
Vsebinski popravki 

Bralcem se iskreno opravičujemo za neljube napake. Tipkarske napake bomo odpravili v drugi, popravljeni izdaji, v 

nadaljevanju pa podajamo vsebinska dopolnila in popravke opisanih točk. 

Str. 11 zadnji odstavek: O tektonskih premikih pričajo številni šibki in občasni močnejši potresi. 

Str. 12: Foto: D. Preisinger 

Str. 14: Na močvirskih travnikih Ljubljanskega barja cveti tudi močvirska logarica. Foto: B. Erhartič 

Str. 17 skica: Odebeljeno sta prikazani črnica in šota 

 

 

 

 

 

Str. 18 dostop: Dostop do kamnoloma brez predhodne najave na upravi Mineral d.o.o. ni mogoč. Številne golice v 

okolici so prosto dostopne. 

Str. 26 odstavek 4: Poleg ostrig so bile v apnenčevi breči najdene še školjke rodu Pecten (tudi jakobove pokrovače) 

ter zobje morskih psov rodov Hexanchus in Isurus. 

 Str. 29: Izsek geološke karte zasavske regije s točko 7  

 

Str. 30: Dodatek pri dostopu: Dostop v kamnolom je lahko nevaren in je brez dovoljenja prepovedan. 

Str. 44 odstavek 3: Sled umikanja Bohinjskega ledenika ob koncu pleistocena se je ohranila v obliki dveh izrazitih 

grebenov čelnih moren na ravnici vzdolž Rečice, med jezerom in Savo Dolinko, in nad SV obrežjem Blejskega jezera. 

Str. 44 dostop: Na gorenjski avtocesti izberemo izvoz Lesce/Bled in naprej proti Bledu. V križišču tik pred bencinskim 

servisom na Bledu zavijemo desno na Seliško cesto, ki pelje med dvema grebenoma končnih moren. Nadaljujemo v 

smeri Gorij in Pokljuke. Kmalu, se odpre pogled na ostale morene. 

Str. 46 odstavek 3: Vrsta tufa je odvisna od sestave taline. 

Str. 64 spodnja fotografija levo: Fotografirano območje je široko približno 25 cm. 

Str. 64 spodnja fotografija desno: Fotografirano območje je široko približno 12 cm. 

Str. 65 zgornja fotografija: Zelo debela skladovnica dachsteinskega apnenca je na vrhu Batognice prekrita z jurskimi 

apnenci. Zadaj je opazen Rdeči rob. Foto: M. Novak 

Str. 67 spodnja fotografija: Na sedlu južno od Rdečega roba ponekod izdanja rjavkast tankoplasten kredni fliš.  

Str. 76 odstavek 4: Tekom stoletij nastane na prelomu dovolj velik pritisk, da se lahko nastala napetost hipoma 

sprosti, pride do zdrsa med bloki in nastane potres. 

Str. 79 spodnja fotografija: Izvir žveplenica od daleč. Foto: M. Gaberšek / Desno zgoraj: Izvir Žveplenica od blizu: 

Foto: M. Zega 



Str 81 spodnje fotografije, dodano: Levo: Premer kapljice je 5 mm; Desno zgoraj: Širina fotografije je približno 7 cm; 

Desno spodaj: Premer vzorca je približno 15 cm.  

Str. 82 odstavek 3:  Ti so zavladali kopnemu predvsem v obdobju jure in krede (200—66 milijonov let), o čemer pričata 

tudi dve nahajališči mlajšekrednih dinozavrovih fosilov v Sloveniji: v avtocestnem useku pri Kozini in v kamnolomu 

Stranice pri Slovenskih Konjicah. 

Str. 88 zavarovanost: NVDP 3627 

Str. 116 odstavek 4: Iz njih naj bi se v kraško podzemlje izcedilo najmanj 13 ton PCB. 

Str. 138 Stebričasti andezit na Smrekovcu GPS in dostop: 

n.v. 1534 m 
GKY 492709  LAT 46° 25' 06,17' 
GKX 141596  LON 14° 54' 01,22' 

 
Do Doma na Smrekovcu se pripeljemo ali čez Kamnik in Ljubno ob Savinji ali s štajerske avtoceste, izvoza Šentrupert 

in čez Bele vode. Pri domu je informacijska točka. Od Doma na vrh Smrekovca vodi označena nezahtevna pol ure 

trajajoča planinska pot. Po grebenu hodimo proti JV in se držimo skrajno levo, da pridemo na ozko neoznačeno pot, 

ki vodi v gozd proti severu. Kjer se pot razširi v kolovoz, so stebri lave najlepši. 

Str. 143 fotografija zgoraj levo: Dolžina vzorca iz Mislinjskega grabna je 10 cm. 

Str. 143 spodnja fotografija: Prehodna kamnina med očesnim gnajsom in blestnikom; bela so očesa K-glinenca, sivi 

trakovi so sljude (biotit, muskovit) in kremen.  

Str 146 dostop: Mimo tega kamnoloma še približno 450 m po kolovozu ob potoku do razširitve (parkirišča) na desni 

strani. Nadaljujemo peš, mimo zapornice in še 170 m do kamnoloma. 

Str. 148 večja fotografija spodaj: Značilen videz granodiorita z aplitno-pegmatitno žilo.  

Str. 152 spodnja leva fotografija: Širina posnetka je 2,5 mm. 

Str. 154 dostop: Mineralne vode najdemo približno 700 m zahodno od naselja, na velikem travniku ob Slatinski cesti. 

Str. 155 fotografija zgoraj desno: Notranji premer cevi je 10 cm. 

Str. 170 odstavek 3: Tla Jeruzalemskih goric so nastala s preperevanjem kamnin, nastalih na območju neogenskega 

Panonskega bazena. V tem prostoru so se najprej usedali morski, nato jezerski in kasneje, v pliocenu in pleistocenu, 

rečni klastični sedimenti (pesek, melj in glina).   

Str. 187 zgornja fotografija: Med prvimi primerki iz na novo odkritih srednjetriasnih nahajališč je bil proksimalni del 

repa morskega reptila (15 cm). 

Str. 190 dodan predzadnji odstavek: Pri oznaki L6 črka L pomeni, da gre za tip meteorita z razmeroma malo železa (L 

– angl. low iron), okoli 23% mase. Številka označuje petrološki tip meteorita, stopnjo njegove termične metamorfoze. 

Pri tipu 6 je prišlo do dovolj visoke stopnje termične metamorfoze, da je mineralna sestava meteorita 

homogenziriana, mnogi minerali kristalijo v večja zrna (≥50 µm), zabrisane so meje številnih hondrul; taljenja ni bilo. 

Str. 190 dostop: Fragmenti meteoritov Jesenice so razstavljeni v Prirodoslovnem muzeju Slovenije v Ljubljani. 

Str. 191 spodnja fotografija:  997–gramski kos meteorita, imenovan BOJO, ki sta ga 17. 5. 2009 našla Bojana Krajnc in 

Jožef Pretnar. Lepo je vidna temna žgalna skorja. Velikost primerka je 127 x 77 x 80 mm. Zbirka Prirodoslovnega 

muzeja Slovenije. Foto: M. Jeršek 


