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>Pretekli dogodki, razstave, 

izleti ... 
 

→Ekskurzija po geološki poti Oberhaag 
– Remšnik  

 Zmago Žorž  

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

 
Gasilska pred Muzejem mineralov v prostorih OŠ 

v Oberhaagu. V vitrinah in kartonskih škatlah so 

predstavljeni minerali Od Retznei do Koralp.  
 Zmago Žorž 

V okolici kamnoloma Oberhaag so nastali 
najstarejši metamorfni skrilavci pred 450 mio. leti. 
V alpidski orogenezi, ki se je pričela pred 120 mio. 
leti je med skrilavce z vulkanskim delovanjem 
potisnilo diabaz, ki se je pod morsko gladino zelo 
hitro ohladil. Zaradi delovanja zemeljskih 
premikov so ga presekali številni prelomi, nastale 
so razpoke in v njih kristalizirani minerali. Vse to 
se v kamnolomu zelo lepo vidi.  

 
Nabiranje mineralov v velikem kamnolomu je bil 

izziv.  Zmago Žorž  

Še posebej zanimiv pogled je z razgledne ploščadi, 
ki je sestavni del geološke poti. Je 140 m visoko 
nad dnom kamnoloma, ki ima praviloma sedem 
etaž. Vsa ta kamninska in mineraloška 
raznovrstnost v kamnolomu in okolici, ter 
bogastvo mineralov in zgodovinska pomembnost 
opuščenega rudnika na Remšniku pri nas sta 
predstavljala osnovo za izgradnjo geološke poti 

Oberhaag – Remšnik. Na avstrijski strani je že 
dokončana, pri nas pa še vedno čakamo, da bo 
projekt dobil podporo iz evropskih skladov. 
Dvajset več tonskih blokov je postavljenih ob cesti 
nad  kamnolom med kmetijo Mukovnik in do 
bivšega mejnega prehoda Brezni Vrh. 
Predstavljajo osnovno kamninsko zgradbo bližnje 
okolice in nekaj posebnosti iz dežele Štajerske.  

 
Aragonitna razpoka, v katero se je skril najmlajši 

udeleženec Aleks, je v preteklosti postregla z 

veliko količino čudovitih kabinetnih kosov 

aragonita.  Zmago Žorž  

Minerali kamnoloma diabaza južno od 
Oberhaaga - V bližini meje s Slovenijo je 
kamnolom diabaza – metadiabaza – 
vulkanogenega zelenega kamna. Okoli diabaza  so 
še dolomiti, apnenčasti skrilavci in kristalini, med 
njimi tudi milonitizirani pegmatiti. V kamnolomu 
so lepo vidni karbonatni in silikatni prelomi in 
orudenje z železom in baritom. V prvi vrsti so 
vidne razpoke z mineralizacijo.  

 
Kristali kalcita po mavričnem piritu.  

 Zmago Žorž  

Dominirajo karbonati z dolomitom in kalcitom, 
barit z raznovrstnimi kristalografskimi oblikami in 
barvami. Med drugim so v razpokah tudi kremen, 
ametist, in mikrokristalne variante kalcedona in 
ahati, ter različni sulfidi in zeoliti, ki so vezani na 
kremen. Posebnost predstavljajo do 10 mm velike 
iglice millerita, rdeče obarvani kristali sfalerita, 
neverjetno razvejani mordenit, kot tudi v sledovih 
ferrierit in coelestin.  

Do sedaj so bili v kamnolomu najdeni naslednji 
minerali (po abecedne vrstnem redu): Aragonit, 
barit, birnesit, cinabarit, coelestin, dolomit, 
epidot, ferrierit, fluorit, galenit, goethit, 
halkopirit,  jarosit, minerali iz kaolinit skupine (Ni 
montmorilonit), kalcit kremen, malahit, markazit, 

millerit, montmorilonit 15A, mordenit, muskovit 
(fuchsit), opal CT, pirit, sadra,, sfalerit, tekanelit, 
in todorokit. (Ekskurzijo je organiziral Koroški 
odbor DPMFS)  

 
Millerit in preraščanje pirita po milleritu – za 

sladokusce.  Blaž Vičič  

 
Kristali barita.  Blaž Vičič  

 
Aragonitni ježki iz velike razpoke.  Zmago Žorž  

 
Vili v akciji med bloki diabaza.  Zmago Žorž  
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→39. Minfos – sprehod skozi letošnje dogajanje  

   

    

    

    
 Matija Križnar 

Tudi na letošnjem že 39. Minfosu, dnevih mineralov, fosilov in okolja v Tržiču so društveni člani postavili na ogled in 

prodajo nekatere izredno zanimive primerke. Na zgornjih slikah je zajetih le del pestrega dogajanja na tej vsakoletni 

prireditvi.  
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→Ekskurzija na Trnovski gozd  

 Robert Lorencon,  Robert Lorencon 

V nedeljo, 9. 4. 2011 smo se skupaj s člani društva 
in novogoriškim geološkim krožkom odpravili v 
Trnovski gozd. Le-ta je nastal iz velike gube 
pretežno jurske starosti, ki se je na jugu izklinila 
nad mlajše eocenske flišne plasti Vipavske doline. 
Posebnost Trnovskega gozda so jurski grebenski 
apnenci s koralami in ostalimi grebenotvornimi 
organizmi, ki so tam živeli.  

 
Polž iz jurskih plasti Trnovskega gozda.  

 Robert Lorencon  

V prehodu iz jure v kredo pa so te kraje 
naseljevale kolonije nerinej, to je izumrla družina 
polžev, ki so imeli v notranjosti posebne izrastke 
ali gube (po tem se ločijo različni rodovi). 
Vsakokrat, ko naredijo gozdarji nove poti skozi 
gozd, prečijo plasti s fosili in odkrijejo veliko 
primerkov. Nekaj tega smo si tudi ogledali. 
Predvsem bogata so nahajališča nerinej v okolici 
Krnice, kjer je kamnina povsem polna polžev. Žal 
je le-ta zelo gosta in trda, zato je primerke zelo 
težko izluščiti. (Ekskurzijo je organiziral Primorski 
odbor DPMFS)  

→Geologija Slovenije končno izšla  

V mesecu februarju 2011 naj bi izšla težko 
pričakovana in zelo obsežna knjiga Geologija 
Slovenije. V sredini meseca aprila pa so iz 
Geološkega zavoda sporočili, da je sedaj knjiga že 
na razpolago. Knjigo lahko naročite pri Geološkem 
zavodu Slovenije (več informacij na spletni strani: 
www.geo-zs.si).  

 

 

→Predstavitev društva in Minfosa v 
Qlandiji Kranj  

Ob prihajajoči razstavi in sejmu Minfos so naši 
člani društva pripravili manjšo predstavitev in 
vabilo za ogled 39. Minfosa v Tržiču. Sodelovali so 
Davo Preisinger, Božo Stojanovič ter Dana in Vili 
Rakovc.  

  
Ena izmed vitrin v kranjski Qlandiji.  

 Davo Preisinger   

→Hiša mineralov na RTV Slovenija  

Ob nedavni otvoritvi Hiše mineralov v Velenju je 

bila posneta in predvajana (3.4.2011, Kultura ob 

22h) tudi daljša oddaja o tej zelo zanimivi 

muzejski postavitvi, ki je nastala iz zbirke našega 

člana Jožeta Rihtarja. Pri oddaji je sodeloval tudi 

dr. Miha Jeršek. Za ogled kliknite povezavo: 

http://tvslo.si/#ava2.101552630.  

  
Vir slike: RTV SLO. 

→Občni zbor članov DPMF Slovenije – 
april 2011  

ZAPISNIK  
zbora članov Društva prijateljev mineralov in 

fosilov Slovenije, ki je bil v petek, 15.04.2011, ob  
18. uri v veliki sejni sobi Občine Tržič, Trg svobode 

18. 
 
Predsednik Pavle Razložnik je začel zbor članov. 
Ker je bilo članov manj kot polovica, je predlagal, 
da bi dr. Miha Jeršek predstavil svojo knjigo Dragi 
in okrasni kamni z osnovami brušenja kabošonov. 
Po zelo zanimivi predstavitvi so navzoči izvolili 
delovno predsedstvo Vojko Tomič, predsednik in 
Anton Frantar ter Davorin Preisinger, člana, in 
overovatelja Miha Kokalj in Jasna Jerman.  
Člani so sprejeli naslednji dnevni red: 

1. Poročila (predsednik, blagajnik, 
nadzorni odbor) 

2. Razprava o poročilih 
3. Program dela za leto 2011 
4. Priznanja 
5. Pobude in predlogi članov 

K točki 1: 
Poročila so sestavni del zapisnika, prav tako je 
lista prisotnih sestavni del zapisnika. 
K točki 2: 
V razpravi so sodelovali dr. Miran Žorž, mag. 
Borut Sajovic (tržiški župan), dr. Miha Jeršek, 
Vojko Tomič, Dragica Brezar,Vili Podgoršek. 
Župan mag. Borut Sajovic je izrazil pripravljenost, 
da občina pomaga društvu, tudi finančno, še 
posebej bo občina pomagala pri delavnicah, 
seminarjih in podobnih aktivnostih. Pri razstavi 
mineralov in fosilov je treba postaviti ceno 
strokovnemu delu in je zato škoda, ker ni bilo 
nikogar iz Turističnega društva Tržič. Veliko 
sodelovanja bo mogoče tudi pri predstavitvi 
Dovžanove soteske in šentanskega rudnika. 
Naše društvo je specifično in je okrog 90% članov 
izven tržiške občine, zato se ga ne more primerjati 
z lokalnimi društvi. Prizadevati si moramo, da z 
različnimi dejavnostmi povečamo število članov.  
Spremenjena društvena struktura bo doprinesla k 
večji aktivnosti društva, kar se je že pokazalo na 
Koroškem. Te novosti bo treba vnesti v pravila, 
zato je zbor društva pooblastil upravni odbor, da 
pripravi spremembe in dopolnitve pravil.  
K točki 3: 
Program dela je predstavil predsednik Pavle 
Razložnik in je sestavni del zapisnika. 
K točki 4: 
Zahvalo za  dolgoletno prizadevno delo na 
finančnem področju društva je dobila gospa 
Dragica Brezar, ki je v zahvali poudarila, da je 
pripravljena tudi v bodoče sodelovati in svetovati 
pri urejanju financ v društvu. 
K točki 5: 
Mag. Matija Križnar je predlagal, da bi spremenili 
zasnovo in ime Društvenih novic. S tem bi 
pridobili novo publikacijo (delovni naslov je 
Kokrecija), društvene novice pa bi objavljali na 
društveni spletni strani. Dr. Jeršek je predlagal 
lažji prehod s tem, da bi izšla posebna številka 
Društvenih novic, društvene novice pa na spletu. 
Previdnost pri spremembi naslova je svetoval tudi 
Davo Preisinger. 
Zbor je bil zaključen ob 21.00 
 
Zapisala:  Zvonka Pretnar   
Predsednik: Pavle Razložnik 
 

  

Naslovnica nove 

knjige Geologija 

Slovenije. 

vir slike: internet  

 

Gospa Dragica Brezar je 

prejela društveno 

zahvalo, ki jo ji je podelil 

predsednik Pavle 

Razložnik.  

 Matija Križnar 
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>Prihajajoče in aktualne 
razstave, dogodki,... 
 

→CELODNEVNA EKSKURZIJA NA KOPE  
V nedeljo, 19. junija 2011 ob 9.00 se zberemo na 
parkirišču trgovine TUŠ na križišču med Muto in 
Vuzenico (glavna cesta Maribor – Dravograd). 
Skupaj se bomo zapeljali do spodnje postaje 
sedežnice Kaštivnik. Ogledali si bomo  rudišče 
Perkavs in Progatov grič.  
Rudniki magnetnega železa se nahajajo v coni 
kontaktno – metamorfnih kamnin imenovanih 
skarni in jih najdemo pri nas v Sloveniji le na tem 
delu Z Pohorja. 
Hrana in pijača za cel dan iz nahrbtnika. 
Priporočljiva pohodniška obutev in toplejša 
oblačila (1200 m n.v.). Priporočam težko kladivo, 
rokavice, zaščitna očala. Težavnost: ekskurzija 
primerna za vse. Udeležba na lastno odgovornost. 
Prosim, da javite udeležbo najkasneje do srede, 
15. junija na: e mail: zmago.zorz@gmail.com ali 
na tel 040 550 751.  

 Zmago Žorž  

 

→EKSKURZIJA NA 14. BORZO 
MINERALOV NORIKUM V 

HÜTTENBERG  
Zberemo se na parkirišču pri hotelu Traberk 
(nogometni stadion) v Dravogradu, v nedeljo 3. 
julija 2011 ob 8.00 uri.  
Skupaj se bomo preko Labota, Velikovca in 
Brückla  zapeljali do Hüttenberga, kjer bomo 
obiskali borzo mineralov, ki je znana po udeležbi 
domačih zbiralcev. V popoldanskem času  se 
bomo vračali preko prelaza Klipitz Törl, 
Wolfsberga, St. Paula in Labota domov.  
Na eno stran je 100 km in okoli dve uri vožnje. 
2500 letna zgodovina znamenitega noriškega 
železa, veliko mineralov, tudi TL so več kot dobra 
reklama za obisk tega zgodovinskega kraja.  
Poleg borze mineralov si je možno ogledati še: 
rudnik, rudarski Muzej in zbirko mineralov, 
Tibetansko preročišče in Harrer Muzej (vstopnina 
za ogled rudnika in Harrer muzej).  
Več si lahko ogledate na spletni strani 
http://www.huettenberg.at/  
Udeležbo javite do četrtka, 30. junija na: email: 
zmago.zorz@gmail.com ali na tel 040 550 751.  

 Zmago Žorž  
 

→KREMEN – KRALJ V SVETU 
MINERALOV 

Že 13. tradicionalna mednarodna razstava 
mineralov, ki poteka v Univerzitetni knjižnici 
Maribor, med 26.5.2011 - 18.6.2011 (Knjižno 
razstavišče).  
Poleg UKM sodelujejo še Prirodoslovni muzej 
Slovenije, Steirische Mineralien Verein (Graz), 
Lavanttaler Mineralien Sammler, Wolsberg  
Združenje »Lepoglavski ahat«, Lepoglava in 
zasebni zbiralci mineralov iz Slovenije. (po povabilu 
prireditelja)  
 

Premislite predno tiskate Društvene Novičke. 

Reciklirajte in spoštujte Naravo.  

→FOSILI SLOVENIJE NA OGLED V 
ŠTAJERSKIH KNJIŽNICAH  

Od 1. junija do zadnjega septembra 2011 bosta 
zbiralca fosilov Dean Šauperl in Alex Zarag 
postavila na ogled razstavo z naslovom Fosili 
Slovenije. Razstva bo na ogled v knjižnici Šentilj, 
knjižnici Kamnica ter od 1. Septembra 2011 tudi 
v knjižnici Pekre. Več informacij boste lahko dobili 
tudi na www.fosili.si ali preko elektronske pošte: 
dean.geologija@gmail.com.  
 

→RAZSTAVE ČEZ POLETJE V 
PRIRODOSLOVNEM MUZEJU 

SLOVENIJE  

  
  

Za letošnje poletje Prirodoslovni muzej Slovenije 
pripravlja kar nekaj zanimivih razstav. Med 
drugimi si lahko ogledate razstave:  
-Morski ježki- sprehod skozi današnji in fosilni 
svet bodečih iglokožcev,  
-Donacija revije The mineralogical record,  
-Jamski medvedi v Sloveniji.  
Po 1. juliju 2011 pa bo na ogled postavil zanimive 
miocenske fosile tudi Dean Šauperl iz nekaterih 
slovenskih in avstrijskih nahajališč. Vse razstave 
bodo na ogled predvidoma do zgodnje jesenskih 
dni.  
Več informacij dobite na: http://www2.pms-lj.si  

 

→JESENSKA DRUŠTVENA STROKOVNA 
EKSKURZIJA NA KRAS IN KRAŠKI ROB 

 

Društvo organizira celodnevno jesensko 
ekskurzijo v soboto, 17.9.2011 z ogledom 
kamnolomov Lipica, obiskom razstave v Sežani in 
nato ogledom kamnolomov na Kraškem robu 
(okolica Črnega Kala in Črnotič). Prijave zbira: 
Matija Križnar na matija.paleo@siol.net ali 
telefon 070 714 057. Prijave zbiramo do 
1.9.2011.  
Eksurzijo bomo izpeljali z lastnimi vozili (osebna 
vozila), zato se udeleženci med seboj dogovorite 
o prevozu. Več informacij bomo posredovali  tudi 
preko društvene spletne strani ali ob prijavi. 
Udeležba eksurzije je na lastno odgovornost in 
vas prosimo, da se ustrezno opremite (čevlji, 
kladivo, malica, po možnosti čelada).  

 

→MUNCHEN 2011 – MINERALIENTAGE  
 
Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije 
organizira strokovno ekskurzijo na sejem 
mineralov in fosilov v München (MineralienTage). 
Ekskurzija bo v soboto, 29.10.2011 s 
predvidenimi odhodi avtobusa ob 4.30 iz 
Ljubljane iz parkirišča Tivoli (levo parkirišče pri 
uvozu) in ob 4.00 izpred hotela Creina v Kranju. 
Avtobus bo predvideno prihajal iz smeri Štajerske 
in bomo aktualna postajališča sporočili naknadno 
(predvidena smer avtobusa Štajerska- Ljubljana - 
Kranj - Jesenice) Prijave sprejemamo do zasedbe 
predvidenih mest v avtobusu. Predvidena cena 
ekskurzije: 40 € za člane DPMFS, 49 € za nečlane. 

(cena vključuje tudi vstopnino)Člani DPMFS imajo 
pri udeležbi ekskurzije prednost. Prijave 
sprejemamo do 1.10.2011 (plačila za ekskurzijo 
morajo biti opravljena do 10.10.2011) sprejema: 
Marija Frantar, tel.: 04 595 87 98 ali mobilni: 041 
525 797. Pri rezervaciji posredujte tudi podatke in 
telefone. Ob rezervaciji nakažete denar na 
transakcijski račun št. 0510 0801 0723 730 pri 
Abanki Vipa, enota Tržič. Pri vplačilih navedite 
točne podatke udeleženca ekskurzije oziroma ob 
plačilu obvestite ga. Frantar.  
Opozorilo: Vplačanega denarja ne vračamo. V tem 
primeru naj vsak pridobi nadomestnega 
udeleženca ekskurzije in o tem obvesti ga. 
Frantar. Vse aktualne spremembe o ekskurziji 
lahko spremljate tudi na društveni spletni strani. 
 

→PREDSTAVITEV DRUŠTVA V PMS 
(GEOLOŠKA VITRINA ČETRTLETJA)  

 
Prirodoslovni muzej Slovenije bo v sodelovanju z 
Društvom prijateljev mineralov in fosilov 
organiziral predstavitev društva in na ogled 
postavil primerke iz zbirk društvenih članov. Vse 
zainteresirane člane vabimo, da sodelujejo pri 
razstavi. Prijave sprejemata Miha Jeršek 
(mjersek@pms-lj.si) ali Matija Križnar 
(mkriznar@pms-lj.si). Geološka vitrina četrtletja 
je predvidena v jesenskem terminu (september ali 
oktober 2011).  
 

Aktualno društveno dogajanje lahko 
spremljate tudi na društveni spletni strani: 

http://drustvopmfs.hobby-site.org  
 

 

V spomin 
 
V slabih dveh tednih sta se poslovila dva 
častna člana našega društva: najprej prof. 
dr. Anton Ramovš in za njim še Avgust 
Čebulj. 
Prof. dr. Anton Ramovš je več desetletij 
raziskoval fosile in kamnine v tržiškem in 
jeseniškem koncu, pisal članke v Društvene 
novice, sodeloval na razstavah mineralov in 
fosilov, vzgojil pa je tudi lepo število 
geologov in paleontologov. V društveno 
dejavnost je vpeljal strokovne standarde, ki 
jih ljubitelji in zbiralci mineralov in fosilov 
permanentno udejanjajo.  
Avgust Čebulj je bil dolgoletni predsednik 
našega društva in je bil zaslužen za bogato 
društveno dejavnost. Kot direktor 
Geološkega zavoda Slovenije je spodbujal in 
tudi v večjem delu realiziral Slovensko 
geološko pot, utiral je pot različnim 
društvenim dejavnostim v drugih republikah 
bivše Jugoslavije in tkal vezi s sorodnimi 
zavodi v drugih republikah, ki so pripomogle 
h kakovostnim razstavam mineralov in 
fosilov v Tržiču. 

 Zvonka Pretnar  
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>Pretekli dogodki, 

razstave, izleti ... 
 

→DRUŠTVENA EKSKURZIJA NA KRAS IN 
KRAŠKI ROB  

 Matija Križnar   

V soboto, 17.9.2011 je naše društvo organiziralo 
strokovno ekskurzijo na Kras in Kraški rob. Z 
ogledom manjše tematske razstave Fosilov Krasa 
iz zbirke Viktorja Sakside, smo začeli v Sežani. 
Razstava je postavljena v prenovljeni vili, sedaj 
prostori občine Sežana.  

 
Ogled razstave Fosilov Krasa v Sežani.  

 Matija Križnar  

 

Kamnolom Lipica 1.  Matija Križnar 
 

  

Rudista Katzeria hercegovinaensis iz kamnoloma 
Lipica 1. Premer lupine 25 mm.  Matija Križnar  

 
Pogled iz notranjosti v eni izmed jam v 
kamnolomu Lipica 2.  Matija Križnar 

  
Kamnolom Lipica 2 iz dna.  Matija Križnar 

Po ogledu razstave smo se zapeljali proti 
kamnolomih pri Lipici. Podjetje Marmor Sežana 
ima tam odprta dva ogromna kamnoloma 
(imenovana tudi Lipica 1 in Lipica 2). Izkoriščajo 
zgornjekredni apnenec, ki ponekod vsebuje veliko 

lupin rudistnih školjk. Pod vodstvom geologinje 
Jasmine Rijavec smo si ogledali kamnolom Lipica 
2, kjer apnenec izkoriščajo le še v podzemnih 
vkopih. Bolj zanimiv kamnolom Lipica 1, pa smo 
opazovali le iz vrha, a smo kljub temu lahko 
spoznali njegov apnenec na že izrezanih blokih. 
Apnenec iz kamnoloma Lipica 1, vsebuje zelo 
veliko lupin rudistnih školjk med katerimi so 
zanimivi rodovi Katzeria, Sauvagesia, Hippuritella 
in Vaccinites.  

Popoldanski del ekskurzije smo nadaljevali v 
kamnolomu Črnotiči (upravlja Salonit Anhovo). 
Velik kamnolom je zanimiv predvsem zaradi 
zanimivega geološkega profila, kjer vidimo nariv 
eocenskega apnenca na mlajše flišnate plasti 
(fliš). Ob obisku smo našli tudi kristale kalcita in 
velike bloke kapniških (jamskih) tvorb, ki izhajajo 
iz eno od mnogih jam v kamnolomu. Odkrili pa 
smo tudi zelo zanimive pleistocenske kostne 
breče, značilno opečnato rdeče barve z belimi 
kostmi. Odkrit je bil tudi ostanek manjšega 
eocenskega polža. Nazadnje smo obiskali še 
kamnolom Črni Kal, kjer smo si ogledali zanimive 
eocenske plasti z numuliti in pleistocenske 
sedimente.  
Na ekskurziji je bilo 19 udeležencev, ki so vsi z 
veseljem spremljali krajša pojasnila in nabrali 
mnogo znanja in kamenja.  
 

 
Ostanki velikih blokov, ki izhajajo iz  ene od jam 
(sedaj uničenih) v kamnolomu. Poleg smo našli 

tudi pleistocenske kostne breče.  
 Matija Križnar  

  

 
Ostanki jamskih sedimentov pri Črnem Kalu. 

  Matija Križnar  
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→RAZSTAVA V UK MARIBOR 
(26.05.2011 DO 18.06.2011)  

 Zmago Žorž  

Kremen - kralj v svetu mineralov je bil letošnji 
naslov razstave, ki smo jo pripravili v Univerzitetni 
knjižnici v Mariboru. Kot vse ostale razstave, si je 
tudi to ogledalo veliko število obiskovalcev 
knjižnice in skupine otrok in dijakov iz osnovnih in 
srednjih šol iz Maribor. Letošnja mednarodna 
razstava je obiskovalcem prikazala vso 
uporabnost kremena. Iz Prirodoslovnega muzeja 
Slovenije so bila razstavljena kamnita orodja iz 
različkov kremena. Gorazd Osrajnik iz  Laznice je 
razstavil nekaj izdelkov iz starih steklarn. Firma 
Enersis iz Bohove pa je razstavila fotovoltaični 
modul za pridobivanje elektrike s pomočjo sončne 
svetlobe. Tako smo poskušali obiskovalcem 
predstaviti poleg mineraloškega vidika tudi 
uporabnost kremena skozi zgodovino našega 
razvoja.  

 
Razstavljalci na letošnji razstavi v UK Maribor. 

 Zmago Žorž 

Posebnost razstave so bile vitrine, v katerih so 
naši gosje iz Avstrije in Hrvaške razstavili kremen 
in njegove pojavne oblike iz naše neposredne 
bližine. Lepoglavski ahati so poznavalcem 
mineralov v Sloveniji že znani. Kremene in njihove 
različke ki so jih našli člani  Mineraloškega društva 
Štajerske in mineraloška skupina iz Wolfsberga iz 
Labotske doline  pa smo lahko pri nas prvič 
občudovali. Do pol metra veliki kristali kremena iz 
kamnoloma Schwemmhoisl pri Deutschlanbergu, 
ali dimni kremeni podobnih dimenzij iz Labotske 
doline so na eni strani dokaz mineraloškega 
bogastva v naši soseščini in na drugi strani 
aktivnosti iskalcev. 

Seznam razstavljelcev: Prirodoslovni muzej 
Slovenije in  zasebni zbiralci iz Labotske doline;  
Horst Sabath -  St. Margarethen,  Dietmar und 
Horst Hartl -  Wolfsberg , Dr. Andreas Hassler -  St. 
Andrä in Dr. Josef Mörtl – Viktring. Mineraloškega 
društva Dežele Štajerske: HUBER Helmut – Graz,  
Dr. OFFENBACHER Helmut – Graz, Univ. Prof. Dr. 
ZECHNER Rudolf - Graz, SINIC Herbert -  Graz in 
SLUGITSCH Rudolf -  Seiersberg bei Graz. Damir 
Vrtar iz Udruge Lepoglavski ahat ter zasebni 
zbiralci iz Slovenije: Jože Rihtar – Velenje, Gorazd 
Osrajnik – Laznica, Roman Hergan – Pragersko, 
Dean Šauperl – Selnica ob Muri, Marjan Turnšek – 
Kicar pri Ptuju, Franc Golob in Viljem Podgoršek – 
Ptuj in Zmago Žorž – Radlje ob Dravi.  

Premislite predno tiskate Društvene Novičke. Spoštujte 

Naravo in reciklirajte.   

NOVO na spletu  
naš član Vili Podgoršek je uredil in pripravil 

za svoj muzej tudi spletno stran PANGEA  

http://pangea-muzej.si/index.php 

 

→ZELENA BORZA IN VAROVANJE 
KLIME V WEITENDORFU  

 Zmago Žorž  

V petek 17. in v soboto 18. junija 2011 je bila prva 
borza mineralov v majhnem kraju severno od 
Lipnice v Avstriji. Tema je bila Zelena borza in 
varovanje okolja, ki so jo organizirali skupno 
Občina Weitendorf in Štajersko mineraloško 
društvo iz Gradca. Ker že mnogo let sodelujem z 
Muzeji in mineraloškimi društvi, ter posameznimi 
zbiralci v Avstriji, so me povabili k sodelovanju.  
Na prvi borzi sva bila tako  prisotna Vili Podgoršek 
in Zmago Žorž. Tako je bila že prva borza 
mednarodna ali kot smo v šali rekli, so sodelovali 
zbiralci mineralov iz Zgornje in Spodnje Štajerske. 
Weitendorf je znan zbiralcem predvsem po 
kamnolomu bazalta, ki je v neposredni bližini 
kraja. V njem so v skoraj dvestoletnem 
pridobivanju bazalta zbiralci našli veliko število 
čudovitih mineralov, med katerimi so najbolj 
znani ahati, kalcedon, ametist, do 10 cm veliki 
aragoniti, medene kalcitne kroglice v votlinicah, 
opal CT, hialit, zeoliti, med njimi v svetu med 
najlepšimi ferrierit in še mnogi minerali iz skupine 
sulfidov. Sekundarni bakrovi minerali so malahit, 
brochantit in antlerit Prava redkost so cristobalit, 
pseudobrokit in andradit.  Razstava  je bila 
čudovit prikaz mineralnega in fosilnega bogastva  
iz kamnoloma bazalta. Z Vilijem Podgorškom sva 
razstavila minerale iz Pohorja, ki so na obiskovalce 
in poznavalce napravili veliki vtis. Mnogi so želeli 
še posebno vodenje po razstavi, saj niso mogli 
verjeti, da imamo pri nas na Pohorju tako pestrost 
mineralov. Posebnost borze je bil eksperimentalni 
arheološki  prikaz pridobivanja železa, kot so ga 
poznali v keltskih časih. Južno od Weitendorfa je 
hrib z imenom Kukec. 

  
Vili Podgoršek predstavlja minerale Pohorja 

obiskovalcem.  Zmago Žorž  
 

Aktualno društveno dogajanje 
lahko spremljate tudi na društveni 

spletni strani: 
http://drustvopmfs.hobby-site.org  
 

 
Več kot 10 cm veliki kristali aragonita in opala. 

 Zmago Žorž 

Tam so že dokumentirano v času Keltov kopali in 
topili železo. Skupina mladih entuziastov, ki je 
postavila  v petek peč iz gline in v soboto zjutraj 
zakurila ogenj je do večera uspela na prastari 
način pridobiti nekaj kg železa, ki so ga prej kot 
hematit nakopali na sosednjem hribu po imenu 
Kukec. S kovanjem in ponovnim segrevanjem, ter 
ponovnim kovanjem so uspeli pripraviti uporabne 
kose, iz katerih je bilo mogoče izdelati orodje in 
druge izdelke. Veliko novih poznanstev, 
dogovorov o bodočem  sodelovanju in zanimiv 
prikaz pridobivanja železa so dokaz, da lahko z 
malo domišljije in povezovanjem razstav 
mineralov z zgodbami naredijo borzo mineralov 
zanimivo tudi širšemu krogu obiskovalcev. 

Pridobivanje železa na keltski način.  
 Zmago Žorž 

→HÜTTENBERG  
 Zmago Žorž   

Preko 2500 let so rudarili v Huttenbergu in širši 

okolici. 30. Junija 1978 so zapeljali zadnji voziček 

iz rudnika in ga zaprli. Že dve leti kasneje so odprli 

rudarski muzej in v rovih v dolžini sedemsto 

metrov prikazali načine in postopke kopanja in 

pridobivanja železove rude. Kelti in Rimljani so 

ponesli v svet slavo noriškega železa, ki se ima 

http://pangea-muzej.si/index.php
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zahvaliti naravi, da je izdelala pravo mešanico 

mangana in železa, ki so ga s pridom izkoriščali 

2500 let.  

 
Pred modelom peči iz časa, ko je bil Norikum 

znan po svojem železu.  Zmago Žorž 
 
14. Noriška borza mineralov je bila priložnost, da 
smo spoznali domače zbiralce, ki so še imeli na 
zalogi nekaj mineralov iz Huttenberga in Koroške. 
V prvih letih delovanja borze sem kupil praktično 
vse znane minerale, tudi TL lölIngit in kahlerit. 150 
vrst mineralov je znanih in opisanih iz  
Huttenberga in širše okolice. V muzeju so v bogati 
mineraloški zbirki razstavljeni številni minerali iz 
območja Golice(Koralpe) in Svinjske 
planine(Saualpen). Do sedaj je bilo opisanih iz 
širše regije 300 mineralov.  
Prikler Halt je znan kot TL kamnine eklogit, ki jo je 
opisal francoski mineralog R.J. Hauy. Za nas pa je 
še pomembnejši zaradi minerala zoisit.  
Samorodno zlato, srebro, bizmut, arzen, uraninit, 
tetraedrit, skorodit, bournonit, lölingit, kahlerit, , 
kalcedon, siderit, pirit, barit, goethit in še mnogi 
drugi minerali so ponesli v svetovne muzeje in 
zbirke mnoge lepe primerke. Nas so najbolj 
navdušili veliki kristali siderita, kalcedon, ki so ga 
skozi stoletja brusili v nakit. In do deset cm igle 
limonita v geodah. Od mineralov, ki so jih našli v 
okolici izstopajo granati var. almandin v velikosti 
do 15 cm, ki so praviloma obdani z do cm debelo 
plastjo klorita. Šele v prerezu se vidi njihova 
zgradba.  
 

 
Pa smo našli nekaj drobnih kristalov kalcita v 

marmorju.  Zmago Žorž  

Geološki center Knappenberg ponuja vsem 
zainteresiranim tečaje, na katerih se lahko 
tečajniki naučijo osnov, ki jih potrebuje vsak 
zbiralec mineralov. Tečaj izpiranja zlata, brušenje 
kabošonov in fasetiranje pa so namenjeni tistim, 
ki želijo iz mineralov kaj več, Kot le primerek za v 
zbirko. 
V Huttenbergu je tudi Tibetansko preročišče in 
Harrerjev  muzej Tibetanske kulture in zgodovine. 
Dalaj Lama ima tu svoj domicil, kadar obišče 
Evropo. Vse to in še več smo ob poti preko Lölinga 
in prelaza Klipitz Torl videli na enodnevni 
ekskurziji. Za zaključek smo nabrali ob cesti čez 
prelaz še vzorce eklogita in drobne kristale kalcita, 
ki so dokaj pogosti v marmorjih na Svinjski planini.  
 

  
Tibetansko preročišče.  Zmago Žorž 

 

 
Se bodo želje po najdbi velikih kristalov 

uresničile.   Zmago Žorž 
 
Časi senzacionalnih najdb lepih in velikih 
mineralov so že davno mimo. Vendar pa lahko v 
novem muzeju v Wolsbergu občudujemo do pol 
m velike kristale kremena in čadavce, čudovite 
epidote, berile, rutile, rogovače var. Karintin, 
pirite in še mnoge minerale, ki so jih našli lokalni 
zbiralci, ki sebe imenujejo iskalci kristalov.  

 

Aktualno društveno dogajanje lahko 
spremljate tudi na društveni spletni 

strani:  

http://drustvopmfs.hobby-site.org   

 
→LEPOGLAVSKI DNEVI Z MINERALI IN 
FOSILI  

 Vili Podgoršek   
 
Prvič je nekaj slovenskih zbiralcev mineralov in 
fosilov sodelovali na Hrvaškem s tematskimi 
razstavami v septembru 2009. Razstave so tedaj 
potekale v sklopu prireditev ki jo imenujejo 
Lepoglavska čipka. Društvo Ahat iz Lepoglave je 
kasneje začelo organizirati samostojne prireditve 
in tako  so bili letos 11. in 12. junija 2011 
organizirani Lepoglavski dnevi, na katerih se je 
predstavilo zraven domačih, to je hrvaških 
zbiralcev tudi več razstavljalcev iz BiH, medtem ko 
je Slovenijo zastopal Viljem Podgoršek, ki je 
pripravil razstavo 30 ahatov. V Lepoglavi, ki je 
poznana kot nahajališče hrvaških ahatov po 
katerem društvo tudi nosi ime, je bilo 
predstavljenih omenjenih 30 ahatov iz nekaterih 
najbolj poznanih lokacij na svetu. Razstavljalci so 
dobili pisna priznanja, prireditev pa si je ogledalo 
tudi nekaj obiskovalcev iz Slovenije.  
 

→MINERALI NA LENTU  
 Vili Podgoršek  

Bralcem verjetno ni potrebno posebej 
predstavljati mariborske tradicionalne prireditve 
Lent, ki se vsako leto odvija ob koncu junija in 
začetku julija. Čeprav so v ospredju nastopi 
glasbenih in etnografskih ter folklornih skupin, pa 
se je v zadnjih letih uveljavil tudi Art kamp, ki se v 
glavnem odvija v Mestnem parku. V njegovem 
sklopu je bila organizirana razstava petnajstih 
večjih vzorcev različnih vrst kamnin bližnjega 
Pohorja. Razstavljeni so bili na posebnih panjih, 
ter razporejeni ob sprehajalni potki v parku. 
Razstava je potekala od 25. junija do 9. julija 
2011, ter si jo je ogledalo več tisoč obiskovalcev. 
Razstavo je pripravil Viljem Podgoršek.  
  

→Še nekaj iz Minfosa 2011  
V prvih Društvenih novičkah smo pozabili 
zabeležiti tudi to, da je naše društvo prejelo 
priznanje za najboljše urejeno strokovno 
razstavo na letošnji razstavi v Tržiču. 

 
Priznanje za lepo organizirano in predstavljeno 
razstavo članov DPMFS, ki jo je organiziral Vili 

Podgoršek (skrajno levo), sledjo Marija Frantar, 
Edo Grmšek, Pavel Razložnik (predsednik 

DPMFS), spodaj Matija Križnar.  Anton Frantar  
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>Prihajajoče in aktualne 
razstave, dogodki,... 
 

→Muzej PANGEA - Dan odprtih vrat  
 Vili Podgoršek  

V soboto, 15.10.2011 bo imel muzej Pangea (vodi 
ga naš član Vili Podgoršek) ob 4. obletnici dan 
odprtih vrat. Vodenje po muzeju bo ob 13.00 in 
16.00 uri. Ob prireditvi bo tudi krajši kulturni 
program in tradicionalen kostanjev piknik z 
moštom. Naslov: Dragonja vas 23, 2326 Cirkovce, 
tel.: 01/ 7795551, spletni naslov: http://pangea-

muzej.si/index.php. Vabljeni!  

 

→Predstavitev DPMFS v 
Prirodoslovnem muzeju Slovenije  

 

V četrtek, 29.9.2011 je bila v Prirodoslovnem 
muzeju Slovenije v okviru njenih geoloških vitrin 
odprta razstava na kateri se predstavlja naše 
Društvo prijateljev mineralov in fosilov 
Slovenije, ki jo je odprla podžupanja Tržiča 
Andreja Potočnik. Razstava bo na ogled do 
januarja 2012. Vabljeni na ogled!  

  

 

Naš član Dean Šauperl je že v mesecu juniju na 
ogled v Prirodoslovnem muzeju Slovenije postavil 
svoje miocenske fosile. Razstava bo na ogled do 
predvidoma januarja 2012. Več informacij o 
dogodkih v Prirodoslovnem muzeju Slovenije 

dobite na: http://www2.pms-lj.si   

 

   

→MÜNCHEN – MineralienTage 
2011  
V soboto, 29. oktobra 2011 organiziramo 
strokovno ekskurzijo na MineralienTage v 
München. Letos bo poudarek na evropskih, 
predvsem norveških mineralih in fosilih. Odhod 
avtobusa bo ob 4.00 s parkirišča v Tivoliji v 
Ljubljani in ob 4.30 izpred hotela Creina v Kranju 
(pot skozi Karavanke). Če bi bili interesenti tudi s 
Štajerske, bi se bilo mogoče dogovoriti za prevoz. 
Cena prevoza in vstopnice je 45,00 € za člane in 
55,00 € za nečlane. Ker je treba vstopnice s 
popustom naročiti vnaprej, prosimo, da ob prijavi 
nakažete denar na transakcijski račun št. 0510 
0801 0723 730 pri Abanki Vipa, enota Tržič. 
Prijave do 20. oktobra 2011 sprejemata Marija 
Frantar, Pot na polje 54, 4290 Tržič, e-pošta: 
anton.frantar@telemach.com, tel.: 04 595 87 98, 
041 525 797 in Zvonka Pretnar, Za Mošenikom 6, 
4290 Tržič, (zvonka.pretnar@telemach.com), 
tel.: 04 596 14 98, 031 334 527. Člani DPMFS 
imajo prednost pri prijavi in tisti, ki plačajo prej. 
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest v 
avtobusu. Vse informacije in sporočila pošiljajte 
na gornje naslove in telefone.  
Opozorilo: Vplačanega denarja 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.  

 
 

 

→Ogled Hiše mineralov v Velenju   
 Jože Rihtar  

Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije 
in Hiša mineralov vas vabita, da se udeležite 
ogleda Hiši mineralov v Velenju, ki bo v soboto, 
10.12.2011. Organiziran bo tudi vodeni ogled. Več 
informacij bo dosegljivih tudi na spletni strani 
društva. Vabljeni!  

 
 

→Okrogla miza 2012 – Železo in žel. 
minerali, vabilo predavateljem  
Za leto 2012 ponovno organiziramo Okroglo mizo 
v mesecu marcu (predvideno v sob.-17.3.2012). 
Aktualna tema bo mineraloška z naslovom: 

Železo in železovi minerali. Koordinator in 

prijave sprejema Davo Preisinger 
(davorin.preisinger@gmail.com) Več informacij 
vam bomo posredovali preko društvene spletne 
strani.  
 

→Povabilo avtorjem za sodelovanje 
pri novi reviji društva Konkrecija 

 Matija Križnar   
Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije 
je nekoliko preuredilo svoje publikacije. Namesto 
starih Društvenih novic bomo sedaj, enkrat letno 
izdajali revijo Konkrecija, ki bo oblikovno in 
vsebinsko podobna. Ker je prva številka 
predvidena za mesec april 2012, vas vabimo k 
sodelovanju s svojimi prispevki (geološki, 
paleontološki ali mineraloški), ki pa so ponovno 
tematski, saj naj bi zajemali ozemlje Idrijsko-
Cerkljanskega in Škofjeloško-Polhograjskega 
hribovja. Vaše prispevke pričakujemo do konca 
februarja 2012. Več informacij in tudi zemljevid 
tematskega ozemlja dobite na 
matija.paleo@siol.net (lahko vam posredujemo 
tudi po običajni pošti). Vljudno vabljeni k 
sodelovanju in ustvarjanju novih društvenih 
publikacij. (opomba: pred aprilom 2012 ne bomo 
več izdali tiskanih publikacij).  
 

Plačilo članarine  
Vse člane, ki še niso plačali članarine za leto 
2011 prosimo naj le to poravnajo čim prej. 
Plačilo lahko izvedejo tudi na TTR in o tem 
obvestijo tudi našo blagajničarko Marijo Frantar 
(kontakti pri izletih).  

 
 

 

 

           več informacij na: http://www2.pms-lj.si 

Ne pozabite obiskati nove razstave  

< Dean Šauperl pri 

postavljanju svoje 

razstave v 

Prirodoslovnem 

muzeju Slovenije.  

 Matija Križnar  

 

 

 

< Predstavitev Društva 

prijateljev mineralov in 

fosilov Slovenije v 

Prirodoslovnem muzeju 

Slovenije.  

 Matija Križnar  

 
Odprtje razstave se je 

udeležila tudi 
podžupanja Tržiča 
Andreja Potočnik 

(desno), ob Zvonki 
Pretnar in direktorici 

Prirodoslovnega muzeja 
Sloveniji Bredi Činč 

Juhant.     

  
Davo  

Preisinger 
  

 

http://pangea-muzej.si/index.php
http://pangea-muzej.si/index.php
http://www2.pms-lj.si/
mailto:anton.frantar@telemach.com
mailto:zvonka.pretnar@telemach.com
mailto:davorin.preisinger@gmail.com
mailto:matija.paleo@siol.net
http://www2.pms-lj.si/
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35.let  društva 1977 - 2012 

 >Pretekli dogodki, razstave, 

izleti ... 
 

→Utrinki iz sejma mineralov in 
fosilov v Münchnu  

 Matija Križnar,  Matija Križnar, Anton Frantar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

Originalni primerek 11. arheopteriksa in izjemno zanimiv 
hologram s prikazom skeleta, ki se je vrtel nad skeletom.  

    

Glavna senzacija letošnjega sejma sta bila nova 
najdba, že enajstega, arheopteriksa 

(Archaeopteryx lithographica) in do sedaj 
najbolje ohranjenega dinozavra v Evropi. 

Ohranjenega naj bi bilo celo 98% skeleta, ki pa ga 
je potrebno še znanstveno obdelati, saj je samo 

preparacija potekala več mesecev.  
  

Glava dinozavra, ki naj bi bil trenutno najbolje ohranjen 
primerek v Evropi.  Matija Križnar 

 

Letošnji sejem mineralov in fosilov v 
Münchnu je potekal v vzdušju novih najdb 
fosilov in ponovno enkratnih primerkov 
mineralov. Osrednja eksponata sta zagotovo 
bila novi primerek  arheopteriksa in najbolje 
ohranjeni jurski dinozaver na evropskih tleh. 
Dolga kolona za ogled teh dveh fosilov je bila 
že od otvoritve.  Tudi na mineraloškem 
področju so bile nekatere zanimive tematske 
razstave. Tako smo si lahko ogledali nekatere 
klasične minerale iz celotne Evrope ter 
mnogih svetovnih mineraloških posebnosti z 
vrtoglavimi cenami. Kot običajno je bilo na 
ogled tudi mnogo zanimivih vitrin, t.i. 
zbiralskih vitrin z različno tematiko.  
Društveni avtobus je bil prepoln dobrih 
vtisov in skoraj vsak izmed 49 društvenih 
udeležencev je za spomin odnesel mineral, 
fosil ali knjigo iz te največje evropske 
razstave.  

 
↑Skupinska slika udeležencev letošnjega izleta v 

München. 

 

 

 
↑Ena izmed vitrin zbiralcev iz Slovaške. 

 
↑Skelet triasnega dinozavra (Plateosaurus 

engelhardti), prvega nemškega dinozavra.  

 

↑Kredna morska zvezda iz Maroka. ↑Trilobit rodu Cybele iz Rusije 

 

Izjemen ordovicijski trilobit rodu 

Nankinolithus iz Maroka. → 

↑Jurska piknodontna riba (Turbomesodon 

relegans) iz Nemčije. 

↑Kristal kalcita na ametistu iz Brazilije.  Akvamarin iz doline Braldu (Nyet) v Pakistanu. ↑  Vanadinit iz okolice mesta Midelt v Maroku↑  

↑Heteromorfni amonit rodu 

Scaphites iz zvezne države 

Dakota (ZDA).  

←Na eni izmed stojnic 

sta pomagala naša 

člana Vili in Dana 

Rakovc.  



 

 

| S t r a n 2 

 

                                                                                                                                                                                         © 

 

Spletne  

Društvene Novičke 
December 2011, številka 3.  

 

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

 

ISSN:  2232-3546 

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

 

 

Izdajatelj: Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije. Urednik: mag. Matija Križnar (matija.paleo@gmail.com). Ured. odbor: Zvonka Pretnar in Davo Preisinger. 
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja prispevkov in izbora slikovnega gradiva po lastni presoji. Za vsebino in točnost podatkov odgovarja avtor prispevka. 

 

35.let  društva 1977 - 2012 

 →Začetek priprav na 40. Minfos  

V mesecu oktobru 2011 je bil organiziran 
sestanek organizatorjev razstave Minfos v Tržiču. 
Dogovorili smo se o glavni temi prihajajoče 
razstave, ki je tudi jubilejna. Predstavniki društva 
pa smo tudi dali pobudo za izdelavo 
promocijskega letaka 40. Minfosa, ki bi ga lahko 
delili že na sejmu v Münchnu, ki ga bomo obiskali. 
Za letak so fotografije prispevali Davo Preisinger, 
Jože Rihtar, Igor Dolinar, Vili Rakovc in Matija 
Križnar. Ob pripravi sejma bomo poizkusili pri 
Pošti Slovenije poskrbeti še za poštni žig in 
priložnostno znamko. Za oboje se je obvezal Vili 
Podgoršek. (delno povzeto po zapisniku sestanka, 
arhiv DPMFS).  
 

      

→Pangea – dan odprtih vrat  
  

 Franc Golob  Franc Golob  
Zasebni muzej mineralov in fosilov PANGEA, 
znanega zbiratelja in svetovnega popotnika Vilija 
Podgorška,  je sredi oktobra ponovno na široko 
odprl vrata za obiskovalce. Dan odprtih vrat 
postaja že tradicionalen. Letos je že četrti po vrsti. 
Tisti, ki se udeležimo prireditve vsako leto, lahko 
opazujemo, kako v Dragonji vasi sredi Dravskega 
polja raste vedno večji in lepši muzej. Obiskovalci 
si lahko ogledajo bogato in sistematično urejeno 
zbirko mineralov in fosilov. Ne manjka enkratnih 
primerkov kristalov iz vseh celin sveta, prekrasne 
pa so tudi najdbe iz slovenskega prostora. 
Marsikaterega eksponata se ni bi sramoval tudi 
svetovno znani muzej.  

Muzej je bogatejši tudi za napis ob cesti, ki vabi 
obiskovalce. Tik pred prireditvijo ga je naslikal kar 

kolega zbiralec Jože Rihtar iz Velenja.  
Obiskovalci so začeli prihajati zgodaj popoldan in 
do teme se jih je zvrstilo nekaj sto. Med njimi so 
bili zbiralci iz Slovenije in Hrvaške, od koder so 
prišli na ogled člani društva Ahat iz Lepoglave. 
Muzej si je z zanimanjem ogledal župan občine 

Kidričevo Anton Leskovar. Vili je goste z veseljem 
popeljal na vodeni ogled zbirke, jim na razumljiv 
način predstavil skrivnostni svet mineralov in jim 
razložil nastanek in pomen okamnelega sveta 
fosilov. Zraven tega je ob pečenih kostanjih in 
dobrem moštu ter izbornem pecivu potekalo še 
družabno druženje. Med zbiralci so se izmenjale 
novice o najnovejših najdbah, pa tudi klepeta o 
vsakdanjih stvareh ni manjkalo. Vsi so občudovali, 
kako raste in se širi nova muzejska zgradba, ki bo 
Viliju omogočila, da bo lahko dal na ogled še 
številne eksponate, ki sedaj skrbno urejeni čakajo 
v depoju.  

 
Obiskovalci pred novozgrajeno muzejsko zgradbo.  

Muzej postaja vse bolj del vasi in krajani postajajo 
vedno bolj ponosni na svojega rojaka, saj se 
zavedajo, da se s takim zasebnim muzejem ne 
more pohvaliti vsak kraj.  

 
→Miocenski fosili in minerali okolice 
Dunaja in Intermineralia  
 

 Matija Križnar  Matija Križnar  
V soboto, 12.11.2011 se nas je šest »zagnanih« 
raziskovalcev podalo na izlet in ogled sejma 
mineralov in fosilov Intermineralia v Baden pri 
Dunaju. Sejem vsekakor ni izpolnil pričakovanj in 
razen nekaterih tematskih razstav ni ponudil 
posebnosti.  

 
Ena izmed zanimivosti na sejmu so bile razstavne vitrine 

z ruskimi minerali. Desno zgoraj je kristal topaza iz 
najdišča Mursinsk na Uralu. 

 
Drugi načrtovani postanek smo opravili v 
nekdanjem glinokopu pri Badnu. Čeprav je 
glinokop že opuščen in spremenjen v deponijo, 
smo na robovih še lahko nabrali nekaj polžev in 
školjk. Prav na nahajališču pa so opisali tudi 
klasični profil badenijskih plasti (srednji miocen).  

Zadnji postanek smo opravili v naključno 
izbranem kamnolomu pri mestu Mannersdorf in 
izbira se je pokazala za zelo zanimivo. Zgornje 
plasti v delujočem kamnolomu pripadajo 
miocenu, ki se je odložil na mezozojske kamnine 
(verjetno trias).  
V triasnih plasteh na dnu kamnoloma smo odkrili 
tudi izjemno lepe in pestre oblike kalcitnih 
kristalov.  

 
Kalcit iz Mannersdorfa (kamnolom Heider). 

 

 
 

→Razstava Terciarni Fosili Slovenije v 
knjižnici Pekre  
Dne 11.10.2011 se je v knjižnici Pekre odprla 
razstava Terciarni fosili Slovenije. Razstavljeni 
fosili so iz zbirke Fosili Slovenije (Dean Šauperl)  in 
zasebne zbirke Tjaše Podgornik. Razstava je na 
ogled do konca leta 2011. 

 
  

Novi letak za 

promocijo 

prihajajočega 

Minfosa.  

Kamnine v 

kamnolomu 

so miocenske 

(zgoraj) in 

triasne 

(spodaj) 

starosti. 

Prehod med 

njimi je viden 

v zgornji 

polovici slike, 

kjer so 

svetlejši 

miocenski 

konglomerati 

in laporovci.  

Izkopani jašek 
v nekdanjem 
glinokopu pri 
Badnu. Prav 
od tu je bil 
opisan 
klasični profil 
badenija. 

 

Utrinek iz 
razstave v 
Pekrah.  
 

 Dean 
Šauperl   
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35.let  društva 1977 - 2012 

 →Otvoritev novega muzeja v Tunjicah  
 Matija Križnar  Matija Križnar  

V četrtek, 17.11.2011 je bil v prostorih Naravnega 
zdravilnega gaja Tunjice odprt Muzej najstarejših 
morskih ježkov na svetu. Avtorji postavitve so bili 
dr. Jure Žalohar, Tomaž Hitij in Edo Grmšek. V 
muzejskem prostoru je na ogled nekaj zanimivih 
fosilnih ostankov iz Tunjiškega gričevja in bližnje 
okolice. Na panojih pa je predstavljena geološka 
zgradba okolice Kamnika. V sredini prostora so v 
lični vitrini na ogled tudi fosilni ostanki morskega 
konjička in zanimivi rekonstrukciji (skulpturi) dveh 
novih vrst fosilnih morskih konjičkov odkritih v 
okolici Tunjic.  
 

 
Nekaj utrinkov iz novega muzeja pri Tunjicah.  

→Predstavitev društvene razstave na 
RTV Slovenija (oddaja Kultura)  
 

V soboto, 29.10.2011 je bila na 1. programu RTV 
Slovenije kratka predstavitev društvene razstave, 
ki je postavljena v Prirodoslovnem muzeju 
Slovenije. Oddajo si lahko ogledate v arhivu na 
spletni strani:  
http://tvslo.si/predvajaj/#ava2.119629738  
 

 
 

→Predstavitev dela DPMFS v Tržičanu  
V začetku novembra 2011 je izšla publikacija 
občine Tržič Tržičan v kateri je svoje delo 
predstavilo tudi naše društvo. Članek lahko 
preberete na: www.trzic.si/trzican.aspx.  
 
 

 

 

→Razstava in predavanje o pohorskih 
kamninah  
V petek, 25.11.2011 je bila v Dvorcu Betnava v 
okviru Eko umetnost - Izzivi narave odprtje 
razstave z naslovom Skrivnosti - Nakit iz 
pohorskih kamnin, kjer je sodeloval tudi naš član 
Zmago Žorž. V torek, 29.11. 2011 pa je bilo 
organizirano še predavanje Zmaga Žorža - o 
kamninah Pohorja.  

 
→Dan odprtih vrat-Hiša mineralov v 
Velenju  

 Jože Rihtar  Jože Rihtar  
V soboto, 10. Decembra 2011 smo imeli dan 
odprtih vrat v muzeju Hiša mineralov. Prišli so 
kolegi iz Mežice, Štajerske, Gorenjske in tudi iz 
Hrvaške. Bilo je tudi dosti obiskovalcev iz 
domačega Velenja. Tudi otrok je bilo veliko, saj 
smo na ta dan imeli praznovanje rojstnega dne, 
enega od otrok. Obiska se je udeležilo okoli 120 
ljudi, seveda hrane in pijače nikakor ni 
primanjkovalo! Veselili smo se pozno v noč, tja do 
desete ure. Seveda vsem še enkrat hvala za obisk.  
 

 
 

 
 
 

→Seja UO in NO DPMFS in sodelovanje 
pri prenovi Dovžanove soteske  
V soboto, 10.12.2011 je v Velenju potekala seja 
UO društva. Sestankovanje se je pričelo ob 11.00 
uri in potekali do 13.00 ure. Pogovori so se vrteli 
okoli prihajajočih razstav in sodelovanja pri 
projektu Občine Tržič ob prenovi in posodobitve 
Dovžanove soteske, kjer aktivno sodeluje tudi 
društvo.  

 
Udeležinci seje UO DPMFS v Velenju.  Anton Frantar  

→Kratki geološki  
→V petek, 25.11.2011 je na Oddelku za geologijo 

(Privoz 11) potekalo že 20. Posvetovanje 
slovenskih geologov. Ob tem je izšla že 21. 
številka Geološkega zbornika.  
 

→Konec leta je izšla nova številka Scopolie 

(Publikacija PMS), ki obravnava in predstavlja 
zbirko dr. Dolenca, sedaj shranjeno v 
Prirodoslovnem muzeju Slovenije.  

 
  

→Izšla je monografija Rudniki, 
premogovniki in kamnolomi v 
Dravinjski dolini  

 Franc Golob  Franc Golob  
 

Izšla je zanimiva knjiga:  Rudniki, premogovniki in 
kamnolomi v Dravinjski dolini.  Prepričan sem, da 
bo knjiga zanimala tudi člane Društva prijateljev 
mineralov in fosilov. Pri njenem nastanku sta 
sodelovala s članki  tudi naša člana Mojca 
Bedjanič in Vili Podgoršek. Njena uradna 
predstavitev je bila na Barbarino v etnološkem 
muzeju Mežnarija pri cerkvi sv. Barbare v 
Malahorni, občina Oplotnica.  
 

 
Urednik Vito Hazler in Vili Podgoršek listata še po 

barvah dišeče izvode knjige.  
 

Na predstavitvi so se zbrali avtorji monografije, 
predstavniki občin, ki so podprle projekt izdaje 
knjige (Oplotnica, Zreče, Makole, Poljčane, 
Slovenske Konjice in Vitanje), novinarji, krajani  in 
nekaj zbiralcev mineralov in fosilov. Projekt izdaje 
monografije je sofinanciral Evropski kmetijski 
sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v 
podeželje. Monografija je izšla v 1500 izvodih. 

Naslovnica 
74. Številke 
Scopolie.  

 

http://www.trzic.si/trzican.aspx
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 Urednik je bil dr. Vito Hazler. Monografija je 
zasnovana interdisciplinarno in obsega naslednje 
dele: 

 Geografska podoba Dravinjske doline 
izpod peresa Mojce Bedjanič in Viljema 
Podgorška. 

 Splošno o rudnikih,  premogovnikih in 
kamnolomih (Mojca Bedjanič: Srečno, ... zgodba o 
nastanku premogov, kamnin in rud, Jože Hudales: 
Razvoj slovenskega premogovništva). 

 Premogovniki in rudniki v Dravinjski 
dolini (Branko Poklič: Rudarstvo na Vitanjskem, 
Jože Baraga: Premogovnik na Stranicah, Emil Lajh: 
Začetki in razvoj premogišč na območju Zreč od 
sredine 19. stoletja do  njihove ukinitve v začetku 
20. stoletja, Aleksandra Boldin: Premogovništvo 
na Konjiškem, Jože Baraga: Premogovnik na 
Zbelovem, Mojca Bedjanič: Premogovništvo med 
Poljčanami in Makolami).  

 Kamnolomi v Dravinjski dolini (Viljem 
Podgoršek: Kamnolom Stranice, Viljem 
Podgoršek: Izkoriščanje kamnin v dolini ob 
Oplotniščici, Mojca Bedjanič in Viljem  Podgoršek: 
Kamnolomi v dolini Bele pri Poljčanah, Mojca 
Bedjanič: Kamnolomi v dolini potoka Vundušek). 

 Rudniki, premogovniki in kamnolomi v 
kulturnem izročilu, likovni umetnosti in turizmu: 6 
avtorjev (Vito Hazler, Maja Kanop Krevh, Anton 
Gričnik, Tjaša Kunst, Stojan Špegel in Tanja Lešnik 
Štuhec) predstavi  obravnavano vsebino 
monografije z etnografskega, umetnostnega in 
gospodarskega vidika.  

  
Bralci bodo torej lahko zvedeli številne podatke o 
nekdanjih malih premogovnikih, ki pa so  kar 
nekaj desetletij domačinom dajali kruh in 
prispevali k razvoju posameznih krajev, se 
seznanili s kamnarstvom in rudarjenjem na tem 
območju in dobili osnovne podatke o njihovem 
delovanju in o mineralih in fosilih, ki so bili pri 
tem odkriti . Prav gotovo pa bo še zanimivo 
branje o vsakodnevnem življenju premogarjev in 
rudarjev, kako je potekal njihov vsakdanjik, 
njihove navade in šege.  
 
Kot nadaljevanje projekta bo februarja naslednje 
leto ob kulturnem prazniku v Zrečah postavljena 
razstava mineralov in fosilov z nahajališč v dolini 
Dravinje. S svojimi  najdbami in primerki iz zbirk jo 
pripravljajo Vili Podgoršek, Davorin Zalaznik in 
Franc Golob.  
 

 
Naslovnica monografije 

 

Aktualno društveno dogajanje lahko 
spremljate tudi na društveni spletni strani: 

http://drustvopmfs.hobby-site.org 
    

......................................... 
> Aktualne in prihajajoče 
razstave, dogodki,... 
 

→ Okrogla miza 2012 – Železo in 
železovi minerali  

 Davo Preisinger  
V soboto, 17. marca 2012 DPMFS organizira že 
tradicionalno Okroglo mizo na temo Železo in 
železovi minerali. Predavanja bodo potekala v 
kotni dvorani Prirodoslovnega muzeja Slovenije 
(Prešernova 20, Ljubljana ). Pričetek ob 10.15 uri 
(muzej se odpre ob 10.00 uri ).  
Predavatelji:  

 Viljem Podgoršek - Rudnica pri Podčetrtku, 
Štore kot železarna, južna Štajerska  

 Miha Jeršek - Pestrost in oblike železovih 
mineralov, kristalizacija, psevdomorfoze, 
meteoritsko železo  

 Davorin Preisinger - Bobovec z 
Jelovice,markazit z Debelega vrha,hematit – 
goethit- limonitni kapniki iz Sitarjevca)  

 Zmago Žorž - Rudniki železa in železovi 
minerali s Pohorja in Kobanskega  

Še predvidena predavanja: Savske jame, železarna 
Jesenice in Bohinj, Cojzovi plavži, Noriško jeklo, O 
bakterijah, kot vzrok za nastajanje limonitnih 
kapnikov.  
Vsaka predstavitev naj bi trajala približno 15 min., 
za morebitna vprašanja poslušalcev 5-10 minut, 
takoj po predavanju. Predavatelji se dobimo ob 
9.30 uri, da se pripravijo predstavitve. Več 
informacij posreduje Davo Preisinger 
(davorin.preisinger@gmail.com), obvestila pa 
redno spremljajte tudi na društveni spletni strani.  
 

→Razstave v Prirodoslovnem 
muzeju Slovenije  
 
V okviru geoloških vitrin v Prirodoslovnem muzeju 
Slovenije, je bila 13.10.2011 odprta razstava z 
naslovom Miocenski fosili Zasavja. Ogledate si jo 
lahko do začetka februarja 2012.  
 

 
Pano z razstave Miocenski fosili Zasavja. 

 
 

 
  

 
 

Še do 10. januarja 2012 je v Prirodoslovnem 
muzeju Slovenije geoloških vitrin odprta razstava 
na kateri se predstavlja naše Društvo prijateljev 
mineralov in fosilov Slovenije. Vabljeni!  
 
 

  
Razstave PMS: http://www2.pms-lj.si/  

 

→Razstava fosilov na osnovni šoli 
Komenda Moste  

 Edo Grmšek  Edo Grmšek  
 
V osnovni šoli Komenda Moste v Mostah pri 
Komendi, je bila 23. 11. 2011 svečana otvoritev 
razstave Gremo iskat fosile – fosili iz okolice 
Kamnika. To je bilo v bistvu nadaljevanje in 
nadgradnja razstave, ki je potekala v 
Medobčinskem muzeju Kamnik (MMK) in je bila 
sestavljena iz treh vsebin. Prvi del je predstavil 
Simona Robiča /1824–1897/ župnika in 
naravoslovca, ki je deloval na Šenturški gori, ter 
prvi v Tunjiškem gričevju nabiral fosile, v drugem 
delu so se predstavili s svojimi zanimivejšimi 
najdbami člani geološkega krožka KAMENKOST iz 
osnovne šole Komenda Moste.  
 
V tretjem delu pa sta Jure Žalohar in Tomaž Hitij 
predstavila zelo zanimiv »Koprolitni« horizont, 
kjer sta poleg drugih zanimivih najdb odkrila tudi 
najstarejše fosile morskih konjičkov na Zemlji. Pri 
pripravi te razstave so poleg MMK sodelovali še 
PMS z delom zbirke Simona Robiča, geološki 
krožek Kamenkost, ter Tomaž Hitij in Jure Žalohar.  
 
Na razstavi v šoli v Mostah smo na ogled postavili 
le fosile članov krožka Kamenkost ter njihovega 
mentorja. Opremili smo jo tudi z vsemi panoji 
katere smo predstavili že na razstavi na gradu 
Zaprice. Te panoje je s strokovnim besedilom in z 
večino fotografij opremil Jure, pano o Robiču pa 
Matija Križnar.  
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Ob tej razstavi je izšla tudi knjižica Gremo iskat 
fosile, izredno okusno in lepo opremljen vodič za 
mlade geologe oziroma njihove mentorje. Po 
knjižici od lekcije do lekcije vodi simpatičen 
stiliziran morski konjiček, ki je, tako kot celotna 
brošurica, delo avtorja Jureta Žaloharja.  
 

 
 

Na sami otvoritvi se je zbralo kar lepo število 
obiskovalcev. Seveda smo bili zelo veseli, da nas 
je s svojim obiskom počastila direktorica 
Prirodoslovnega muzeja Slovenije gospa dr. Breda 
Činč Juhant. To nam toliko več pomeni, ker s to 
institucijo ne sodelujemo le na tej razstavi, 
temveč so že večkrat ustregli naši prošnji za 
pomoč ali sodelovanje. Najprej je vse navzoče 
pozdravila in predstavila program otvoritve ga. 
Bernarda Hozjan, namestnica ravnateljice na 
oddelku vrtec in šola Moste, nato pa nas je 
pozdravila direktorica MMK mag. Zora Torkar. Vse 
soavtorje razstave je predstavila Janja Železnikar. 
Kako pa je sploh prišlo do te razstave, ki se je pred 
letom in pol začela na gradu Zaprice, pa je vsem 
zbranim razložil njen pobudnik Edo Grmšek. Po 
kratkem skeču, katerega so si sami zamislili in tudi 
odigrali člani krožka Kamenkost, je ga. Bernarda 
Hozjan zbrane povabila v prvo nadstropje na 
ogled dokumentarnega filma o fosilih Tunjiškega 

gričevja, avtorja Jureta Žaloharja, ter na prigrizek 
v novi jedilnici šole.  
Razstavo si je moč ogledati vsak dan od 
ponedeljka do petka v času delovanja šole do 
20.00 ure, in sicer še do 20. januarja 2012, nato 
pa se seli v Postojno.  
 
O razstavi v Mostah je poročal tudi Gorenjski glas.  

 
 
 

Ob razstavi v Mostah je izšla tudi publikacija  

 
Publikacijo lahko kupite v Medobčinskem 
muzeju Kamnik, (Muzejska pot 3, Kamnik),  

cena publikacije: 3 €. 

 

→ Collecta 2012  

 
 

Mednarodni sejem zbirateljstva ponovno odpira 
svoja vrata med 23. – 25. marcem 2012. Več 
informacij za prijavo na sejem ali obisk dobite na 
spletni strani: www.collecta.si   

  

→ Razstava o miocenskih morskih 
zvezdah  
V knjižnici Šentilj bo od januarja 2012 na ogled 
manjša, a zanimiva razstava o miocenskih 
morskih zvezdah. Predstavljeni bosta predvsem 
dve najlepši najdbi, ki obe izhajata iz okolice 
Maribora. Pri pripravi je sodeloval Dean Šauperl 
in Matija Križnar (Prirodoslovni muzej Slovenije). 
Razstava bo na ogled v delovnem času knjižnice. 
Razstava se bo selila še v druge okoliške knjižnice, 
zato spremljajte društvo spletno stran.  
 

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

Aktualno društveno dogajanje lahko spremljate 
tudi na društveni spletni strani: 

http://drustvopmfs.hobby-site.org  
 

 

 

Želimo 
vam 

srečno in 
uspešno 
novo leto 

2012   


	DN_1_2011
	DN_2_2011
	DN_3_2011

