44.

Organizatorji 44. MINFOS-a, Turistično društvo Tržič,
Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije ter
Občina Tržič vas skupaj z dolgoletnim partnerjem,
Prirodoslovnim muzejem Slovenije, prisrčno vabimo na
Mednarodne dneve mineralov, fosilov in okolja.
Z geološkim potepanjem smo tokrat prispeli na Goriško
in obalno-kraško regijo, po domače “Primorsko”. Kot
so ljudje iz tega konca lahko prijazni, mehki, hkrati pa
trdi in neuklonljivi, je pestro tudi geološko bogastvo.
To se nam bo razkrilo skozi številne strokovne in
poljudne razstave in delavnice ter skozi prikazano delo
kamnosekov iz tega področja. Ves ta čudovit mozaik
pestrosti, ki ga tradicionalno dopolnjujejo minerali,
fosili, obdelani dragi in poldragi kamni iz različnih
koncev sveta ter spremljajoči dogodki, so zagotovo
zadosten razlog, da nas obiščete 14. in 15. maja v Tržiču.
Peter Miklič, predsednik Turističnega društva Tržič

Geološko bogastvo Goriške ter obalno-kraške regije je
precej raznoliko. Prekrivajo ga sedimentne kamnine,
ki so na jugu nastale v terciarju, navzgor proti severu
iku. Z minerali ni posebej bogato, je
pa v mezozo
pa zato precej obdarjeno s fosili. Pohvali se lahko s
svetovno znanim kraškim svetom, ki je omenjen v vseh
učbenikih geologije.
Med minerali prevladuje kalcit, ki prvenstveno nastaja
v jamskih sigastih zapolni
tvah. Na Slovenskem je
preko 10.000 raziskanih jam, zato je kalcitovih tvorb v
izobilju. Na Matajurju najdemo pirit, ki so ga po zelo
stari zgodbi sodeč domačini nesli prodat v Trst, ker
so mislili, da je zlato. Tu ali tam najdemo še nekatere
druge minerale in rudnine, predvsem v redkih rudnikih.
S fosili je omenjeno področje zelo bogato. Najbolj znani so vretenčarji v tomajskem
in komenskem apnencu ter pri Solkanu. Kraški okrasni kamen je poln rudistnih
školjk. Trnovski gozd preči jurski koralni greben, kjer šele sedaj odkrivamo pravo
paleontološko zakladnico. Nagubane Julijske Alpe vsebujejo pestro morsko favno iz
mezozoika. Vsak popotnik, ki se povzpne na nižji ali višji vrh, lahko občuduje pestro
fosilno bogastvo te dežele, če si le vzame čas in pogleda na tla pod nogami.
Robert Lorencon, DPMFS

PROGRAM
Sobota, 14. maj ob 9.00
(Dvorana tržiških olimpijcev) · Otvoritev
44. Minfos-a 2016 · Kulturni program v izvedbi
Glasbene šole Tržič (samo za povabljene goste)
Sobota, 14. maj in nedelja, 15. 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
organizacija vodenih ogledov
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

Organizator
Turistično društvo Tržič
Trg svobode 18, Tržič
T: 04 59 24 730
tdtrzic@siol.net
www.trzic.info
Soorganizatorja
Občina Tržič
Trg svobode 18, Tržič
T: 04 59 71 536
informacije@trzic.si
www.trzic.si
www.visit-trzic.com
Društvo prijateljev
mineralov in fosilov
Slovenije
Trg svobode 31, Tržič
drustvopmfs@gmail.com
www.dpmfs.si
Partner
Prirodoslovni muzej
Slovenije
Prešernova 20, p.p. 290
1001 Ljubljana, Slovenija
uprava@pms-lj.si
www.pms-lj.si

Turistično društvo Tržič · Organizacija in
informacije za razstavljavce in obiskovalce

Brezplačni vodeni ogledi

Odhodi avtobusa izpred Dvorane tržiških olimpijcev
v Šentanski rudnik:
10.00, 12.00, 14.00, 16.00
v Dovžanovo sotesko:
11.00, 13.00, 15.00, 17.00

Medijski pokrovitelji

Od 10. do 19. ure bo odprto tudi Razstavnoizobraževalno središče Dolina nad Dovžanovo
sotesko. Poskrbljeno bo tudi za gostinsko ponudbo.
Cene vstopnic: Odrasli 6,00 EUR · Otroci do 14 let
(osnovnošolci in mlajši) 3,00 EUR · Dijaki, študentje in
upokojenci 5,00 EUR · Skupine – 20 % popust.
Parkiranje je možno na javnih parkiriščih v Tržiču.
Prosimo za upoštevanje navodil redarske službe.

www.trzic.info

44.

Tehnična pokrovitelja

Dvorana
tržiških
olimpijcev

Geološko bogastvo
goriške ter
obalno-kraške
regije

Sobota, 14. maj
od 9.30 do 19. ure
Nedelja, 15. maj
od 9. do 18. ure

Mednarodni
dnevi
mineralov,
fosilov
in okolja

• Gemološko društvo Srbije
	Minerali in kamni iz Srbije
• Muzej školjk
	Razstava školjk

za ljubitelje peska, gline in kamna

Jernej in Matej Kosmač

• Jernej Kosmač in KUD Načeta paleta
RAZSTAVA Rudniški škratje
ter razstava izdelkov članov
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PGD Jelendol – Dolina
Razstava:
Gozdarstvo nekoč
Šimnova domačija
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• Milan Mandič
	Kiparska razstava
• Delavnica domače in umetnostne obrti Kosmač
Spretnostne in miselne igre

(Muzejska 11) bo v času Minfosa
odprt od 10. do 18. ure. Ogledate
si lahko stalni razstavi Tržiški
šuštarji in Usnje vseh barv
ter razstavo Slovenskega
smučarskega muzeja.
Vstopnina: otroci, dijaki, študentje
in upokojenci: 1,5 eur.
Odrasli: 2,5 eur.
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		(predavanje) novosti zakonodaje; Tanja Lukežič
		 in Martina Stupar

• Anika Kolar, Bernarda Kovačič, Duša Sušnik
Barvita pravljica - ustvarjalna delavnica

14. maj,
med 9.
in 15. uro

OŠ Tržič pod vodstvom strokovnjakov s področja
geologije, geografije in biologije, dr. Irene Mrak,
dr. Matevža Novaka, dr. Sarah Halvorson, dr.
Stana Sessiona, Nevenke Vevar, Asje Štucin in Janje
Benedik opazovala in se učila o naravnih značilnostih
v soteski. Svoje fotografije bodo objavili na svetovnem
spletu ter izkušnje delili z učenci šol v ZDA, ki bodo
v podobne dogodke (BioBlitz) vključeni v ameriških
narodnih parkih.
Glede na to, da je naravni spomenik Dovžanova
soteska območje izjemne geološke in geomorfološke
dediščine, smo dogodek poimenovali GeoBioBlitz,
namenjen pa je predvsem promociji znanosti v širši
javnosti.
Več o dogodku boste lahko prebrali v majski številki
National Geographic Junior.

Tržič
Ohranimo
modro srce Evrope

je mednarodna okoljevarstvena
kampanja za ohranitev rek
Balkanskega polotoka, kjer je
načrtovanihBPT
več kot 2.700 novih
zajezitev, ki bodo spremenile reke
in življenski prostor v in ob njih.
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• Varstvo mineralov in fosilov
		 ter njihovih nahajališč

• Prirodoslovni muzej Slovenije
DELAVNICA Poišči granate in morda
najdeš luskico zlata!

GeoBioBlitz

ST

		(predavanje) interpretacija geologije
		 in geoloških naravnih vrednot; M. Bedjančič,
		 M. Stermecki, L. in S. Štrucl (sobota, 14. 5.)

na temo fosili, minerali, kamnine; Mojca Bedjančič

Dovžanova
soteska

V času 44. MINFOSA, bo pod okriljem Veleposlaništva ZDA v Dovžanovi soteski potekal
dogodek GeoBioBlitz, kjer bo skupina učencev
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• Zavod RS za varstvo narave
• RAZSTAVA Varstvo mineralov
		 in fosilov ter njihovih
		 nahajališč
• Zabavno, poučno, nič mučno

• Zavod RS za varstvo narave (sobota, 14.5.)
Geo igrarije - ustvarjalne igre za najmlajše

DVORANA
TRŽIŠKIH
OLIMPIJCEV
TRŽIČ

TRŽIŠKI MUZEJ

KA

• Eocenski polži Kraškega roba

		 mag. Matija Križnar

• Geološki krožek Bobovec,
OŠ Staneta Žagarja Lipnica
• Razstava: Kamnine Lipniške doline
• Delavnica: Prepariranje fosilov

44.

Podljubelj

IŠ

		 mag. Matija Križnar & Davorin Preisinger

Delavnica, kjer bodo otroci spoznavali vulkanske
kamnine, fosile iz Panonskega morja in bodo magmi
pomagali priti na površje. Danijela Krpič, Vulkanija.si

• OŠ Tržič, Veleposlaništvo ZDA
Dogodek GeoBioBlitz

N

• Prirodoslovni muzej Slovenije
• Pleistocenska favna iz
		 črnokalskega kamnoloma

• Zavod za upravljanje kulturne dediščine GRAD
	Vulkanske kamnine Goričkega

• Osnovna šola Tržič
Oblikovanje kamna lojevca

Šentanski
rudnik
Antonov
rov

IL

razstava in delavnica s prikazom brušenja
kabošonov; dr. Miha Jeršek, Mojca Kunst, Anton
Marn in Martin Markežič

• Geološki krožek KAMENKOST
Razstava Nahajališče fosilov
v Komendi in Delavnica – Najdi si
fosil/mineral, Edo Grmšek

Projekcija dokumentarnega filma

D

• Prirodoslovni muzej Slovenije,
Kozjanski park, Višja strokovna šola
- Šolski center Srečka Kosovela Sežana
Okrasne kamnine Kozjanskega parka

• Društvo MOST - Univerza za tretje
življenjsko obdobje Ajdovščina
Razstava izdelkov ter predstavitev
klesanja kamna, Kamnoseška skupina Manče

• Leeway Collective
ONE FOR THE RIVER: THE VJOSA STORY
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• Društvo prijateljev
mineralov in fosilov Slovenije
GEOLOŠKO BOGASTVO GORIŠKE
	TER OBALNO-KRAŠKE REGIJE

Raziskujemo in ustvarjamo
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Strokovnjaki
predstavljajo

AVTOBUSNA
POSTAJA

V svetu dragih
in okrasnih kamnov
Društvo prijateljev mineralov
in fosilov, Foto klub Tržič,
Slovensko gemološko društvo
Odprtje razstave bo v črtrtek,
5. maja, ob 18. uri.
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KURNIKOVA HIŠA

Kaj so včasih nosili spodaj?
Kratek vpogled v zgodovino
spodnjega perila.
Odprtje razstave bo v četrtek,
12. maja, ob 18. uri.

