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Ljubljanske ulice 
kot geološki muzej 

dr. Matevž Novak 

Geološki zavod Slovenije 



Namesto uvoda 

• je najbolj pristna vez med geologijo in     
arheologijo / umetnostno zgodovino / arhitekturo 

• okno med naravno in kulturno dediščino 

Naravni (gradbeni in okrasni) kamen 



Kamen pripoveduje zgodbe 

Prosim, utišajte 
telefone, da ne 
motite predavanja. 

Portal iz črnega 
apnenca z Drenovega 
griča. 

Schweigerjeva hiša na 
Starem trgu. V njej 
živela Lili Novy. 



 

Prešernov spomenik 

Spomenik največjemu 
slovenskemu pesniku 

Spomenik zemeljski 
skorji? 

• granit 
• gabro 



Ljubljanski grad 

nahajališče 
rastlinskih 
fosilnih 
ostankov iz 
obdobja 
karbona 



Mestna hiša 

Sedež Mestne občine Ljubljana 

• podpeški apnenec 
• gliniški apnenec 
• lipiška apnenca fiorito in 

unito  
• repenski apnenec 
• koprivski apnenec 
• kazeljski apnenec 
• hotaveljski apnenec 
• črni lesnobrdski apnenec 
• apnenec rosso ammonitico 
• škofjeloški konglomerat 
• kredna breča iz Želebeja 
• pohorski marmor 
• pohorski granodiorit 
• peračiški tuf 

•   Kamnine: 

 

 

15 različnih kamnin iz vseh 
glavnih skupin 



Mestna hiša 

• litiotidne školjke 

• rudistne školjke iz skupin 
radiolitov in kaprinid 

• polži 
• ramenonožci 
• modrozelene cepljivke 
• ihnofosili 

•   Fosili: 

 

 

7 različnih skupin fosilov 



Mestna hiša 

• ooidna 
• onkoidna 
• kokardna 
• geopetalna 
• postopna zrnavost 
• bioturbacija 
• stilolitni šivi 
• strižne tektonske žile 

•   Geološke strukture in 
teksture: 

 

 

Mali geološki muzej! 



Naravni kamen v Ljubljani 



 
17 opazovalnih točk / 24 kulturnih spomenikov 

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Geoloski-
sprehod-po-Ljubljani-SLO2.pdf 



 

• 11 skupin 
fosilov in dve 
tektonski 
strukturi 

• 21 vrst slovenskih 
in 10 vrst tujih 
naravnih kamnov 

• vse tri glavne 
skupine kamnin 
(sedimentne, 
magmatske in 
metamorfne) 

• starostni razpon 
od proterozoika 
do holocena 



Muzejski eksponati 

• Fosili 

• Mikrofosili 

• Geološke strukture 

 

 



podpeški 
apnenec, 
spodnja jura 

•   Litiotidne školjke 

 

 







•   Rudistne školjke 

 

 

lipiški apnenec, 
zgornja kreda 



repenski apnenec, zgornja kreda 

 



kazeljski apnenec, 
zgornja kreda 

 



braški apnenec, 
zgornja kreda 

 





jurski apnenec 
neznanega izvora 

litavski apnenec iz Podsuseda (HR), 
srednji miocen 

•   Klapavice in ostrige 



podpeški apnenec 

•   Polži 



•   Brahiopodi ali ramenonožci 
podpeški apnenec 





apnenec rosso verona iz 
severne Italije, srednja jura 

•   Amoniti 



litavski apnenec iz Podsuseda (HR) 
•   Morski ježki 



hotaveljski apnenec, zgornji trias 
•   Korale 

lesnobrdski apnenec, 
zgornji trias 
 



•   Spužve 

hotaveljski 
apnenec 

kredni apnenec 
s Hrvaške 



flišni peščenjak iz 
slovenske Istre, eocen  

•   Ihnofosili ali fosilni sledovi 

podpeški apnenec 



Mikrofosili 

podpeški apnenec 

•   Modrozelene cepljivke 



trbiška breča, 
srednji perm 

•   Fuzulinidne foraminifere 



podpeški 
apnenec 

•   Orbitopsele 



apnenec iz Lupoglava (HR), eocen 
•   Numulitine in alveoline 

prominski 
konglomerat 
(»rozalit«) 
iz okolice 
Drniša v 
severni 
Dalmaciji, 
eocen 



litotamnijski apnenec 
neznanega izvora, miocen 

•   Rdeče alge litotamnije 



Geološke strukture 

miltenberški 
peščenjak 
(NEM), 
spodnji perm 

•   Navzkrižna laminacija 



•   Postopna zrnavost 

prominski konglomerat 
(»rozalit«) iz Dalmacije 

podpeški apnenec 



podpeški apnenec 

•   Geopetalna tekstura 



gliniški apnenec, spodnja jura 

•   Kokardna tekstura 



apnenec iz Kirmenjaka (HR), 
zgornja jura 

•   Stilolitni šivi 

podpeški apnenec 



škofjeloški ploščasti apnenec 

•   Gomolji roženca 



kremenov peščenjak, 
zgornji karbon 

•   Obročasto preperevanje 



•   Tektonske drse 

podpeški apnenec 



lesnobrdski apnenec, zgornji trias 

podpeški apnenec 

•   Strižne tektonske cone 



Podpeški apnenec kot kamnina 

FOSILI 
• izumrle školjke 

• ramenonožci, polži 
 

 
 

• vodilni fosili 
• izumiranja 
• določanje starosti 

SEDIMENTNE 
ZNAČILNOSTI 

• ooidi / onkoidi 
 
 

 

 

• postopna zrnavost 

KRAJ NASTANKA 
• okolje 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
• paleogeografija 
 

 

 

 

 

• tektonika plošč 
• spremenljivost 



Podpeški apnenec kot naravni kamen 

IZVOR KAMNA 
• kamnolom 
 
 
 

 
 

• pridobivanje 
 

 
 
 
 

• transport 

GEOLOŠKA ZGRADBA 
OKOLICE LJ. 

• geološka karta 

UPORABA DRUGJE 
• kulturni 

spomeniki 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Zgodbe podpeškega apnenca 



Učenje geologije v mestih 

Učinek pri poslušalcih 

• „storytelling“ 
• povezovanje tematik 
• najbolj značilne kamnine 
• velike zbrušene površine 
• zelo enostavna in poceni izvedba 
• domače okolje – vsakodnevno srečevanje 

• prenos informacije 
• povezovanje geoloških vsebin v smiselne celote 
• dvig zavesti o kulturni in naravni dediščini 

Prednosti 



Dvig zavesti o urbani geološki dediščini 





Zloženke in vodiči 



Mobilne in spletne aplikacije 



Dan geologije v Ljubljani 



Hvala za 
pozornost! 

dr. Matevž Novak 
  

Geološki zavod Slovenije 
Dimičeva ul. 14 
1000 Ljubljana 
matevz.novak@geo-zs.si 
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