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Severno od Drave se nahaja Kobansko, kjer so v preteklosti 
izkopavali nekatere rudnine. Med številnimi lokacijami različnih 
mineralov je najbolj poznan opuščen rudnik na Remšniku, ki 
je vključen tudi v geološko pot, ki vodi iz Oberhaaga v Avstriji. 
Kobansko se na vzhodu zniža v gričevnato ozemlje Slovenskih goric, 
ki jih gradijo mnogo mlajše sedimentne kamnine, mestoma bogate s 
fosili nekdanjega morja. Posamezna nahajališča so poznana že precej 
časa, kot na primer nahajališče miocenskih koral pri Dupleku, veliko 
pa jih je bilo razkritih ob izgradnji avtoceste. V okolici Šentilja so 
bile najdene najlepše septarije z različnimi minerali in fosili. Nekaj 
vrst fosilov je bilo najdenih prvič v Sloveniji. Po fosilnih najdbah 
so poznani skoraj vsi nekdanji kamnolomi, peskokopi in druge 
lokacije pridobivanja kamnin širom po Slovenskih goricah. Njihova 
kamena jedra lahko že sedaj občudujemo v kamnitih delih zgradb. 
Barit iz septarije in fosilna morska zvezda sta bila upodobljena celo 
na znamkah.

Ravninski del Prekmurja severno preide v gričevnat svet Goričkega, 
ki v svojih nedrjih skriva najmlajše samo okrog 3 milijone let stare 
vulkanske kamnine s skrivnostnimi kristalčki zelenega olivina, v 
kakšnem drugem griču pa se razkrivajo kamnine, ki se po starosti 
lahko primerjajo s tistimi na oddaljenem Pohorju, prav tako pa je že 
mogoče najti fosile iz nekdanjega morja. Območje je poznano tudi 
po številnih slatinskih izvirih in črpanjih termalne vode.

Vilijem Podgoršek, DPMFS

Seveda pa ob glavni temi razstave vabijo še številne druge vsebine, 
tako strokovne kot prodajne. Razstava in prodaja neobdelanih in 
obdelanih mineralov, kamnin in fosilov z vsega sveta bodo tako kot 
vsako leto, drugi vikend v maju, privlačen magnet, da nas obiščete 
v Tržiču. 

Organizatorji 43. MINFOS-a Turistično društvo Tržič, Društvo 
prijateljev mineralov in fosilov Slovenije ter Občina Tržič vas skupaj 
z dolgoletnim partnerjem, Prirodoslovnim muzejem Slovenije, 
prisrčno vabimo in vam obljubljamo topel ter gostoljuben sprejem.

Peter Miklič, predsednik Turističnega društva Tržič

SlovenSko zlato
Letos izpostavljamo edino nahajališče zlata v Sloveniji. Tudi 
naše kraje je v prvi polovici 20. stoletja zajela zlata mrzlica, 
saj so se na bregovih rek Drave in Mure pojavili številni 
iskalci – izpiralci. Zlatonosni reki sta v svojem toku umirjeni 
in vkleščeni v številne rečne meandre, kar daje osnovne 
pogoje sorazmerno težkemu zlatu, da se odlaga. Nekaj 
vzorcev bo tudi razstavljenih.

DolinSki Dnevi 
9. in 10. maj 2015

Vzporedno s 43. Mednarodnimi dnevi 
mineralov, fosilov in okolja, bodo v Dolini, v 
neposredni bližini Dovžanove soteske, potekali 
drugi Dolinski dnevi. Preživite aktiven dan 
v naravi in se udeležite pestrega programa 
in lokalne ponudbe, ki jih za vas že drugič 
pripravljajo Dolinci.

V soboto in nedeljo od 10. ure dalje bo možen 

Cena vstopnic · 43. minfos · Odrasli 6,00 EUR · Osnovnošolci in 
organizirane šolske skupine 3,00 EUR · Dijaki, študentje in upokojenci 
5,00 EUR · Za otroke do 6. leta vstop prost  · 20 % popust za skupine 
nad 20 oseb · 50 % popust za člane Društva prijateljev mineralov in 
fosilov Slovenije · 25 % popust za člane turističnih društev s kartico 
ugodnosti Turistične zveze Slovenije. Parkiranje je možno na javnih 
parkiriščih v Tržiču. Prosimo za upoštevanje navodil redarske službe.

www.trzic.info

V avli in galerijskem delu v pritličju in I. nadstropju Doma Petra Uzarja 
v Bistrici pri Tržiču si lahko ogledate razstavo mineralov, fotografij 
in plakatov z naslovom SkRivnoSti MateRe zeMlJe – MineRali 
Sveta častnega člana Turističnega društva Tržič in člana Foto kluba 
Tržič - Lada Srečnika. Na razstavi je na ogled več kot 200 različnih 
mineralov in preko 200 fotografij. Minerali so iz zbirke Lada Srečnika. 
Avtorji fotografij so: Lado Srečnik, Davorin Preisinger, Samo Paušer, Dani Zupan, Toni Čebron, Boštjan Jambrek, 
Milan Ropret, Egil Hollund, Chip Clark, Jožef Peter Balant, Jeffrej Scovil, Nelly Bariand, Hartmann, Modenbach in iz 
arhivov Amazing geologist, Geologynerd in Usageology.

Razstava je na ogled do 31. maja 2015. 

PRoGRaM  
Sobota, 9. maj ob 9. uri, Dvorana tržiških olimpijcev 
· Otvoritev 43. MINFOS-a 2015
· Kulturni program v izvedbi pevcev 
  ljudskih pesmi KD Jerbas  
sobota, 9. maj in nedelja, 10. maj, Dvorana tržiških olimpijcev
· Prodajni sejem mineralov, fosilov, nakita, daril in opreme za 
zbiratelje · Strokovne in priložnostne razstave · Izobraževalno-
ustvarjalne delavnice

Info točke
Turistično promocijski in informacijski center Tržič
· Turistične informacije in informacije o razstavi 
· Organizacija vodenih ogledov 
· Možnost izposoje koles v TPIC Tržič (v primeru suhega vremena) 
Društvo prijateljev mineralov in fosilov slovenije      
· Predstavitev društva in dejavnosti 
· Vpis novih članov in vplačevanje članarine 
· Svetovanje in prepoznavanje mineralov in fosilov 
· Strokovno vodenje po razstavi
Turistično društvo Tržič
Organizacija in informacije zarazstavljavce in obiskovalce

BrezplačnI vodenI ogledI 
v dovžanovo sotesko 
9. in 10. 5. ob: 11.00, 13.00, 15.00, 17.00
Organiziran prevoz izpred Dvorane tržiških olimpijcev 
v Dolino med 12. in 21. uro
Razstavno izobraževalno središče v Dolini bo odprto 
od 10. do 18. ure.

ogled razstave z naslovom “Zgodbe in prigode 
o Dolini in Dolincih v času prve in druge 
svetovne vojne”. Gradiva in razni eksponati, 
ki bodo uporabljeni na razstavi, izvirajo v 
večini iz Doline, nekaj orožja pa so si izposodili. 
Razstava bo potekala v Šimnovi domačiji. V 
sklopu razstave smo pripravili tudi prikaz 
prave partizanske bitke proti sovražniku 
v izvedbi Kulturno zgodovinskega društva iz 
Kamnika. Prikaz bitke bo potekal v nedeljo z 
začetkom ob 16. uri. Vsi ljubitelji lokostrelstva 
pa se boste lahko preizkusili v tej zgodovinski 

disciplini v organizaciji Gorenjskega 
lokostrelskega kluba Tržič.

Vse dogajanje bo potekalo v neposredni 
bližini RIS Dolina, kjer se zaključi razgledna 
pot po soteski. Do Čadovelj ali Doline se 
lahko pripeljete v lastni organizaciji ali z 
organiziranim prevozom iz Tržiča.

Več informacij o dogodku lahko dobite v 
Turistično promocijskem in informacijskem 
centru Tržič ali na spletni strani: 
www.dovzanova-sosteska.si
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Razstava v Kurnikovi hiši: 
peče In rute – 

Pokrivala slovenskih žena
Pripravljata: Tržiški muzej 

in Kulturno društvo Folklorna 
skupina Karavanke 

Odprtje: 8. 5. 2015 ob 18. uri. 
V soboto in nedeljo bo odprto od 9. do 18. ure.

  43.
   DVORANA 
   TRŽIŠKIH 
   OLIMPIJCEV
   TRŽIČ

tržIškI muzej bo v času Minfosa 
odprt od 10.00 do 18.00 ure. 
Vodeni ogledi po novi stalni razstavi 
čevljarske zbirke Tržiški šuštarji ter 
razstavi Slovenskega smučarskega 
muzeja. Vstopnina: Otroci, dijaki, 
študentje in upokojenci: 1,5 eur. 
Odrasli: 2,5 eur.

tržnI dan v tržiču 
9. maj
velIkI humanItarnI 
DoGoDek za otRoke 
z DownoviM SinDRoMoM 
in PoSebniMi PotRebaMi. 
Predstavilo se bo 8 
različnih delavnic, 
člani Goldwing 
kluba Slovenije pa 
bodo poskrbeli za 
palačinke in prevoz 
otrok z motorji. 
Nastopajoči: 
FS Karavanke, 
FS Sožitje Kranj, 
Harmonikaš Matic 
Tičar, Plesni klub 
Tržič, VDC Tržič, 
Eva Moškon, 
Tomaž Ahačič 
Fogl, Leyli-orient 
show, raper Jošt. 
Organizacija: 
Občina Tržič, 
Gold Wing zveza 
Slovenije, Polona 
Brodar s.p.

TRŽNI 
DAn

V četrtek, 7. 5. 2015, 
ob 18. uri v Galeriji Atrij 
Občine Tržič odprtje 
fotografske razstave 
“teRciaRni foSili 
SloveniJe” Društva 
prijateljev mineralov in 
fosilov Slovenije. Razstavo 
si bo mogoče ogledati tudi 
v času prireditve Minfos. 

OBČINA
TRŽIČ

StRokovnJaki PReDStavlJaJo 
• Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije
 Geološko boGAstvo kobAnskeGA, slovenskih
 GoRiC in PRekmuRjA
• Univerza v Ljubljani, Naravoslovno tehniška fakulteta,
 oddelek za geologijo, ŽIva zemLja
• Prirodoslovni muzej Slovenije, Društvo prijateljev
 mineralov in fosilov slovenije, Proevent d.o.o.  
 ŽIvObaRvNI SveT mINeRaLOv, dr. Miha Jeršek
• višja strokovna šola ŠC Srečka Kosovela, Sežana in
 Prirodoslovni muzej slovenije, bRušenje Plemenitih
 kAmnov, dr. Miha Jeršek
• Prirodoslovni muzej Slovenije, mAmut in mAstoDont 
 mag. Matija Križnar
• zavod mediteranum Piran, RAZstAvA školjk 
 Jan Simič in Slobodan Simič

Razgibano gričevje Slovenskih goric v svojih kamninah skriva 
marsikatero mineraloško in paleontološko zanimivost. Pri 
razkrivanju fosilov in tudi mineralov pogosto pomagajo tudi reki 
Drava in Mura ter njihovi pritoki. V dravskem produ najdemo 
zlato in tudi ostanke ledenodobnih sesalcev. Višje vzpetine 
Slovenskih goric nudijo bogata najdišča miocenskih fosilov, 
katerih bogastvo je znano že več stoletij. Nekoliko drugačna je 
geološka sestava Kobanskega, kjer so v preteklosti rudarji iskali 
rudo, danes pa so v opuščenih rovih najdejo tudi nekateri najbolj 
redki minerali na Slovenskem. 
mag. Matija Križnar

razIskujemo In ustvarjamo
• Univerza v Ljubljani, Naravoslovno tehniška fakulteta,
 oddelek za geologijo, vULKaN za vSaK ŽeP
• Prirodoslovni muzej slovenije, PRePARACijA fosilnih
 RAkoviC in ostAlih fosilov, mag. Matija Križnar
• Prirodoslovni muzej slovenije, DOŽIveTje S KRISTaLI
 barvanje in sestavljanje modelov kristalov, Katarina Fuchs
• tatjana švab in laura Preisinger
 ustvARjAlnA DelAvniCA PletenjA
• Geološki krožek KameNKOST, OŠ Komenda moste
 nAjDi si fosil, Edo Grmšek
• Geološki krožek bobovec, OŠ Staneta Žagarja Lipnica 
 PReDstAvitev ZbiRk mineRAlov in fosilov teR
 DelAvniCA o PRePARiRAnju fosilov, Peter Urbanija
• Osnovna šola Tržič, oblikovAnje kAmnA lojevCA
 Petra Soklič
• Cambridge museum slovenija, kamnik, fosili iZ 
 RazLIČNIh DeLOv SveTa, Bianca Rumble in Peter John Rumble
• anika Kolar, bernarda Kovačič, Duša Sušnik, 
 bARvitA PRAvljiCA, ustvarjalna delavnica za ljubitelje peska,
 gline in kamna
• Tržiški muzej, PReDSTavITev PReNOvLjeNe ČevLjaRSKe
 RazSTave IN SLOveNSKeGa SmUČaRSKeGa mUzeja
 Delavnica Na obisku pri šuštarju
• Delavnica domače in umetnostne obrti Kosmač 
 sPRetnostne in miselne iGRe, Jernej in Matej Kosmač
• KUD Načeta paleta, Delavnica slikAnjA nA PRoDnike 
 in LIKOvNa RazSTava ČLaNOv


