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Društvene Novičke (DN) izdaja:  
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Urednik:  

mag. Matija Križnar  
Uredniški odbor:  

Zvonka Pretnar, Davorin Preisinger in  
mag. Rok Gašparič  

 
Društvene Novičke so brezplačne.  

Publikacija dosegljiva na društveni spletni strani: 

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, © 2015, 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  
 

NOVI IZZIVI IN NOVA PUBLIKACIJA  
 

Novo leto je naokoli in ponovno smo pri-
pravili nekaj vsebine, ki je zapolnila Druš-
tvene Novičke. Zatišje po novem letu je 
vedno dobro tudi za društvo, saj takrat 
snujemo nove načrte in analizirano nareje-
no delo. Društvene aktivnosti se pričnejo 
običajno v mesecu marcu, ko je na sporedu 
Collecta in Okrogla miza. Tudi letos bo 
društvo sodelovalo na sejmu Collecta in 
prav v ta namen smo za vse navdušene 
zbiralce poštnih znamk (oziroma filateliste) 
pripravili dodatno številko (št. 20) Druš-
tvenih Novičk. To ni običajna publikacija 
ampak neke vrste slikovni katalog vsega 
(vsaj upamo, da smo zbrali vse) filatelistič-
nega gradiva izdanega na slovenskem oze-
mlju na temo paleontologije. Pri nastajanju 
te publikacije smo k sodelovanju povabili 
tudi dve filatelistični društvi oziroma dva 
filatelista, ki sta tudi (bila) člana našega 
društva. Torej sodelovanje kot »se šika«.  

 

urednik  

mag. Matija Križnar  

Naslovnica: Menjajoče plasti sadre in 

glinavcev na otoku Zakintos.   

Foto: Matija Križnar  
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  MATIJA KRIŽNAR  

 

CRNGROB IN NJEGOVI 

ZAKLADI NA OGLED  
 

V drugi polovici lanskega in začetku letošnjega leta je 

bila v Prirodoslovnem muzeju Slovenije na ogled izjem-

no zanimiva razstava fosilov (triasnih fosilov) in mine-

ralov (predvsem kremena) iz crngrobskih najdišč. Raz-

stavo je na ogled postavil zbiralec in »skrbnik« najdišč 

pri Crngrobu gospod France Stare. Razstava je prikazo-

vala način zbiranja primerkov in seveda izjemno pes-

trost različnih kremenovih kristalov in neverjetno zbir-

ko crngrobskih fosilov.  

Fotografije: 
MATIJA KRIŽNAR  
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MATIJA KRIŽNAR, ROK GAŠPARIČ  

 

FOSILNI IN DANAŠNJI RAKI 

SE PREDSTAVIJO  
 

Od 5. februarja 2015 je v prostorih Prirodoslovnega 

muzeja Slovenije na ogled pestra zbirka fosilnih rakov, 

ki jih je večji del iz muzejske paleontološke zbirke Roka 

Gašpariča. Ter nekaj iz zbirke Davorina Preisingerja 

Razstava je postavljena tako, da v prvi vitrini spoznava-

mo najstarejše ostanke fosilnih rakov. Sledijo jurski in 

kredni raki. Veliko pestrost predstavljajo paleogenski in 

nato še neogenski raki iz vsega sveta. Posebna vitrina je 

namenjena le slovenskim primerkom, med katerimi so 

tudi nekatere nove in pravkar opisane vrste. Celotno 

predstavitev zaključijo nekateri primerki današnjih 

rakov, ki so postavljeni v njihova okolja, od sladkovod-

nih preko obalnih okolji do morskega dna.  

Fotografije: 
MATIJA KRIŽNAR  
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MATIJA KRIŽNAR  

 

Kameno jedro  
Kameno jedro je notranji odtis hišice ali 
lupine organizma. Nastane ob zapolnitvi 
lupine mehkužca ali drugega organizma. 
Najbolj znana kamena jedra so nastala v 
polžjih hišicah. Seveda pa poznamo tudi 
kamena jedra fosilov glavonožcev, rame-
nonožcev, školjk in mnogih drugih.  

Fotografije: 
MATIJA KRIŽNAR  N VILI RAKOVC  

Školjka v življenjskem položaju 

Školjka zakopana v sediment, pri-
četek procesa fosilizacije 

Lupina fosila se razto-
pi ali izlušči  

Kameno jedro 
školjke  

Nekaj primerov različnih kamenih jeder 
polžev, školjk in glavonožcev.  
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VILJEM PODGORŠEK  

 

MED ISKALCI MINERALOV V 

AVSTRIJSKIH ALPAH  

 

Z zanimanjem sem občasno prebral opise iz življenja 

legendarnih avs-

trijskih, švicar-

skih ali italijan-

skih  iskalcev 

mineralov v 

Alpah. Še največ 

sem jih zasledil v 

tematskih extra 

Lapisih. Njihove 

najdbe je možno 

občudovati v 

številnih javnih 

ter zasebnih 

zbirkah po krajih 

v Alpah in na 

svojstveni način 

bogatijo turistič-

no ponudbo. 

V lanskem polet-

ju sem dobil s 

strani enega zelo 

poznanih njiho-

vih zbiralcev, ki 

sicer živi v okoli-

ci Velsa pri Lin-

zu, kar je že v 

celoti severno 

od Alp, ponud-

bo, da obiščem 

nekatera njihova 

nahajališča mine-

ralov. Najprej sem obiskal nekaj nahajališč okrog 

Donave. Poseben izziv pa mi je predstavljala odprava v 

izbrano nahajališče granatov, po čemer je Avstrija nas-

ploh med zbiralci mineralov dobro poznana. Pridružilo 

se je še nekaj zbiralcev mineralov iz Salzburga in Tirol-

ske. Kot cilj smo si izbrali 3318 metrov visok Grana-

tenkogel na sami meji s sosednjo Italijo. Da je tukaj 

prava zakladnica granatov  je mogoče ugotoviti že iz 

samega poimenovanja gore. Obsežno ozemlje se nahaja  

nad globoko dolino, kjer se je mogoče pripeljati s sever-

ne strani z avtomobilom vse do naselja Obergurl na 

višini 1930 metrov.  V kolikor bi nadaljevali pod do 

meje pri kraju Timmelsjoch ter prešli na italijansko 

stran Otztalskih Alp, sicer ne bi nič pridobili v smislu 

prihoda do nahajališča granatov. Povsod je namreč pot-

rebno še nekaj ur pešačenja do nahajališča, nato pa še s 

polnim nahrbtnikom več ur nazaj do naselja. Avstrijski 

zbiralci se zato pogosto odločajo, da prespijo v maj-

hnem šotoru kar pri nahajališču, ter se šele naslednji 

dan vrnejo. Obsežno ozemlje nad dolino pri že omen-

jenem Obergurglu in do meje z Italijo je skupaj z Gra-

natenkoglom na Unesco-

vem seznamu zavarovane 

naravne dediščine. Med 

najvišjimi vrhovi po kate-

rih poteka državna meja, 

se kot velikanski jeziki 

spuščajo v dolini obsežni 

ledeniki. Ob lepem vreme-

nu je pokrajina prečudovi-

ta in zaradi enkratnih raz-

gledov smo do nahajališč 

granatov napredovali še 

bolj počasi, kot je to zna-

čilno za avstrijske zbiralce. 

Do višine 2670 na Hohe 

Mut smo se popeljali z 

žičnico v družbi še nekaj 

izletnikov, ki smo jih 

potem ko smo se začeli 

vzpenjati naprej proti lede-

nikom med vrhovi, pustili 

za seboj. Na poti je bilo 

tudi vedno manj gorskih 

travišč s čudovitimi cveto-

vi in pokrajina na okrog je 

postajala vedno bolj 

surova. Hodili smo med 

skalovjem, ki je pogosto 

oviralo razgled in orien-

tacijo, kar seveda ni 

motilo zbiralcev predv-

sem iz Tirolske, ki so 

ozemlje dobro poznali. 

Spustili smo se v dolino, 

poiskali ustrezno mesto 

za prečkanje ledeniškega 

potoka, ter se na drugi 

strani začeli strmo vzpe-

njati po napol razritem 

morenskem materialu 

navzgor pod Granaten-

kogel.  

Iz 2670 metrov visokega Hohe Muta, kamor pripelje žičnica, se odpre 
čudovit razgled na del Otztalskih Alp. Na levi strani se nahaja 3318 
metrov visok Granatenkogel, vmes pa se pod ledenikom skriva še 
globoka dolina. 

Pogled v dolino Geisbergtal, kjer se 
nad ledeniškim potokom nahaja sam 
ledenik. Nahajališča granatov so na 
strmem pobočju Granatenkogla nad 
samim meliščem. Dolino je bilo potreb-
no prečkati, preden smo prišli do naha-
jališč granatov. 

Na poti do dna doline Geis-
bergtal smo videli čudovite 
zaplate gorskih trat s cvetli-
cami, ki so bile v začetku 
avgusta v polnem cvetenju. 
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Vse fotografije: 
BERT ANGEHOFER   

Pogosto so bile nad nami prežeče skalne gmote, ki so 

jih nekoč sem narinili, kasneje pa delno razkrili ledeniki. 

Vmes so se pojavljali posamezni manjši granati v sivem 

gnajsu, ter po več deset centimetrov dolgi kristali rogo-

vač, kateri so bili ponekod razporejeni kot šopki ali 

zanimive sataste oblike na ploščati kamninski sivi pod-

lagi.  Nekajkrat sem se ustavil ter jih občudoval, pa čep-

rav je bilo potrebno še kar daleč navzgor do melišča in 

nato pod samo steno Granatenkogla.  

Že kar utrujen sem prilezel do melišča, ter kar malo 

zavistno gledal na prijatelje Tirolce in se čudil od kot 

jim toliko kondicije za lazenje po gorovju. Zgoraj smo 

se nekoliko razkropili, ter pričeli z iskanjem granatov. 

Takšnih do velikosti 2 centimetra je sicer nešteto v 

kosih kamnine, za nekoliko večje pa se je potrebno še 

potruditi naprej v ostenje gore. Ledenik katerega sem 

dopoldan občudoval v dolini, je bil nekje globoko spo-

daj in le mestoma se je prikazal med skalnatim robom. 

Na terenu smo delali okrog 3 ure, saj nas je čakalo še 

okrog 5 ur hoje nazaj do naselja. Na koncu sem kar 

nekajkrat naredil selekcijo med tem kar sem zložil v 

nahrbtnik. Vračali smo se kar po dolini Gaisbergtal, in 

nekako dve uri pred prihodom v Obergurgl nas je ujela 

tema. V spodnjem delu je pot toliko uhojena, da ni bil 

problem nadaljevati poti kar v temi.  

Avtor članka na odrezanem robu morene, še s praznim 
nahrbtnikom preden smo se začeli vzpenjati v ostenje 
Granatenkogla.  

Pogled na zgornji del ledenika v dolini Geisbergtal, ki je bil mestoma prekrit še s snežnimi 
zaplatami od zadnje zime. 
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DAVORIN PREISINGER  

 

OBISK SEJMA V BOLONJI, 

6.3. 2015  
 

Žal ni bilo dovolj prijavljenih udeležencev za letošnji 

sejem mineralov in fosilov v Boloniji, s strani našega 

društva, zato smo se organizirali in potovali sami. S 

kombijem, ki ga je vozil Tone Zorman nas je sedem 

obiskalo ta tradicionalni sejem. Na sejmu sicer ni bilo 

kakšnih posebnih novosti, a za vnete zbiralce se vedno 

najde kaj zanimivega. Edina slaba stran vseh sejmov, ki 

jih obiskujemo so vedno višje cene primerkov. Vse 

kaže, da se standard v Evropi dviguje in temu sledijo 

tudi cene mineralov. Žal je pri nas ravno obratno.  

Kljub vsemu je dovolj paše za oči in tudi kakšen kristal-

ček vsakokrat poveča našo zbirko poveča. Prilagamo 

nekaj fotografij za tiste ki ste ostali doma. Se vidimo v 

Münhnu jeseni.  
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Vse fotografije: 
DAVORIN PREISINGER  

 



 

  Društvene Novičke, marec 2015, št. 19          - 10-     

MATIJA KRIŽNAR   

 

KRISTALNA PLAŽA  

ZAKINTOSA  
 

Prelepi grški otok Zakintos 

je vsem znan po izjemnih 

plažah med katerimi pose-

bej izstopa plaža v zalivu 

tihotapcev, ja, natanko tista 

z ladjo in previsnimi stena-

mi. Velik del otoka je prep-

reden s podobnimi plažami, 

prelepimi zalivčki in kristal-

no čisto vodo. Nekoliko 

skrita oziroma neopazna pa 

na južnem predelu otoka 

kraljuje dobesedno kristalna 

plaža, kot jo ponekod ime-

nujejo turistični vodniki. 

 

Pri mestu Kalamaki je na 

dolgi peščeni plaži mogoče 

najti tudi zanimive in nena-

vadne tvorbe. Tam morski 

valovi odkrivajo plasti sad-

re, ki se ponekod pojavi 

tudi v obliki velikih krista-

lov. Za nastanek kristalov in 

z njimi povezanimi plastmi 

se moramo vrniti v geološ-

ko zgodovino Sredozem-

skega morja, vsaj nekaj mili-

jonov let nazaj. Takrat je 

Sredozemsko morje doživ-

ljalo velike spremembe, ki 

so se odražale tudi v veli-

kem upadu gladine. Z upa-

dom gladine se je povečalo 

tudi izhlapevanje morske 

vode in prihajalo je do tvor-

jenja debelik plasti evapori-

tov, med katerimi je prevlado-

vala prav sadra. 

 

Na Zakintosu opisane plasti so ponekod debele več 

deset metrov in pogosto najdemo prelepe prosojne ali 

sivkaste kristale sadre. Posebno lepi so kristali na neka-

terih izpostavljenih mestih ob obali, kjer so jih izlužili 

morski valovi in ob močnem soncu lomijo svetlobo v 

vse smeri. Kristalna plaža ali plaža s kristali je torej res-

nična. 

 

Vse fotografije: 
MATIJA KRIŽNAR  

Veliki kristali sadre na posameznih blokih, ki 
jih je izprala morska voda.  

Skupek kristalov sadre, ki kaže tudi način rasti kristalov.  
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Površina kamnite ploskve posejana s skupki 
kristalov sadre, tik ob plaži.  Višina slikanega 
detajla je okoli dva metra.  
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NOVE PUBLIKACIJE Prirodoslovnega muzeja Slovenije  

Naročite jih lahko v muzejski spletni trgovini:  

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

v filateliji  

na slovenskem ozemlju  
(do leta 2014) 

  

- Paleontology (fossils) in philately on Slovenian territory -  
 

 

Pripravili:  

Matija Križnar, Vojko Rejc in Franc Golob  

Paleontologija oziroma fosili so zelo zanimiv motiv  tudi za poštne znamke. Seveda to tematiko naj-

večkrat filatelisti povezujejo z dinozavri, kar pa še zdaleč ni primerno. Mnogi fosili kot motivi so na 

znamkah predvsem zaradi redkosti ali predstavljeni ob posebnih priložnostnih. Običajno posamezne 

znamke predstavljajo tudi značilne fosile za določeno geografsko območje.  

 

Tudi na ozemlju Slovenije so še pod nekdanjo skupno državo Jugoslavijo izšle mnoge znamke in 

med njimi tudi nekaj z motivom fosilov. V samostojni Sloveniji je bera paleontološko obarvanih 

znamk in drugega filatelističnega gradiva bolj pestra. Zasluge za to ima tudi Društvo prijateljev 

mineralov in fosilov Slovenije, ki je ob prvih izdajah aktivno sodelovalo pri njihovem nastanku. Takra-

tna društvena komisija za znamke je sodelovala pri izdaji šestih znamk z motivom fosilov. Seveda je 

pod podobno mineraloško tematiko nastalo tudi nekaj znamk z motivi mineralov.  

 

Ob pregledovanju filatelističnega gradiva na temo paleontologije (fosilov) iz slovenskega ozemlja 

smo si zadali cilj zbrati čim več gradiva in ga predstaviti v nekakšnem slikovnem katalogu z nekate-

rimi novimi oziroma zanimivimi podatki. Ob tem smo zbrali tudi nekatere osebne izdaje znamk, ki so 

v zadnjem času zelo popularne, a so običajno težje 

dostopne.  

 

Želimo, da bi pričujoča publikacija koristila tako 

zbiralcem in ljubiteljem fosilov kot tudi izhodišče 

zagretim filatelistom, ki jih zanima tematika fosilov, 

paleontologije in nazadnje mogoče tudi dinozavrov.   

 

P.s. Paleofilatelija - nekateri tako imenujejo zbiranje 

filatelističnega gradiva na temo paleontologije 

(fosilov).  

Publikacija nastala v 

sodelovanju: 

Društva prijateljev 

mineralov in fosilov 

Slovenije in članov 

Filatelističnega druš-

tva Idrija in Filatelisti-

čnega društva Ptuj.  
Naslovnica Društvenih novic (št. 39), v kateri je sez-

nam velikega dela do leta 2004 izdanih filatelističnih 

izdaj na geološko temo na našem ozemlju.  



1985 - Fosilna riba iz okolice Laškega (Jugoslavija) 

 

Leta 1985 je Jugoslavija izdala prve znamke s paleontolo-

škim motivom. Iz slovenskega ozemlja je bila zastopana 

oligocenska riba Chaetodon hoeferi.  

 

Prva stran opisa ribe iz Laškega. Po Gorjanović-

Kramberger, 1896).  

ZNAMKE V SKUPNI DRŽAVI JUGOSLAVIJI  

Originalna risba ribe Chaetodon hoeferi iz 

okolice Laškega (nemško Tüffer). Povze-

ta po originalnem opisu Karla Gorjanovića

-Krambergerja iz leta 1896.  



Priložnostni žig z motivom ribe Chaetodon hoeferi.  

Motiv skeleta ribe Chaetodon hoeferi iz okolice Laškega 

na ovojnici prvega dne.  

Ovojnica prvega dne z motivi 

fosilov iz različnih geoloških 

obdobjih. (izdana 4.2.1985). 

Predstavljajo sicer muzejske 

(paleontološke) eksponate. Iz 

ozemlja Slovenije izhaja le okos-

tje ribe (znamka levo spodaj).  

1986 - Fosilni skelet na ovojnici prvega 

dne (Jugoslavija)  

 

 

Leta 1986 je pošta izdala ovojnico prvega dne, ki prikazuje verjetno skelet nekega 

fosilnega (?) sesalca. Izdana je bila v okviru CEPT (»Evropske znamke«), katerih 

tema leta 1986 je bila varstvo narave (ogrožene živalske vrste).  



1993 - «Kranjska švagerina«  

 

Fuzulinidna foraminifera iz spodnjega perma v Dovžanovi soteski pri Tržiču. Danes je 

znana pod strokovnim imenom Sphaeroschwagerina carniolica . Je prvi fosil upodo-

bljen na slovenski znamki.  

Kos kamnine iz svetovno 

znane Dovžanove soteske 

z fuzulinidnimi foramini-

ferami.  

Prečni presek Sphaeroschwagerina carnio-

lica na površina kamna.  

ZNAMKE PO OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE (1991-2014)  

Ovojnica izdana ob 21. 

Minfosu, z motivom trias-

nega amonita iz Hotavelj.  

Priložnostni žig z upodobitvi-

jo»švagerine«  



1995 - Karavankina  

 

Ramenonožce iz rodu Karavankina je prvi opi-

sal priznani slovenski paleontolog prof. dr. 

Anton Ramovš. Še danes velja, da je Slovenija 

ena najbolj znanih najdišč karavankin (več vrst)

na svetu.  

 

Ostanek spodnjepermske 

karavankina iz okolice 

Jezerskega. Hrani Priro-

doslovni muzej Slovenije.  

Priložnostni žig s silhue-

to karavankie.  

Ovojnica z upodobitvijo karbonske 

karavankine iz najdišča v Javorniškem 

rovtu.  



Ovojnica s sliko jurskega 

amonita ob otvoritvi hirdoelek-

trarne.  

 

Napis »Perisphynctes sp.« je 

gotovo napačen, saj je bil 

značilen jurski rod Perisphinc-

tes. Tudi slika ne spominja na 

omenjeni rod.  

Motiv prikazuje ostanke 

ohranjene obala iz časa 

miocena (približno 13 

milijonov let) pri Vačah.  

1996 - Jurski amonit  

1997 - Miocenska mor-

ska obala pri Vačah   



1998 - Obletnica odkritja mamuta pri 

Nevljah  

1998 - Žig z lobanjo jamski medved 

(kongres) 

Priložnostni žig s silhue-

to mamuta.  

Ovojnica z risbo rekons-

trukcije mamuta. Izdano 

ob 60. obletnici odkritja 

mamutovih ostankov pri 

Nevljah.  

Lobanja jamskega medveda kot logotip simpozija o 

jamskem medvedu, ki je potekal v Velenju.  

Priložnostni žig, ki prikazuje 

lobanjo jamskega medveda.   



1999 - Amonit na ovojnici posve-

čeni Henriku Freyerju  

1999 - Fosilni prednik današ-

njih konj  

»Hiša je dopolnjena s simbolom Freyerjevega 

udejstvovanja (lupina mikro fosila – foraminifera), 

ki se z domačega praga v obliki spirale odpira v 

širni svet.« zapis iz časopisa  Filatelist (št. 13), 

1999.  

Prikaz kosti noge pri predniku 

konj (rod Eohippus) 

Na ovojnici prikazan tudi 

prvi prednik konja iz 

rodu Eohippus.   

Rekonstrukcija prakonja rodu 

Eohippus, ki so ga našli v 

eocenskih plasteh Severne 

Amerike.  

Na ovojnici je prikazan ostanek 

triasnega amonita (ne foraminife-

re). Na osnovi risbe verjetno pri-

pada rodu Ceratites. 

http://fd-idrija.icra.si/prodaja.html 



2000 - Karbonski trilobit iz Karavank  

 

V zadnjih desetletjih 20. stoletja so pale-

ontologi iz pozno paleozojskih kamnin v 

Karavankah opisali več novih vrst trilobi-

tov.  

Omemba znamke v eni izmed 

nemških knjig posvečeni trilo-

bitom na znamkah.  

Primerek trilobita iz rodu Pala-

din (Kaskia) iz najdišča nad 

Jesenicami. Zbirka Prirodoslo-

vni muzej Slovenije.  

Priložnostni žig z 

zelo splošno ris-

bo nedoločene-

ga trilobita.  

Prikaz okolja v katerem 

je živel trilobit.  
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2001 - Miocenska morska zvezda  

 

Redko se kot fosili ohranijo morske 

zvezde. Eden primerov je tudi pred-

stavljena morska zvezda iz okolice 

Zgornje Kungote.  

Priložnostni žig z risbo 

morske zvezde. Žig je bil 

izdan na dveh poštah.  

Prikaz okolja v katerem naj 

bi živela morska zvezda.  

Originalna morska zvezda, 

ki je bila upodobljena na 

znamki. Hrani Prirodoslovni 

muzej Slovenije.  
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2002 - Oligocenska žuželka  

 

Fosilne žuželke so dokaj redke in izjemne najdbe v 

Sloveniji. Znanih je le nekaj slovenskih najdišč fosilnih 

žuželk.  

2002 - Priložnostni žig ob 

razstavi o dinozavrih  

 

Priložnostni žig ob odprtju 

razstave Dinozavri Krasa in 

Istre. Razstava je bila na 

ogled na Ljubljanskem gra-

du.  

Originalni primerek 

žuželke upodoblje-

ne na znamki.  

Priložnostni žig z 

risbo krila muhe. 

Rekonstrukcija oli-

gocenske muhe.  



2004 - Oligocenska riba iz okolice Podčetrtka  

 

Riba iz oligocenskih plasti pri Podčetrtku je ena 

najbolj ohranjenih v Sloveniji. Na žalost pa njena 

natančna določitev še vedno ostaja neznana.  

2003 - Priložnostni žig in ovojnica s fosil-

nim sesalcem  

 

Ob nekdanjem sejmu mineralov in fosilov v 

Škofji loki je bil izdan tudi žig in ovojnica z 

upodobitvijo fosilnega sesalca rodu 

Glyptodon. Ta sesalcev je živel v Južni Ameri-

ki.  
Priložnostni žig in ovojnica z upodobit-

vijo fosilnega sesalca rodu Glyptodon.  

Oligocensko ribo so prvič določili kot 

Zeus robustus, kar danes ne velja več. 

Na sliki je originalna risba Zeus robus-

tus iz oligocenskih plasti pri Laškem.  



2006 - Prelep miocenski polž iz Dolenjske  

 

Pereirais gervaisii je eden najlepših miocenskih 

polžev, ki jih lahko najdemo v Sloveniji. Njena 

najdišča so izključno v okolici Šentjerneja na 

Dolenjskem.  

Priložnostni žig s 

silhueto pereiraje.   

Originalna tabla s 

slikami pereiraj iz 

dolenjskih najdišč.  



2007 - Piščal iz kosti 

jamskega medveda  

 

Čeprav piščal iz Divjih 

bab spada pod arheološ-

ke predmete je še vedno 

narejena iz kosti jamske-

ga medveda.  

OSEBNE ZNAMKE  

Ovojnica z piščaljo.  

2008 - Jantar (fosilna smola) iz Velenja   

2010 - Rekonstrukcija mamuta   

Priložnostni žig z risbo piščali.   

http://fd-idrija.icra.si/prodaja.html 



OSEBNE ZNAMKE  

2013 - Ob 75. letnici neveljskega mamuta  
 

 

Priložnostni žig z 

risbo mamuta in 

vrisanimi najde-

nimi kostmi  

Ovojnice z različnimi slikovnimi pri-

kazi na temo mamuta iz Nevelj.  



2013 - Mamut iz Nevelj v Prirodoslovnem 

muzeju Slovenije  

 

Tudi Prirodoslovni muzej Slovenije je ob četrt stolet-

ja od odkritja mamuta izdal osebno znamko in dru-

ge filatelistične izdaje.  

OSEBNE ZNAMKE  

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



OSEBNE ZNAMKE  

2014 - Edinstveni fosilni morski konjiček na osebni znamki  

 

2014 - Triasna megalodontidna školjka na 

osebni znamki (Geopark Idrija)  

Priložnostni žig s 

simpatično risbo 

morskega konjička.  

Osebna znamka z moti-

vom fosilnega morskega 

konjička.  

Osebna znamka triasne ško-

ljke Triadomegalodon idria-

nus, ki je bila odkrita pri Idriji  

Originalna tabla s slikami Triadomegalodon idrianus.  

http://fd-idrija.icra.si/prodaja.html 



Iz oblikovalskega studia  
Nekaj izvedb znamk in risb, ki so bile izdelane med oblikovanjem filatelističnega gradiva. Predstavljene 

znamke na tej strani niso bile uradno izdane (natisnjene v predstavljeni obliki).  

Prikazano gradivo na tej strani je posredoval Matjaž Učakar.  

V oranžnih okvirjih so označene spreme-

njeni zapisi in oblike od uradnih izdaj.  

Osnutek risbe za izdelavo žiga pri oligo-

censkih ribi (znamka za leto 2004)  



Dodatna literatura o fosilih na znamkah (v oklepajih so pojmi ki jih obravnavajo):  

 Golob, F. 2004: Minerali, fosili in geologija v slovenski filateliji. Društveni novi-

ce, št. 30, str. 6-12. (o slovenskih znamkah, seznam do leta 2004)  

 Herlec, U. 1999: Delo komisije za znamke. Društvene novice, št. 22 (o delu 

komisije za znamke pri DPMFS)  

 Križnar, M. 2008: Nova znamka piščal neandertalca. Društvene novice, št. 

38, april 2008, str. 30. (o piščali iz Divjih bab)  

 Pavšič, J. 2003: Oligocenska riba na novi geološki znamki. Društvene novice, 

št. 29, december 2003, str. 19 (oligocenska riba)  

 Pavšič, J. 2006: Nova znamka srednjemiocenski polž Pereiraea gervaisii Vezi-

an. Društvene novice, št. 34, april 2006, str. 55. (o miocenski pereiraji)  

 Podgoršek, V. 1999: Priložnostne poštne znamke v seriji minerali - fosili. 

Društvene novice, št. 21, str. 6-7. (predlogi za Pošto Slovenije in razmišljanja 

na to temo) 

 Priložnostni znamki. Društvene novice, št 23, april 2000, str. 30-33. (o kar-

bonskem trilobitu )  

- Bilteni Pošte Slovenije, kjer so bile predstavljene posamezne znamke  

- Filatelist, revija Filatelističnega društva Idrija (različne številke).  

 

Spletne strani: (na temo paleontologije/geologije v filateliji)  

http://www.paleophilatelie.eu (ena najboljših spletnih strani o paleontologiji in znamkah)  

http://www.stampedout.nl/  

http://geostamps.eu/  

http://trex2003.ru/  

http://dinosaurs-on-stamps.info/  

https://mesozoictimes.wordpress.com/  

https://dinostampnews.wordpress.com/ 

http://www.stampmagazine.co.uk  
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List jelše, spodnji miocen, Kakanj 

(foto: Robert Lorencon) 

UVODNIK 

Presenečeni nad novo obliko? 

Pozdravljeni, najbrž ste začudeno opazili, da se je oblika Društvenih 

Novičk spet spremenila. No, zgodilo se ni nič tako revolucionarnega, le 

urednik se je zamenjal. In ker sem dobil to zavidljivo delo, sem v zameno 

spremenil obliko. Kljub temu upam, da bom vsaj pol toliko uspešen, kot 

je bil Matija, ki je v publikacije društva vložil precej časa in energije, za 

kar smo mu vsi hvaležni. 

Novičke se ne pišejo same, tudi jih ne pišem jaz, temveč jih soustvarjamo 

vsi člani. Zato spodbujam vse člane, da mi redno pošiljate poročila, 

članke in slike iz razstav, sejmov, prireditev, izletov in vseh drugih 

aktivnosti, ki so uokvirjene v aktivnost društva. Z veseljem jih bomo 

objavili in s tem popestril branje. 

Za nami je MINFOS 2015, ki predstavlja za društvo precej pomemben 

dogodek. Pohvalil bi vse, ki so pomagali pri soustvarjanju enega 

najboljših predstavitev društva do sedaj. Predvsem predsednika Roka 

Gašpariča, ki je ustvaril fenomenalen društveni kotiček, Vilija Podgorška 

za izjemno bogato razstavo ter Marijo Frantar, ki je potrpežljivo čakala na 

vse nove in stare člane. Obenem vabim vse člane, da v bodoče obiščejo 

naš društveni kotiček na MINFOS-u, saj nam dogodek nudi možnost 

srečanja, dogovorov in obujanja spominov med nami. 

Pred nami pa je še veliko zanimivega, zato veselo branje. 
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MINFOS 2015 MINFOS 2015 
Rok Gašparič 

Drugi vikend v maju so dvorano tržiških olimpijcev v Tržiču 

na Mednarodnih dnevih mineralov, fosilov in okolja že 43. 

leto zapored napolnili ljubitelji kamnin in naravne dediščine. 

Razstavo že tradicionalno organizira Turistično društvo Tržič 

v soorganizatorstvu Občine Tržič in našega društva. Kljub 

manjšim zapletom okoli organizacije letošnje razstave, smo 

ponosni, da Minfos ostaja v Tržiču in se tudi programsko 

nadgrajuje. 

Letošnje 43. Mednarodne dneve mineralov, fosilov in okolja v 

Tržiču je obiskalo okoli 2.500 obiskovalcev, kar je celo nekaj 

več kot lansko leto. To kaže na večje zanimanje ljudi za 

preživljanje prostega časa v naravi in njihov interes do naše 

naravne dediščine.  

Tudi letos je Minfos vsem obiskovalcem in ljubiteljem 

ponudil bogat strokovni program, ki smo ga zasnovali in 

soustvarili v našem društvu. Poleg stojnic z lepimi izdelki iz 

kamna in nakitom je bila obiskovalcem na voljo strokovna 

razstava društva na temo geološkega bogastva severovzhodne 

Slovenije. Razstava, ki jo je odlično zasnoval in uredil naš 

član Viljem Podgoršek, je bila izvrstno obiskana, saj si je bilo 

mogoče ogledati izjemne primerke iz področja Kobanskega, 

Slovenskih goric in Prekmurja in se hkrati pogovoriti s 

strokovnjaki. Največ zanimanja med mladimi pa so bile 

deležne izobraževalne in ustvarjalne delavnice.  

Čudovito postavljen 

društveni kotiček 

(foto: Anton 

Frantar). 

Nazdravili smo v čast MINFOS-a in društvenega prostora 

(foto: Anton Frantar). 
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Posebej pa je letos na Minfosu izstopalo tudi predstavitveno 

mesto našega društva, saj smo poskrbeli za urejen kotiček, 

kjer so obiskovalci in tudi organizatorji našli prostor za 

sproščen pogovor, druženje in informacije o naravni 

dediščini. Prenovljena predstavitvena podoba društva je bila 

deležna številnih pohval obiskovalcev in soorganizatorjev, ki 

so izkoristili priložnost za otvoritev razstave in intervjuje 

medijev pred prenovljeno kuliso Društva prijateljev 

mineralov in fosilov Slovenije. Nova podoba društvene 

stojnice pa je pritegnila tudi več obiskovalcev, in tako smo v 

dveh dneh na razstavi Minfos v društvo včlanili kar 17 novih 

članov. 

Med prodajnimi razstavljalci so prevladovali slovenski 

trgovci, vendar pa smo letos zabeležili tudi pestro 

mednarodno udeležbo iz držav EU, držav bivše Jugoslavije, 

Pakistana, Rusije, Maroka, Indije, Pakistana itd. Prav je, da 

se razstave v Tržiču udeležuje več tujih razstavljalcev, saj tako 

pridobivamo na širini, razstavljeni pa so tudi primerki 

kamnin, mineralov in fosilov, ki so v našem okolju redki in so 

zato še posebej zanimivi. 

Poleg same razstave v dvorani tržiških olimpijcev so 

organizatorji pripravili tudi vodene oglede v Dovžanovo 

sotesko, ki je zaradi edinstvenega nahajališča paleozoiskih 

kamnin zavarovana kot naravni spomenik, in v Antonov rov v 

Podljubelj. V tržiški galeriji Atrij pa je naše društvo pripravilo 

tudi drugo fotografsko razstavo, ki je s temo »Terciarni fosili 

Slovenije« odlično dopolnjevala strokovno razstavo na 

Minfosu in si jo je bilo moč v Tržiču ogledati še cel maj.  

Bogata razstava Vilija Podgorška je močno popestrila društveni kotiček (foto: Anton Frantar). 

Razstava fotografij v galeriji Atrij (foto: Matija Križnar). 

Gosta iz pobratenega kraja v Franciji (foto: Anton 

Frantar). 
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OB 20. OBLETNICI GEOLOŠKEGA 

KROŽKA »KAMENKOST«  
Edo Grmšek 
 

V tem šolskem letu smo obhajali okroglo obletnico delovanja krožka 
KAMENKOST na OŠ Komenda Moste in sicer 20 let. 

Takratna ravnateljica prof. Marija Mojca Maleš si je zaželela 
Mineraloški krožek, ker pa se mi je zdelo, da je to za osnovno 
šolo preveč specializirana tema, nisem sprejel. Po daljšem 
pregovarjanju sva našla skupno točko: Naravoslovni krožek. 
Ko sta mi podporo na začetku obljubila še prijatelja g. 
Stanislav Lamovšek iz Dolenčic in žal že pokojni višji 
rudarski tehnik g. Jože Cajhen, sem ponudbo ravnateljice 
sprejel. Krožek se je takoj lepo »prijel«, 
saj smo za tako šolo imeli presenetljivo 
veliko članov. 

Zgoraj že omenjena prijatelja sta mi 
prve tri leta pomagala predvsem pri 
organizaciji strokovnih ekskurzij. Na 
daljše ekskurzije z avtobusom pa nas je 
takrat večkrat z njegovim krožkom in 
še tremi, ki so takrat delovali na 
Gorenjskem, povabil tudi g. France 
Stare – Frenk.  

Po treh letih delovanja pa se je na šoli 
zamenjalo vodstvo, oziroma ravna-
teljica. Za naš krožek so se začeli hudi 
časi, ravnateljica nas je na vsak način 
želela ukiniti. Veliko truda je bilo 
potrebno vlagati, da smo se obdržali. 
Pri tem mi je z nasveti pomagala 
takratna tajnica ga. Brigita. Ob neki 
priliki sem se srečal s tudi žal že 
pokojnim dr. Stankom Buserjem in mu 
potožil o mojih težavah s krožkom. 
Poklical je našo ravnateljico in ji 
»pihnil na dušo« tako, da smo do 
njenega odhoda s te šole imeli mir in 
tako dočakali to lepo obletnico. 

V tem času so člani krožka našli kar 
nekaj lepih kosov, pa tudi novih 
nahajališč, predvsem v Tunjiškem 
gričevju. Nekateri najdeni fosili pa niso 
lepi le za oko zbiralca ali neukega 
opazovalca, temveč tudi za stroko in 
muzeje. Z njimi smo sodelovali že na 
večih razstavah, naprimer v Prirodo-
slobnem muzeju Slovenije na razstavi 
Alpe, pa na gradu Zaprice v Kamniku, 
Škofji Loki, Notranjskem muzeju 
Postojni, Zdravilnem Gaju v Tunjicah, 
Mestni Hiši v Kranju…  

Letos smo že trinajstič sodelovali tudi 
na razstavi MINFOS Najbolj pa smo 
seveda ponosni na razstavo Fosili iz 
okolice Kamnika. Za to imamo več 

razlogov. Nastala je na našo pobudo, k sodelovanju na njej pa 
smo povabili poleg Medobčinskega muzeja Kamnik 
(organizacija in prostor), še Prirodoslovni muzej Slovenije 
oziroma mag. Matijo Križnarja (Simon Robič) ter dr. Jureta 
Žaloharja in g. Tomaža Hitija (najstarejši fosil morskega 
konjička na Zemlji).  

Mentor krožka Kamenkost, Edo Grmšek (foto: Jože Pristavec). 
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Tu moram zapisati, da so se vsi povabljeni zelo hitro odzvali 

in sprejeli povabilo k sodelovanju. To je bil zame že takoj na 

začetku velik kompliment in mi je dalo znak zaupanja v naše 

delo. S to razstavo smo gostovali še v naši šoli v Mostah, 

Zdravilnem Gaju Tunjicah, Postojni in Kranju. Ob teh 

razstavah smo izdali tudi knjižici Fosili iz okolice Kamnika 

(Žalohar, Križnar, Hitij, Grmšek) ter vodnik za otroke Gremo 

iskat fosile (Žalohar).  

V tem času smo si pridobili veliko prijateljev, tako med 

zbiralci, kot stroko in muzealci. Z medobčinskim muzejem 

Kamnik še vedno lepo sodelujemo, saj nam že nekaj let 

posojajo panoje za naše razstave, v Prirodoslovni muzej 

Slovenije zahajamo redno vsako leto, oziroma celo večkrat 

letno, saj se udeležujemo njihovih delavnic. 

Letošnje leto, leto okroglega praznovanja, se je čisto 

spontano pričelo v tem stilu. Že lani spomladi je na MINFOS-

u prišel do nas g. Jure Škudnik, mentor krožka v Mežici in 

nas povabil v mežiški rudnik nabirat minerale. To vabilo smo 

z velikim veseljem sprejeli in uresničili novembra. To je bil za 

naše člane velik dogodek, saj smo se, poleg tega, da smo 

lahko v rovih nabirali rudnine, po njih peljali tudi s kolesi. Že 

prvi teden šolskega leta pa je RTV Slovenija o našem krožku 

posnela krajši prispevek.  Naši okrogli obletnici smo posvetili 

tudi naš del razstave na MINFOS-u. Pokazali smo nekaj 

naših lepših in vrednejših kosov.V eni vitrini smo razstavili 

nekaj okroglih, oziroma okroglastih primerkov, predvsem 

konkrecij. V tretji vitrini pa smo se malo pošalili in v čast naši 

obletnici pripravili »slavnostno kosilo«, za kar smo kot 

»surovino« za sestavo jedilnika porabili različne konkrecije.  

Vrhunec praznovanja te obletnice pa je bila otvoritev 

fotografij v naravi ob šolski poti v Komendi. Na teh 

fotografijah smo predstavili delo krožka KAMENKOST skozi 

vseh 20 let in predvsem njihove najdbe. Fotografije o krožku 

so predvsem delo g. Franceta Steleta in nekaterih staršev, ter 

mentorja krožka. Čudovite fotografije fosilov pa je prispeval 

g. Jure Žalohar. Ob razstavi je izšel tudi ponatis vodnika 

Gremo iskat fosile. Razstava je plod sodelovanja med Med-

občinskim muzejem Kamnik, šolo Komenda Moste, občino 

Komenda, ki je projekt financirala in mojo malenkostjo. Na 

otvoritvi je v imenu MM:K spregovorila o našem skupnem 

sodelovanju in predstavila knjižico ga. Janja Železnikar, naše 

delo v šoli je predstavila namestnica ravnateljice v šoli v 

Mostah ga. Bernarda Hozjan in se zahvalila za moje 

delovanje. Kratko zgodovino krožka sem sam predstavil, nato 

pa je župan Komende g. Stanislav Poglajen odprl razstavo. 

Obiskovalce sem popeljal od table do table in jim predstavil 

delovanje krožka, z druge strani pa je g. Tomaž Hitij 

predstavil fotografije s fosili. Vsem sodelujočim pri pripravi 

te razstave in ponatisu knjižice se najlepše zahvaljujem. 

Ob tej obletnici bi se zahvalil predvsem sedanji ravnateljici 

na šoli Komenda Moste ga. Miri Rek in njeni namestnici v 

šoli v Mostah ga. Bernardi Hozjan, 

občini Komenda oziroma obema 

županoma g. TomažuDrolc in g. 

Stanislav Poglejen, za podporo pri 

pripravi na MINFOS. Hvala tudi 

vsem našim prijateljem, ki smo jih v 

tem času pridobili, med zbiralci, 

stroko in raznimi institucijami, ki so 

sodelovali z nami in nam pomagali 

na kakršenkoli nači.  

Hvala v imenu mladih članov 

geološkega krožka KAMNEKOST in 

v mojem imenu. 

 

Mentor Edo Grmšek  

Člani krožka Kamenkost. 

Fotografije v naravi ob šolski poti v Komendi. 
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MINERALI IN FOSILI KOBANSKEGA, SLOVENSKIH 

GORIC IN PREKMURJA V RAZSTAVIŠČU 

UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR 
Franc Golob 

Že 16 let (od 1999) vsako leto v maju na razstavišču 

v Univerzitetni knjižnici Maribor zbiralci 

mineralov in fosilov pripravijo razstavo, na kateri 

postavijo na ogled dele svojih bogatih zbirk. 

Zasvetijo se več ali manj lesketajoči kristali in 

fosili, spregovorijo o življenju iz davnih časov 

zemeljske zgodovine. Nekaj razstavljalcev nas je 

stalnih, nekaj pa se jih vsako leto menja. To leto 

smo se združili člani Društva prijateljev mineralov 

in fosilov Slovenije Boris Erjavc iz Dravograda, 

Zmago Žorž iz Radelj, Franc Golob s Ptuja, Jože 

Rihtar iz Velenja, Vili Rakovc iz Kranja in Viljem 

Podgoršek s Ptuja. Vse razstave so bile tematsko 

zastavljene in letos smo se odločili, da predstavimo 

mineralno in fosilno bogastvo Kobanskega, 

Slovenskih goric in Prekmurja. Gre za strnjeno 

obmožje treh različnih pokrajinskih enot, ki se tudi 

mineraloško in paleontološko med seboj krepko 

razlikujejo. 

Tako je razstava s svojo pestrostjo eksponatov 

pridobila na zanimivosti in strokovnosti, saj so 

razstavljalci dali na ogled najlepše  in najkvali-

tetnejše najdbe s tega območja. Kot posebnost je 

letos Viljem Podgoršek v svojem delu predstavil 

drobne luskice zlata iz Drave in Mure, ki sta naši 

edini zlatonosni reki. Ob razstavi je izšla zloženka, 

ki jo je pripravil Viljem Podgoršek, oblikovala pa 

Patricija Remšak iz UKM. 

Na odprtju je predstavil razstavljalce in vsebino ter 

pomen razstave Viljem Podgoršek. Uvodne besede 

na odprtju je imela direktorica knjižnice  dr. 

Zdenka Petermanec, svečano pa je razstavo predal 

na ogled Srečko Štajnbaher, vodja Zavoda za 

varstvo kulturne dediščine Slovenije – območne 

enote Maribor. Za kulturni program je z dvema 

glasbenima utrinkoma poskrbela mlada flavtistka 

Hana Premzl, učenka zasebne glasbene šole v 

samostanu sv. Petra in Pavla na Ptuju iz razreda 

glasbene pedagoginje Lije Frajnkovič. 

Razstava je bila odprta od 20. maja do 13. junija 

2015. Iz vpisne knjige je razvidno, da si jo je 

ogledalo valiko ljudi, med njimi je bilo kar nekaj 

mariborskih srednjih šol.Ogled in vodenje po 

razstavi so imeli tudi dijaki gimnazije iz Slovenske 

Bistrice.  

Pogled na postavljeno razstavo (foto Marjan Šenica). 

Na fotografiji so: Viljem podgoršek (razstavljalec), Srečko 

Štajnbaher (svečano odprl razstavo), Boris Erjavc 

(razstavljalec), Franc Golob (razstavljalec) in Zmago Žorž 

(razstavljalec) (foto Marjan Šenica). 

Ravnateljica knjižnice Zdenka Petermanec med uvodnim 

govorom (foto: Franc Golob). 
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PROMOCIJA DRUŠTVA V 

TRGOVSKEM CENTRU TUŠ PLANET 
Dana Rakovc 

V aprilu se je v trgovskem centru Tuš Planet Kranj odvijala 

prireditev ob počastitvi sto letnice postavitve Aljaževega 

stolpa na vrhu Triglava in promocijska predstavitev Nacio-

nalnega parka Triglav, s postavitvijo makete v naravni 

velikosti Aljaževega stolpa. 

Skupaj s Turističnim društvom Tržič smo dobili enkratno 

priložnost in se priključili tej promociji, kjer smo predstavili 

društvo ter bližajoči sejem mineralov in fosilov MINFOS v 

Tržiču. 

Postavili smo pano in v dveh vitrinah razstavili primerke 

mineralov in fosilov iz okolja Julijskih alp ter Karavank. 

Primerke iz svojih zbirk sta razstavila naša člana Davorin 

Preisinger in Vili Rakovc.  

Obeležje se je nato po štirinajstih dneh preselilo s panojem in 

vitrinami vred v trgovski center Tuš Celje. Tako je bila 

opravljena promocija za naše društvo ter MINFOS tudi na 

štajerskem predelu. 

Zanimanje ljudi je bilo veliko in vredno je v prihodnje izko-

ristiti take ali podobne prireditve, da predstavimo delovanje 

našega društva in pokažemo kaj lepega se skriva po zbirkah 

naših članov.  
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KORALA NA HIŠICAH 

FORAMINIFER 
Matija Križnar 

Pred nekaj deset leti smo redno pohajkovali po Jadranskih 

otokih in ob tem pogledovali tudi za fosili. Otok Krk je znan 

po najdiščih eocenskih fosilov, med katerimi je mogoče najti 

tudi nekaj posebnosti. Ena takšnih zanimivih najdb so tudi 

korale pritrjene na hišice odmrlih numulitov ali asilin. 

Omenjene korale smo našli v vzhodnem delu otoka Krka, v 

zalivu Vodice in Murvenica. Korale rodu Protocycloseris so 

se s svojo diskasto hišico pritrjevale na različne predmete, 

tudi na verjetno prazne in delno zakopane hišice numulitov 

in drugih foraminifer. Nekateri koraliti so hišice močno 

prerasli in jih je nemogoče ločiti od koral.  
Rekonstrukcija pri-

trjevanja koralita na 

delno vkopano 

(zakopano v sediment) 

hišico foraminifere. 

Eocenske korale iz otoka 
Krk na katerih so lepo vidno 
vraščene hišice foraminifer.   
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V letošnjem letu sem začel posvečati pozornost velikim 

površinskim rudnikom, ki jih ima Bosna in Hercego–

vina.Velike količine materiala ležijo na soncu in čakajo, da jih 

kdo pregleda. Tako je odločitev hitro padla, in že med 

prvomajskimi prazniki smo se skupaj s prijatelji odpravili na 

pot. Ta nas je peljala od Bosanskega Broda navzdol proti 

Zenici, Kakanju in Visoko ter navzgor v Vareš. Izbral sem si 

premogovnike v zeniško-sarajevskem bazenu, kjer najdemo 

miocen po celotni dolini s številnimi delujočimi ali 

zapuščenimi rudniki. Največji med njimi je delujoč rudnik 

Kakanj. 

Premogovniki v Bosni in Hercegovini so v sladkovodnih 

miocenskih sedimentih s precej tipično fosilno favno in floro. 

Zanimala me je predvsem slednja, saj plasti okrog premoga 

vsebujejo precej fosilnih rastlin. 

Vsaj v teoriji, v praksi pa je bilo v tako velikih rudnikih te 

plasti težko najti. Toda že prvi dan je bilo jasno, da za vse kar 

sem si zadal, časa na razpolago ne bo dovolj. Rudniki so 

preprosto preveliki. Vsem pa raziskave kamnin niso ležale, 

posvečali so se raje raziskavam etnološke kulinarične 

dediščine (če sem bolj točen iskanju piva in čevapov). Tako so 

moji prvotni plani hitro splavali po vodi. Vseeno sem si uspel 

ogledati nekaj rudnikov in jih vsaj bežno dokumentirati. 

IZLET PO BOSNI IN 

HERCEGOVINI 
Robert Lorencon 

Rudnik Moščanica s plastmi premoga in opuščeno mehanizacijo. 

Zenica 
V samem mestu Zenice je velika livarna, v okolici pa vrsta 

opuščenih premogovnikov. Tik ob robu mesta je deponija 

materiala iz premogovnika, ki pa jo prekrivajo z žlindro iz 

livarne, zato je koristnega materiala iz rudnika na 

razpolago zelo malo. Odrinili smo naprej do majnšega 

opuščenega  rudnika iznad Zenice. Ta ima površino le 0.5 

km2 z jezerom na sredini in številno zapuščeno 

mehanizacijo. 

Izvedeli smo, da sta rudnik že obiskala dva Slovenca zaradi 

mineralov. Pri ogledu plasti v rudniku sem res našel nekaj 

zanimivih kalcitnih mineralov, ki so prisotni v luknji-

častem brečastem materialu ter debelo plast prozorne 

sadre. Čisto na koncu sem le dobil tankoplastne skrilave plasti 

s pogosto fosilno floro. Ker pa je časa zmanjkalo, smo se 

odpravili naprej. 

Skrilave plasti s fosilno floro, 

primerek fosila in desno kalcit v 

breči. 
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Kakanj 
Premogovnik v Kakanju je resnično 

velik. Razteza se na okrog 5 km2 na 

treh lokacijah. V njem kopljejo zelo 

kvaliteten rjav premog za bližnjo 

termoelektrarno in livarno v Zenici. 

Res da je tako velika površina 

nudila ogromno materiala, je pa 

tudi predstavljala nepredvideno 

težavo: do različnih vrst kamnin 

potrebuješ več ur hoje. Delavce 

razvažajo po delovišču z avtobu-

som, jaz pa sem moral pešačiti po 

prašnih cestah. Zaradi tega sem si 

pridelal žulj in si po večurnem 

tavanju ogledal le manjši del 

rudnika. 

Po mučnem sprehodu sem se odločil, 

da raziščem raje okolico, kjer sem parkiral avto. Takoj sem 

našel veliko školjk in polžev, ki so tu zelo značilni (predvsem 

Congeria in Melania). Posebnost je bila v tem, da so bili ali 

živo rumene ali živo rdeče barve. 

V svetlo sivem skrilavcu sem našel veliko fosilne flore, pred-

vsem pogoste so vejice in storži vodnih cipres (Glyptostrobus 

europaeus), ki so skupaj z lovoriko in cimetovcem tu tipičen 

predstavnik spodnjega miocena. Našel sem tudi večji kos 

okamenelega lesa, ki je za razliko od naših premogovnikov, tu 

redkost. Čas na razpolago je dobesedno izpuhtel. 

Storži vodne ciprese (Glyptostrobus europaeus) iz katerih je nastalo večino premoga. 

Zanimivi rumeno/rdeče pobarvani fosili mehkužcev ter desno večji kos okamenelega 

lesa. 

Rudnik Kakanj, močno prekopan spodnji, najnižji del. Rudnik se na sliki razteza levo še za kakšen kilometer. 
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Vejice vodne ciprese (Glyptostrobus europaeus) ter list jelše.  

Kamenice 
Premogovnik severno od 

Visokega (kjer je znana bo-

sanska piramida), je delujoč 

manjši rudnik. Okrog 

manjšega rudniškega izkopa 

leži veliko izkopanega 

materiala. Ker sem pri 

prejšnjih lokacijah našel 

primerno kamnino šele na 

koncu, sem se tokrat 

odločil, da izpustim začetek 

in začnem raje s konca. In 

res, na koncu (oziroma na 

začetku pri avtomobilu) 

sem našel zanimiv rumen 

peščenjak. Vseboval je 

polno rastlinskega drobirja, 

veliko listov predvsem vrbe, 

ki so ležali eden čez drugega 

ter zanimive in precej velike 

sadeže. Tako sem spet 

predelal le okolico svojega 

avtomobila. 

Rumeni skrilavi peščenjak s številnimi fosili predvsem vrbe in (desno) precej velikimi sadeži. 

Skrajni rob deponije v rudniku Kamenice. Rumeni peščenjak v ozadju je poln fosilne flore. 
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Vareš 
Za zaključek sem obiskal majhno rudarsko mestece 800 m 

nad morjem. Tik ob mestu kopljejo železo v triasnih plasteh, 

kot posledica ladinijske podvodne vulkanogene 

sedimentacije. Železo pridobivajo iz hematita in siderita, najti 

pa je možno tudi druge minerale. Rudnik je preprosto 

ogromen, na sredi spodnje etaže ga krasi veliko jezero, rudo 

pa sedaj kopljejo v zgornjih etažah.  

Rudnik Vareš, del severnega pobočja v triasnih kamninah spodnjega horizonta, kjer je jezero. Rudo kopljejo sedaj  za tem hri-

bom. Kljub temu, da so slike nastale pri skoraj jasnem vremenu, pa je že čez dobro uro deževalo. 

Prehodil sem jezero in si iz ceste, ki pelje po rudniku, 

ogledoval različne triasne plasti, ko me je presenetil dež. 

Vreme na tej višini je nestanovitno, zgornje etaže, ki sem jih 

želel obiskati,  pa so bile še veliko predaleč. Tako sem pustil 

raziskovanje tega rudnika za prihodnjič. 

Vsekakor bom nadaljeval z izleti po rudnikih Bosne in 

Hercegovine, saj je količina materiala na razpolago resnično 

velika. Plane bom v bodoče prilagodil na velikost rudnikov. 

Že za to jesen planiram novi izlet, tokrat bodo na vrsti rudniki 

v območju Tuzle. 

Na koncu pa še dva kulinarična nasveta. Če naročate čevape 

se prepričajte, da imajo tudi pivo, brez katere nam Slovencem 

prebava ne dela. Veliko čevapdžinic namreč ne prodaja 

alkohola. Ko pa naročate kavo, ne priporočam kapučino. Ta 

je, za razliko od ostalih ekspres kav, instant kava iz vrečke, 

ker na njej pač tako piše. Ljudje so v Bosni še vedno zelo 

prijazni, zato je ta dežela vredna obiska. 

Fotografije: Robert 

Lorencon, Boris 

Lozar 

Levo je primer vulkanogene kamnine z železom. Desno so plasti limonita. 
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NOVE PALEONTOLOŠKE 

ZNAMKE 
Matija Križnar 

Zadnja številka Društvenih Novičk je bila posvečena prav 

filatelističnemu gradivu s paleontološko vsebino izdanega v 

Sloveniji. Na nove znamke in ovojnico prvega dne s fosili 

nismo čakali dolgo. Sredi maja sta bili izdani dve osebni ob 

odprtju nove razstave fosilov »Zgodbe zapisane v kamnu« v 

Solčavi, kjer je bil na voljo tudi priložnostni žig. Motiva 

znamk sta triasna riba in rak, na ovojnici je prikazana 

rekonstrukcija morskega okolja v srednjem triasu. Na žigu je 

risba triasnega ostvarja, katerega ostanke so našli v okolici 

Solčave. Celotno filatelistično gradivo je izdala Paleontološka 

zbirka Hitij & Žalohar.  

Pošta Slovenije je že meseca aprila objavila razpis za 

oblikovanje nove poštne znamke v sklopu Fosilni sesalci 

Slovenije. Prva znamka z motivom jamskega medveda, naj bi 

izšla v začetku leta 2016 (25.3.2016). Ob tej priložnosti bo 

izdana tudi ovojnica prvega dne in priložnostni žig, ki bo na 

pošti Solčava. Razpis za izdelavo naj bi bil končan 5.6.2015. 
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Geološki prelomi so razpoke nastale zaradi 

premika ali premikov kamnin. Manjši prelomi so 

pogosto opazni na svežih površinah v kamnolomih 

ali večji izdankih kamnin. Večji (tektonski) prelomi, 

kot so Savski ali Idrijski prelom, so običajno pokriti 

in težje vidni na terenu. Najbolje prelome (prelome 

kamnin) prikazujejo pričujoče slike.  

PRELOMI 
Matija Križnar 

Visoka kamnita stena na otoku Zakintos (Grčija) z opaznimi prelomi. Foto: Matija Križnar. 
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Kamnolom v dolini Kolpe z 

lepo vidnimi prelomi 

(označeni so le nekateri 

prelomi). Foto: Matija 

Križnar. 

Večji prelomi so vidni zgolj 
iz zraka, kot je tale na lidar 
posnetku. Smer in velikost 
preloma je očitna. Vir slike: 
http://gis.arso.gov.si. 

Učbeniški primer manjših 

prelomov, kjer je prišlo do 

zamikov za nekaj 

centimetrov. Slika je bila 

posneta v okolici mesta 

Hallein pri Salzburgu. Foto: 

Matija Križnar. 
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JESENI STROKOVNI IZLET V 

JULIJCE 
Robert Lorencon 

To jesen se obeta čudovit strokovni izlet v Julijske alpe. 

Tako kot vsako leto, se bomo tudi letos v začetku jeseni 

odpravili na izjemen strokovni izlet. Vodil ga bo Damjan 

Jensterle v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom. Pod 

Mangartom si bomo ogledali nekaj najlepših in zelo zani-

mivih lokacij s fosili iz obdobja triasa (karnij) ter jure (lias). V 

načrtu je ogled treh lokacij: prelaz čez Stože, opuščeni 

kamnolom v strugi Ilovca in plaz v dolini Koritnice. 

Na prelazu Stože lahko občudujemo izjemno najdišče fosilov 

plitkega lagunarnega triasnega morja, kot so različne školjke 

in bodice morskih ježev. Do najdišča vodi nezahteven 45 

minutni vzpon. Niže, v strugi Ilovca, je zapuščen kamnolom 

povsem poln triasnih školjk. Kamen so uporabljali za 

izgradnjo ceste čez Predel. Pot nas bo vodila še v dolino 

Koritnice, kjer je nedavno iz pobočja zgrmel plaz. Ta je 

prinesel s sabo številne triasne in jurske fosile, kot so 

ramenonožci, školjke, polži in amoniti. Nekaj teh lahko 

najdemo po melišču, ki pa se vsako leto polni z novim, 

drugačnim materialom. Tu pa tam najdemo zelenkasto 

obarvan apnenec, posledica paleokrasa, ki ima pogoste 

kristale pirita. 

Natančen datum še ni znan, potrebna pa je gorniška oprema 

in dobra volja. V primeru slabega vremena, si bomo ogledali 

le nižje ležeče lokacije. 

Jurski ramenonožec Rhynchoneline 

suessi iz Koritnice (foto: Damjan 

Jensterle). 

Amonit iz Koritnice (foto: Damjan 

Jensterle). 

Zob vretenčarja iz struge Ilovca (foto: 

Robert Lorencon). 

Struga Ilovca (foto: Robert Lorencon). Školjke in bodice morskih ježev iz prelaza Stože (foto: Matija Križnar). 



DRUŠ TVENE NOVIČ KE 

18 

Številka 21., Junij 2015 

DRUŠ TVO PRIJATELJEV MINERALOV IN FOŠILOV ŠLOVENIJE 

Napovednik 
POLETNA STROKOVNA ESKURZIJA V ZASAVJE 

V soboto 18. julija bosta Robert in Rok organizirala manjšo 

strokovno eskurzijo v Zasavje. Obeta se zanimiv raziskovalni 

dan s prijetnim zaključkom (kopalke so obvezne). Dobili se 

bomo v Hrastniku pred Šparom ob 9 uri. Pravočasne prijave 

so seveda obvezne na el. naslov drustvopmfs@gmail.com 

ali na telefon 041/654014. 

RAZSTAVA FOSILOV TRNOVSKEGA GOZDA V 

NOVOGORIŠKI KNJIŽNICI 

V juliju bo član društva Robert Lorencon imel manjšo 

razstavo fosilov Trnovskega gozda v novogoriški knjižnici. 

Namen razstave je prikazati obstoj tamkajšnjega koralnega 

grebena v času jure ter aktivnost našega društva. 
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Stromoromboedrski kristali kalcita s korodirano 
površino iz plazu Stože nad Logom pod Mangrtom. 

Na levi stani slike so vidni milimetrski kristali 
dolomita. Višina kristalov kalcita je 12 mm (foto: 

Matija Križnar).  

UVODNIK 

Letos kar dva strokovna izleta 

V letošnjem letu smo v okviru društva organizirali kar dva strokovna 

izleta. Prvi je bil v Zasavju z Rokom, drugi pa v Julijce z Damjanom. V 

obeh primerih smo lahko na terenu občudovali geološko bogastvo naše 

dežele. Sledil je še že tradicionalni piknik v Komendi. Čaka nas izlet na 

sejem v München. Skratka dogajalo se je in se še bo. Nekateri so se za to 

potrudili, za kar se jim zahvaljujemo. Pogrešam le malo več udeležbe in 

aktivnosti preostalih članov. Nenazadnje je druženje priložnost, da si 

izmenjamo izkušnje in dogovorimo za bodoče skupne aktivnosti. 

Prav tako se imena avtorjev člankov kar nekam dolgočasno ponavljajo. Pa 

ne da bi se ti avtorji hoteli posebej izpostaviti. Prav tako ne verjamem, da 

so edini pismeni. Zato ponovno spodbujam vse člane, da se opogumijo in 

prikažejo nekaj iz lastne (ali skupne) aktivnosti. 

Istočasno vabim vse, da mi v sproti posredujete kakšno fotografijo iz 

osebne zbirke ali terena, ki bi jo porabil za naslovnico. Tako bomo 

istočasno zbrali material za bodoče razstave fotografij. Torej fotoaparat v 

roke. 
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POLETNA STROKOVNA 

EKSKURZIJA V ZASAVJE 
Rok Gašparič 

V soboto 18. julija smo organizirali 

manjšo strokovno eskurzijo v Zasavje. 

Ker se je obetal lep in vroč poletni dan, 

smo se odločili le za dopoldanski 

strokovni del, saj so se temperature v 

popoldanskih urah dvignile tudi preko 

35C. Zanimiv raziskovalni dan je vsak 

izmed udeležencev zaključil po svoje, 

nekateri so se odpravili še na popoldanski 

potep po okoliških nahajališčih,  drugi so 

se hladili v bazenih bližnjih kopališč, 

tretji pa so žejo pogasili na festivalu “Pivo 

in Cvetje”, ki je te dni popestril Laško. 

Udeleženci smo se zbrali ob 9. uri v 

Laškem in se z avti odpravili na bližnji 

hrib, kjer v idiličnem okolju izdanjajo 

oligocenski skrilavi meljevci in glinovci, ki 

vsebujejo pogoste fosilne ostanke. Poleg 

tega, da se do nahajališča pripelješ skoraj 

z avtom pa je prednost te lokacije tudi ta, 

da je v neposredni bližini tudi manjše 

jezero, ob katerem so se otroci in 

partnerji, ki jim je zmanjkalo potrpljenja, 

lahko hladili, igrali in odpočili. 

V skrilavih oligocenskih plasteh lahko opazujemo številne ostanke fosilnih rib 

in rastlin, ki so ostali ujeti v plitkem blatnem morju. 
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Tisti najbolj vneti pa smo dopoldan preživeli med 

skrivnostmi oligocenskega morja. Z vsakim udarcem kladiva 

so se pred nami odpirale nove zgodbe življenja izpred 25 

milijonov let. Med našimi nogami so plavale številne 

sardinam podobne ribe velike tudi do 15cm, v blatno morje 

pa so veter in reke nanesle precej vej in listov dreves iz 

bližnjega kopnega. Medtem se je sonce na nebu že visoko 

dvignilo in razbeljene glave so opozarjale, da se je potrebno 

umakniti v senco. Morje na pobočju hriba je pred našimi 

očmi izhlapelo in med plastmi oligocenskih kamnin za sabo 

pustilo še zadnji spomin, krasne igličaste in zvezdaste kristale 

sadre, ki smo jih še dolgo občudovali medtem, ko smo po 

presušenih grlih zlivali hladno pivo. 

Vsi udeleženci smo se strinjali, da je strokovna ekskurzija v 

Trbovlje izjemno uspela in se pred slovesom zahvalili še Petri 

za izvrsten posladek. 

Zanimivi kristali sadre, ki 

ponekod prekrivajo fosilne 

ostanke (na sliki zgoraj je 

fosil ribe). 
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JESENSKA STROKOVNA 

EKSKURZIJA V JULIJCE 
Robert Lorencon, Damjan Jensterle 

Že vrsto let društvo organizira letni strokovni izlet po 

Sloveniji. V letošnjem letu smo se odpravili v Julijce, 

natančno v Log pod Mangartom. Izlet je v sodelovanju s 

Triglavskim narodnim parkom sta vodila Damjan Jensterle in 

Robert Lorencon. Ogledali smo si nekaj lokacij s triasnimi 

(karnijski) fosili in eno z jurskimi (liasni) fosili. Sproti smo 

našli tudi nekaj kalcitnih in piritnih mineralov. 

Po kratkem postanku v Logu pod Mangartom smo se 

odpravili k vznožju plazu Stože, ki je 15. In 17. novembra 

2000 prizadel Log pod Mangartom. Takrat se je v dveh fazah 

utrgalo 1,5 miljona kubičnih metrov materiala, ki je zgrmel v 

dolino in za sabo odnesel hiše, mostove in žal tudi 7 ljudi. 

Sprožil se je zaradi obilnega deževja v grušču in ledeniški 

moreni, ki leži na plasteh s slabo prepustnimi laporji. 

Plaz Stože z vrha navzdol (foto: Erazem Dolžan). 

Območje plazu Stože 
pod Mangrtom. V 
sredini so lepo vidne 
karnijske plasti (foto: 
Matija Križnar). 
 
V ozadju: Mangart 
(foto: Matija Križnar). 

Vesela druščina pri iskanju kristalov 
kalcita, ki so bil najdeni na večjem 
balvanov na plazu. Mnogi kristali so bili 
zaradi padajočega kamenja že 
poškodovani (foto: Matija Križnar).  
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Ob plazu nas je pot peljala navzgor na prelaz Stože. 

Okolišni vrhovi so dolomitni, medtem ko je prelaz iz 

mehkejših triasnih kamnin, ki jih sestavljajo 

številne plasti lapornatega apnenca z vmesnimi 

laporji in glinavci.  Karnijske plasti so nastale v 

mirnem plitvem in zaprtem šelfu z lagunami, zato je 

kamnina polna morskih fosilov. Na samem prelazu 

lahko občudujemo številne školjke, polže in iglice 

morskih ježev. Po kratkem in zadihanem postanku, 

smo se odpravili na naslednjo lokacijo. 

Prelaz Stože, kjer lahko opazujemo morske karnijske fosile (foto: Erazem Dolžan). 

Fosilne školjke in bodice morskih ježkov iz prelaza Stože (foto: 

Robert Lorencon). 

Fosilne megalodontide in bodice morskih ježkov iz prelaza Stože 

(foto: Davorin Preisinger). 

Triasni apnenec s Stož vsebuje veliko fosilov. Kasnejše 
razpoke so pogosto zapolnjene s kristali dolomita in 
kalcita (foto: Matija Križnar). 
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Na poti iz Loga pod Mangartom v 

Strmec smo se na ostrem ovinku 

ustavili in odpravili po gozdni poti do 

struge Ilovca. V strugi je bil nekoč 

kamnolom za potrebe ceste čez Predel. 

V njej najdemo skladovnico karnijskih 

plasti debelo do 30m in povsem polno 

fosilov. Školjke in megalodontide so 

ponekod tako pogoste, da tvorijo 

prave lumakele. 

Karnijske plasti v strugi Ilovca polne lumakel (foto: Erazem Dolžan). 

Za ogled struge Ilovca je bilo treba tudi plezati (foto: Erazem Dolžan). Pogled na površino  (spodaj levo) in stranski 

pogled (spodaj desno) plasti lumakel (foto: 

Erazem Dolžan). 
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S kristali dolomita zapolnjene kamrice amonita iz melišča pod Loško steno 
v dolini Koritnice. Seveda je fosil ostal na melišču, saj je izbijanje 
nesmiselno in največkrat poškoduje fosil (foto: Matija Križnar). 

Na koncu smo si ogledali še zanimivo 

najdišče fosilov, ki jih prinaša plaz v dolini 

Koritnice. Sam plaz je aktiven in vsako leto 

drugačen, zato je najti včasih več, včasih 

manj fosilov. Material je pomešan med 

jursko in triasno kamnino. Ker so kamnine 

zaradi kotaljenja že mehansko obdelane, je 

potrebno kar izurjeno oko. Kljub temu smo 

videli številne primerke z ramenonožci, 

polži, koralami in amoniti. Zanimiv je bil 

tudi apnenec zelene barve, ki je imel po 

površini piritne kristale. Tega je danes 

malo, včasih, ko je plast zgrmela v dolino, 

pa jo je bil plaz poln. 

Kljub nekoliko slabši vremenski napovedi, 

ki pa se k sreči ni uresničila, smo izlet 

uspešno zaključili. 

Preživeli ekskurzije skupaj s potrdilom o 

odvzemu vzorcev (foto: Matija Križnar). 

V kamninah na meliščih v Loški 
Koritnici je mogoče najti tudi 
lepe fosilne polže. Najdba Vojko 
Tomič. Foto: Matija Križnar  
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DONESKI K ZGODOVINI GEOLOŠKIH IN 

PALEONTOLOŠKIH RAZISKOVANJ 

DOVŽANOVE SOTESKE  

Matija Križnar 

Dovžanova soteska je zapisana kot zelo bogato najdišče 
fosilov. Ker so Dovžanovo sotesko pogosto omenjali šolski 
učbeniki, je postala nekako sinonim za »najbolj znano 
najdišče fosilov« v Sloveniji. Seveda je dolina nad Tržičem 
postala znana konec 19. stoletja, a je kasneje ponovno nekako 
zatonila v pozabo. Kljub temu so Dovžanovo sotesko občasno 
obiskovali tudi priznani paleontologi in drugi naravoslovci. O 
teh obiskih in raziskavah ne slišimo pogosto, zato je 
priložnost, da jih predstavimo sedaj, saj tako dopolnjujejo 
zgodovino raziskav Dovžanove soteske in njene okolice.  
 
V letih med 1903 in 1905 je okolico Tržiča večkrat obiskal 
kustos dunajskega naravoslovnega muzeja Ernst Kittl. Tako 
je v »permokarbonskih« plasteh Dovžanove soteska nabiral 
fosile (nemško Teufelsschlucht bei Neumarktl). Med enim 
izmed obiskov sta se mu pridružila tudi takratni geolog 
Friedrich Teller, ki je kartiral območje in upravnik rudnika v 
Podljubelju Simon Rieger. O teh obiskih je Kittl zbral tudi 
nekatere primerke karbonskih alg, ki jih v muzejskem 
katalogu (Naravoslovni muzej na Dunaju) omenja tudi Julius 
Pia. Med njimi je posebno pogosta vrsta Anthracoporella 
spectabilis.  
 
Leta 1912 je naravoslovno oziroma geološko ekskurzijo v 
Dovžanovo sotesko organizirala tudi takratna Slovenska 
šolska Matica. Najbolj zanimivo je dejstvo, da je izlet vodil 
znani Ferdinand Seidl. Nadalje lahko v noticah celovškega 
muzeja zasledimo v letu 1919 zapis o daru Walterja Schmida 
šestnajstih fosilov iz Dovžanove soteske.  

 
Paleontološke raziskave Dovžanove soteske, predvsem 
ramenonožcev so bile narejene na prelomu v 20. stoletje. Na 
žalost je bilo kasneje izvedenih le še izjemno malo raziskav, 
kaj šele opisi novih vrst ali skupin. Kljub temu smo uspeli 
odkriti opis in slike nove vrste ramenonožca Camerisma 
sagmaris, ki ga je opravil ameriški paleontolog Richard E. 
Grant leta 1965.  
 
Kratek pregled redkih zapisov o paleontološki dediščini 

Dovžanove soteske lahko zaključimo z željami po nadaljnjem 

iskanju in raziskovanju tega prelepega dela slovenske dežele.  

Zapis o podaritvi spodnjepermskih fosilov iz Dovžanove 

soteske v Celovški muzej s strani Walterja Schmida. 

Originalni opis in prerezi nove vrste ramenonožca 
Camerisma sagmaris iz najdišča v Dovžanovi soteski. 
Zanimivo je ,da je avtor uporabil nemško ime najdišča, 
čeprav je že napisal, da izhaja iz Jugoslavije. Po Grant, 1965.  

Fotografija Dovžanove soteske s kamnolomom (obkroženo) iz 
leta 1931. Po knjigi Gorenjska, K. Mohorčič.  
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Rokopisna geološka karta okolice Dovžanove soteske v merilu 1:28.800 je bila ena prvih geoloških kart tega območja. Karta je 
bila izdelana v letih med 1850 in 1860 in niso bile javno dostopne. V digitalni obliki geološko karto hrani Geološki zavod 
Slovenije.  



DRUŠ TVENE NOVIČ KE 

11 

Številka 22., Oktober 2015 

DRUŠ TVO PRIJATELJEV MINERALOV IN FOŠILOV ŠLOVENIJE 

PREDSTAVITEV DRUŠTVA V 

GORIŠKI KNJIŽNICI 
Robert Lorencon 

V mesecu juliju je v novogoriški knjižnici Franceta Bevka 

potekala manjša razstava, na kateri so bili predstavljeni fosili 

iz Trnovskega gozda. Namen razstave je bil predstaviti 

geološke posebnosti tega območja in istočasno promocija 

društva. 

Ker je postavitev razstave sicer zahtevna naloga, sem se 

tokrat odločil, da bom postavil raje manjšo razstavo, bo pa ta 

redna vsako leto. Tako bo prostor na voljo za vsakogar iz 

društva, ki bi tu želel kaj razstaviti. Osebno mislim, da je to 

bolje, kot pa imeti samo enkratno priložnost. 

Sem pa bil prijetno presenečen, ko je ga. Tina Podgornik, ki je 

v knjižnici zadolžena za dogodke, še vse skupaj uredila v 

celoto. Izdelala je uvodni plakat in zloženke, postavila mizico 

z vpisno knjigo ter na drugi strani mizo s predstavitvijo knjig 

na temo fosilov. Za ponujen prostor in ureditev razstavnega 

prostora se ji seveda močno zahvaljujem. 

Dve vitrini sta bili čisto dovolj. Primerke so dopolnjevali opisi 

na panojih. Tema bo pa vsako leto druga, zato vabim vse, ki 

imate namen razstaviti in opisati del našeka geološkega 

bogastva ter istočasno promovirati društvo, da se mi 

pridružite. 
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ALI VEMO KJE IN 

KDAJ SO 

RUDARILI NA 

ŠMARJETNI 

GORI? 
Matija Križnar, Davorin Preisinger 

Ko govorimo o rudarjenju na območju današnje 
Šmarjetne gore pri Kranju že takoj naletimo na 
nejasnosti. Nekateri avtorji opisovanju zgodovine 
rudarjenja na Gorenjskem rudišče navajajo kot Gorenja 
Sava ali Stražišče, medtem ko nemških poimenovanj 
niti ne omenjamo.  
 
O lokacijah nekdanjih rudniških del je znanega zelo 
malo. Eden najbolj koristnih virov so nekdanji 
Jožefinski vojaški zemljevidi. Na dveh različnih 
izvedbah Jožefinskih zemljevidov smo našli vsaj tri 
pozicije rudniških izkopov. Na osnovi oznak (krogi) 
predvidevamo, da je šlo za površinske odkope, podobno 
kot so označeni odkopi na območju Pokljuke. Vsekakor 
pa je najbolj izpričujoč napis Eisen Gruben, kar pomeni 
železovo rudišče. Zemljevidi naj bi nastajali v obdobju 
med leti 1763 in 1787. O rudarjenju v 18. stoletju piše 
tudi Alfons Müllner, ki navaja rudarska dela pri Gornji 
Savi »pod višnjevo pečjo«, v župniji Sv. Martina 
(Stražišče) pri Kranju in tudi Šmarjetno goro (»St. 
Margaretha bei Krainburg«).  
 
Tudi Henrik Freyer na svojem zemljevidu iz leta 1843 

prikazuje Šmarjetno goro kot najdišče manganove rude 

(nemško Braunstein), kar označuje z znakom. O 

rudarjenju nad Kranjem piše tudi Wilhelm Ritter von 

Fritsch, ki v poročilih iz leta 1870 popisuje še druge 

Kranjske rudnike. Za rudišče na Šmarjetni gori (po 

nemško ga imenuje »Margarethenberges bei 

Krainberg«) piše, da kopljejo manganovo rudo 

(Braunstein), ki pa vsebuje tudi več železa. Rudo naj bi 

na Šmarjetni gori kopala brata Jantz iz Besnice 

(nemško napisano Vessnitz) in Johann Thomann iz 

Kamne Gorice. Vsak naj bi imel po eno jamsko mero. 

Šmarjetno goro kot najdišče manganove in železove 

rude omenja svojem delu o Kranjskih mineralih tudi 

Wilhelm Voss (1895). V svoji knjigi tudi Ivan Mohorič 

(1978) omenja rudni kop železovca pri Gorenji Savi (v 

knjigi je pomotoma napisano Gorenja vas). Na območju 

Šmarjetne gore naj bi iz leta 1862 obstajala kopa Marija 

in Johan, medtem ko so zadnje pravice bile ukinjene 

leta 1904.  

Izsek iz Jožefinskega vojaškega zemljevida prikazuje dva 
površinska kopa (puščici) na vzhodnem delu Šmarjetne gore, 
ki je označen tudi z napisom »Eisen Gruben« Vir: Rajšp & 
Serše, 1998  

Drugi izsek iz vojaške karte, ki pa nima označenih rudarskih 

del (obkroženi so nejasne oznake!), ohranjen pa je napis Eisen 

Gruben. Vir zemljevida: http://mapire.eu  

Območje Šmarjetne gore z označenim simbolom za 
manganovo rudo (Braunstein) iz tematskega zemljevida 
Heinricha Freyera. Vir: Digitalna knjižnica Slovenije  



DRUŠ TVENE NOVIČ KE 

13 

Številka 22., Oktober 2015 

DRUŠ TVO PRIJATELJEV MINERALOV IN FOŠILOV ŠLOVENIJE 

Danes se je za rudarskimi deli na Šmarjetni gori 
ohranilo zelo malo. Na nekaterih območjih je mogoče 
še videti na površine sledi rude in tudi verjetne 
posedeno zemljino, ki kaže na podzemne rove. Na 
severozahodni strani Šmarjetne gore, nekako med 
vrhom in ruševinami gradu Wartenberg, so danes še 
vidni nekateri izkopa, nastali ob rudarjenju (lahko tudi 
zaruški rovov). Po pripovedovanju naj bi bili po drugi 
svetovni vojni še vidna dva rudarska rova na območju 
desno od današnje skakalnice. Več bodo gotovo 
pokazale nadaljnje terenske raziskave in pregledovanje 
arhivskega gradiva. 

Zapis o rudarjenju na Šmarjetni 
gori iz leta 1870. Po Fritsch, Die 
Mineralschätze Krains.  

Večji vkop pod vrhom Šmarjetne gore še danes priča o rudarski dejavnosti. V neposredni bližini je mogoče najti tudi koščke 
rude (Foto: Davorin Preisinger). 

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

Historical Maps of the Habsburg Empire - http://mapire.eu  
Fritsch, W.R. 1870: Die Mineralschätze Krains. Zeitschrift des 
berg-u. hüttenmännischen Vereines für Kärnten, 2, Klagenfurt.  
Križnar, M. 2015: Zgodovina rudarstva na starih zemljevidih 
slovenskega ozemlja. Življenje in tehnika, 4 (april), Ljubljana. 
Müllner, Alfonz: Geschishte des Eisen in Krain, Görz und Istrien. 
Verlag von Halm und Goldmann, 1909, Wien und Leipzig.  
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.  
Rajšp, V., Serše, A. (ur.) 1998: Slovenija na vojaškem zemljevidu 
1763–1787. Zv. 4. Ljubljana.  
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IZLET PO BOSNI IN 

HERCEGOVINI 
Robert Lorencon 

Kakšno naklučje. Ravno takrat, ko sem razmišljal o rudnikih 

v Bosni, se mi je pojavila priložnost za službeno potovanje. 

Tako je za dogovorjenimi sestanki v Sarajevu sledil še 

obvezen obisk Tuzle. V mestu so kopali kameno sol, v okolici 

pa kopljejo premog. Odprti kopi premoga so resnično veliki, 

zato sem si jih želel ogledati. 

Po končani službi sem se končno odpravil iz Sarajeva, preko 

bosanskega visokogorja, mimo Kladnja vse do Tuzle. Občudo-

val sem lahko izjemno naravo visokogorja, malo manj pa sem 

bil navdušen nad prometom. Cesta ni slaba, tudi priročna 

postajališča, kjer pečejo jagnetino, so pogosta in po svoje 

zanimiva. Težava je predvsem v starejših delovnih vozilih, ki 

redno ovirajo promet predvsem pri vzponih. Počasi, tako da 

se je še navigator zjokal, sem le prispel na cilj. Tuzla in 

okolica imajo nekaj skupnega: ogromno prahu. Ta nastane od 

rudnikov, vozil ki prevažajo izkopani material in termo-

elektrarne na robu mesta. Tuširal sem se trikrat na dan.  

Pogled na del rudnika Banovići. Jama na sliki je dolga čez kilometer in pol. Na koncu je dim iz plasti premoga, ki se je vžgal. 

Naslednji dan sem se odpravil na ogled rudnikov premoga. 

Naštel sem jih pet, nekateri delujoči, nekateri že zaprti. 

Velikanske luknje ne zasujejo, temveč se v njej s časom nabere 

voda, ki ustvari lepo jezero. Vse pa ni šlo tako gladko. Kljub 

temu, da je bila jesen pred vrati, so za oba dneva napovedali 

vročinski val. Vroče je bilo kot v peklu, termometer je v senci 

kazal 38°C. Privoščil sem si lahko le dve uri zjutraj in prav 

toliko popoldan. Vseeno so me najdbe prijetno presenetile. Na 

mojo grozo sem opazil skupino domačinov, ki so za pičli 

zaslužek pobirali premog odvrženega materiala. Ogromen 

kamion je pripeljal izkopano kamnino na rob in jo odvrgel, še 

preden je odpeljal pa so že spodaj ljudje v veliki nevarnosti 

iskali premog.  

Nevarno početje domačinov 

za pičli zaslužek. 
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Rudniki se raztezajo na velikih površinah, potrebno je precej 

hoje. Plasti so sestavljene iz raznovrstnih miocenskih 

skrilavcev, ki so nastali v sladkih vodah. Največ je glinenih, ki 

hitro razpadejo. Premog, ki je nastal predvsem iz ogromnih 

vodnih cipres, vsebuje plasti polžev in školjk. Med skrilavce 

se zajedajo plasti zelene tufske kamnine, kjer občasno 

najdemo majhne kristale pirita. V glavnem se v skrilaciv dobe 

redko fosilno floro, predvsem vejice in storže cipres. 

Izjemoma so nekatere plasti zelo bogate fosilnih rastlin. 

Občasno pa naletiš na prava presenečenja. 

Na poti po rudniku sem opazil prav poseben, tankoplasten 

bel skrilavec, ki me je močno spominjal na ribji skrilavec iz 

Trbovelj. Na moje veselje je tudi ta vseboval ribji drobir in z 

malo iskanja sem dobil nekaj celih rib. Moja pozornost se je 

takoj spremenila na povsem drugo področje. Vseeno sem 

kasneje dobil tudi nekaj kamin s fosilno floro, predvsem 

cipres in javorja, za kar sem bil prvotno namenjen. Žal sem v 

avtu pustil tako lupo, kot očala. Manjših stvari nisem videl. 

Poleg tega je zaradi vročine in vlage pot tekla v oči. Zato sem 

bil toliko bolj presenečen, ko sem kasneje ugotovil, da sem 

skupaj z javorjevim plodom dobil še žuželko. 

Kljub kratkemu postanku sem bil z izletom zadovoljen. 

Spomladi bom za to namenil več časa. Bivanje je poceni, 

ljudje so zelo prijazni. Lokacij za ogled pa ne manjka. 

Fosilna riba v plasteh podobne tisti v Trbovljah. 

Žuželka najdena čisto naključno. 

Levo vejica ciprese, desno plod javorja. 
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TRADICIONALNI PIKNIK 

DRUŠTVA V KOMENDI 

Robert Lorencon 

Vse pohvale gredo Roku, da je ponovno 

organiziral piknik društva v Koželjevi 

domačiji v Komendi. Imeli smo se lepo, 

družbe in hrane ni manjkalo. V domačiji je 

društvo postavilo razstavo fotografij 

mineralov in fosilov članov. Dogovorili smo 

se o društvenih aktivnosti in bližajočem 

strokovnem izletu. Kdor ni prišel, je pač 

zamudil čevape, minerale in fosile. 

Foto: Matija Križnar 
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Foraminifere ali luknjičarke so enocelični organizmi, ki imajo 
pogosto tudi hišico. Hišice imajo zgrajene iz različnih snovi (kalcit, 
aragonit) ter so zelo raznoliko oblikovane. Foraminifere so zelo 
pomembni fosili, s katerimi lahko določamo starost sedimentnih 
kamnin. Po velikosti ločimo mikroforaminifere (hišice velike do 2 
mm) in makroforaminifere, katerih hišice so lahko velike več 
centimetrov. Izmed fosilnih foraminifer je bilo opisanih približno 
1.800, medtem ko je danes živečih preko 8.000 vrst. V Sloveniji 
najdemo fosilne foraminifere skoraj v vseh kamninah (od devona 
do pliocena). Fosilne foraminifere se proučuje na prerezih njihovih 
hišic (pod svetlobnim mikroskopom), na zbruskih hišic (kot v 
primer numulitov) ter elektronskih mikroskopih.  

FOSILNE LUKNJIČARKE ALI 

FORAMINIFERE 
Matija Križnar 

Črni spodnjepermski apnenec s fuzulinidnimi 
foraminiferami iz Dovžanove soteske in povečan presek 
najbolj znane tamkajšnje Sphaeroschwagerina 
carniolica. Zbirka Bojan Žnidaršič. Fotografiji: Matija 
Križnar  

Hišica spodnjepermske 
fuzulinidne foraminifere 
iz Karavank. Zbirka 
Prirodoslovni muzej 
Slovenije. Fotografije: 
Ciril Mlinar Cic. 
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Mikroskopski zbruski hišic triasnih in 
jurskih foraminifer iz Slovenije. Slike 
prikazujejo izjemno pestre oblike 
različnih foraminifer. Fotografije: Luka 
Gale. 
 
1.) Triasina sp., zgornji trias.  
2.) Ammobaculites sp., spodnja jura.  
3.) Duotaxis sp., spodnja jura.  
4.) Siphovalvulina sp., spodnja jura.  
5.) Orbitopsella sp., spodnja jura.  

Naravno izlužene hišice 
numulitov (N) in 
porcelanastih hišic 
alveolin (A) na površini 
eocenskega apnenca pri 
Črnem Kalu. Premeri 
numulitnih hišic je okoli 
1 cm. Fotografija: Matija 
Križnar. 
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Levo: prerezi miliolidnih foraminifer 
v apnencu iz okolice Kozine. Premeri 
prerezov največjih hišic je okoli 5 mm. 
Fotografija: Matija Križnar. 

Zgoraj: kot pšenično zrno velike eocenske alveoline 
iz Goriških Brd. Dolžina hišic je približno 1 cm. 
Zbirka Antona Bianchija, Prirodoslovni muzej 
Slovenije. Fotografija: Matija Križnar. 

Spodaj levo: naravno izlužena hišica 
foraminifere rodu Operculina iz 
najdišča pod Vremščico. Fotografija: 
Matija Križnar. 

Zgoraj: najbolj značilne in poznane so velike hišice eocenskih 
foraminifer iz rodu Nummulites. Te foraminifere 
(makroforaminifere) so zelo pogoste v srednjeeocenskih plasteh 
Istre in Dalmacije. Premeri hišic do okoli 3-4 cm. Zbirka 
Prirodoslovni muzej Slovenije. Fotografije: Ciril Mlinar Cic. 
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STROKOVNI IZLET V 

MÜNCHEN 
Sobota, 31. 10. 2015 

V soboto, 31. oktobra 2015 organiziramo strokovno 

ekskurzijo na MineralienTage v München. Letos bo poudarek 

na nekaterih izjemnih in enkratnih paleontoloških in 

mineraloških najdbah.  

 

Odhodi avtobusa: 

2:30 iz Slovenske Bistrice, 

4:00 v Tivoliju Ljubljana in 

4:30 izpred hotela Creina v Kranju (pot skozi Karavanke). 

 

Avtobus lahko ustavi še na Arji vasi in Karavanškem platoju 

pred tunelom. Povratek v poznih nočnih urah. 

Cena ekskurzije je 40,00 € za člane DPMFS (velja za člane s 

plačano članarino za leto 2015) in 48,00 € za nečlane.  

Plačilo prevoza izvedete na transakcijski račun št. SI56 - 

0510 0801 0723 730 pri Abanki Vipa, enota Tržič (plačilo 

je pogoj za udeležbo).  

Vstopnice za sejem so predvidoma 10,00 €, denar bomo 

pobirali na avtobusu, pred prihodom v München.  

Prijave sprejema izključno ga. Marija Frantar, na elektronsko 

pošto: anton.frantar@telemach.net, tel: 041 525 797. 

Ob plačilu/prijavi nujno obvestite ga. Frantar, da vam 

rezervira mesto.  

Člani DPMFS imajo prednost pri prijavi oziroma tisti, ki 

plačajo prej (na TRR). Prijave sprejemamo do zapolnitve 

mest v avtobusu (predvidoma 49 mest). Vse informacije in 

sporočila pošiljajte izključno na gornje naslove in telefone. 

Opozorilo: Vplačanega denarja praviloma ne vračamo. V 

primeru neudeležbe naj vsak pridobi nadomestnega 

udeleženca ekskurzije in o tem obvesti ga. Frantar. Vse 

aktualne spremembe o ekskurziji lahko spremljate tudi na 

društveni spletni strani www.dpmfs.si ali FB profilu društva . 

  

POHITITE S PRIJAVO, ŠTEVILO MEST JE 

OMEJENO! 
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KONKRECIJA 2016 
Geološko bogastvo Primorske, Istre in Brkinov 

Prihodnje leto izide nova številka Konkrecije, poljudna 

naravoslovna revija našega društva, na katero smo prav 

posebno ponosni. Tokratni tematski del zajema področja: 

 severna Primorsko 

 Trnovsko planoto 

 Kras in obalo 

 Slovensko Istro in 

 Brkine 

Drugi del pa bo namenjen netematskemu delu iz ostalih 

delov Slovenije. 

Rok za oddajo prispevkov je 1. februar 2016. Prispevke 

pošljite na naslov konkrecija@gmail.com. 

Na karti Slovenije je označeno 

tematsko področje za novo 

Konkrecijo. 
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Napovednik 

SEJEM MINERALOV IN FOSILOV MÜNCHEN 

V soboto 31. oktobra 2015 organizira društvo DPMFS izlet na 

sejem mineralov in fosilov v München. 

RAZSTAVA COLLECTA 

24. do 26. marca 2016 bo v Ljubljani na vrsti že 10. Collecta, 

kjer bo prisotno tudi naše društvo. Vabljeni na ogled. 

Dobrodošli ste tudi pri pomoči društvenega kotička. 

SVETLOBA, UJETA V KAMEN 

Prirodoslovni muzej Slovenije vabi na razstavo, ki 

pripoveduje o svetlobi, svetu kristalov, mineralov in 

draguljev. Spoznali boste, kaj je svetloba, kateri so naravni 

viri svetlobe, kaj so umetna svetila ter kako vidimo ljudje in 

nekatere živali. Na razstavi boste našli odgovore na 

vprašanja - zakaj se lomi svetloba, kateri minerali so 

pomembni kot pigmenti, kaj cenimo pri draguljih, ali so v 

Sloveniji diamanti. Razstavo spremlja veliko praktičnih 

preizkusov in predstavitev.  

Razstava Svetloba, ujeta v kamen bo na ogled od 16. 10. do 

15. 11. 2015 v atriju muzejske zgradbe. Vsebinski del razstave 

(Svetloba v kristalih in Zoisovi dragulji) pa bo na ogled v 

Prirodoslovnem muzeju Slovenije do 15. 4. 2016.  
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