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UVODNIK 

Novo leto, nove obljube 

Konec leta je čas, ko se zazremo nazaj in se pogledamo v ogledalo, kakšni 

smo bili. In če sem prav pošten, je moja ocena komaj zadovoljiva. Izvedli 

smo tako pričakovan večdnevni strokovni izlet v tujino, kjer smo bili nav-

dušeni nad novimi tereni, drugačno kulturo in dogodivščinami vseh vrst. 

Predstavili smo se na treh sejmih, izvedli krajši strokovni izlet na 

Hrvaško, izdali novo Konkrecijo. Žal je naštevanja kmalu konec, kar 

lahko vidimo po majhnem številu člankov v novičkah. Nekaj krivde lahko 

najdemo v premajhnem številu članov, ki pomaga pri aktivnosti društva, 

a to je stalnica pri večini slovenskih društev. Kljub temu se ne vdamo. 

Letos bomo organizirali vsaj dva strokovna izleta, enega spet v tujini ter 

vrsto drugih aktivnosti. Revija Konkrecija je že v pripravi in bo kmalu 

izšla. V novem letu bi si tako zaželel predvsem večje sodelovanje članov 

pri zasnovi in uresničitvi programa društva in več idej. 

Robert Lorencon 
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STROKOVNI IZLET V BOSNO IN 

HERCEGOVINO 
Davorin Preisinger 

Petek 13.10. 2017 Ob 6,30 sm o začeli naš izlet iz 

Ljubljane in se peljali mimo Slavonskega Broda, kjer smo 

prestopili mejo z Bosno. Pot smo nadaljevali preko Der-

vente in Doboja do Zenice, kjer nas je v kotlini presenetilo 

ogromno smoga iz železarne in termoelektarne. Med Zenico 

in Kaknjem smo v blizu vasi Tišina obiskali rudnik premoga 

Mošćanica. Rudnik je že davno zaprt, zapuščene ogromne 

bagre pazita čuvaja dan in noč. Na jalovini, haldi, rudnika 

smo nabirali sadro, ki je bila žal precej korodirana. Pozno 

popoldne smo se ustavili še v enem manjšem rudniku 

premoga v Kakanju. Našli smo kar nekaj zelo lepih fosilov 

rastlin iz obdobja miocena, predvsem vejice in storže 

nekdanjih cipres in lepo ohranjene liste dreves. Čas nas je 

priganjal, zato smo v naglici kakšnega tudi poškodovali 

(Davo javorjev list). Zvečer smo se namestili v hostlu, v 

sami Baščaršiji Sarajeva.  

Sobota 14.10. 2017 Odpeljali sm o se do vasi K reše-

vo, zahodno od Sarajeva, na sejem mineralov, ki ga lokalno 

društvo organizira v avli in dveh razredih tamkajšnje os-

novne šole. Razstavljali so predvsem domači zbiralci in dva 

prodajalca iz Slovenije. Največ je bilo mineralov iz okolice: 

kremen in hielofan. Po sejmu nas je domačin pospremil v 

vas Hrmza blizu Kreševa, kjer smo na jalovini rudnika 

nabirali realgar, auripigment in fluorit. Večerjali smo v 

muslimanski restavraciji, kjer pa žal ne strežejo alkohola. 

Pred spanjem v Baščaršiji so šli ostali še po nakupih bak-

lave, sam sem bil rahlo utrujen. Urejal sem nabrano in 

kupljeno. Drugo jutro smo morali zgodaj na pot.  

Nedelja 15.10. 2017 K om bi sm o parkirali v garaži 

pod hostlom, ki je bila preurejena tesna klet. Zjutraj smo 

pazljivo zložili opremo v prtljažnik, da je bilo dovolj pro-

stora. Krenili smo proti Varešu. Ob poti smo se ustavili v 

eni izmed številnih pekarn, kjer imajo veliko izbiro kruhov, 

jogurtov in burekov. Pred trgovino smo kar stoje zajtrkovali 

in to dobro, okusno in poceni. Pred Varešem smo zavili na 

prostor odprtega kopa rudnika hematita Smreka. V od-

kopni jami rudnika je sedaj nastalo veliko jezero. V samem 

mestu Vareš smo se srečali z vodnikom Amirom Čizmo, 

profesorjem geografije. Za ta dan je bil naš vodnik. Peljal 

nas je na jalovino Rudnika Smreka in to nad novonastalim 

jezerom. Dobilo se je nekaj slabih fosilnih amonitov in kose 

hematita, kremena, kalcita in po vsej verjetnosti mangana. 

Nadaljevali smo vožnjo skozi Vareš in v gozdnato področje 

redko poseljenega predela severno od mesta. Veliko je bilo 

manjših odcepov poti, tako de se je tudi vodič kar dvakrat 

izgubil. Končno, z nekaj iskanjem, smo le našli vas Pogar 

(Duboštica). Po strmi, komaj vidni stezi, smo prišli do 

vhoda v rudnik kromita Ratkovac. Pred njim je ogromno 

nasute jalovine, v kateri je možno najti rudo s kromitom, 

minerala bronzit in bastit  (blestnik). Čakala nas je še dolga 

pot do Slovenije, zato smo pojedli kosilo kar v  gostilni ob 

glavni cesti proti Bosanskemu Brodu. Na mejnem prehodu 

je bila dolga vrsta čakajočih avtomobilov. Potovanje se je 

zavleklo. V Ljubljano smo prišli ob drugi uri zjutraj in ni 

bilo več javnega prevoza. Taksi je bila zato edina izbira.  

Še bosanski pregovor ki nam ga je povedal Amir: Ko kamen 

peče i drvo seče, taj nema sreče.  

Udeleženci potepanja : Robert Lorencon, Matija Križnar, 
Vojka Pavčič, Davorin Založnik, Jože Rihtar, Luka Kusterle 
in Davorin Preisinger.  
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KAMNINE IN MINERALI RADELJ-

SKEGA OBMOČJA 
Zmago Žorž 

9. novembra smo v dvorcu Radlje, kjer je enota Koroškega 

pokrajinskega muzeja, odprli razstavo  z naslovom Kamnine 

in minerali radeljskega območja. Z namenom bolje spoznati 

ozemlje, po katerem hodimo, pa ga v geološkem smislu ne 

poznamo, smo pripravili razstavo, ki predstavlja geološko 

zgradbo širše okolice Radelj ob Dravi.  

Razstavljene kamnine in minerali so bili nabrani na treh 

spomladanskih delavnicah, na katerih so zainteresirani 

udeleženci obiskali bližnjo gramoznico pri Radljah, Erhar-

tov potok in jalovino pod Janičkovim rovom na Remšniku. 

Res je, da enovita geološka zgradba ne pozna državnih, ob-

činskih, krajevnih, lovskih in še kakšnih drugih meja. Ven-

dar širše območje občine Radlje zaznamuje nekaj geoloških 

posebnosti, ki jih je bilo vredno izpostaviti udeležencem 

delavnic in širši javnosti. Osnovo Pohorja in Kobanskega 

predstavljajo metamorfne in magmatske kamnine.  

Reka Drava je na razširjenih mestih v dravski dolini na de-

belo odložila gramoz ali šoder, kot ga po domače imenuje-

mo. Zelo malo ljudi pa pozna sestavo gramoza, ki nam raz-

krije celotno geološko sestavo porečja reke Drave in vseh 

njenih pritokov. Največ prodnikov je iz apnenca v vseh bar-

vnih odtenkih od bele do črne barve. Prodniki metamorfnih 

in magmatskih kamnin so zastopani predvsem z vsemi raz-

lički skrilavcev, amfobolitov, gnajsov, serpentinita in eklogi-

ta. Granit, tonalit, andezit in dolerit so magmatske kamni-

ne, ki jih dopolnjujejo redki pegmatni prodniki predvsem s 

turmalinom šorlit in muskovitom ter redko z granati. Za 

udeležence so bili najbolj zanimivi roženci v najrazličnejših 

barvnih odtenkih in jaspis.  

Erhartov potok. 
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Erhartov potok ki izvira pod Kapu-

narjem, seka tako imenovane radelj-

ske ali ivniške plasti, ki jih sestavlja-

jo slabo sortirani delno zaobljeni 

prodniki v velikosti nekaj cm in z do 

nekaj ton težkimi tudi delno zaoblje-

nimi skalami, ki jih zapolnjuje vezivo 

iz enakih kamnin. O nastanku teh 

plasti ki se razprostirajo na obeh 

straneh meje med Slovenijo in 

Avstrijo, obstajata vsaj dve različni  

teoriji. Za udeležence je bilo najpo-

membnejše dejstvo, da je neurje, ki 

je pred štirimi leti divjalo na tem 

območju, dobesedno opralo struge 

potokov , jih očistilo vsega rastlinja 

in iz radeljskih plasti iztrgalo in pri-

neslo veliko zanimivih prodnikov na 

zelo lahko dostopna mesta. 

V ravninskem delu je drobni pesek 

dobesedno rdeče pobarvan od grana-

tov almandin. Zato ne preseneča 

dejstvo, da so si vsi udeleženci na-

brali za svoje zbirke lepe almandino-

ve blestnike. Pravo posebnost pred-

stavljajo eklogiti s prehodi v amfibo-

lit, ki lahko prehajajo v zoisitov eklo-

git.  Z nekaj sreče lahko v potoku 

najdemo tudi prodnike eklogita z 

zlatorumenimi kristali klinozoisita in 

jaspis. 

Z velikim veseljem smo obiskali še 

tretjo posebnost. Opuščeni rudnik 

srebrnonosne, svinčevo - bakrovo - 

cinkove rude na Remšniku ima svoj 

muzej, ki je enota Koroškega muzeja. 

V njem so predstavljeni vsi minerali, 

ki so vidni s prostim očesom, lupo ali 

mikroskopom. Do danes je bilo v 

okoli dvesto metrov še dostopnih 

rovih in jalovini najdenih že 70 vrst 

mineralov. Udeleženci so si ogledali 

sprednji del Janičkovega rova in na 

jalovini nabrali za svojo zbirko nekaj 

najbolj značilnih primerkov remšni-

ške rude. 

Almandinov blestnik, Erhartov potok. 

Eklogit, Erhartov potok. 

Gramoznica. 
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Ker je razstava pripravljena večplast-

no, so poleg razstavljenih nabranih 

kosov kamnin in mineralov za obi-

skovalce pripravljeni panoji s poučno 

vsebino, ugankami s področja geolo-

gije in mineralogije, za otroke pa igri-

ve delavnice. Iz prodnikov si bodo 

lahko izdelali razne predmete, nakit, 

postavljali stolpe, igrali razne igrice 

in še kaj. Razstava bo odprta eno leto, 

zato vabljeni vsi, ki radi raziskujete 

naravo. 

V širši okolici Radelj je še kar nekaj 

geoloških posebnosti, ki jih bomo 

raziskovali v naslednjih letih. Naj 

omenim ostanke osamelega krasa, 

remšniški nariv, pojavi vulkanske 

predornine  diabaz … 

Tudi na te delavnice bomo vabili čla-
ne DPMF Slovenije. 

Serpentinit, gramoznica. 

Otvoritev razstave. 

Ilustracija Radovedni Popek. 
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OKROGLA OBLETNICA 
MUZEJA PANGEA 
Viljem  Podgoršek 

Kar težko je verjeti, da je od odprtja minilo že debe-

lih deset let. Muzej se je med tem preselil v nov ob-

jekt, zbirke so se bistveno povečale, sistematsko 

dopolnile, mnogi primerki pa so bili vmes deležni 

strokovnih proučevanj ali bili razstavljeni po vsej 

Sloveniji, nekajkrat tudi v tujini, v sklopu več kot 

stotih razstav. V muzeju Pangea se je v tem času 

zvrstilo več tisoč obiskovalcev, predvsem so ga do-

mačini vzeli za del kulturnega bogastva kraja. Pred 

nekaj dnevi mi je domačin, ki je za okrogli jubilej 

posodil ozvočenje, rekel, da verjetno vas ni bila nik-

dar tolikokrat predstavljena, kot je sedaj zaradi mu-

zeja Pangea. V mislih  je imel pred kakšnim tednom 

posneto oddajo Planet TV, ki je potekala v živo iz 

muzeja.  

 Deseto obletnico delovanja smo proslavili v soboto 

7. oktobra. Bil je čudovit sončen dan in prireditev je 

bila združena s prvo trgatvijo potomke najstarejše 

trte iz Maribora, ki je bila ob njem posajena pred 

tremi leti. Obiranje grozdov je budno nadzirala rim-

ska pretorijanska vojska pod vodstvom samega ce-

sarja, ki je vodil tudi ostali kulturni program. Rim-

ljani so na prireditvi nastopili že drugič, saj so pri-

sostvovali tudi posaditvi omenjene potomke trte ter 

tedaj obljubili, da se na njeno trgatev vrnejo. Sladek 

mošt je bil spravljen v sod, ki ga je za prvo trgatev 

obljubil župan občine Kidričevo g. Anton Leskovar 

in za razliko od številnih politikov obljubo tudi iz-

polnil.  Program so popestrili z nastopom folkloristi 

skupine Vinko Korže iz prosvetnega društva Cirkov-

ce ter društvo starodobnikov, ki je del prostora 

okrog muzeja zasedlo s svojimi starimi motorji, av-

tomobili in traktorji. Zbrala se je pisana  druščina, 

ki je spremljala trgatev, poizkušino mošta, vmes pa 

si ogledala muzejske zbirke. Za pečen kostanj je 

poskrbel Silvo Podgoršek, sladke dobrote pa števil-

ne vaške gospodinje in nekateri drugi obiskovalci. 

Anita Strehar je pripravila kruh v tipični krušni 

peči, ki se je ob sladki pijači čudovito podal skupaj s 

prekajeno zaseko.  

Posebnost letošnjega dneva odprtih vrat je bila prva 

predstavitev bogatih najdb mineralov in fosilov, ki v 

precejšnji meri še niso določeni, s trase avtoceste 

pri Podlehniku v Halozah. O najdbah z omenjenega 

območja bo zagotovo še veliko zapisanega v prihod-

nje.  

Prireditev se je podobno kot pretekla leta zavlekla 

pozno v noč. O njej je poročal tudi dnevnik Večer, 

prav tako pa je bila posneta za kabelsko televizijo.  
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PALEONTOLOŠKE NOVICE 

DVANAJSTI SKELET PRAPTIČA 
Matija Križnar  

Plošča jurskega apnenca z 
novim (12. praptič) ostankom 
Archaeopteryx sp. iz enega od 
klasičnih najdišč na Bavar-
skem. Merilo predstavlja 10 
cm. Fotografija povzeta po 
Rauhut et al., 2018.  

Kako nepredvidljivo je nabiranje in iskanje fosilov v kate-

rem od turističnih kamnolomov okolici vasi Schamhaupten 

na Bavarskem vé samo najditelj najnovejšega primerka 

praptiča. Zbiralec fosilov je primerek našel v kamnolomu 

Gerstner, kjer izkopavajo zgornjejurski ploščasti apnenec. 

Na prvi pogled so predvidevali, da sodi med pterozavre in 

šele kasneje, po nadaljnji preparaciji ugotovili, da verjetno 

sodi v rod Archaeopteryx, torej praptiču. Primerek je danes 

shranjen v muzeju (Dinosaurier Freiluftmuseum Alt-

mühltal), kjer je tudi na ogled in dosegljiv paleontologom. 

Javnosti so ga predstavili šele konec letošnjega januarja v 

ugledni reviji, kjer so predstavili tudi njegove ostanke. Novi 

primerek arheopteriksa je odlično ohranjen z dolgim re-

pom, značilnimi prednjimi okončinami in močnimi zadnji-

mi nogami. Glava je nekoliko poškodovana oziroma razpa-

dla, toda še vedno je mogoče v čeljustih videti zobe. Razi-

skovalci so primerek ob temeljiti analizi določili le kot Ar-

chaeopteryx sp. podobno kot večino ostankov praptičev. 

Novi primerek arheopteriksa je tudi stratigrafsko najstarej-

ši, saj je bil odkopan iz plasti na meji med kimmeridgija in 

tithonija (formacija Painten), medtem ko so bili vsi ostali 

skeleti najdeni v mlajših plasteh tithonijske starosti 

(formacija Solnhofen in Althmühltal).  

 

Literatura:  

Rauhut et al., 2018: The oldest Archaeopteryx (Theropoda: 

Avialiae): a new specimen from the Kimmeridgian/

Tithonian boundary of Schamhaupten, Bavaria. PeerJ 

6:e4191; DOI 10.7717/peerj.4191  

Novi primerek praptiča fotografiran pod ultravijolič-
no svetlobo, ki poudari kostne ostanke. . Fotografi-
ja povzeta po Rauhut et al., 2018.  
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MINERALfest Ljubljana 
Robert Lorencon 

Na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču  je že drugo leto 

zapored potekal sejem Mineralfest. Žal tako kot prvo leto, je 

bilo tudi letos manj udeležencev, kot bi pričakoval. Poleg 

nekaj prodajalcev mineralov in fosilov je bila organizirana 

delavnica dela s kamnom, izdelava nakita ter planetarij. 

Prisotno je bilo tudi naše društvo, ali vsaj nekaj najbolj ak-

tivnih članov, kjer smo se predstavili. 

Obiskovalci sejma so tako ostali nekoliko razočarani, zato 

pa so porabili več časa pri društveni stojnici. Njihovo rado-

vednost smo hitro potešili in na njih pustili pozitivne občut-

ke. Lahko rečem, da smo bili tudi mi presenečeni, nad zani-

manjem za društvo. 

Kljub temu je očitno opaziti, da se Mineralfest razvija in bo 

kmalu postal omembe vreden sejem. Udeležencev je bilo 

nekoliko več, povečal se je tudi obisk, kar je posledica veli-

kega vložka s strani organizatorke. Žal je nekoliko grenkobe 

prispeval inšpektor, ki je pregledal vse stojnice, tudi našo, 

in nekateri so morali pospraviti. To je opomin tudi za vse 

naše člane, ki se ukvarjajo s tovrstno dejavnostjo, da si ure-

dijo vsa potrebna dovoljenja. 

Na društveni stojnici smo bili Peter, Vojko in Robert. 

Vojko na društveni stojnici. Foto: Matija Križnar. 
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DISKORDANCA – vrzeli zapisane v plasteh  

Matija Križnar 

Diskordanca je meja med starejšimi, delno erodira-

nimi plastmi, ki jih prekrivajo mlajše plasti. Običaj-

no gre za plasti, ki se starostno bistveno razlikujejo 

(lahko več kot 100 milijonov let). Poznamo tudi še 

druge tipe diskordance: kotna diskordanca /

nezveznost (plasti pod različnimi koti), tektonska 

diskordanca (delovanje tektonike in tudi erozije), 

angularna diskordanca (to je lahko tudi tip erozij-

ske diskordance).  
Diskordanca – Erozijska - meja med plastmi, ki so vzporedne. V 
zaporedju manjka le del plasti, ki je bil erodiran /odnešen.  
Kotna nazveznost – spodnje, starejše plasti so nagubane ali pod 
kotom in jih prekrivajo vodoravne mlajše plasti.   
Nekonformnost – erozijska površina na magmatskih ali metamorf-

nih plasteh, ki jih prekrivajo mlajši sedimentne ali piroklastične 

(vulkanske) plasti.  

Levo: zanimiva diskordanca (kotna diskordanca) v 

vulkanoklastičnih kamninah v Ekvadorskih Andih. Na 

vodoravnih plasteh leži pod kotom odložene mlajše 

plasti. Foto: Matija Križnar. 

Spodaj: Diskordanca med mezozojskimi in miocenski-

mi sedimentnimi kamninami v okolici vasi Manners-

dorf, južno od Dunaja. Meja je označena črtkano. Fo-

to: Matija Križnar. 

Spodaj: erozijska diskordanca kot jo lahko zasledimo v okolici sardin-

skega mesta Alghero. Na meji med plastmi je opazna preperina 

(rdečkasti sediment), kar je posledica erozije starejših plasti, pred 

odložitvijo zgornjih sedimentov. Foto: Matija Križnar.  
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Napovednik 
COLLECTA IN MINFOS 

23. in 24. marca 2018 bo na Gospodarskem razstavišču 

Collecta, sejem zbirateljstva. 12. in 13. maja 2018 še MIN-

FOS v Tržiču. Na obeh sejmih bomo prisotni z društveno 

stojnico. 

Vabljeni ste na oba sejma in na obisk društvene stojnice. 

Veseli bomo tudi za kakršnokoli pomoč. 

FOTOGRAFSKI NATEČAJ »Geoznanost za 

družbo« 

Slovensko geološko društvo in Geološki zavod Slovenije 

razpisujeta fotografski natečaj v okviru letošnjega 5. slo-

venskega geološkega kongresa, 3.–5. oktobra v Velenju. 

Tema natečaja je »Geoznanost za družbo« in zajema ši-

rok spekter motivov, ki odsevajo uporabno vrednost ge-

oznanstvenih raziskav na vseh ravneh. 

Glavni kriterij izbora fotografij bo njihova sporočilna 

vrednost, skladna z razpisano temo. Zaželeni so motivi, ki 

bodo temo razpisa povezali z mestom kongresa, Vele-

njem, ni pa to pogoj za prijavo. 

K sodelovanju na natečaju ste vabljeni vsi, tudi tisti, ki se 

ne nameravate udeležiti kongresa. Vse informacije o raz-

pisu in prijavnici dobite na naši spletni strani 

www.dpmfs.si. 

STROKOVNI IZLETI 

V letošnjem letu bomo organizirali vrsto strokovnih izle-

tov, vsaj enega spomladi na domačih terenih (Mežica) in 

enega jeseni ponovno v tujini (Srbija). Vse informacije 

bodo objavljene na spletni strani ter na FB strani društva. 

OKROGLA MIZA IN OBČNI ZBOR DRUŠTVA 

V soboto 7. aprila 2018 bomo na Oddelku za geologijo 

(Privoz 11, Ljubljana) organizirali okroglo mizo, kateri bo 

sledil občni zbor društva. Ob 10 uri bo okrogla miza, ob 

13 uri pa občni zbor. Vse podrobnosti o temah boste izve-

deli naknadno. 


