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UVODNIK 

Novo leto, novi izzivi? 

Leto je mimo, zato vsak polaga račune za opravljeno delo. Posamezniki se 

ponavadi pritožujemo, da vsako leto porabimo manj časa za naše 

aktivnosti. Vsekakor nikoli toliko, kot bi želeli. Društvo pa, da ni bilo 

storjenega dovolj. Oboje ni odvisno od neke višje sile, na katero ponavadi 

zvračamo krivdo, temveč od nas samih. Tako sem si čisto sam kriv, da 

sem raje poležaval na toplem kavču, kot pa v blatu in vlagi raziskoval po 

okolici. Podobno je delovanje društva odvisno od aktivnosti in 

angažiranosti prav vsakega posameznika. Koliko predstavitev in razstav 

ter posledično promocije za društvo pa smo letos člani naredili? Upam le, 

da bo prihodnje leto bolje in da bo ime društva omenjeno še kje, kot pa 

na nekaj sejmih. Za to pa moramo poskrbeti vsi člani. 
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STROKOVNI IZLET 

POHORJE 
Jože Rihtar 

Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije je meseca 

junija organiziralo ekskurzijo na Pohorje. Pod vodstvom čla-

na Jožeta Rihtarja (Muzej Hiša mineralov Velenje) so se čla-

ni najprej odpravili v kamnolom granodiorita Cezlak. Najdbe 

so bile značilne za ta kamnolom in sicer: granat, akvamarin, 

pirit, kremen s kloritom, kalcit… Pot se je nadaljevala proti 

Zelenem pruhu, kjer je edina lokacija čizlakita v Sloveniji. To 

je globočnina, ki pripada granodioritom in vsebuje predvsem 

avgit in rogovačo ter glinence. Člani so poleg čizlakita našli še 

kremen, kalcit in na drugi strani potoka na haldi še lepše 

kose teh primerkov. Kasneje so nadaljevali po poti do Rad-

kovca, v Markežev pruh. Tam so bile najdbe še številčnejše:  

hazburgit, bronzit z magnetitom, srepentinit, v bližnji 

okolici tudi jaspis in eklogit. Za iskanje in nabiranje 

eklogita je potrebno težko orodje in veliko dobre volje 

(moči), saj je ob trdoti 6,5 in kompaktnosti zelo žilava 

metamorfna kamnina sestavljena iz granata, piroksena 

(omfacit), distena, korunda in pirita. Pravimo mu tudi 

slovenski žad.  

 

Iskanje mineralov je trajalo dobrih pet ur. Udeležba je 

bila številčna in zato bi bilo dobro izvajati podobne ek-

skurzije tudi v prihodnje. Ekskurzija se je zaključila v 

botaničnem vrtu TAL 2000 (Roman Hergan), kjer so 

člani po ogledu vrta in obilni malici izvedli še občni 

zbor društvo  .  

Granati iz Cezlaka. Foto: Matija Križnar. 

Aplitne žile v kam-

nolomu cezlakita 

Zeleni pruh. Foto: 

Matija Križnar. 

Kamnolom Cezlak. Foto: 

Matija Križnar. 



DRUŠ TVENE NOVIČ KE 

4 

Številka 24., December 2016 

DRUŠ TVO PRIJATELJEV MINERALOV IN FOŠILOV ŠLOVENIJE 

DRUŠTVENI PIKNIK IN DAN 

ODPRTIH VRAT V MUZEJU PANGEA 
Davorin Preisinger 

Kot že nekaj let zapored, smo tudi letos 

organizirali društveni piknik, ki je bil v 

začetku oktobra tokrat na Štajerskem. 

Piknik smo združili z dnevom odprtih 

vrat Geološko – paleontološkega muzeja 

Pangea v Dragonji vasi pri Cirkovcih, 

blizu Ptuja. Lastnik muzeja je naš dolgo-

letni član Vilijem Podgoršek. Z ljubiteljs-

ko zagnanostjo je v mnogo letih ra-

ziskovanja naše rodne grude nabral in 

prepariral več tisoč primerkov mineralov 

in fosilov. Nekaj jih je prinesel s potepanj 

po svetu, nekaj pa tudi kupil po Evrop-

skih  sejmih te branže. Tako si je v muze-

ju možno ogledati okoli 7000 muzealij. 

Res zavidanja vredna zbirka h kateri mu 

lahko samo čestitamo. Tudi gostoljubnost 

in povezanost ljudi na Dravskem polju 

nam je lahko za vzor. Pečeni kostanj z 

mladim vinskim moštom in raznovrstne 

domače sladkarije so dodali nekaj k pri-

jetnemu druženju. Vsem, ki ste piknik 

zamudili, je lahko žal.  

Foto: Davorin Preisinger. 
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9. DAN ODPRTIH VRAT MUZEJA 

PANGEA 
Viljem Podgoršek 

Prireditev je bila letos izvedena v soboto 8. oktobra in 
združena s piknikom DPMFS, ki se je prejšnja leta odvijal v 
Komendi. Muzej je odprl vrata že opoldan, čeprav so obis-
kovalci prihajali ves popoldan, Silvo Podgoršek pa je neu-
morno pekel kostanje pozno v noč. Kot ob vsakem dnevu 
odprtih vrat, so bile predstavljene novosti v in okrog 
muzeja, prireditev pa je kot vselej pospremljena še s kul-
turnim programom. Letos so zapele in na domače instru-
mente zaigrale nekaj narodnih pesmi Vesele Polanke, ki so 
na prireditvah že večkrat nastopile. Njihova voditeljica ga. 
Pavla Veler je poudarila, da se prireditve vedno z veseljem 
udeležijo, saj je vzdušje vedno prijetno. Za nameček je bilo 
letos vreme čudovito. 

V nadalnjem je nastopila skupina vitezov, ki je spremljala 
Riharda Levjesrčnega, ter organizirala sprejem lastnika 
muzeja med viteze. Pri tem mu je podarila kamen, ki ga je 
v ta namen prinesla iz Svete dežele, od koder se je vračala s 
križarskega pohoda.  Po opravljenem obredu so se vitezi 
pomešali med ostale obiskovalce, ter se jim pridružili pri 
lupljenju pečenega kostanja in nazdravljanju z moštom. 
Kot vedno so domačinke prinesle pecivo in prireditev se je 
zavlekla pozno v noč. Prireditev so kasneje predvajali na 
lokalni kabelski televiziji. 

Zbiralci mineralov in fosilov lahko v vitrinah občudujejo 
nove pridobitve muzejske zbirke. Zbirka se namreč stalno 
dopolnjuje in tako pridobiva na kvaliteti in nazornosti 
predstavitve posameznih vsebin. Predvsem moški obis-
kovalci so letos občudovali pred muzejem razstavljeni mo-
tor Harley Davidson iz leta 1929, ki ga je razstavil Stanko 
Kores. Društvo starodobnikov, ki ga Kores vodi je namreč 
spomladi obiskalo muzej Pangea in tedaj je bilo dogo-
vorjeno, da se na osrednjo prireditev tudi vključijo. 

V devetih letih delovanja so se med muzejem in okolico 
spletne številne vezi in oblike sodelovanja. Marsikatera 
prireditev je na ta račun postala zanimivejša in bolj 
obiskana. Če je morda kdo na začetku nastajanje muzeja  s 
tako specifično tematiko spremljal z začudenjem, pa je 
sedaj presenečen nad oblikami sodelovanja. Tudi za bodo-
če prireditve se porajajo številne ideje med domačini, prav 
tako pa so prireditev posvojili, ter mnogi si želijo v njej 
sodelovati. 

Prav zato se tudi za naprej ni potrebno bati, da bo 
zmanjkalo idej za kulturni del prireditve, saj so se že neka-
teri izrazili željo, da bi rdi sodelovali na naslednji jubilejni 
deseti prireditvi dneva odprtih vrat muzeja Pangea. 

Foto: Viljem Podgoršek 
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MÜNCHEN 2016 MÜNCHEN 2016 
Davorin Preisinger 

Kot že mnogo let smo tudi letos 29. oktobra obiskali sejem 

mineralov in fosilov v München-u. Udeležba članov bi bila 

lahko malo številčnejša, a se je vseeno lepo izteklo. Pohvaliti 

velja novega koordinatorja Vojka Tomiča. Čeprav je organi-

zacijo izleta vodil prvič, je vse potekalo profesionalno. 

Upamo, da bo prihodnje leto zopet prevzel vodenje. Razstava 

se je odvijala v štirih halah Münchenskega sejmišča. V osmih 

urah smo si lahko v miru ogledali vse razstavljeno. Za vsa-

kogar se je našlo kaj posebej zanimivega.  Osebno me je 

presenetila ogromna gmota modrega jantarja s Sumatre iz 

obdobja miocena. Na Kitajskem so našli ogromne fosilne 

školjke, ki bi lahko služile za banjico manjšim otrokom. Veliki 

kristali žvepla na prikamnini iz Argentine se v svetu tudi ne 

najdevajo pogosto. Oko se obiskovalcu kar spočije na lepo 

ohranjenih, ogromnih morskih lilijah, naravno prepariranih 

piritiziranih ramenonožcih in še bi lahko naštevali v ne-

dogled. Morda edina manjša pripomba za naslednje leto: 

odhod s sejma ob 18h namesto ob 19h. Sejem se namreč 

zapre ob 18h.  

Foto: Davorin Preisinger. 
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RADIJSKA ODDAJA IZPRED 

MUZEJA PANGEA 
Viljem Podgoršek 

Letos poleti je urednik Radia Maribor g. Stane Kocutar 

organiziral oddajo v živo izpred muzeja Pangea. Organi-

zacijsko je projekt izpeljal g. Aleš Arih, ki je bil do 

upokojitve direktor pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož. 

Že tedaj je muzej Pangea večkrat obiskal, prav tako je 

preko različnih oblik sodelovanja spoznal veliko večino 

zbiralcev  bližnje in dalnje okolice. 

 

Sončnega 15. julija je Radio Maribor na dvorišču pred 

muzejem postavil svoje terensko vozilo, »razvil« visoko 

nad ostrešje okoliških objektov anteno, pred muzejem so 

ob mizi posedli naslednji zbiralci: Anton Horvat iz 

Razkrižja, ki ima kovaški muzej, Mihael Žitnik iz Starošinc, 

ki je ustanovitelj in tudi skrbnik muzejske zbirke kmečkega 

orodja iz konca 18. in prve polovice 20. stoletja. Ob  muze-

ju vsako jesen pripravijo kulturno prireditev Zahvala polju, 

ki je vedno bolj prepoznavna. Zaščitni znak prireditve 

predstavlja tekmovanje ekip v pripravljanju krompirjevega 

(bobovega) golaža, ki je tako značilen za Dravsko polje. Ker 

sem bil enkrat tudi sam povabljen za ocenjevalca, se strin-

jam, da so domačini v njegovi pripravi pravi mojstri. 

Marko Sluga, ki je pred nekaj leti podaril muzeju Ptuj – 

Ormož čudovito zbirko bidermajerskega pohištva, kar je 

zbiral skoraj celo življenje. Zbirka sedaj bogati razstavne 

prostore omenjenega muzeja. 

 

Viljem Podgoršek kot gostitelj prireditve, ki je najprej vsem 

razkazal muzej Pangea in pripravil vse potrebno za ne-

moteno izvedbo oddaje v živo.  Marjan Šenica, ki s fotoapa-

ratom skrbno beleži dogodke pri muzeju že vse od njegove 

ustanovitve. 

 

Oddajo je povezoval urednik g. Stane Kocutar, katerega 

mnogi bolj poznajo v vlogi mariborskega skrbnika stare 

trte, prav tako skrbi za njeno potomko ob muzeju Pangea. 

 

Posamezniki so predstavili svoje izkušnje od ideje post-

avitve muzeja vse do njene realizacije. Spregovorili so 

predvsem o številnih težavah, ki so spremljale nastajanje 

zbirk, včasih tudi nerazumevanje  s strani posameznikov v 

različnih ustanovah. Oddaja je bila nato predvajana še na 

radiu Slovenija. Porodila se je tudi ideja, da se posname še 

oddaja o izpiranju zlata na reki Dravi. Dogovorjeno je bilo 

zelo hitro realizirano in tako v začetku avgusta se nas je 

zbrala v gostišču Čelan v Slovenja vasi  kakšna desetina 

zagnancev in se nato preselila na bližnje nabrežje ob reki 

Dravi. Bil je pravi poletni dan in zato je delo v reki kar pri-

jalo.  Oddajo je ponovno vodil Stane Kocutar, ki je med 

snemanjem omenil, da kljub dolgoletnim novinarskim 

izkušnjam prvič opravlja intervju v vodi. Oddaja je bila 

naslednjo nedeljo popoldan predvajana še na  Radiu Slove-

nija. 

Foto: Marjan Šenica  
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PREDSTAVITEV NA SLOVENSKEM 

FESTIVALU ZNANOSTI 
Mohor Pleničar 

Organizatorji letošnjega Slovenskega  festivala znanosti, ki 

je potekal od 27. do 29.   septembra 2016   v  Ljubljani, v 

prostorih Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo smo 

se razveselili pripravljenosti članov Društva  ljubiteljev min-

eralov in fosilov Slovenije Viljema Podgorška in Roka 

Gašpariča, da sodelujeta s svojima prispevkoma.  

Festival znanosti je že 22. leto namenjen spoznavanju pol-

judnih oblik znanosti. Letos je bil posvečen trem velikim 

slovenskim možem: Žigi Herbersteinu, Maksu Samcu in  

začetniku slovenske geologije in rudarstva Marku Vincenciju 

Lipoldu. 

 Osnovnošolce in srednješolce kljub prepričanju, da jih ne 

zanima veliko stvari, privlači tudi geologija. Zato sta bila v 

sredo, 28. 9.  predavanje in predstavitev z naslovom Fosili in 

minerali Slovenije  precej obiskana. Udeleženci in njihovi 

mentorji   so lahko v živo videli izbor primerkov mineralov 

in fosilov, seveda so oba predavatelja lahko kaj vprašali ali 

se posvetovali. Obema prisrčna hvala! 



DRUŠ TVENE NOVIČ KE 

9 

Številka 24., December 2016 

DRUŠ TVO PRIJATELJEV MINERALOV IN FOŠILOV ŠLOVENIJE 

POSVET O SLOVENSKI RUDARSKI 

DEDIŠČINI 
Matija Križnar 

Rudarska dediščina Slovenije je izjemno bogata, a to bo-

gastvo z dneva v dan izginja iz glav ljudi kot tudi v nederja 

narave. Združenje Ruda je v soboto, 19.11.2016 organizira-

lo že drugi posvet na temo Raziskovanje rudarske 

dediščine in k sodelovanju povabilo tudi dva člana Društva 

prijateljev mineralov in fosilov Slovenije (Društvo Ruda je 

že sodelovalo z DPMFS v preteklosti). Tako sva Davorin 

Preisinger in avtor tega sestavka pripravila predavanji o 

novih odkritjih pri raziskovanju nekaterih rudnikov, pred-

stavila knjigo o rudnikih in poročala o raziskovanju rudišča 

pri Motniku. Seveda sta bili obe predavanji opremljeni tudi 

z zanimivimi slikami fosilov in mineralov. Tako smo na 

posvetu skupaj poslušali šest različno obarvanih predavanj. 

Po opravljenem posvetu so nas gostitelji Rudarski muzej 

Zagorje (Loke pri Zagorju, Kisovec) popeljali še po 

muzejski zbirki in rekonstrukciji rova nekdanjih zagorskih 

rudnikov. Z veseljem pa smo si ogledali tudi manjšo ge-

ološko zbirko (minerali, fosili, kamnine), ki je bila nekoč 

del učnih procesov v Zagorju. Vsi udeleženci smo se strin-

jali, da se čez dve leti ponovno srečamo in predstavimo 

nove izsledke in spoznanja.  

Manjša geološka zbirka z vzorci mineralov in kamnin v Rudarskem muzeju Zagorje. Foto: Matija Križnar 

Posvet je potekal v prijetnem prostoru nekdanjega rudnika Zagorje. Foto: Matija Križnar  
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Rekonstrukcija rova z izvoznimi tiri je prava izkušnja 
za obiskovalce. Foto: Matija Križnar 
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STOTICA V DRŽAVNEM ZBORU 
Viljem Podgoršek 

Kljub temu, da je velika večina eksponatov stalno 

razstavljena v muzeju Pangea, se redno vključujem 

ali tudi organiziram razstave na temo mineralov in 

fosilov. Od začetka sem o  razstavah vodil evidence 

in si o vsaki zabeležil nekatere podatke. Približevala 

se je stota razstava v kateri sodelujem in naključje 

je prispevalo, da je bila organizirana v Državnem 

zboru Republike Slovenije. 

 

Potrebno je bilo poiskati ustrezen termin za razsta-

vo in odločeno je bilo da se odpre na mednarodni 

dan Zemlje, kar je tudi vsebinsko ustrezalo. Najprej 

sem si ogledal prostor, ter razpoložljive vitrine nato 

pa pripravil koncept razstave. Odločil sem se, da 

razstavim izključno primerke mineralov in fosilov s 

slovenskih nahajališč ter tovrstno naravno bogastvo 

predstavim poslancem in ostalim obiskovalcem 

Državnega zbora. Ko sem poslal idejni projekt  je 

bilo tudi dogovorjeno, da bo razstavo odprl 

predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez. 

 

Razstava je bila odlično sprejeta, krajšo reportažo 

so posneli tudi na POP TV in jo uvrstili med novice. 

Ob stoti razstavi sem naredil pregled dosedanjega 

razstavljanja. Navajam nekaj zanimivosti. Prvo 

razstavo sva skupno organizirala s sedaj že 

pokojnim zbiralcem Francem Pajtlerjem med 16. in 

23. junijem leta 1991 v Taborski dvorani v Maribo-

ru. To je bilo tik pred osamosvojitveno vojno, kar se 

je močno poznalo pri okrnjenem obisku celotne 

prireditve, ki je bila izvedena kot Planinski sejem. 

 

Petdeseta je bila od 5.aprila do 30 junija v Velenju 

leta 2007. Pod naslovom Minerali Pohorja sva jo 

skupno pripravila z Zmagom Žoržem iz Radelj ob 

Dravi. Izšla je tudi zloženka. Naj dodam da je zbi-

ralec iz Velenja Jože Rihtar po tem sam začel z zbi-

ranjem mineralov. Že omenjenega leta 2007 je nato 

27. oktobra sledilo odprtje muzeja Pangea, ki zato 

vsako leto kot spomin na omenjeni dogodek v eni 

izmed sobot oktobra organizira Dan odprtih vrat 

muzeja s spremljajočim kulturnim programom, ter 

kostanjevim piknikom ob moštu. 

 

Naslednjih 50 razstav, do zgoraj opisane stotice se 

je zvrstilo v krajšem obdobju kot prva polovica. 

Mnoge so bile mednarodne, nekaj jih je bilo organ-

iziranih tudi v Avstriji in na Hrvaškem. V 

Državnem zboru je bila razstava na ogled od 18. do 

28 aprila 2016. 
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KNJIŽICA GEOLOŠKI SPREHOD PO 

LJUBLJANI 
Matija Križnar 

Ste se kdaj vprašali, ali je mogoče 

najti fosile tudi v Ljubljani. Odgorov 

je preprost, da. To plat in še več o 

»vgrajenih« geoloških zanimivostih 

Ljubljane je v novi knjižici predstavil 

Matevž Novak. Majhen in priročni 

vodnik je zasnovan zelo pregledno 

in poučno. Popelje nas skozi neka-

tere najbolj značilne kamnine in 

fosile, ki jih lahko najdemo v vgraje-

nih kamnitih blokih spomenikov, hiš 

ali zgolj tlakovanih poteh. Tako 

lahko spoznamo, da je osrednji most 

Tromostovja zgrajen iz jurskega 

apnenca izkopanega v kamnolomu 

pri Glincah pri Podutiku. Podobnih 

primerov avtor navede več kot 17. 

Zemljevid na prvi strani in pred-

stavitve posameznih geoloških pose-

bnosti v urbanem okolju Ljubljane 

ustvarita krožno pot. Celotni vodnik 

je tudi odlično fotografsko 

(sodeloval je tudi Matevž Demšar) 

in grafično zasnovan ter dobro 

dopolnilo kratkim besedilom. Za 

tuje obiskovalce je izšel tudi v an-

gleščini in nemščini. Mogoče vod-

niku (slovenski verziji) na koncu 

manjka vsaj nekaj literature oziroma 

referenc, za bolj znanja željne 

»raziskovalce«, saj so nekateri slov-

enski geologi tudi v preteklosti pred-

stavljali podobno tematiko 

(kamnine, kamnolome, fosile v ur-

banih okoljih,...).  

 

Vsi, ki si želite ogledati vodnik ga 

najdete tudi na naslednji povezavi - 

http://biotit.geo-zs.si/sprehod.  

http://biotit.geo-zs.si/sprehod
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Morske lilije (Crinoidea) so skupina iglokožcev s korenino, pecljem in 

korono. S korenino se morske lilije pritrjujejo na različne podlage na 

morskem dnu. Peclji morskih lilij so lahko izjemno dolgi in sestavljeni iz 

različnih ploščic. Korono sestavlja čaša iz katere izraščajo ramena s pinu-

lami. Nekateri krinoidi so brez korenine in peclja ter prosto plavajo in jih 

imenujejo tudi pernate zvezde. V fosilnem zapisu so ostanki morskih lilij 

zelo pogosti predvsem v paleozoiku. Pogosto tvorijo celo krinoidne ap-

nence, običajno sestavljene iz ploščic pecljev. V Sloveniji najdemo 

ostanke morskih lilij v permskih krinoidnih apnencih pri Dovjem in 

Pristavi, triasnih plasteh Koroške in jurskih apnencih Trnovskega gozda.  

FOSILNE MORSKE LILIJE 

ALI KRINOIDI 
Matija Križnar 

Zgoraj: Ostanki permskih morskih lilij iz 

Karavank. Foto: Matija Križnar. 

 

Levo: Razširjenost morskih lilij skozi 

geološko zgodovino (levo) in zgradba 

morske lilije (desno). Risba: Matija 

Križnar  

Krinoidni apnenci z 

velikimi peclji mor-

skih lilij so pogosti v 

Karavankah. 

Desno: Drobne 

ploščice morskih lilij 

so pogoste v spodnje-

triasnih plasteh med 

Idrijo in Škofjo Loko.  

Foto: Matija Križnar. 
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Koreninski del morske lilije iz silurja ZDA. Foto: Matija Križnar. Značilni ostanki silurske morske lilije rodu 

Scyphocrinites iz Maroka. 

Morska lilija Encrinus liliiformis je 

tipični triasni predstavnik z močno časo 

in dolgim pecljem. Foto: Matija Križnar. 

Korona jurske morske lilije rodu Seirocrinus iz Nemčije.  Foto: Matija Križnar. 
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SKUPŠČINA DRUŠTVA 
Rok Gašparič 

Rednega zbora članov Društva prijateljev mineralov in 
fosilov Slovenije, ki je bil v soboto, 2. 7. 2016 ob 16.00 v 
botaničnem vrtu TAL2000 na Pragerskem. 

Zbor članov je odprl predsednik Rok Gašparič, pozdravil 
navzoče in predlagal naslednje organe zbora članov. Delov-
no predsedstvo: Viljem Podgoršek, predsednik, Nejc Van-
tur  in Andrej Banko, člana. Overovatelja: Jože Rihtar in 
Petra Kokol. Verifikacijska komisija: Matija Križnar in 
Zmago Žorž. 

Zbor članov je soglasno potrdil organe zbora. 

Predsednik delovnega predsedstva Viljem Podgoršek je 
predlagal naslednji dnevni red: 

1. Poročila: predsednik, blagajnik, nadzorni odbor, 
urednik 

2. Razprava na poročila 

3. Razrešnica organov društvo 

4. Volitve organov društvo 

5. Zaključek zbora 

 

Člani zbora so ga soglasno potrdili. Ker ni bilo navzočih 
50% članov, (bilo jih je 16), je predsednik Rok Gašparič 
seznanil člane z določbo statuta, da je po polurnem 
premoru dovolj toliko članov, kolikor jih sestavlja organe 
društva.  

K točki 1—Poročila predsednika, blagajničarke, urednika 
in nadzornega odbora so v prilogi zapisnika in so bile 
predhodno posredovana članom organov društva.  

K točki 2—Sledila je razprava, vezana na aktivnosti društ-
va in ideje za prihodnost. Sodelovali so Rok Gašparič, Vili 
Podgoršek, Matija Križnar, Jože Rihtar, Pavle Razložnik, 
Jože Rihtar, Franci Golob  in  Zmago Žorž. Diskusijo pov-
zemamo v naslednjih točkah: 

UO naj preveri ali Marija Frantar ostane blagajničarka, v 
kolikor ne se jo v polni meri razreši in poišče alternativno 
rešitev – zunanje računovodstvo in odgovornega 
blagajničara iz vrst društva, 

Vodenje računovodstva in statut društva uskladiti z novo 
dikcijo Zakona o društvih, preveriti sodelovanje s TD Tržič 
in višino letne dotacije. 

Matija Križnar preveri pogodbo o komisijski prodaji 
Konkrecije v PM. 

Zaustaviti je potrebno osip članstva in pridobiti nove člane. 

Urediti predizpolnjene položnice in vpisne listev društo za 
Hišo mineralov. 

Urediti dokumentacijo društva in iz kleti članov prenesti v 
Arhiv Slovenije. 

Potrebno nadaljevati z organizacijo tematskih okroglih 
miz. 

Na jesenskem sestanku definirati aktivnosti za 2017 ob 40 
obletnici DPMFS in zadolžiti delovne skupine za izvedbo 
aktivnosti. 

Mogoče že za Collecto 2017 izdati filatelistično obarvano 
znamko b 40letnici, spominsko ovojnico in žig? 

Društvena knjižnica se začasno preseli v muzej Pangea, 
skrb za literturo in Lapise prevzame Viljem Podgoršek. 

Člani so soglasno potrdili vsa poročila. 

K točki 3—Člani so dali razrešnico organom društva. 

K točki 4—Člani so izvolili: 

Upravni odbor: Rok Gašparič—predsednik, Robert 
Lorencon—urednik, Jože Rihtar, Matija Križnar, Viljem 
Podgoršek, Vojko Tomič in Vili Rakovc. 

Nadzorni odbor: Davor Preisinger—predsednik, Pavle 
Razložnik in Lado Srečnik. 

Častno razsodišče: Marija Frantar—predsednica, Zma-
go Žorž in Damjan Jensterle. 

K točki 5—Na pobudo člana Zmaga Žorža še diskusija o 
naslednjih točkah, ki jih na prihodnih sejah preuči UO 
društva: 

Možnosti sodelovanja z drugimi raziskovalnimi in izo-
braževalnimi inštitucijami iz področjanaravoslovja in ge-
ologije (zavod, fakulteta, muzeji, SAZU, tujina...). 

Pridobivanje finaciranj s strani sponzorstev in mednarod-
nih razpisov ter projektov. 

Možnost brezplačnega članstva za podmladek, mogoče 
brez Konkrecije? 

Nov društven prostor. Ali ga društvo potrebuje? Sedež 
društva mora vsekakor ostati v Tržiču, preuči se potreba po 
novih društvenih prostorih, 

Novi član Mohor Pleničar, član organizacijskega odbora 
Slovenskega Festivala Znanosti je predstavil možnost pred-
stavitve društvenih aktivnosti na jesenskem dogodku v 
Ljubljani. Festival je namnjen ciljni publiki mladim sred-
nješolcem in študentom, kis o dobra ciljna skupina za 
društveni podmladek 
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SESTANEK UPRAVNEGA ODBORA 

DRUŠTVA 
Rok Gašparič 

Sestanek upravnega odbora članov Društva prijateljev min-
eralov in fosilov Slovenije  je bil v sredo, 28.9.2016 ob 
13.00  v Trzinu. 

Marija Frantar opravlja delo blagajničarke le še do 
31.12.2016. Do takrat se naproša vse člane, da aktivno pred-
lagajo nove kandidate za blagajnika društva. Po možnosti 
mlajša oseba, ki je vešča spletne uporabe banke. 

Potrdili smo predlog in izvedbo zimsko / spomladanske 
ekskurzije članov v avstrijski Gradec, ogled deželnega 
muzeja Joanneum in tamkajšne geološke zbirke. Vodstvo in 
koordinacijo prevzame Zmago Žorž. 

V prihodnjem letu naše društvo obeležuje 40-letnico delo-
vanja društva. Ob tej priložnosti bi bilo potrebno pripraviti 
nekaj odmevnih dogodkov, pripraviti povzetek zgodovine in 
delovanja društva, ter poskrbeti za ustrezne objave v medi-
jih. Pravtako planiramo izdati priložnostno znamko, kuver-
to in žig ob 40-letnici društva. 

Srečno in lep pozdrav, Rok Gašparič  
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Vabilo k oddaji idej, predlogov in fotografij za osebno znam-

ko in priložnostni žig – 40 let Društva prijateljev mineralov in 

fosilov Slovenije (1977-2017) 

 

Spoštovani člani,  

Vabljeni k sodelovanju pri pripravi filatelističnega gradiva ob 40. letnici DPMFS. Prosimo vas, da nam do 1. de-

cembra 2016 posredujete vaše predloge, ideje in fotografije, ki bi jih lahko uporabili za izdelavo osebne znamke 

in drugega filatelističnega gradiva.  

Ideje in predloge sprejemamo v rokopisni (skenirani dokumenti) ali digitalni obliki (vektorske slike, .cdr). Ideje 

za priložnostni žig naj bodo izdelane po filatelističnih predpisih in Pošte Slovenije, torej okrogli ali kvadratni.  

Fotografije naj prikazujejo člane pri delu v društvu, izlete članov, člane na sejmu in druge aktivnosti društvo— 

lahko pa tudi primerke slovenskih mineralov, fosilov in kamnin. Fotografije so lahko v črno-beli ali barvni tehni-

ki. Fotografije naj bodo velike vsaj 300 dpi, po možnosti pa še večje. Fotografije primerkov mineralov in fosilov 

morajo biti ostre, kvalitetne in kontrastne, da jih lahko uporabimo tudi za drugo filatelištično gradivo (maksimum 

karte ali ovojnice prvega dne). Predvsem so zaželjene zelo stare fotografije iz prvih let delovanja društva, saj le 

teh primanjkuje v društvenem arhivu.  

Vse ideje, predloge in fotografije sprejema Matija Križnar, koordinator priprave filatelističnega gradiva ob 40. 

Obletnici DPMFS izključno na elektronski naslov: matija.paleo@gmail.com , s priposom »40. Let DPMFS- gradi-

vo«. Isti naslov je na voljo za dodatne informacije in pomoč. Rok za oddajo je 1. december 2016.  

Vsi prejeti predlogi bodo shranjeni v arhivu (digitalnem) DPMFS. Sodelovanje pri pripravi in oddaji filatelističnega 

gradiva je brezplačno in ne izplačujemo avtorskih honorarjev ali drugih nagrad. Avtorstvo pri fotografijah in 

drugem gradivu bo navedno v skladu z oblikovanjem filatelističnega gradiva (avtorji fotografij). Vsa avtorstva (za 

uporabljena dela) pa bodo gotovo navedena vsaj v enem izmed društvenih publikacij (Konkrecija ali Društvene 

Novičke), kjer bomo predstavili potek in končne filatelistične izdelke.  

Vabljeni k sodelovanju in upam, na čim večji odziv,  

mag. Matija Križnar 
Koordinator za pripravo filatelističnega graidva—40 let DPMFS 
Član UO, DPMFS 
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Vabljeni! 


