestu, je mogoče sklepati, da se nara-
va zelo hitro sama obnavlja, ter da so naše skrbi občasno glede varovanja že kar pretirane. 
 
Največjo zanimanje je v celotnem taboru sprožilo izpiranje zlata in prodišč ob Dravi. Pri izvedbi sta pomagala 
Tomaž Krištofič in Franc Golob in vsak udeleženec geološke skupine si je ob zaključku tabora odnesel domov 
nekaj luskic zlata. Nekaj ga je ostalo tudi za razstavo ob občinskem prazniku v sredini avgusta. Omenjena razstava 
je zraven vrst kamnin zbranih v času tabora, predstavila še zanimive arheološke najdbe ki so bile odkrite, ko so 
pred nekaj leti zgradili nov mejni prehod. Oboje je bilo pospremljeno s predavanji in domačini so bili nad zanimivos-
tmi iz njihovih krajev zelo navdušeni. Izdani sta bili tudi zloženki.  
Ob občinskem praznovanju so nastajale ideje o nadaljnjem sodelovanju, kar pa naj za enkrat še ostane skrivnost.  

Izpiranje zlata na Dravi pri Borlu. Fotograjija: Franc Golob  
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Vsem prijateljem in ljubiteljem mineralov in lepe narave!  
 

VABILO  
 

Vabimo vas, da se v soboto, 20. septembra 2014 udeležite jesenske 

društvene strokovne ekskurzije na Pohorje, kjer si bomo ogledali nekdanje 
rudnike magnetita pod Malo in Veliko Kopo na Pohorju.  
 

Zbirno mesto je ob 9.00 na parkirišču pred trgovino TUŠ ob glavi cesti 
Maribor – Dravograd na križišču med Muto in Vuzenico v dravski dolini.  
 

Ker so rudniki na višini okoli 1000 m n.v. je potrebna primerna obleka in obu-
tev. Za dobre najdbe mineralov pa 5 kg kladivo, oziroma primerno orodje. 
Hrana in pijača iz nahrbtnika. Obiskali bomo nekaj najdišče, kjer teren ni 
zahteven (do 20 minut hoje). Spoznavali bomo mineraloško in rudarsko 
dediščino, ter ob priložnosti nabirali tudi minerale kot sta andradit in epidot 
ter nekateri drugi. Večerja je možna po povratku v dolino v gostilni pri Izidor-
ju v neposredni bližini zbirnega mesta TUŠ.  
 
Lep pozdrav in se vidimo!  
 
Zmago Žorž in Vili Podgoršek (koordinatorja)  

……………………………………………  
Opombe: Udeležba na ekskurzijo je brezplačna. Udeleženci se udeležijo 

ekskurzije na lastno odgovornost, društvo ne prevzema odgovornosti. Udele-
žba se izvaja z lastnimi (osebnimi) avtomobili, zato se bomo lahko na zbir-
nem mestu razporedili. V ekskurzijo je zajeto vodenje (brez hrane, pijače, 

prevoza…). Ekskurzija odpade le v primeru izjemno slabega vremena 
(močno deževje, sneg).  

 

Informacije in prijave:  
Zmago Žorž (zmago.zorz@gmail.com, tel. 040 550 751)  

ali  

Vili Podgoršek (viljem.podgorsek@guest.arnes.si)  
 

Dodatna literatura za pripravo pred ekskurzijo:  
Mineralna bogastva Slovenije, Revija PMS Suplementum 3 2006, str 257-259. 

Aleksander Rečnik: Nahajališča mineralov  v Sloveniji, Granati iz skarnov na Kopah na Pohorju, str. 22 – 28. 

Fotografije: Zmago Žorž, fotografija ozadja  Davorin Preisinger  
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Spletne Društvene Novičke,  
Številka 18, november 2014.  

  

ISSN: 2232-3546  
 

Društvene Novičke (DN) izdaja:  
Društvo prijateljev mineralov in fosilov  

Slovenije (DPMFS)  
Urednik:  

mag. Matija Križnar  
Uredniški odbor:  

Zvonka Pretnar, Davorin Preisinger in  
mag. Rok Gašparič  

 

Društvene Novičke so brezplačne.  

Publikacija dosegljiva na društveni spletni stra-
ni: www.dpmfs.si  

Elektronski naslov društva:  
drustvopmfs@gmail.com  

Na društveni elektronski naslov tudi sprejemamo prispevke 
za DN.  

 

Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja 
prispevkov in izbora ter obdelave slikovnega 
gradiva po lastni presoji. Vsi prispevki niso 

lektorirani (jezikovno pregledani).  
Tiskanje in razmnoževanje je dovoljeno le za 
lastno in nekomercialno uporabo. Uporaba 

celote ali posameznih delov (slikovnega gradi-
va, logotipa,…) ni dovoljeno brez pisnega 

dovoljenja izdajatelja oziroma avtorja. Za vse-
bino (tudi fotografsko gradivo), mnenja, dovol-

jenj glede avtorstva in točnost podatkov pri 
dogodkih odgovarjajo izključno avtorji.  

Publikacija je prilagojena ogledovanju na spletu. V primeru 
tiskanja spletne verzije DN je slikovno gradivo lahko slabše 

ločljivosti in kakovosti.  
 

Vse pravice pridržane, © 2014, DPMFS, Tržič  
Oblikovanje (vključno z logotipom Mala šola geologije) in 

zasnova publikacije: © Matija Križnar, 2014.  
 

Tiskani izvodi DN so dosegljivi v nekaterih knjižnicah 
(knjižnica PMS) in društvenem arhivu. Dosegljivost DN 

lahko preverite v bazi Cobiss –u.  
___________________________________  

UVODNIK  
 

Nova podoba, podobna vsebina in še 
prej o nečem drugem  

 
Že večkrat sem poslušal, da so nekateri oziroma že mnogi naši zapisi in 
publikacije postale preveč »strokovne« ali če povem drugače, preveč zah-
tevne za nekatere naše člane. Temu ne morem oporekati in zavedam se 
tega, ter skušam(o) z izborom avtorjev to nekoliko »omiliti«. Toda prob-
lem nastane, da so mnogi avtorji z leti postali vešči pisci in veliko truda 
vložili tudi v izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje. In ponovno se 
vrnemo nazaj v čemer je namen društva, o izobraževanju, ozaveščanju, 
poučevanju in druženju članov. Seveda se mnogi člani ne včlanijo v naše 
društvo z namenom, da bi se učili in izobraževali, ampak zgolj družili, 
vse lepo in prav. Ne morem pa se sprijazniti z dejstvom, da bi v Kon-
kreciji ali drugih društvenih publikacijah ponovno objavljali članke in 
prispevke, ki bi nas popeljali deset let nazaj ali v druge »energijske« sfere, 
enostavno ne gre. Seveda se bom(o) skušali prilagoditi potrebam vseh 
članov in v Konkreciji dodali še poročila (kroniko) o društvenem doga-
janju v preteklem letu, zagotovo tudi začinjene s slikami, ni problema. 
Če še to ne bo dovolj, si bom(o) izmislili še kakšno temo, ni problema 
vse za naše člane, torej vse tiste ki jih zanimajo minerali, fosili, geologija 
in naravoslovje. A hkrati ponovno poudarjam, da poti nazaj ni, no, vsaj 
za mene.  
Sedaj se lahko res posvetimo tudi Društvenim Novičkam, ki so ponov-
no v novi podobi (že tretjič). Zasnovali smo jo zelo podobno kot prejš-
nje številke, le dodali še naslovnico, besedilo v dveh stolpcih, nekatere 
nove teme (Mala šola geologije) in še kaj bi našli. Prijetno branje in ogle-
dovanje!  

urednik 
mag. Matija Križnar   

Udeleženci ekskurzije.   

Naslovnica: Dendriti v ploščastih 

apnencih iz Bavarske. Več o dendritih si 

preberite na strani 18.  

Foto: MATIJA KRIŽNAR  
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ZMAGO ŽORŽ  

 

EKSKURZIJA 
POHORJE 2014  
 
V soboto, 20. septembra 2014 se je 26 
članov društva in drugih ljubiteljev 
mineralov udeležilo celodnevne ekskur-
zije na rudnike železove rude pod Malo 
Kopo.  
Prvi pisni viri omenjajo Ivniškega grofa 
Ignac Ernest Purgaya, ki je na Sedlarje-
vem vrhu začel kopati železovo rudo 
Najprej so jo vozili na Muto. Leta 1792 
so ob potoku Plavžnica zgradili topilni-
co železa. To železo so v uporabne 
izdelke nato kovali na Muti. Železovo rudo so kopali še 
na Berghausu, pod Tajzlom, Dravčah pri Vuzenici, Pri-
možu na Pohorju, opuščene rove najdemo še na hribu 
nad sotočjem Plavžnice in Požarskega jarka ter nad 
Muto.  
 
Parkirišče pod sedežnico Kaštivnik je 
bilo izhodiščna točka, kjer smo se sez-
nanili s kratko zgodovino rudarjenja. 
Posebnosti geološke zgradbe tega dela 
Pohorja, kjer lahko edino tu v Sloveniji 
najdemo kontaktno metamorfne kamni-
ne, ki jih imenujemo skarni, so bili pred-
met današnjega raziskovanja. Na Perka-
vsu, kot je to področje danes označeno 
na zemljevidih lahko najdemo granatov, 

epidotov, piro-
ksenov in red-
keje hedember-
gitov skarn. 
Temu primerna 
je tudi minera-
loška raznovrst-
nost.  
 
Po deset minutni hoji po trak-
torski vlaki smo prišli do naj-
bogatejšega nahajališča železo-
ve rude. Od tu je bil pred nekaj 
leti s težko mehanizacijo odv-
zet največji kos železove rude, 
ki je danes deponiran v Priro-
doslovni muzej Slovenije v 
Ljubljani (cca. 3 tone).  
 
Pet kilogramov težko kladivo 
je komaj dovolj težko, da lahko 
razbijamo na jalovinskih kupih 
nekaj deset kg težke kose oru-
denih skarnov, ki so zelo trdi 

in žilavi. Kar nekaj junakov se je poizkusilo in priznalo, 
da je potrebno vložiti zelo veliko energije in moči da 
prideš do lepih kristalov in orudenih kosov. Se je pa, 
marsikomu postavili vprašanje: kako so s primitivnimi 
sredstvi pred 150 leti in več naši predniki uspeli odko-

pavati in lomiti tako žilavo in trdno kamnino, ter iz nje 
izluščiti železovo rudo?  

Predavanje pred vzponom.  

Analiziranje najdb in pomoč 
mladim raziskovalcem.  



 

Društvene Novičke, november 2014, št. 18         - 4 -  

 
Kljub temu smo z 
združenimi močmi 
našli kar nekaj mine-
ralov. Upam, da so 
bili na koncu zado-
voljni vsi.  
 
In kaj vse smo našli: 
pirit, markazit, piro-
tin, limonit, galenit, 
sfalerit, bornit, hal-
kozin, malahit, sad-
ro, minerale iz sku-
pine rogovač (Mg. 
rogovačo ali kozulit), 
granate var. andradit, 
epidot, biotit in viso-
kotemperaturni kre-
men. Redka so naha-
jališča pri nas, kjer 
lahko na enem mes-
tu najdeš toliko razli-
čnih mineralov. Ker 
je bilo težkega dela 
za večino preveč, 
smo se odločili obis-
kati še Muzej mine-
ralov na Remšniku.  
 
Geološko pot Ober-
haag – Remšnik 
predstavlja 30 blo-
kov kamnin, ki jih 
lahko najdemo v 
širši okolici tega dela 
ozemlja. Muzeja 
mineralov v Oberha-
agu in na Remšniku 
obiskovalcem pred-
stavita mineraloško 
bogastvo.  
 
Oktobra 2013 je 
občina Radlje ob 
Dravi uradno odprla 
geološko pot odsek 
Remšnik in muzej na 
Remšniku, kjer so v 
šestih vitrinah pred-
stavljeni minerali 
opuščenega rudnika 
na Remšniku. Obis-
kovalci si lahko ogle-
dajo mikroskopske 
minerale še na fotografijah na steni, se seznanijo z zgo-
dovino rudarjenja na Remšniku, kjer so 1850. leta odpr-

li srebronosni 
svinčevo, 
bakrov in cin-
kov rudnik pod 
imenom 
Drauwald.  
Za posebej uka-
željne obiskoval-
ce sta na voljo 
mikroskop in 
lupa, kjer si lah-
ko ogledajo 40 
vzorcev minera-
lov in rudnin iz 
tega opuščenega 
rudnika. Na 
računalniku je z 
mojim dovoljen-
jem prekopirana 
knjiga, tako da 
se lahko obisko-
valci v celoti 
seznanijo z 
vsem gradivom, 
ki ja bilo do 
sedaj zbrano in 
zapisano.  
 
Kot vedno smo 
celodnevno dru-
ženje zaključili 
ob jedači in pija-
či v Vuzenici, v 
prijetni gostilni, 
ki je znana po 
prijaznosti, dob-
ri hrani in orga-
nizaciji druženja 
žena vsako tret-
jo soboto v 
mesecu.  
 
 
Vse fotografije: 
MATIJA KRIŽNAR  

 
 
 
 
 
Kratek posnetek o 
ekskurziji na Pohor-
je si lahko ogledate 
tudi na društvenem 
Youtube kanalu.  
 

Le kaj se skriva pod kupom! 

Muzejska soba z minerali in zgodovino Remšnika.  

Seznanitev z nekaterimi mineraloškimi  posebnostmi Remšnika.  
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ROBERT LORENCON  
 

IZLET V HERCEGOVINO  
 
To poletje sem že drugič odpotoval v Bosno in Herce-

govino, skupaj z novogoriš-
kim aeroklubom. Letala 
smo prenesli na manjše 
letališče v Livno, ki leži v 
Hercegovini, kjer smo tudi 
leteli. Sam sem imel seveda 
še druge načrte: ogledati si 
čim več geoloških značilno-
sti tega območja. Poletje je 
tu neizprosno vroče in zato 
sem nameraval izkoristiti 
vse oblačne dneve, ki so se 
obetali.  
 
Prvo postajo na poti sem 
imel že v Gračcu, kjer me je 
pritegnil kamnolom tik pred 
mestom. Plastovit temno 
siv apnenec vsebuje sledove 
lazenja z vmesnimi plastmi 
bituminoznih skrilavih gli-
navcev (slika 1). Med fosili 
prevladujejo školjke. Kljub 
temu, da je kamnina po 
geološki karti jurske staros-
ti, me je močno spominjala 
na triasne kamnine. Čas me je preganjal, zato sem nare-
dil le nekaj fotografij.  
 
Pot sem nadaljeval mimo Knina do mejnega prehoda 
Strmica, ki vodi čez prelaz v Bosansko Grahovo. Cesto 
čez prelaz so obnovili in usekali v prečudovito razgalje-
ne triasne plasti (slika 2, 3 in 4). V dolžini nekaj kilome-
trov lahko občudujemo celoten razvoj plasti, pretežno 
skrilavih glinavcev, ki se na vrhu zaključijo z rdečimi 

tufi. Nižji sloji vsebujejo fosile, predvsem alge in školj-
ke, preostalih plasti nisem uspel temeljito proučiti.  
Pot je sledila iz Bosanskega Grahova navzdol po Livan-
skem polju do Livnega. Izjemno lep kraški svet so kazi-
le le prazne vasi in porušene hiše. Tu je vojna pustila 

svoj žalostni pečat. Livansko dolino vse do Mostarja 
sestavljajo miocenski sedimenti, na obrobju najdemo 
eocenske plasti. Vse plasti so bogate s fosili. Po dolini 
najdemo več površinskih kopov lignita. Južno od Liv-
nega je največje akumulacijsko jezero, ki napaja elek-
trarno na Hrvaškem. Jugovzhodno, pod vrhom Tušni-
ce, sem iz zraka zagledal odprti kop premoga. To veliko 
rano v pobočje hriba sem kasneje tudi obiskal.  

Sl. 1. Kamnolom pred Gračcem z zanimivimi plastmi s fosili.  

Sl. 2, 3 in 4. Neskončne plasti triasnih kamnin čez Strmico.  
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Nekoč so premog kopali v podzemnih rovih, sedaj je tu 
velik odprti kop, ki se zajeda v pobočje (slika 5). V šte-
vilnih miocenskih plasteh, ki so jih odkopali, najdemo 
pretežno rastlinske fosile, školjke in redke ribje ostanke 
(slika 6).  
Ker je odprti kop velik in plasti resnično veliko, sem si 
ogledal le zelo majhen del. Našel sem precej rastlinskih 
fosilov, predvsem listov, vejic in semen, nekaj školjk ter 
ribjo čeljust. Lansko leto so tu še kopali, letos pa je 

izkopavanje zamrlo. Delavci že dlje časa niso dobili pla-
čila in je njihova prihodnost sedaj negotova.  

 
Na vzhodni strani hriba je na nadmorski višini 900 m 
mesto Tomislavgrad. Od tu pelje pot do vrha hriba 
Tušnice skozi izjemno lepo naravo. Podlaga je iz mio-
censkih kamnin, v kateri sem našel zanimiv fosil (slika 
7).  
 

Sl. 5. Del premogovnika usekan v pobočje, spodaj levo je viden premog. Stene so visoke do 50 m.  

Sl. 6. Nekaj primerkov miocenskih fosilov, fotografiranih v premogovniku pod Tušnico.  

Sl. 7. Levo je tipična soteska v miocenskih kamninah 
na poti na Tušnico, desno najden fosil.  
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Še dobro, da sem imel primeren avtomobil, ker so luže 
v makadamu tu daljše od avtomobila in tudi primerno 
globoke. Kamnina, ki se dviga nad dolino je večinoma 
kredne starosti. Južno od Tomislavgrada so v delujo-
čem kamnolomu pred kratkim našli kosti sorodnikov 

slonov (verjetno rodov Tetralophodon in Anancus). Mlajše 
plasti segajo še preko Mostarja, kjer je na robu mesta, 
tik ob stanovanjskih blokih, stari odprti kop premoga. 
V njem najdemo v svetlem, skoraj belem skrilavem gli-
navcu predvsem rastlinske fosile. Ogled starega dela 
mesta je tu obvezen. Pravo presenečenje me je čakalo 
južno od Mostarja, proti Međugorju. Okrog kraja Čit-
luk so v eocenskih plasteh kopali boksit. Večje število 
odprtih kopov je praktično polnih fosilov (sliki 8 in 9). 
Največ je školjk, polžev in drugih morskih organizmov, 
sledi še veliko pooglenelih rastlinskih fosilov in tanke 
pole premoga.  

 
Kamnina, ki ob močnem soncu prepereva,je ponekod 
polna fosilov,. Žal je tudi mene preganjalo močno son-
ce, ki je žgalo po pusti kraški pokrajini. Še plazilci, ki tu 
živijo, so bili bolj pametni in so se (na mojo srečo) skri-
vali v senci. Tako sem uspel prehoditi le manjše število 
kopov.  

 

Verjamem, da je tu okrog še veliko geološko zanimivih 
lokacij, ki bi jih bilo vredno raziskati. V bližini so 
eocenske plasti z raki, glavonožci, večjimi polži ... Pole-
tni čas za potikanje po teh krajih očitno ni primeren. □  
 
 

Vse fotografije: ROBERT LORENCON  

Sl. 8. Eden izmed mnogih odprtih kopov boksita, rdeč 
boksit je viden na desni, na levi skrilavi glinavci polni 
rastlinskih fosilov.  

Sl. 9. Tipični fosili iz odprtih kopov boksita južno od 
Mostarja. Na levi je dobra tona fosilov, predvsem školjk 
in polžev, v prepereli kamnini. Desno so poogleneli ras-
tlinski ostanki.  
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MATIJA KRIŽNAR  

 

Društvo tudi na 4. Sloven-
skem geološkem kongresu  
 
V začetku letošnjega oktobra je v Ankaranu potekal 4. 

slovenski geološki kongres. Nekateri člani društva so 
sodelovali (tudi kot soavtorji) enega izmed plakatov.  
Društvo je sodelovalo tudi pri nastanku zloženke 
Zabavna in poučna geologija, ki so jo pripravili prav 
za kongres in je namenjena popularizaciji geologije v 
šolah in za drugo zainteresirano javnost (društva, krož-
ki, zbiralci,…).  

 

Zbiranje člankov za Konkrecijo 2015  
 

Spoštovani avtorji!  
 

Vabljeni k sodelovanju  
Tema nastajajoče Konkrecije je:  

Geološko bogastvo Kobanskega, Slovenskih goric in Prekmurja.  
Vaši prispevki naj se navezujejo na geološke, mineraloške in paleontološke zanimivo-
sti tematskega območja. Seveda v omejenem številu sprejemamo tudi netematske pri-

spevke.  

 
Rok za oddajo prispevkov je 1. februar 2015.  

 
Oddajo lahko izvedete na naslov: 
konkrecija@gmail.com ali na 

mkriznar@pms-lj.si.  
in nastajanju nove številke društvene revije Konkrecije, že četrte po vrsti.  

 

mailto:konkrecija@gmail.com
mailto:mkriznar@pms-lj.si
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VILJEM PODGORŠEK  

 

V SVETU MINERALOV IN 
FOSILOV NA II. GIMNA-
ZIJI MARIBOR  
 
Mednarodno leto kristalografije se počasi bli-
ža zaključku in zato je še kako prav, da se 
izvede kakšna prireditev, ki ga obeleži. Širša 
javnost se pretežno preko razstav in podobnih 
prireditev vsaj malo seznani s temo, kateri je 
leto namenjeno.  
Na II. Gimnaziji v Mariboru je bila 9. oktobra 
postavljena razstava z naslovom V svetu 
mineralov in fosilov. Pripravili so jo člani 
DPMFS in si jo je bilo mogoče ogledati že v 
Tržiču v času letošnjega Minfosa. Postavljena 
je bila v avli šole na 17. panojih na ogled dija-
kom, zaposlenim in seveda tudi številnim obi-
skovalcem, ki zaidejo v njene prostore. Še 
posebej veliko zanimanja je požela na samem 
začetku, saj je bil v soboto, 11. oktobra, orga-
niziran tradicionalni piknik s starši ob šoli. 
Obiskovalci so izkoristili priložnost in so si 
razstavo z zanimanjem ogledali kot eno izmed 
spremljajočih prireditev, ki so se odvijale v 
šolskih prostorih.  
Na dveh panojih je predstavljena zgodovina 
DPMFS in njene dejavnosti. Le redki člani se 
spomnijo, da začetek društva sega v davno 
leto 1977, ko je bil 11. marca ustanovni sesta-
nek. Na kratko so predstavljene dejavnosti 
društva, ki so popestrene z zanimivimi posne-
tki. Tudi v bodoče bi jih veljalo večkrat vklju-
čit v društvene razstave in v podobne priredit-
ve.  
Primerki na posnetkih izhajajo iz sledečih 
zbirk: Renata Vidriha, Rudnika Mežica, Jožeta 
Pristavca, Davorina Preisingerja, Franca Paj-
tlerja, Jožeta Rihtarja, Gorana Velikonje, 
Zmaga Žorža, Franceta Stareta in Prirodoslo-
vnega muzeja Slovenije.  
Fotografije so prispevali: Miran Udovč, Davo-
rin Preisinger, Miha Jeršek, Tomo Jeseničnik, 
Petra Draškovič, Aleksander Kavčnik, Matija 
Križnar in Jure Žalohar.   
Razstava bo predvidoma odprta do sredine 
novembra. 

 

 

Pogleda na razstaviščni prostor v avli .  

Uvodna predstavitvena panoja .  

Vse fotografije: FRANC GOLOB  



 

Društvene Novičke, november 2014, št. 18         - 10 -  

MATIJA KRIŽNAR  

 

PIKNIK IN RAZSTAVA V 
KOMENDI 
 
V petek in soboto, 3. in 4. oktobra 2014 je društvo in 
njegovi člani skupaj s krožkom Kamenkost (iz OŠ 
Komenda Moste) v Komendi na ogled postavilo neka-
tere primerke mineralov in fosilov iz svojih zbirk. Celo-
tna prireditev je potekala v obnovljeni Koželjevi kmeti-
ji. Ne smemo pozabiti tudi na razstavo fotografij, ki so 
bile predhodno predstavljene v Tržiču na fotografski 
razstavi. Obiskovalci so si primerke fosilov in minera-
lov lahko ogledali (ali kupili) tudi na nekaj stojnicah. 
Ena izmed stojnic je ponudila tudi primerke fosilov, ki 
so bili brezplačni (oziroma za izmenjavo).  
V soboto je dogajanje popestril še prvi društveni pik-
nik. Za žarom je dežural naš predsednik Rok Gašparič, 
gospodinjili pa so še drugi člani. Jedi (čevapčiči, ražnjiči, 
zrezki) in pijača je bila domena vsakega člana in kmalu 
je bilo na voljo mnogo zanimivih prigrizkov. Vsekakor 
je bil piknik zelo dobrodošla pridobitev v društvu, saj 
so člani prišli celo iz Primorske in Velenja.  
Zahvaljujemo se TD Komenda za prijetno gostitev in 
prostore, ki jih bomo mogoče ponovno zasedli že pri-
hodnje leto!  

Vse fotografije: MATIJA KRIŽNAR  
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MATIJA KRIŽNAR  

 

TIRANOZAVER IN METEORIT 
JESENICE—UTRIP IZ RAZ-
STAVE V MÜNCHNU 2014  
 
Letošnji nemški sejem in razstave so ponovno ponudile 
mnogo zanimivih mineralov, fosilov in meteoritov. 
Prav slednji so bili zanimivi, saj je bil med njimi tudi 
primerek meteorita iz Mežaklje (uradno meteorit Jese-
nice), ki je sedaj shranjen v tuji zbirki. Velik del razstav-
nega prostora so zasedli še drugi meteoriti iz različnih 
najdišč po svetu.  
Na paleontološkem delu smo si lahko ogledali skelet 
tiranozavra (pod vzdevkom »King Kong«), ki je bil tudi 
prvi originalni skelet predstavljen v Evropi. Poleg tira-
nozavra so predstavili  zgolj na panojih) zadnje kredne 
dinozavre. Ob mednarodnem letu kristalografije so tudi 
v Münchnu predsta-
vili kristalografske 
naprave in pripravili 
pregledno razstavo 
na to temo.  
Sprehod skozi 
sejemski del je pos-
tregle zgolj z redkimi 
novostmi. Mogoče 
so med njimi izsto-
pale oligocenske ribe  
iz najdišč na Polj-
skem. Več pa si lah-
ko ogledate na pred-
stavljenih slikah.  

Vse fotografije na tej strani: 
MATIJA KRIŽNAR  

Meteorit Jesenice, od blizu.   Predstavitev meteorita Jesenice.  

Prvi pravi skelet tiranozavra 
prestavljen v Evropi. Razstavlje-
ni primerek ima vzdevek »King 
Kong«.  
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Oligocenska riba Capros radobojanus iz Poljske.  
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Vse fotografije na tej strani: 
ANTON FRANTAR   

»Prva pavza«.  

Na stojnici francoskih kolegov.  

Nekaj slik razstavljenih mineralov iz 
letošnjega Mineralientage 2014 si lahko 

ogledate tudi na naslednjih straneh.  

→ 
 

Več slik iz ekskurzije v München je 
objavljenih tudi na društveni Facebook 

strani.  
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Foto: MATIJA KRIŽNAR  

Kremenovi kristali in hematite iz Kitajske (rudnik Lechang).  
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Foto: MATIJA KRIŽNAR  

Kristali žvepla iz Sicilije 
(najdišče: rudnik Cozzo Disi).  
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Anglezit iz Maroka (najdišče: rudnik Touissit).  

Foto: MATIJA KRIŽNAR  
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Foto: MATIJA KRIŽNAR  

Kremenov kristal iz enega izmed alpskih najdišč.  
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MATIJA KRIŽNAR  

 

BREČA  
 

Breča je sedimentna kamnina sestavljena iz 
ostrorobih delcev (drobcev kamnin, ki razpada-
jo zaradi erozije in preperevanja) in veziva, ki 
veže drobce v kamnino. Velikost delcev naj bi 
presegala 2 milimetra. Breče lahko nastajajo v 
različnih okoljih (morje, reke, gorovja, vulkan-
sko delovanje,…)  

Vse fotografije: MATIJA KRIŽNAR  

Pobočna breča nad Šentansko dolino je odkrita v velikem 
kamnolomu (levo). Kosi in drobci kamnin so slabo vezani, 
a še vedno lahko tvorijo večje bloke (desno).  

Tipična breča s karbonatnim vezivom. Na naravno 
izluženi površini bloka so lepo vidni posamezni košč-
ki kamnin (levo). Na desni sliki je breča na svežem 
prelomljenem bloku, ki kaže različno barvo in izvor 
koščkov.  

Trbiška breča z sivimi in rdečimi delci 
kamnin ter vijoličnim vezivom.  

Učbeniški primer 
nastajanja breče 

v erozijsko raz-
širjeni razpoki. 

Slika je nastala v 
istrskem kamno-
lomu Kirmenjak.  
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MATIJA KRIŽNAR  

 

DENDRITI  
 

Dendriti so razvejana oblika minerala (običajno 
v obliki mahu). So izključno anorganskega nas-
tanka, čeprav spominjajo na fosilne ostanke 
(imenujejo jih tudi lažni fosili). Nastajajo v dro-
bnih razpokah (ali porah) kamnin. Najbolj 
pogosti so dendriti manganovih in železovih 
oksidov, čeprav poznamo tudi dendrite, ki jih 
tvorijo zlato, srebro in baker.  

Vse fotografije: 

MATIJA KRIŽNAR  

Temni dendriti na površini dolomita.  

Dendriti na kremenu iz bodoveljske 

grape pri Škofji Loki.  

Najbolj znani so različno obar-

vani dendriti iz ploščastih jur-

skih apnencev v okolici bavar-

skega mesta Solnhofen.  

Svetlo rjavi so dendriti železo-

vih oksidov, temni pa manga-

novih oksidov. (glej tudi naslo-

vnico te publikacije)  

Najbolj zanimivi so 

gotovo dendriti, ki jih 

tvorijo samorodne 

kovine, kot je zlato na 

sliki. Primerek je iz 

pokrajine Devon v 

Angliji.  
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VILJEM PODGORŠEK 

 
DAN ODPRTIH VRAT MUZEJA 
PANGEA IN POSADITEV 
POTOMKE NAJSTAREJŠE 
TRTE NA SVETU  
 
V soboto, 25. oktobra, je bil že 7. tradicionalni dan 
odprtih vrat muzeja Pangea. Lansko leto se je muzejska 
zbirka preselila v nov objekt, saj se je razširila iz tedan-
jih 10 na 44 vitrin, kar je bilo posebej obeleženo na lan-
skoletni prireditvi.  
 
Muzej je odprl vrata za obiskovalce že ob 14. uri, med-
tem ko se je začela osrednja prireditev ob 16-tih. Naj-

prej so nastopile Vesele Polanke na tradicionalnih glas-
bilih, kot so jih nekoč uporabljali ljudski pevci. Sledil 
jim je nastop komaj 4 leta starega violinista Marka Leva 
Krajnca. Nato je zbrane nagovoril Anton Leskovar, 
župan občine Kidričevo.  
 
Osrednji dogodek letošnje prireditve je bila slovesna 
posaditev potomke najstarejše trte na svetu, to je mod-
re kavčine z Lenta v Mariboru. Slavnostno smo jo 
posadili ob samem vhodu v muzej. Sledil je govor 
cesarja Probusa, ki je poznan, da je svojim legionarjem 
zapovedal ponovno zasaditev vinske trte v naših krajih, 
ker so jo njegovi predhodniki zaradi konkurenčnosti 
veleli posekati. Njegovo spremstvo je budno spremljalo 
posaditev  trte, ki jo je osebno opravil mestni viničar iz 
Maribora g. Stane Kocutar. vaščani pa so prispevali pla-
dnje s pecivom.  

Prireditev je obiskala ptujska skupina Rimljanov »Flavijci«  

Med obiskovalci so bili tudi župan Občine Kidričevo 

Anton Leskovar, državnozborska poslanka Suzana Lep 

Šimenko in direktor Enote zavoda za varovanje kultur-

ne dediščine Maribor Srečko Štajnbaher 

Trto zasajata mariborski mestni viničar Stane Kocutar 

in poslanka Suzana Lep Šimenko 
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Pomagali so še rimski konzul, poslanka državnega zbo-
ra ga. Suzana Lep Šimenko in za to priložnost posebej 
izbrana botra vinski trti ga. mag. Cvetka Pintar. Nekaj 
lopat zemlje pa je dodal tudi lastnik muzeja Vili Pod-
goršek. V skupini Rimljanov je bil tudi grški trgovec z 
vinom, ki je k trti prilil nekaj kapljic za njeno uspešno 
rodnost. Ponudil se je za nakup vina, ko bo čez nekaj 
let trta začela roditi.  
 
Program so nadaljevali plesalci folklorne skupine Vinko 
Korže ob spremljavi ansambla Pepi Krulet. Njihova 
živahna glasba je podžgala nekaj parov, da so zaplesali. 
K dobri volji ob pečenem kostanju, domači mesni zase-

ki in kruhu iz krušne peči je pripomogel botrin mošt, 
vaščani pa so prispevali pladnje s pecivom.  
 
Prireditev se je zavlekla v pozne nočne ure. Po naročilu 
mestnega viničarja bo potrebno pripraviti brajdo, kar so 
do naslednjega leta obljubili vaščani, saj so prireditev 
očitno že posvojili kot prijeten dogodek.  

Vse fotografije: FRANC GOLOB  

Pod budnim očesom cesarja Probusa trto 

sadita botra Cvetka Pintar in mariborski 

mestni viničar Stane Kocutar   

Obiskovalci so pokazali veliko zanimanje za muzejske eksponate.  
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