
Posebna številka  

Društvenih Novičk  

N
o

v
ičk

e
  

številka 20, marec 2015   

Društvene  
Spletne  ISSN: 2232-3546  



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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Nekaj tujih katalogov poštnih znamk na temo paleontologije.  


