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V soboto, 17. marca 2007 je naše društvo organiziralo že tradicionalmo 
okroglo mizo, katere tema je bila namenjena preparaciji in obdelavi 
fosilov. Z izborom predavateljev smo pričeli že meseca februarja in smo 
tako zbrali zanimiv krog strokovnjakov in laikov, ki so bili pripravljeni 
sodelovati.  
  
Ob pričetku okrogle mize (ob 9.00 uri), sta nas pozdravila naš tajnik 
Janez Rejc in Jure Žalohar, ki se je predavanj udeležil tudi kot 
predstavnik Gimnazije Kranj, kjer je potekala okrogla miza. Uvodna 
beseda je pripadla meni, kjer sem predstavil nekakšen uvod v 
preparacijo fosilov. Sledilo je predavanje gospoda Tomislava Popita iz 
Paleontološkega inštituta Ivan Rakovec, ki je na kratko prikazal in opisal 
prepariranje ostankov krednih vretenčarjev, med njimi tudi dinozavrov, iz 
okolice Kozine na Primorskem. Iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije sta 
svoje predavanje pripravila gospa Katarina Krivic, ki je predstavila 
zanimivo in enkratno konzervacijo in impregnacijo mamuta iz Nevelj. 
Izdelavo odlitkov in kopij kosti mamuta pa je v kratkem filmu predstavil 
gospod Borut Tome. Naj omenim, da je bil predstavljeni film izdelan 
(posnel ga je gospod Ciril Mlinar) izključno za našo okroglo mizo in smo 
lahko veseli, da smo ga videli eni izmed prvih.  
  
Po kratkem premoru je svoje predavateljsko mesto zasedel zbiralec in 
dober poznavalec nahajališč v okolici Crngroba Frenk Stare, ki je 
pokazal in predstavil kar nekaj zanimivih novosti in načinov obdelave 
fosilov. Jure Žalohar in Tomaž Hitij sta prikazala in opisala nekatere 
postopke preparacije miocenskih fosilov iz Tunjic, in prikazala, kako 
lahko fotografiramo fosilne žuželke in morske konjičke. Celoten prikaz 
sta opremila z izredno kvalitetnimi in zanimivimi slikami. Tudi naš častni 
član Davo Preisinger je pripravil v svoji dolgoletni zbirateljski potii 
zanimivo predavanje in opisal nekaj »srebrnih« pravil prepariranja 
fosilov. Zadnje predavanje je bilo posvečeno ponarejanju in barvanju 
fosilov, skratka prikazano je bilo nekaj primerov ponarejenih ali 
sestavljenih fosilov in nekaj primerov »ekzotičnih« fosilov iz Kitajske in 
Maroka. Celotni potek okrogle mize so aktivno spremljali tudi pošlušalci, 
ki med vsakim predavanjem niso skoparili z vprašanji. Na koncu se bi 
rad zahvalil vsem predavateljem in prisotnim in upam, da se bomo tudi 
drugo leto srečali v tolikšnem številu.  
 


