
SKLEPNE TERENSKE VAJE 
 

Študentov geologije 4. letnika 2004-05 
 

SRBIJA-MAKEDONIJA 
2005 

 
torej, 28. junij – četrtek, 07. julij 2005 

 
 

Pomembnejši kraji na trasi 
 

Beograd, Bor, Skopje, Ohrid, Prilep, Kavadarci, Štip   
 
 
 

SKLEPNE TERENSKE VAJE 
 JE PRIPRAVIL IN JIH VODI 

PROF. DR. JOŽE PEZDIČ 
 
 
 
 

Vodič po ekskurziji so pripravili: 
asist. Timotej Verbovšek, asist. Vanja Kastelic, asist. dr. Uroš Herlec, 

Saša Zavadlav, Janez Zavašnik in 
prof. dr. Jože Pezdič 

 
Posamezne odseke so pripravili Timotej Verbovšek, Vanja Kastelic in 
Uroš Herlec ter seveda gostitelji iz Beograda (Milivojević), Bora 
(Pačkovski), Skopja, Kosovrasti, Ohrid, Prilep (Jančev), Štipa (Boev, 
Serafimovski),  
 
 
 

Ljubljana, 28. junija 2005 



    
2.

 P
L

A
N

 E
K

SK
U

R
Z

IJ
E

 V
 S

R
B

IJ
O

 IN
 M

A
K

E
D

O
N

IJ
O

 2
00

5 
   

   
   

   
  2

. V
er

zi
ja

   
   

   
   

   
 2

0.
 m

aj
 2

00
5 

D
an

 
D

at
um

 
R

el
ac

ija
 

K
m

 
N

am
en

 
K

on
ta

kt
na

 o
se

ba
 

O
po

m
ba

 
1.

 
To

r.2
8.

06
 

St
ar

t i
z 

Lj
ub

lja
ne

 o
b 

10
h 

Lj
ub

lja
na

 - 
B

eo
gr

ad
 

 53
0 

po
to

va
nj

e 
 

PR
EN

O
Č

IŠ
Č

E 
B

EO
G

R
A

D
 h

.S
rb

ija
 

2.
 

Sr
e.

29
.0

6 
 

 po
po

ld
an

 B
eo

gr
ad

 - 
B

or
 

 24
0 

R
ud

ar
sk

o-
m

et
al

. f
ak

ul
te

t 
(→

 v
 B

or
) 

de
ka

n 
M

. M
ili

vo
je

vi
ć,

 
V

uj
ić

 
PR

EN
O
Č

IŠ
Č

E 
B

O
R

 Je
ze

ro
 1

4E
U

 

3.
 

Č
et

.3
0.

06
. 

 
B

or
 in

 o
ko

lic
a 

10
0 

O
gl

ed
 ru

dn
ik

a 
dn

ev
ni

 k
op

, T
eh

ni
čk

i f
ak

. 
Pa
čk

ov
sk

i 
Ži

vk
ov

ić
 

PR
EN

O
Č

IŠ
Č

E 
B

O
R

 Je
ze

ro
 1

4E
U

 

4.
 

Pe
t.0

1.
07

. 
 

B
or

 in
 o

ko
lic

a 
po

po
ld

an
 B

or
 - 

Sk
op

je
 

 32
0 

Fl
ot

ac
ija

, M
et

al
ur

gi
ja

 
(→

 v
 S

ko
pj

e)
 

Pa
čk

ov
sk

i 
PR

EN
O
Č

IŠ
Č

E 
SK

O
PJ

E-
V

od
no

 
20

EU
 

5 
So

b.
02

.0
7.

 
 

Sk
op

je
 in

 o
ko

lic
a 

10
0 

El
ek

tra
rn

a 
K

oz
ja

k 
+ 

ge
ol

og
ija

 
Ja

nč
ev

 
PR

EN
O
Č

IŠ
Č

E 
SK

O
PJ

E-
V

od
no

 2
0 

6.
 

N
ed

.0
3.

07
. 

 
Sk

op
je

 - 
Te

to
vo

 - 
O

hr
id

 
(S

v.
 N

au
m

-P
re

sp
an

-O
hr

id
) 

21
0 

Sa
dr

a 
K

os
ov

ra
st

i 
hi

dr
og

eo
lo

gi
ja

 P
re

sp
an

-O
hr

id
 

Ja
nč

ev
 

PR
EN

O
Č

IŠ
Č

E 
O

H
R

ID
 K

oc
ar

ev
  

7.
 

Po
n.

04
.0

7.
 

 
O

H
R

ID
 –

 Š
TI

P,
 p

re
ko

 P
ril

ep
a 

 
20

0 
 

B
ito

la
 –

 p
re

m
og

, S
iv

ec
-m

ar
m

or
, 

pe
tro

lo
gi

ja
, K

av
ad

ar
ci

-N
i 

Ja
nč

ev
 

PR
EN

O
Č

IŠ
Č

E 
ŠT

IP
 O

az
a 

20
EU

 

8.
 

To
r.0

5.
07

. 
 

(D
el
če

vo
-K

ra
to

vo
) 

25
0 

K
oč

an
i, 

Sp
an
če

vo
 (o

pa
li)

, S
as

a,
 

B
oe

v,
 S

er
af

im
ov

sk
i  

PR
EN

O
Č

IŠ
Č

E 
ŠT

IP
 O

az
a 

20
EU

 

9.
 

Sr
e.

06
.0

7.
 

 
Št

ip
 - 

B
eo

gr
ad

 
45

0 
D

ob
re

vo
, K

ra
to

vo
, b

az
al

ti 
(→

 v
 B

eo
gr

ad
) 

B
oe

v,
 S

er
af

im
ov

sk
i 

 
PR

EN
O
Č

IŠ
Č

E 
B

EO
G

R
A

D
 št

ud
.d

. 

10
. 

Č
et

.0
7.

07
. 

ZA
K

LJ
U
Č

EK
 

B
eo

gr
ad

 - 
Lj

ub
lja

na
 

53
0 

27
00

 
??

??
??

??
 

(→
 v

 L
ju

bl
ja

no
) 

M
ili

vo
je

vi
ć?

??
? 

 

 



 



SO
SE

D
E

 



VELEPOSLANIŠTVA: 
 
 
MAKEDONIJA 
 
Naša predstavništva 
 
Veleposlaništvo Republike Slovenije 
Vodnjanska 42 
1000 SKOPJE 
Makedonija 
Tel: (+) 389 2 317 66 63 
Fax: (+) 389 2 317 66 31 
Elektronska pošta: vsk@mzz-dkp.gov.si 
Pristojno za: Albanija 
g. Marjan Šiftar, veleposlanik 
 
Konzulat Republike Slovenije 
Ul. 29. Noemvri st 4/II 
7000 BITOLA 
Makedonija 
Tel: +389 47 254138 
Fax: +389 47 254138 
Pristojno za: Makedonija  
g. Mihajlo Mojsov, častni konzul 
 
Tuja predstavništva 
 
Veleposlaništvo Republike Makedonije 
Prešernova 2 1000 Ljubljana 
Slovenija 
Tel: 01/421-00-21/22 
Fax: 01/421-00-23 
Nj. Eksc. gospod Iljaz Sabriu, veleposlanik 
 
 
SRBIJA IN ČRNA GORA 
 
Naša predstavništva 
 
Veleposlaništvo Republike Slovenije 
Ulica Zmaj Jovina 33a 11000 BEOGRAD 
Srbija in Črna gora 
Tel: (+) 381 11 328 26 10  
Fax: (+) 381 11 262 58 84  
Elektronska pošta: vbg@mzz-dkp.gov.si 
g. Borut Šuklje, veleposlanik  
 
Konzularna pisarna (državljanstva) 
Gospodar Jovanova 81 
Tel.: (+) 381 11 328 19 31 
Faks.: (+) 381 11 328 27 03 
 
Generalni konzulat Republike Slovenije 
PC Čelebić  
Ulica 13. jula B.B. 
81000 PODGORICA 
Srbija in Črna gora 
Tel: (+) 381 81 208 020 

Fax: (+) 381 81 237 095 
Elektronska pošta: kpg@mzz-dkp.gov.si 
g. Branko Rakovec, generalni konzul 
 
Tuja predstavništva 
 
Veleposlaništvo Srbije in Črne gore 
Slomškova ulica 1 1000 Ljubljana 
Slovenija 
Tel: 01/438 01 10, 438 01 11 
Fax: 01/434 26 88 
Elektronska pošta: ambasada.scg@siol.net 
Nj. Eksc. dr Ranko Milović, veleposlanik 
 
 
HRVAŠKA 
 
Naša predstavništva 
 
Veleposlaništvo Republike Slovenije 
Savska Cesta 41/IX 10000 Zagreb 
Croatia 
Tel: (+) 385 1 63 11 000 
Fax: (+) 385 1 61 77 236 
Elektronska pošta: vzg@mzz-dkp.gov.si 
g. Peter Andrej Bekeš, veleposlanik 
 
Konzulat Republike Slovenije 
Spinčićeva 25 2100 Split 
Croatia 
Tel: (+) 385 21 389 224 
Fax: (+) 385 21 389 223 
Branko Vrščaj, častni konzul 
 
Tuja predstavništva 
 
Veleposlaništvo Republike Hrvaške 
Gruberjevo nabrežje 6 1000 Ljubljana 
Slovenija 
Tel: 01/425-62-20 
Fax: 01/425-81-06 
Nj. eksc. dr. Mario Nobilo, veleposlanik 
croemb.slovenia@mvp.hr  
 
Konzulat Republike Hrvaške 
Trg Svobode 3 2000 Maribor 
Slovenija 
Tel: 02/234 6680 
Fax: 02/234 6681 
prof. dr. Šime Ivanjko, častni konzul 
 
Konzulat Republike Hrvaške 
Ferrarska 30 6000 Koper 
Slovenija 
Tel: 05/614 4011 
Fax: 05/614 4041 
dr. Božidar Dimnik, častni konzul 
 
 



Naslovi in telefoni hotelov: 
 
 
Hotel SRBIJA, Beograd 

Ustanička 127c, 11000 Beograd 
tel. +381-11-489-0404 
fax. +381-11-489-2462 

 
Hotel Jezero, Bor 

Zeleni bulevar bb, 19210 Borsko jezero, Bor 
tel.: +381 (0) 30 / 34 730; 36-778 

 
Hotel Vodno, Skopje 

tel; +389 2 3178-866, 
tel/faks: +389 2 3177-027 
 

Hotel Kocarev, pri Ohridu 
 sv. Erazmo 

tel.: +389 (0)46 26 00 04 
faks: +389 (0)46 26 34 82 
http://hotelkocarev.com.mk 
 

Hotel Oaza, Štip 
M. Tito b.b., Štip 2000 
tel.: +389 (0)32 390899 
faks.: +389 (0)32 394899 
info@oazahotel.com.mk 

 
Študentski domovi, Beograd 

??? Tošin bunar 1 
 
 
 
 
 
 
 













GEOTEKTONSKA ČLENITEV “NEKDANJE JUGOSLAVIJE” 
 

prof. Rajko Pavlovec 
 
Za “nekdanji jugoslovanski” prostor je bilo narejenih več poskusov geotektonske razčlenitve. Večina se 

naslanja ali približuje razdelitvi, ki jo je leta 1961 objavil K. Petković. Razlike med razčlenitvami so 
predvsem v različi stopnji poznavanja in metodologiji vrednotenja geoloških podatkov.  

Dobra geotektonska razčlenitev nekega ozemlja sloni na poznavanju celotnega razvoja na prostoru ene 
geotektonske enote od prvih dogajanj do danes. Osnova je torej najprej skupno sedimentacijsko okolje, 
potem sledijo tektonski procesi, ki so ozemlje preoblikovali in razkosali. Dobra členitev upošteva petrološke, 
sedimentološke, biostratigrafske, tektonske podatke pa tudi izsledke geofizike in seizmologije. 

Prostor obsega mezozojsko-kenozojske strukture - Alpinide in sicer njihov severni orogen - Alpide in 
južni orogen Dinaride. K Alpidom spadajo deli Vzhodnih Alp na slovenskem ozemlju (Pohorje, Strojna, 
Kozjak in sosednji prostor) ter Karpato-Balkanidi v Srbiji. Ostali prostor “nekdanje Jugoslavije” pripada 
Dinaridom razen internidskih delov (Panonidi in Moravidi). 

Alpidi v Sloveniji (Vzhodne Alpe) vključujejo magmatske in metamorfne kamnine ter paleozojske, 
mezozojske'in kenozojske sedimente. 

Karpato-Balkanidi prihajajo na prostor vzhodne Srbije iz Romunije in se podaljšujejo v Bolgarijo. Na 
vzhodni strani jih loči od Mezijske plošče Perikarpatski šiv. Mezijska plošča, imenovana tudi Dakijska 
plošča, je s pritiskanjem na Karpato-Balkanide vplivala na njihovo strukturo. Zaradi tega je nastala zamotana 
tektonska zgradba; ki jo različni avtorji zelo različno interpretirajo. Dokaj podrobna so členili Karpato-
Balkanide A. Grubić (1980) in B. Sikošek ter M, Vukašinović (1975). 

 
Enostavnejša je členitev na tri cone: Karpatikum je najzahodnejša s sistemom narivov, ki so se pomikali 

proti vzhodu in severovzhodu. Karpatikum je narinjen na Krajinikum, oba na najvzhodnejšo cono 
Balkanikum. Krajinikum je skoraj v celoti alohton. Glavna smer struktur v Karpato-Balkanidih je sever - jug, 
le v južnejšem delu se strukture obračajo proti jugovzhodu. 

Panonidi (Panonski masiv) leže severno od Dinaridov na prostoru Panonske nižine. V podlagi so 
predvsem magmatske in metamorfne kamnine, deloma celo predkambriþske, deloma paleozojske, nadalje 
metamorfne kamnine in sedimenti iz triasa in jure. V juri so nastajali tudi pelagični sedimenti, v kredi 
karbonatni, flišni in terigeni, v neogenu molasa. Prevladujejo strukture v smeri severovzhod - jugozahod in 
vzhod - zahod. Zasnova Panonidov je nastala.v varistični orogenezi. Pozneje so se pogrezali tektonski jarki, 
savski in dravski. Vmes so panonski hribi, ki jih navadno pojmujejo kot horst, v katerem so se dvignile 
mnoge stare kamnine. V tektonskih jarkih je do 6.500 m neogenskih sedimentov. V Panonidih so 
najpomembnejša ležišča nafte pri nas. 

Moravidi (ali Srbsko-makedonska masa) so internidske strukture, ki na zahodu omejujejo Karpato-
Balkanide. Nastopajo v osrednji Srbiji in vzhodni Makedoniji. V njih je veliko magmatskih in metamorfnih 
kamnin, na katere je vplivala že assyntijska (bajkalska) orogeneza. Glavne strukture so nastale v varistični 
orogenezi, alpidska orogeneza pa je ozemlje dokončno oblikovala. V Moravidih je več grud in tektonskih 
jarkov. Velik je moravski tektonski jarek od izliva Morave v Donavo do Niša. Pogrezanje tega jarka je bilo 
zelo intenzivno v neogenu. Zato je v njem veliko neogenskih sedimentov. 

Šumadidi (tudi Vardarska cona) leže med Dinaridi in Moravidi. To je ozka geotektonska enota v smeri 
sever - jug. V makedonskem delu je ta cona močno naluskana, drugod je več grud. V Šumadidih nastopajo 
ofiolitni kompleksi, jurski, kredni, eocenski in oligocenski ter neogenski sedimenti pa tudi kvartarni nanosi. 
V juri, kredi, paleogenu in neogenu je bilo magmatsko delovanje. 

Zanimivo je vprašanje nadaljevanja Šumadidov proti severu, kakor je to prikazal M. Andjelković (1978). 
Večina geologov pa misli, da se Šumadidi podaljšujejo južno od Beograda proti severozahodu. 

Notranji Dinaridi. Največja geotektonška enota v “nekdanji Jugoslaviji” so Dinaridi. Pri njih ločimo 
Zunanje Dinaride (bliže Jadranu) in Notranje Dinaride v notranjosti proti Panonski nižini. M. Andjelković je 
leta 1978 ločil še Centralne Dinaride, ki naj bi nastajali v nekoliko drugačnem morskem bazenu kot Notranji 
in Zunanji Dinaridi. Večji del geologov prišteva ozemlje Centralnih Dinaridov kar k Notranjim Binaridom. 

V Notranjih Dinaridih nastopajo paleozojski terigeni in morski sedimenti, terigeni, karbonatni in 
vulkansko sedimentni trias, ofiolitno radiolaritna serija (diabazno roženčeva formacija; vulkansko 
sedimentna serija) jure in krede, terigeni flišni in karbonatni sedimenti zgornje krede, paleogenski fliš in 
neogenska molasa. Magmatske kamnine so nastajale v paleozoiku, triasu in juri, deloma tudi še v paleogenu 
in neogenu. 

Močnejša orogenetska premikanja so bila v juri in kredi. Takrat naj bi nastali nekateri veliki pokrovi, 
dolgi do 120 km (npr. ibarski pokrov). Zaradi premikanja plošč so se drobili in kopičili deli morskega dna 



(vulkansko sedimentna serija, mešanica velikih blokov in manjših kosov različno starih kamnin). Ob koncu 
krede in v terciarju so bili horizontalni premiki. Neotektonika je ozemlje razdrobila na grude. 

V Notranjih Dinaridih so razni geologi ločili vrsto con, ki so naj popolneje razvite v Bosni in zahodni 
Srbiji. Proti jugovzhodu in zahodu njihovo nadaljevanje marsikje ni jasno. Te cone so od juga proti severu 
naslednje: cona paleozojskih skrilavcev in mezozojskih apnencev, centralna ofiolitna cona, notranja 
paleozojska cona, notranja-dinarska cona. Tako je te cone v glavnem označil K. Petković. M. Andelković je 
podobne cone imenoval po rekah (savska, jadarska, ibarska, drinska, limska cona). 

Zunanji Dinaridi so v obalnem pasu. Vključujejo paleozojske, mezozojske in kenozojske karbonatne in 
klastične serije. Glavno gubanje je bilo v paleogenu in neogenu. Notranjo cono Zunanjih Dinaridov 
imenujejo Visoki kras, ki je delno narinjen na Jadransko-jonsko cono. V Visokem krasu prevladujejo 
sedimenti iz karbonatnega šelfa, v Jadransko-jonski coni nastopa tudi fliš. Jadransko-jonsko cono imajo 
nekateri za paravtohton in je močno nagubana. To cono tudi zelo različno imenujejo (Dalmatinska cona in 
drugo). 

Na skrajnem južnovzhodnem delu države v Črni Gori je Budva-Cukali cona, ki se podaljšuje v Albanijo. 
Nekateri so jo ločili od Zunanjih Dinaridov kot posebno cono. V njej je zelo zamotana narivna zgradba. 

Južnozahodni del Istre pripada po mnenju D. Richterja (1974) Veronski plošči. To naj bi bil avtohton s 
krednimi in jurskimi karbonatnimi kamninami. B. Sikošek in W. Medwenitsch (1965) združujeta istrski 
paravtohton (avtohton?) in Jadransko-Jonsko cono v skupno enoto Adriatikum. 

 
Razčlenitev po M. Heraku (l986) 

M. Herak loči od obalnega pasu proti Panonski nižini naslednje pokrove: Adriatik, Epiadriatik, Dinarik, 
Supradinarik in Paradinarik. Pokrovi so se podrivali drug pod drugega. 

Adriatik vključuje strukture, nastale na jadranski karbonatni platformi, ki leži med strukturami Apeninov 
in Dinaridov.  

Epiadriatik obsega delno okranjene strukture, nastale iz kompleksov interplatformskega labilnega pasu z 
močnim poudarkom na pelagičnih kamninah. 

Dinarik obsega strukture iz dinarske karbonatne platforme. Značilen je najmlajši permij s kartbonatnimi, 
klastičnimi in evaporitnimi plastmi, ki prehajajo v spodnji trias. To je posledica zaključnih orogenetskih 
dogajanj, ob katerih so nastali. široki kopni in plitvomorski prostori. Nemirno srednjetriasno obdobje je čas 
pogrezanja in vulkanizma. Po umiritvi je nastala platforma, ki je ostala skozi ves mezozoik. 

Supradinarik vključuje strukture "notranjedinarskega pasu": To je platformska osnova, nastala ob 
alpidski orogenezi. Na koncu varistične orogeneze je bila ta osnova del večjega kontinentalnega prostora, ki 
so ga sestavljale metamorfne kamnine, paleozojski klastiti, triasne in liasne plitvomorske kamnine. Razpad 
platforme, nastanek "oceanskega" pasu, nato subdukcija in kolizija so bili vzrok za razne procese, ob katerih 
so nastajali ultramafiti, ofioliti, granodioriti, graniti, metamorfni kompleksi in večkratni vulkanizem. 

Paradinarik je začasna oznaka za metamorfne strukture v Moravidih, v delih Panonidov (slavonski hribi) 
in slovenskih Alpidih. To so večinoma predalpidske strukture. Zgornþa kreda je podobno razvita kot v 
Supradinariku. 

Adriatik subducira pod Epiadriatik, oba skupaj pod Dinarik. Vseh pet enot se je v glavnem pomikalo proti 
severu. Subdukcijski procesi so bili v dveh labilnih conah.Glavne spremembe v alpidski orogenezi so se 
začele v juri z razpadom platforme in z nastankom "oceanskega" pasu. Prišlo je do subdukcije, Na za.četku 
se ti prostori niso veliko ožili. Prostor Dinaridov se hitreje premikal potem, ko so deli izginjali v 
subdukcijski coni. Prišlo je do postopnega približevanja kontinentalnih mas in odpora struktur Paradinarika. 
To se je dogajalo že v kredni dobi. Vse večji odpor je povzročil nastanek nove subdukcijske cone v 
interplatformskem labilnem pasu, v katerem so deli Epiadriatika in Adriatika subducirali pod Dinarik. Ta 
proces se je začel na prehodu v paleogen. 
 

Ozemlje Makedonije 
Tudi makedonsko ozemlje so različni geologi različno členili. Mnogi so priznavali takšno delitev: 
– Srbsko-makedonska masa ( = Moravidi) 
– Vardarska cona ( = Šumadidi) 
– Pelagonska cona (Pelagonski horst – antiklinorij) 
– Zahodno makedonska masa 
 
Moravidi v Makedoniji. Nekateri geologi so ločili Srbsko-makedonsko maso (Moravide) in Rodopsko 

maso, drugi so oboje združevali. Večina danes obeh enot ne loči, čeprav so med njima nekatere razlike 
(magmatske kamnine, metamorfoza). Na področju Moravidov þe bil del predkambrijskih struktur v varistični 
in alpidski orogenezi vključen v njihovo zgradbo. 



Prva dogajanja v Moravidih so bila v kaledonski orogenezi, vendar te strukture slabo poznamo. Močna 
premikanja so bila v varističnem obdobju. Na začetku teh dogajanj so se pojavljali diabazi, v mlajšem  delu 
kisle magme. Tudi alpidska orogeneza je vplivala na Moravide. Nastale so posamezne labilne cone. V tem 
času so nastajale sedimentne in magmatske kamnine in ta čas je pomemben tudi za nastanek rudišč  

Šumadidi v Makedoniji (Vardarska cona). Ta cona leži med Moravidi in Pelagonskim masivom. Večina 
jo prišteva k Notranjim Dinaridom, M. Dimitrijević pa jo ima za labilen obod Moravidov. Nekateri 
pripisujejo Šumadidom velik pomen zaradi centralne lege na Balkanskem polotoku in trdijo celo, da “je 
najbolj pomembna struktura v mediteranskem sektorju alpsko-himalajskega geosinklinalnega sistema". 
Nasprotno ji drugi ne pripisujejo posebnega pomena. Po raznih interpretacijah je cona Šumadidov ali 
korenska cona narivov v Dinaridih, ali dalj časa labilna cona, ki ima danes značaj tektonskega jarka. 

Šumadidi so se razvijali v več fazah. Na to kažejo zelo različne kamnine. Cona je močno razkosana na 
grude, ob katerih se premiki še vršijo (potresi, tudi skopski potres). 

Znotraj makedonskih Šumadidov ločijo nekateri po zgradbi in genezi tri dele: 
– Demirkapijsko-kožufski gabrsko diabazni blok 
– Tikveški bazen 
– Skopska kotlina, 
 
Pelagonski masiv je v širši okolici Prilepa med Skopjem in grško-makedonsko mejo. V osnovi so najbrž 

varistične strukture, ki so prekrite s triasnimi, jurskimi in krednimi sedimenti. 
Nekateri vidijo tudi v Pelagonskem masivu internidsko maso med Šumadidi in Zahodno makedonsko 

maso. 
Zahodno makedonska masa. V tej coni so predvsem paleozojske in triasne kamnine. Pojavlja se tudi 

vulkansko-sedimentna serija. Ta cona sega v Albanijo. Na zahodu je deloma narinjena na Zunanje Dinaride, 
katerim nekateri prištevajo zelo majhen del pri Debru (Debarska cona). 

Na prostoru Makedonije je še živahno neotektonsko premikanje. Na to kažejo neogenski jezerski bazeni, 
termalne in mineralne vode ter potresi. 

 
Razlage M. Heraka (1986) 
V vzhodnem delu Makedonije je po M. Heraku del Paradinarika (Moravidi). Največji de1 Makedonije 

pripada Supradinariku, iz katerega gledajo tektonska okna Dinarika, majhen del na zahodu te republike pa 
Epiadriatiku. Adriatik ostaja na albanskem ozemlju. 

Analize prekristaliziranih karbonatnih kamnin in pravih marmorjev ter granodioritov (granitov) govore za 
njihovo različno starost na področju Pelagonskega masiva in Zahodno makedonske mase. Nekateri so nastali 
ob končnih procesih alpidske orogeneze. Ob razpadanju prvotne karbonatne platforme (v juri) so se ločili 
tudi nekaterih kristalinski deli. Ti so bili pozneje vključeni v orogenetske procese (subdukcija, nastanek 
granitnih teles, metamorfoza, vertikalna premikanja). Nekje pri Šumadidih so ti produkti med subdukcijo 
pokrili osnovo današnjega Supradinarika. Pri tem so vključili tudi kristalinske dele. Zaradi procesov, ki so 
spremljali subdukcijske procese, je bil v paleogenu del dinarske platforme porinjen deloma pod Supradinarik 
in s tem tudi pod predalpidske dele današnjega zahodnomakedonskega in pelagonskega prostora. Zaradi 
neotektonskih dviganj so bile karbonatne kamnine Dinarika metamorfozirane, deloma so te kamnine v 
tektonskih oknih pogledale na površje. V tem času je prišlo do prodorov nekaterih granitov, nagiba blokov 
itd. 
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Bakrovo rudišče Bor 
 

Pripravila Saša Zavadlav in Janez Zavašnik 
 
Rudarski inženir Franjo Šistek je leta 1903 z raziskovalnim rovom naletel na prvo rudno telo, ki so 
ga po hribu, v katerem je, poimenovali Čoka Dulkan. 
 

V hidrotermalno spremenjeni coni v 
zgornjekrednih andezitih in andezitskih 
piroklastitih se pojavljajo metasomatska in 
žiljno-impregnacijska rudna telesa. V okolici 
rudišča so našli še 20 večjih in manjših rudnih 
teles. V začetku 70. let so zaradi nevarnega 
zmanjšanja rudnih zalog povečali obseg 
raziskav in odkrili novo rudišče Veliki 

Krivelj. Kljub temu se stanje ni izboljšalo in 
raziskave so usmerili v samo hidrotermalno 
spremenjeno borsko cono. Med leti 74' in 83' 
so tako v neposredni bližini Čoke Dulkana 
našli rudno telo Borska reka, rudno telo H, 
Borski potok ter poleg novega jaška še rudno 
telo Novo okno, ki je v tem rudišču velika 
izjema. 

 

 
 

Leži v zgornjekrednih andezititskih 
piroklastitih in je lečaste oblike. Sestoji iz 
andezitskih in rudnih klastov, ki jih je sočasno 
izvrgla vulkanska erupcija. Srednji del rudišča 
je večinoma iz klastov pirita, rombičnega 
halkozina in covellin-a. Obdaja ga conarno 

zgrajena ruda, ki vsebuje še bornit in 
halkopirit, v večjih razdaljah le še halkopirit. 
Conarna tekstura klastov je nastala med 
diagenezo; bornit in halkopirit sta diagenetska 
minerala.  
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Sl. A. Vzdolžni geološki presek rudnega telesa Novo okno. (Poenostavljeno po Miškovicu, 1989)  
 
1 vulkanski aglomerati rogovačnega andezita; pod 1 pelitsko serijo prevladujejo njegovi izlivi;  
2 I in II serija sivih in rdečih laporastih pelitov;  
3 breče (rogovačno) biotitnega andezita, redko tudi rogovačnega andezita z rudnimi klasti A in B 
4 breča rogovačnega andezita z rudnimi klasti B;  
5 drobnozrnate breče rogovačnega andezita s fragmenti in zrni pirita ter podrejeno tudi halkopirita; 
6 argilitizirani andezit, ki vsebuje tu in tam drobnozrnate breče rogovačnega andezita ter drobce pirita in halkopirita;  
7 andezitski tufi s piritnimi zrni 
 
Sl. B. Razvrstitev glavnih bakrovih rudnih mineralov v vzdolžnem preseku rudnega telesa Novo okno  
 
1 rombični halkozin, »lamelarni halkozin«, digenit, covellin; 
2 bornit in halkopirit;  
3 halkopirit 
 

Rudišče leži pod 3 pelitskimi serijami 
in naj bi nastalo v plitvi depresiji na pobočju 
vulkana. Ima obliko sploščene leče. Vsebuje 
rudne klaste, ki jih je Miškovič razdelil na 
rudne klaste A in B (conarne in neconarne) in 
so vretenaste in okrogle oblike. Veliki so 50 
do 150 cm, v spodnjem delu do 50m3. Ruda v 
tem delu vsebuje tudi 9 g/t Au in 5,6 g/t Ag. 
 

Ob erupciji je vulkan dezintegriral 
starejše rudno telo in skupaj z andezitnimi 
klasti so se odložili v kotanji, v kateri je 
nastajalo novo rudno telo. Conarno zgradbo 
t.i. rudnih klastov B razloži naslednji model: 

pronicajoča podtalnica se zaradi pirita obogati 
z železom. Pri nadaljnji reakciji z bakrovimi 
sulfidi nastane na račun npr. bornita 
halkopirit. Ta proces imenujemo inverzna 
cementacija. V našem primeru pride do 
osiromašenja z bakrom in obogatitve z 
železom.  
 

Tudi samo rudno telo ima conarno 
obliko, čemur je vzrok manjša poroznost 
rudnega telesa ter seveda spremembe kemične 
sestave podtalnice, ki je že na svoji poti čez 
klaste A porabila železo in obratna 
cementacija v jedru rudišča ni več mogoča.  
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Ostala rudna telesa borskega rudnika 
 

Na JZ področju Velikega Krša leži večji 
masiv debelozrnatega rogovačnega andezita 
(timacit). Pri Boru je v njem propilitizirana 
cona, ki je bila podvržena poznejšim 
hidrotermalnim procesom kot so kaolinizacija, 
zeolitizacija, silifikacija, piritizacija ter končno 
tudi mineralizaciji z bakrom. Piritne 

mineralizacije so nastale delno v obliki 
kompaktnih teles, delno kot slabše 
impregnacije, ki ponekod tvorijo prehod 
kompaktnih teles v jalovo kamnino. Ta rudna 
telesa (Čoka Dulkan, Tilvan Mika, Tilva Roš) 
nastopajo  v smeri SZ – JV, ki je značilna za 
Vzhodno Srbijo. 
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Čoka Dulkan leži najbolj zahodno. 
Predstavlja kompaktno piritno telo s 
tektonskimi mejami. Od Tilve Mike in Tilve 
Roš ga loči prelom. To telo je imelo izrazit 
oksidacijski pas, ki so ga najprej odkrili, 
danes pa tu poteka dnevni kop. 
 
Rudno telo Tilva Mika predstavlja sistem 
manjših rudnih teles. Gre za piritna telesa, v 
katerih so prisotni mljaši bakrovi minerali. 
Vsa telesa imajo tektonske meje in leže 
približno 300 m od Čoka Dulkana. 

Tilva Roš leži med Čoka Dulkanom in Tilvo 
Miko, nekoliko bolj proti SV. Predstavlja 
veliko telo, ki sestoji iz py in q, bakra pa je 
precej manj. Ima močno razvit oksidacijski 
pas. Predstavlja možno rezervo. 
 
 
Poleg teh treh glavnih rudnih teles nastopajo 
predvsem na S strani rudišča, v oddaljenosti 
nekaj 100 m manjša rudna telesa: Kamenjar, 
Tilva Ronton in rudno telo E, ki so delno 
zapuščena in težko dostopna. 

 
 
 

Tektonski procesi in mineralizacija 
 
 

Bakrova mineralizacija je sledila 
neposredno tektonskim procesom, ki so ji z 
razpokami in prelomi napravili pot v piritna 
telesa. Od vseh bakrovih mineralov je le prva 
generacija enargita nastala malo kasneje kot 
pirit, vendar pa malo pred kremenom, v 
katerem nastopa v obliki idiomorfnih 
vključkov. 
 

Osnova rudnega telesa Tilva Mika 
sestoji iz py in q in je bila nekajkrat tektonsko 
zdrobljena. Močnejši tektoniki je sledila 
glavna mineralizacija enargita, istočasno je 
nastajal tudi luzonit. Debelozrnat enargit 
delno nastopa v obliki žil v osnovi, delno pa 
jo impregnira. Rudna raztopina, iz katere je 
nastal enargit, je bila zelo agresivna in je 
pogosto močno nadomeščala idiomorfno 
oblikovana zrna py. Mineralizaciji z 
enargitom in luzonitom je sledila tektonska 
faza, na kar kažejo brečne cone, ki so posute v 
enargitu in, v katerih nastopajo mlajši sulfidi. 
Tej tektonski fazi je sledila mineralizacija s 
hpy in manjšo količino py. Hpy je pogosto 
nadomeščen po brn (pogosto v rudah IX. 
obz.). Mineralizacija z brn je malo mlajša od 
hpy, oba minerala pa kažeta znake tektonike. 
Sledila je mineralizacija z neodigenitom, ki je 
v glavnem razpadel in se zato pogosto 
pojavlja v obliki paramorfno lamelarnega in 

prekristaliziranega halkozina. Neodigenit in 
oba razpadla različka so redko tektonsko 
porušeni. Sčasoma se je v raztopini večala 
koncentracija žvepla – istočasno sta nastajala 
kovelin in py, lokalno se pojavlja tudi enargit.  
V času sekundarne mineralizacije je potekal 
nastanek kovelina in halkozina, ki sta 
predvsem nadomeščala starejše sulfide, delno 
pa tvorila žile in žilice. V manjših količinah je 
nastajal tudi enargit.  
 

Pred nastankom glavne količine 
enargita je v rudnem telesu Čoka Dulkan 
obstajala hidrotermalna faza s koloidnimi 
raztopinami, iz katerih je nastal melnikovit 
(modifikacija py; posebnost borskega 
rudišča). V razpokah melnikovita je kristalil 
debelozrnat enargit, ki je precej tektonsko 
zdrobljen, a v tem rudišču nastopa v precej 
večjih količinah kot v zgoraj omenjenem 
rudišču. Skupaj z enargitom nastopa tudi 
luzonit. Sledila je mineralizacija sf, medlice 
in g, kasneje kovelina in nato še neodigenita 
ter paramorfno lamelarnega halkozina. Mlajša 
primarna mineralizacija s kovelinom, enr in 
py je podobna mineralizaciji Tilve Mike. 

 
Sekundarni kovelin nadomešča 

starejše sulfide, deloma nastopa v obliki žil in 
žilic, pogosto je kristalil tudi halkozin. 
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SPLOŠNI PODATKI O 
MAKEDONIJI 

 
MAKEDONIJA, Republika Makedonija, do 1990 po 
površini 4. republika SFRJ, od 8.9.1991 samostojna država. 
Meri 25 712 km2, 1991 je štela 2033964 preb. Leži na jugu 
Balkanskega polotoka in meji na severu na Zvezno republiko 
Jugoslavijo, na republike Bolgarijo na vzhodu, Grčijo na jugu 
in Albanijo na zahodu. Ima pomembno mesto ob moravsko-
vardarski prometni osi, po kateri vodita glavna cesta in 
železnica iz vse Evrope v Grčijo. 
 
Narava. MAKEDONIJA se deli na Osrednjo oz. Vardarsko, 
na Vzhodno in Zahodna M. Vardarska dolina je sestavljena 
na severu iz Pologa oz. Tetovske kotline pod Šar-planino v 
nm. v. 400-550 m, od koder je speljan prehod skozi 
Kačaniško sotesko proti Kosovu; proti jugu se širijo Skopska, 
Veleška, Tikveška in Gevgelijska kotlina, prehod čez mak.-
gr. mejo omogoča zložna Ciganska soteska. Kotline so ločene 
deloma po ozkih soteskah, skozi katere si je Vardar utrl pot 
(Žedenska, Taorska, Veleška soteska, Demir Kapija); ob reki 
sta stisnjeni cesta in železnica , soteske pa omejujejo 
prodiranje sredozemskih podnebnih vplivov v notranjost. 
Vardarsko dolino spremlja na vzhodu vrsta višje ležečih in 
manj izrazitih kotlin: na severu Preševsko-Kumanovska 
kotlina, ki povezuje M. z moravsko dolino, Ovče polje (300-
340 m), Stipska in Kočanska kotlina ob Bregalnici, 
Radoviška ob Strumici ter Valandovsko-Dojranska kotlina. 
Od nižje ležečih kotlin ob Vardarju in od Vzhodne M. so 
ločene na severu z vulkanskim in na več mestih. rudonosnim 
hribovjem (svinec, baker, cink, železo). 
Vzhodna M. je sestavljena iz več sredogorij v vzhodno-
zahodni smeri: Belasica na jugu, Plačkovica, Maleševske in 
Osogovske gore ter Kozjak na severu, med njimi so doline in 
kotline ob Strumici, Bregalnici in Krivi reki, ob kateri je 
speljana glavna cestna zveza M. proti Bolgariji. 
Pretežno gorata Zahodna M. je razdeljena s Prilepsko-
Bitolsko kotlino (Pelagonija) v 2 dela. Zahodnega delita Črni 
Drim in Radika na Šar-planino na vzhodu, Bistro, Stogovo in 
Karaorman na jugu ter na pas visokih Šarsko-pindskih gor na 
zahodu (Golem Korab, 2753 m), po katerih poteka državna, 
meja z Albanijo. Na jugu ležita tektonsko zasnovani Ohridska 
(693 m) in Prespanska kotlina (850 m) z istoimenskima 
jezeroma. Vzhodno od tod se dviga na severu pretežno 
apniško visokogorje Karadžica (Solunska glava, 2538 m), v 
katero se z vseh strani zajedajo ozke doline in nižja pogorja 
južno od reke Babune. Kamninsko raznovrstno hribovje s 
skupnim imenom Mariovo ima podobo 1200 m visoke 
planote, nad katero se na meji z Grčijo dvigata visoki pogorji 
Nidže (Kajmakčalan, 2520 m) in Kožuf (Zelenbreg, 2166 m). 
Skozi geološko raznovrstno hribovje si je reka Crna s pritoki 
vrezala ponekod tudi do 1000 m globoko dolino, deloma 
sotesko. Tektonsko oblikovana Prilepsko-Bitolska kotlina 
(600 m) je zlasti na severu obdana z vulkanskimi idr. 

Starejšimi kamninami; v zgornjem toku jo je zasipala Crna. V 
terciarju začeto tektonsko delovanje je vplivalo na nastanek 
rudišč, tektonskih jezer, žveplovih idr. mineralnih izvirov ter 
solfatar v Ohridski kotlini. Pogosti potresi (v Skopju 1963) 
kažejo na še vedno živo tektonsko delovanje. 
Podnebje je zaradi razgibanosti površja, odprtosti proti 
Egejskemu morju in razlik v nadmorski višini zelo različno. V 
spodnjem Povardarju se mešajo sredozemski vplivi s 
celinskimi; skrajne poletne temperature. nad 25 oC julija so 
značilne v Gevgelijski kotlini in pri Demir Kapiji, v Bitolski 
kotlini ter na nekoliko višjem Ovčem polju. Zime so dokaj 
hladne, zlasti v Skopski kotlini na severu so januarske 
temperature pod O oC, ob prodoru hladnega zraka s severa 
(vardarec) pa padejo tudi pod -20 oC. Še bolj celinsko podnebje 
z večjimi letnimi amplitudami in ekstremi zaradi toplotnega 
obrata je značilno za Prilepsko-Bitolsko kotlino in nekatere 
druge kotline v Zahodni M., medtem ko so v višje ležečih 
Ohridski in Prespanski kotlini skrajnosti in letne amplitude 
manjše. Podnebje gorskih območij, zlasti Šar-planine, 
Karadžice idr. visokih gor, je pod močnim vplivom površja, 
januarske temperature se spustijo na -4 oC, zime so daljše in 
poletja bolj sveža. Od severa proti jugu in od nizkih proti višjim 
delom se zmanjšuje oblačnost; v Skopski kotlini je 2123 
sončnih ur na leto, proti jugu pa tudi do 2400. Letno pade od 
500 mm padavin v Povardarju (v Preševsko-Kumanovski 
kotlini in na Ovčem polju pod 500 mm), največ oktobra, 
novembra in decembra, do 700 mm v višje ležečih kotlinah in 
nad 1000 mm v gorskem svetu. Zlasti na Šar-planini in 
Karadžici pade veliko snega, ki daje vodo za HE in namakanje 
tudi v. poletnih mesecih. 
Vode s 87 % ozemlja M. se odtekajo po Vardarju in Strumici v 
Egejsko morje, ostanek pa po Črnem Drimu v Jadransko. V 
Vardar, ki ima poleti nizko vodo, se stekajo dokaj vodnati 
pritoki (Pčinja in Bregalnica z leve strani, Treska, Babuna, 
Topolka ter Crna, ki se vse prebijajo deloma skozi ozke 
soteske, z desne). Tekoče vode omogočajo gojenje riža ob 
Bregalnici (Kočansko polje), Babuni in Topolki. Posebnost je 
Črni Drim, ki izvira kot Sateska v Ohridskem jezeru, potem se 
njegov tok razširi zaradi zajezitve za HE pri Debru. Ohridsko 
jezero je po flori in favni (ohridska postrv) podobno 
Bajkalskemu v Sibiriji ter jezeroma Tanganjika in Malavi v 
Afriki. Drugo tektonsko jezero je Prespansko v nm. v. 853 m in 
z obsegom 274 km2, od tega pripada Grčiji 47,8 km2 in 
Albaniji 49,4 km2. Dojransko jezero v nm. v.148 m meri 43 
km2 in ga 15,6 km2 pripada Grčiji; v njem je veliko rib, ima pa 
poleti nižjo gladino, ki jo še znižujejo Grki z namakanjem polj. 
Na Šar-planini, Pelistru in Jakupici so ledeniška jezera, med 
zajezitvenimi jezeri pa so večja Mavrovsko, Debarsko, 
Globočiško, Špiljsko, Tikveško, Kalimansko, Lipovsko in 
Prilepsko jezero. Ob tektonskih prelomih so prišle na površje 
žveplaste vode, ki so omogočile nastanek zdravilišč 
(Katlanovska banja blizu Skopja, Debarska banja, Kežanova 
blizu Štipa, Negorička, Kumanovska banja), blizu Bitole so 
izviri mineralne vode, ki jo prodajajo pod imenom pelisterka. 
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V območjih s sredozemskim podnebjem, za katera so 
značilna toplejša in bolj sušna obdobja, so mešani listnati in 
zimzeleni gozdovi (hrast prnar, južni gaber, šikara), v okolici 
Strumice raste krimski črni bor. V gričevnatem in hribovitem 
svetu (do 600 m) je po vsej M. razširjen submontanski gozd 
(hrast sladun, cer, graden, beli gaber). V hribovitih delih 
Zahodne M. prevladuje bukov gozd, mešan bukovo-jelov 
gozd in smreka, na Šar-planini je razširjen gozd iz molike in 
munike. Ob zgornji gozdni meji na Kajmakčalanu, Jakupici 
in Suvi gori je ruševje, v vlažnih nižinah ob Vardarju in 
pritokih so topoli, na Ovčem polju halofitna vegetacija. 
Narodni parki so Mavrovo, Galičica in Pelister. 
 
Zgodovinski razvoj. DO 1918. Staro ime Makedonija je v 9. 
st. Bizanc uporabil za svojo upravno enoto v severozahodnem 
delu Trakije; na M. se je širilo v 14. st., veliko pozneje pa so 
ga povezali priseIjeni Slovani s svojim etničnim imenom. Na 
območju M. so arheološke najdbe od mlajše kamene dobe do 
bronaste in železne; v zadnji dobi so se tu srečala traška in 
ilirska plemena. Najdbe iz t. i. trebeniške kulture (6. in 5. st. 
pr. n. š.) imajo grške arhaične in pozneje helenistične prvine. 
Antični Makedonci se niso šteli za Grke, jezikovno pa so jim 
bili blizu. V času kralja Filipa II. Makedonskega (359-336) in 
njegovega sina Aleksandra Velikega (336-323) so imela 
makedonska plemena vodilno vlogo v gr. zgodovini. Ko so 
148 pr. n. š. Rimljani osvojili M., je bila ta razdeljena na 2 
provinci; v tem času je. bilo tu razvito mestno življenje 
(Herakleja Linkestis, Stobi, Lihnidos, Skupi). Sledovi 
zgodnjekrščanske dobe (od 3. st.) so se ohranili v mnogih 
mestih. V 5. in 6. st. je bila M. trdno v okviru bizantinske 
države. V zadnjih letih 5. st. so jo opustošili Goti. V času po 
preseljevanju Ijudstev pod cesarjem Justinijanom I., ko je 
Bizanc skoraj dosegel moč starorimskega imperija, so se na 
severnih mejah pojavili Slovani in Obri. Prvi slovanski 
naselitveni val ob koncu 6. st. je v delu M. potekal mirno, 
prišleki so s staroselci vzpostavili strpen odnos. V zač. 7. st. 
je slovanizacija zajela osrednje dele M. ter bila za staroselce 
in njihovo kulturo precej uničujoča. Med mak. Slovani je 
ostalo precej staroselcev (Vlahi), ki so močno vplivali na 
razvoj Slovanov. Mak. Slovani so dolgo ohranili 
samostojnost, organizirani v plemenskih skupnostih 
(sklavinija). Iz okolice Soluna so znana plemena Draguvitov, 
Velegezitov, Verzitov (Brsjaki), Sagudatov, Strumljanov, 
Smoljanov. Slovanom se ni posrečilo osvojiti Soluna; Bizanc 
je prešel v ofenzivo proti sklavinijam, vojaške akcije so 
spremljale nasilne preselitve Slovanov v Malo Azijo. Vdor 
Bolgarov na Balkanski polotok (679) je položaj mak. 
Slovanov poslabšal. V šestdesetih letih 9. st. so se utrdili 
povsod v M., razen v pasu vzdolž Soluna; v tem času se je v 
M. uveljavilo krščanstvo. To je bilo tesno povezano z 
delovanjem Cirilovih in Metodovih učencev Klimenta in 
Nauma, ki sta ustvarila cerkveno in kulturno središče na 
Ohridu, organizirala bogoslužje z domačimi duhovniki in 
začel uvajati vanj jezik mak. Slovanov; zaslužna sta za 
uvedbo slovanskega jezika v književnosti in za zmanjševanje 
bizantinsko-grškega vpliva, samostana ob Ohridskem jezeru 

sta postala kulturni žarišči in šoli. Sredi 10. st. se je pojavilo v 
M. z razvojem fevdalizma in zaradi socialnih težav novo versko 
gibanje, bogomilstvo. L. 971 so Bizantinci uničili 1. bolgarsko 
cesarstvo. Pet let pozneje so se Bizantincem uprli sinovi 
brsjaškega kneza Nikole David, Mojzes, Aron in Samuel; 
ustanovljena je bila prva država mak. Slovanov, ki jo je vodil 
car Samuel. Skoraj 4 desetletja se je bojeval z Bizancem ter 
razširil državo od Donave in Save do Korintskega zaliva in 
Jadranskega morja. Prestolnica je bila najprej v Prespi, nato v 
Ohridu, ki je postal tudi središče ohridske patriarhije. V času 
cesarja Vasilija II. so se začeli vojaški napadi na Samuelovo 
cesarstvo; poraz mak. vojske na Belasici 1014 in propad 
Samuelovega cesarstva 1018 sta pomenila konec pomembnega 
obdobja v zgodovini mak. naroda. Vasilij II. je uvedel v M. 
bizantinsko provincijsko upravo, ohridska patriarhija je bila 
degradirana v arhiepiskopijo, ohranila pa je notranjo 
samostojnost. Po Vasilijevi smrti (1025) je prišlo do 
spremembe davčnega sistema, kar je povzročilo spreminjanje 
kmetov v parike in grecizacijo fevdalcev. Nevarna upora pod 
vodstvom Petra Odeljana (1040) in \orcþa Vojteha (1077) sta 
bila zadušena, položaj mak. Slovanov pa se je od takrat stalno 
slabšal. Po 1204, ko je bilo med 4. križarsko vojno uničeno 
bizantinsko cesarstvo, so si lastile M. sosednje države. L.1230 
je bila priključena 2. bolgarskemu cesarstvu, skoraj hkrati se je 
začela vanijo širiti srb. država Nemanjićev. V času kralja 
Milutina si je Srbija pridobila severne dele s Skopjem, v 
štiridesetih letih 14. st., v času carja Dušana, pa zavladala nad 
vso M. kot delom “grških dežel”. Skopje je postalo središče srb. 
države. Po Dušanovi smrti je v M. prišlo do oblikovanja večjih 
ali manjših fevdalnih enot, največji ugled in ozemlje so dosegli 
Mrnjavčevići in Dejanovići; kralj Vukašin Mrnjavčević je bil 
gospodar zahodne M. Z bratom despotom Uglješo, ki je vladal 
v t. i. serski oblasti vzhodno od Vardarja, se je udeležil prvega 
pohoda proti Turkom. V bitki ob Marici 1371 je bila mak. 
vojska poražena, oba brata sta padla. Uglješevo ozemlje so 
zasedli Turki in se utrdili v M., Vukašinov sin Marko je postal 
tur. vazal in padel 1395 v Vlaški; M. je prišla pod tur. oblast in 
ostala v okviru osmanskega cesarstva več kot 500 let. Turki so 
po zasedbi organizirali Skopsko krajino, od koder so vpadali v 
druge dele Balkana, pozneje pa oblikovali 4 sandžake. Začeli so 
organizirati fevdalni timarsko-spahijski sistem in precej 
spremenili etnično sestavo preb. Islamizacija je zajela tudi del 
slovanskega kmečkega preb. (med Ohridskim jezerom in 
Prizrenom). Ohridska arhiepiskopija je kot edina srednjeveška 
fevdalna institucija ohranila organizacijo in bila avtonomna. 
Vrh je bil gr., nižja duhovščina slovanska in povezana z mak. 
ljudstvom. Fevdalni pritisk, nasilje in zlorabe nad rajo so 
izzivali upiranje mak. ljudstva; hajduštvo je trajalo ves čas tur. 
oblasti. Prvi znani množični upor je izbruhnil 1564 (morihovski 
upor) konec 17. st. so posamezne hajduške akcije prerasle v 
Karpošev upor, povezan z vdorom avstr. vojske na Balkan v 
času t. i. dunajske vojne. Zadušitev tega upora in avstr.-tur. 
vojne v 18. st. so povzročile množično izseljevanje mak. preb. 
Narodno prebujanje in preporod Makedoncev sta se začela v 
času velikih sprememb v osmanskem cesarstvu v 1. pol. 19. st., 
najprej predvsem na kulturnem področju (prizadevanje za 



 3

narodno šolstvo in posebno slovansko cerkveno 
organizacijo). Sredi 19. st. je nastalo t. i. makedonistično 
gibanje z zahtevami po uvajanju mak. v šolo in cerkev. V 
preporodu sta imela veliko vlogo brata K. in D. Miladinov. 
Konstantin je začetnik moderne mak. poezije. Po berlinskem 
kongresu 1878 se je položaj M. močno spremenil; prej je bila 
osrednja tur. pokrajina, po spremembah mej obrobna tur. 
dežela. To je negativno vplivalo na gospodarstvo, preb. je 
začelo množično odhajati na delo v tujino, tudi v čezmorske 
dežele. Sosednje 3 države Bolgarija, Grčija in Srbija so se 
hotele razširiti na mak. ozemlje; osvoboditev izpod tur. 
oblasti so povezale s svojimi koristmi. Zavest Makedoncev o 
posebnosti M. in njih samih pa se je krepila. Med 
osvobodilnimi organizacijami je imela največji vpliv 1893 
ustanovljena Notranja makedonska revolucionarna 
organizacija (VMRO); idejni vodja in organizator gibanja je 
bil G. Delčev. V zač. 1903 je VMRO sklenil organizirati upor 
proti Turkom, čeprav se je ta tudi Delčevu zdel prezgoden. 
Vstaja se je začela na ilinden 2. 8.1903 v bitolskem okrožju 
in dosegla vrh z osvoboditvijo Kruševa in ustanovitvijo 
Kruševske republike. Po 3 mesecih so Turki vstajo nasilno 
zadušili. Na Slovenskem so zbirali pomoč in vse 3 slov. 
stranke so podprle boj za osvoboditev Makedoncev izpod tur. 
oblasti. Mladoturška revolucija 1908 je dala pobudo za 
preraščanje mak. narodnoosvobodilnega gibanja v legalno 
politično organizacijo. Po kratkotrajnem poskusu 
mladoturkov, da bi uvedli v Turčiji demokracijo, so se Srbija, 
Bolgarija, Črna gora in Grčija povezale, da bi odpravile tur. 
oblast na Balkanu in si razdelile osvobojeno ozemlje. Po 
upešni balkanski vojni 1912 so nasprotujoče si zahteve v 
zvezi z delitvijo M. privedle do oboroženega spopada med 
zavezniki. Ko so po 2. balkanski vojni 1913 sklenili 
bukareški mir, je južno M. z Egejskim primorjem zasedla 
Grčija, severno in osrednjo M. Srbija, vzhodno pa Bolgarija; 
nobena država ni priznala mak. narodu pravice do nacionalne 
individualnosti (  Balkanski vojni). Makedonce so v vseh 3 
državah načrtno raznarodovali, kar je precej zmanjšalo 
prvotno naselitveno ozemlje. Po 1919 jim tudi v jugosl. 
državi niso bile priznane narodnostne pravice. 
LIT.: G. ABADŽIEV, Balkanskite vojni i Makedonija, Sk 
1958; I. KATARDŽIEV, Ajdutsko dviženje i Karpošovoto 
vostanie vo XVII vek, Sk 1958; B. KONESKI, Kon 
makedonskata prerodba, Sk 1959; S. ANTOLJAK, 
Samuilovata država, Sk 1969; Istorija na makedonskiot 
narod I-III, Sk 1969; Ilinden 1903. Materijali od simpoziumot 
po povod 65-godišninata od Ilindenskoto vostanie, Sk 1970; 
V. MELIK, Slovencite za Makedonija i za jugoslovenskoto 
prašanje vo 1903 godina (v: Ilinden l903, Sk 1970, 409-414); 
Goce Delčev i makedonskoto nacionalno revolucionerno 
dviženje, Sk 1973; H. ANDONOV-POLJANSKI, Makedonija 
i Slovenija. Megusebni vrski vo minatoto, Sk 1978; B. 
GRAFENAUER, Makedonci in Slovenci, Glasnik Slovenske 
matice 6,1982, 41-53; I. KATARDŽIEV, Etnično in državno 
razmejevanje v Egejski Makedoniji ZČ41. 1987, 87-95. 
OD 1918 DO 1940. Zmaga antantnih sil v 1. sv. v. je 
omogočila srb. vojski, da je zavzela Vardarsko M. in 

strumiško območje. S tega ozemlja so bili spet izgnani 
bolgarski učitelji, odstranjeni so bili bolgarski napisi, 
razpuščeni klubi in organizacije. Prav tako se je (kot 1913-15) 
nadaljevalo spreminjanje mak. primkov v srbske. Bolgarija je 
bila 1919 v Neuillyju (Pariz) prisiljena priznati obstoječe stanje. 
S tem dokumentom je bila M. razdeljena med 3 države; Grčija 
je dobila Egejsko, Bolgarija Pirinsko in Srbija Vardarsko M. V 
tem času je prišlo na podlagi bolgarsko-grške konvencije do 
množičnega izseljevanja mak. preb. iz Egejske M. v Bolgarijo. 
Mak. vrhovisti v VMRO so v Bolgariji pod parolo boja za 
avtonomno M., v imenu velikobolgarske ideje izvajali 
dolgotrajno nasilje na ozemlju skoraj celotne M., zlasti v 
Pirinski (1920-34). Njihove občasne teroristične akcije v 
Vardarski in Egejski M. so bile izgovor za nasilje, ki so ga nad 
Makedonci izvajale tudi gr. in srb. oblasti. Tako kot Kosovo je 
bila tudi M. zajeta v načrtu srb. naseljevanja in kolonizacije. 
Najboljše obdelovalne površine so bile dodeljene prostovoljcem 
s solunske fronte in nekdanjim pripadnikom srb. čet v M., srb. 
Makedonci pa so se zaradi političnih in gospodarskih pritiskov 
izseljevali v druge dele Jugoslavije in v tujino (1913-20 samo v 
Bolgarijo 10244 ljudi). M. je bila do 1929 upravno razdeljena 
na Skopsko, Bregalniško in Bitolsko oblast, po reorganizaciji 
pa je spadala v Vardarsko banovino s sedežem v Skopju. 
Razočaranje Makedoncev nad politiko vrhovistične VMRO je 
bilo vzrok za precejšnje povečanje vpliva KPJ med Makedonci 
1919-20, saj je ta v največji meri priznavala samobitnost M. 
KPJ je na volitvah za začasno predstavništvo 1919 dosegla 
36,72 % glasov in bila uspešna tudi na občinskih volitvah 1920. 
Po prepovedi delovanja KPJ so v M. delovale samo legalne 
meščanske stranke. Volivci so se na naslednjih volitvah (do 
napada na Jugoslavijo) odločali v glavnem med kandidati 2 
vodilnih političnih strank, radikalov in demokratov, med 
katerimi pa glede odnosa do M. ni bilo vsebinskih razlik (na 
volitvah 1927 je bilo v M. izvoljenih 20 Srbov in 2 
Makedonca). 
OD 1941 DO 1945. Po porazu Jugoslavije v aprilski vojni 1941 
je bil zahodni del Vardarske M. formalno priključen k Albaniji, 
dejansko pa k Italiji. Drugi del Vardarske M. in del 
jugovzhodne Srbije je zasedla Bolgarija, Egejska M. pa je 
spadala pod nem. okupacijsko območje. Zaradi sekretarja PK 
KPJ za Makedonijo M. Šatorova, ki je priključil mak. 
partizansko organizacijo k bolgarski partiji, se je v M. z 
zamudo začel organiziran upor proti bolgarski oblasti. Ko se je 
CK KPJ posrečilo s pomočjo Kominterne suspendirati PK KPJ 
za Makedonijo, so se začele priprave na upor z orožjem. 
Septembra 1941 je bil ustanovljen pokrajinski štab,11. oktobra 
pa je prišlo ; do napada na policijsko postajo v Prilepu. 
Novembra je delo PK KPJ spet zastalo, ker je bil ujet L. 
Koliševski; sekretar je postal B. Andreev, ki je deloval pod 
vplivom stališč CK bolgarske delavske partije (komunisti). Po 
ponovni zamenjavi PK junija 1942 so bili spet vzpostavljeni 
stiki s CK KPJ, ustanovljen je bil GŠ Partizanskih odredov za 
Makedonijo. Februarja 1943 je prispel v M. delegat CK KPJ S. 
Vukmanović, ki je marca pomagal ustanoviti CK KP 
Makedonije in reorganizirati GS. Zelo aktivni so bili partizanski 
odredi pred pričakovano kapitulacijo Italije, ki je pripomogla k 
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boljši oborožitvi mak. partizanov in nastanku osvobojenega 
ozemlja v zahodni M. (Kičevo, Debar). V zač. februarja 1944 
je deloval GŠ za Makedonijo v osrednji in vzhodni M. Na 
dan ilindenske vstaje (2. avgust) je bilo v samostanu Prohor 
Pčinjski prvo zasedanje Antifašističnega sveta narodne 
osvoboditve Makedonije (ASNOM), ki je postal vrhovno 
zakonodajnoin izvršilno telo ter najvišji organ oblasti 
Demokratične Makedonije. Ob kapitulaciji Bolgarije 9. 
septembra so enote NOV in POJ razorožile večji del 
bolgarske 5. armade, sredi oktobra pa so se začele operacije 
za osvoboditev M. Konec 2. sv. v. je v M. dočakalo tudi 
precej Slovencev, ki so se vključili v boj proti okupatorju; v 
okviru 1. makedonsko-kosovske udarne brigade je mdr. 
delovala posebna Slovenska četa (  Grško-slovenski 
odnosi). 
PO 1945. Po 2. sv. v. so samo Makedonci iz Vardarske M. 
postali samostojen subjekt z lastno republiko znotraj FLRJ; to 
se ni posrečilo Makedoncem v Egejski in Pirinski M. Kot 
samostojna jugosl. republika se je M. nacionalno utrdila in 
družbeno preobrazila. Z modernizacijo kmetijstva in 
industrializacijo ter s celostnim razvojem gospodarske 
infrastrukture je močno spremenila prejšnjo agrarno 
gospodarsko sestavo, v veliki meri sta bili odpravljeni 
gospodarska nerazvitost in splošna zaostalost. Z razvojem 
šolstva in 1967 ustanovljeno MANU je bilo omogočeno 
izobra ževanje nacionalnih znanstvenih in umetniških kadrov, 
velika skrb je bila namenjena tudi dejavnosti albanske in tur. 
manjšine. Po smrti predsednika SFRJ J. Broza Tita (1980) so 
se vse bolj zaostrovala nasprotja med političnimi in 
nacionalnimi interesi jugosl. narodov. Politična gibanja v M., 
tako kot v nekaterih drugih jugosl. republikah, so pripeljala 
11.11.1990 do prvih svobodnih večstrankarskih volitev v nov 
enodomni parlament. Preb. M. so se na referendumu 8. 
9.1991 z veliko večino izrekli za samostojno in suvereno M. s 
pravico do vstopa v prihodnjo zvezo suverenih držav 
Jugoslavije. Zaradi nasprotovanja Grčije poteka mednarodno 
uveljavljanje M. zelo počasi; do oktobra 1992 jo je priznalo 
le nekaj držav (Bolgarija, Turčija, Zveza neodvisnih držav in 
12. februarja tudi Slovenija). Republika M. je uradno priznala 
RS 17. februarja, državi pa sta 17. 3.1992 podpisali sporazum 
o navezavi diplomatskih odnosov. 
LIT.: L. DOKLESTIĆ Kroz historiju Makedonije, Zgb 1964; 
I. KATARDŽIEV Makedonsko nacionalno pitanje. 1919-
1930, Zgb 1983; I. BANAC, Nacionalno pitanje u 
Jugoslaviji, Zgb 1988. 
 
Prebivalstvo. V M. se je 1921-91 število preb. povečalo za 
155 % (letna rast 2,2 %). Človeške izgube v 2. sv. v. so bile 
velike, po vojni pa se je preb. močno izseljevalo; 1948-91 je 
številčno naraslo za 76,4 %. Med vsemi republikami SFRJ je 
M. imela največ preb. v mestih. Po 1945 se je močno 
spremenila starostna sestava: 1948 je bilo do 19 let starih 
51,7 % preb.,1981 pa 38,4 %. L.1989 je bilo 26 % preb. 
zaposlenih, delež agrarnega preb. se je od 70,6 % 1948 
zmanjšal na 21,7 % 1981. Tega leta je delalo 34,4 % preb. v 
primarnih dejavnostih, 18,1 % v sekundarnih, 18,5 o/o v 

terciarnih in 12,9 % v kvartarnih; 160 372 jih je bilo zaposlenih 
v industriji in rudarstvu. L.1981 je v M. živelo 64,6 % 
Makedoncev, 21,0 % Albancev, 4,8 % Turkov, 2,7 % Romov, 
2,2 % Srbov in 4,7 % drugih. Albancev je bilo nad polovico v 
o. Tetovo in Gostivar, največ pa jih je bilo v o. Kičevo in 
Debar. L.1981 je v SFRJ živelo 1339 729 Makedoncev, od teh 
4,5 % zunaj M. 
Povojna industrializacija in urbanizacija sta v M. močno 
povečali število urbaniziranih naselij ter mestnega preb., zlasti 
so se povečala srednje velika mesta in Skopje. L.1981 je v 29 
mestih živelo 1029 000 ali 54 % vseh preb. M. V povojnih letih 
je število preb. zelo hitro naraščalo v Skopju, zlasti po potresu 
1963; 1981 je tu živelo 20,7 % preb. M., 1991 je imelo že 563 
301 preb. (28,1 %). Skopje se je razvilo v gospodarsko, 
upravno in kulturno-prosvetno središče republike; ima močno 
kemično industrijo, železarno, tovarno aluminija in več drugih 
tovarn. Po potresu 1963, ki je porušil veliko zgradb, posebej v 
delu med železniško postajo in središčem, je bilo zgrajeno 
moderno mesto. Zaradi priseljevanja je preb. narodnostno 
mešano: 1981 je bilo 61,8 % Makedoncev in 17,6 % Albancev. 
Bitola, staro obrtno in trgovsko središče na nekdanji karavanski 
poti iz Carigrada proti Bosni, je drugo makroregionalno 
središče M. (78000 preb.). Ima razvito prehransko, 
elektrotehnično, tekstilno idr. industrijo ter pomembno obrtno-
trgovsko in prometno vlogo na križišču poti proti Prespi in 
Ohridu. Južno od mesta kopljejo rjavi premog za TE. Središče 
Preševsko-Kumanovske kotline Kumanovo (60 800 preb.) je 
mlado mesto, ki je začelo razvijati industrijo po 2. sv. v. 
(usnjarska, tekstilna, prehranska). Prilep je znan po predelavi 
tobaka (60400 preb.), na podlagi domačih surovin se je razvila 
industrija izolacijskega in gradbenega materiala. Tetovo (46 
500 preb.) je največje naselje v Pologu; živinoreja na Šar-
planini je omogočila nastanek tekstilnega kombinata Teteks, 
ima tudi usnjarsko in lesno industrijo ter kemijsko-
elektrometalurški kombinat za, predelavo kroma. Večja 
regionalna središča so Titov Veles (42 500), znan po porcelanu 
in keramiki, Ohrid (39 000), kulturno, turistično in trgovsko, v 
zadnjih letih tudi industrijsko središče, ter Štip (36 200), 
izrazito industrijsko mesto (poljedelski stroji, tekstil, kovinsko 
pohištvo). 
 
PREBIVALSTVO MAKEDONIJE 
 
 Preb. Poveč.    Rodn Smrtn.   Prirast. Preb. 
   v % v % v % v % na km2 

1921 797841 17,5    31,0 
1931 937643 17,5    36,5. 
1948 1152986 24,0    44,8' 
1953 1304514 13,1 37,9 14,7 32,2 50,7 
1961 1406003 7,8  30,0 9,3 20,7 54,7 
1971 1647308 17,1 22,9 7,6 15,5 64,1 
1981 1909136 15,9 20,2 7,1 13,2 74,2 
1991 2033964 6,5     79,1 
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Gospodarstvo. Pred 1945 je bila M. slabo razvito kmetijsko 
območje z nekoliko bolje razvito trgovino in obrtjo. V 127 
industrijsko-obrtnih obratih je bil zaposlen 1 % preb. Med 2. 
sv. v. je bila uničena skoraj vsa industrija, veliko obrti in 
prometnic. Družbeni proizvod se je 1960-87 povečal za 3-
krat, industrijska proizvodnja za ok. 9-krat in kmetijska za 
2,2-krat. Kmetijstvo daje ok. 13,2 % družbenega proizvoda in 
skoraj zadovoljuje potrebe po hrani: od kmetijskih površin je 
41,1 % njiv, 1,7 % sadovnjakov, 2,3 o/o vinogradov, 4,0 % 
travnikov in 49,9 % pašnikov. Ok. 68 o/o posestnikov ima 
manj kot 2 ha zemlje. Kmetijska zemljišča je močno 
prizadela deagrarizacija, opuščena so bila hribovita območja, 
obdelane površine pa so ostale v najbolj ugodnih legah v 
nižinah in tam, kjer jih je mogoče namakati v sušnem delu 
leta. V M. pridelujejo predvsem bombaž, kakovosten toba k, 
mak in vrtnine; ok. 20 % njiv je zasejanih s pšenico. Na 
podlagi domačih surovin se je razvila živilskopredelovalna 
industrija in predelava tobaka, v Prilepu in Skopju tudi 
tovarni cigaret. Gozd obsega 35,2 o/o površine in je 
ekonomsko pomemben zlasti na hribovitem območju. Vodni 
viri ne omogočajo gradnje velikih HE; 1927 je bila zgrajena 
prva HE Pena (Tetovo). Po 1945 so bile zgrajene HE Došnica 
(4,6 MW), Globočica (43 MW), Kalimanci (12 MW), 
Pesočani (2,9 MW), Raven (18,8 MW), Sapunčica (2,8 MW), 
Špilje (69 MW), Tikveš I (46 MW), Tikveš II (46 MW), Vrþ 
ben (12 MW), Vrutok (150 MW), Zrnovci (1,2 MW) ter TE 
Bitola (210 MW), Negotino (210 MW) in Oslomej (120 
MW). Vse elektrarne so 1989 dajale 4,7 milijarde kWh 
električne energije. Velik del te energije (in uvoženo s 
Kosova) porabita Železarna Skopje in barvna metalurgija 
Feni. V M. nakopljejo 5,6 milijona t premoga v rudnikih v 
Oslomeju blizu Kičeva in v okolici Bitole. 
V mak. industriji je bilo 1961 zaposlenih 14,5 % aktivnega 
preb., 1971 21,4 %, 1981 23,7 % ali 160 372. Delež 
industrije v družbenem proizvodu se je povečal od 32,3 % 
1959 na 52,2 % 1988. Eden največjih industrijskih obratov je 
1975 zgrajena Železarna Skopje, ki je 1989 izdelala 752 000 t 
jekla. Železovo rudo kopljejo v Damjanu blizu Štipa, Demir 
Hisarju in Radovišu. Manjša tovarna aluminija je v Skopju. V 
okolici Zletova (Probištip) in Sase nakopljejo na leto ok.1,3 
milijona t svinčeve in cinkove rude, ki ju predelujejo v 
topilnici v Titovem  Velesu. V rudniku Bučim blizu Radoviša 
nakopljejo 3,8 milijona t bakrove rude, v območju Raduše 
24 000 t koncentrata kroma. Blizu Kavadarcev zgrajena 
tovarna Feni predeluje domači nikelj, železo in antimon. 
Bogata so nahajališča nekovinskih minera'lov (glina, 
diatomejska zemlja, talk, mavec, kremenčev pesek, magnezit, 
azbest, grafit). Med najbolj razširjenimi je kovinska 
industrija: v Skopju izdelujejo industrijske, gradbene in 
kmetijske stroje, avtobuse in karoserije, na Ohridu 
avtomobilske dele in kovinsko opremo, v Kočanih dele za 
avtomobile in traktorje, v Titovem Velesu kovinsko opremo, 
v Štipu kmetijske stroje in kovinsko pohištvo. 
Elektroindustrijska podjetja so v Skopju (transformatorji) in 
na Ohridu (izolacijski material), v Prilepu (elektromotorji), v 

Bitoli (hladilniki) ter v Gevgeliji (električna keramika). Po 2. 
sv. v. so domače surovine omogočile razvoj kemične industrije 
Ohis z največjimi obrati v Skopju, na Ohridu, v Strugi in 
Kumanovu ter tovarne Jugohrom v Tetovu. Blizu Skopja je 
zgrajena rafinerija nafte (2,5 milijona t). Močno je razširjena 
tekstilna industrija, največje tovarne so Teteks v Tetovu, ki 
izdeluje zlasti volnene izdelke, tovarna Makedonija v Štipu, 
večje so še tovarni svile v Titovem Velesu in Strumici, Astibo v 
Štipu, Bitolateks v Bitoli, Oteks na Ohridu. Med tobačnimi 
tovarnami so največje tobačni kombinat v Prilepu, tovarni 
cigaret v Skopju in Kumanovu. V Titovem Velesu je velika 
tovarna porcelana in sanitarne keramike, v Skopju pa 
cementarna in steklarna. Gradbeništvo je 1989 ustvarilo 4,8 % 
družbenega proizvoda, tega leta so zgradili 10864 stanovanj, 
od tega petino v Skopju. Asfaltiranih cest je 4869 km, 
najpomembnejša je avtocesta od srb. do gr. meje mimo Skopja, 
kjer se združi z jadransko magistralo. Letališči v Skopju in na 
Ohridu sta 1989 imeli 324000 potnikov. Turizem je razvit 
predvsem ob Ohridskem, Prespanskem, Dojranskem in 
Mavrovskem jezeru, zimski turizem na Šar-planini (Popova 
Šapka) in v zdraviliščih. L.1989 so v M. našteli 3,5 milijona 
prenočitev (12,6 % tujih gostov). 
Izobraževanje in kultura. L.1981 je bilo v M. 9,4 % 
nepismenih. V šolskem letu 1988/89 je 272 000 učencev 
obiskovalo 1103 o. š., 96 srednjih šol pa 72 000 dijakov. Na 
četrtini šol poteka pouk tudi v albanščini, na 50 v tur. in na 23 v 
srb. Od 1976 so šole organizirane po srednješolskih centrih 
(2392 oddelkov). Kot prva visokošolska ustanova v M. je bila 
1946 ustanovljena FF, 1947 MF ter agronomska in veterinarska 
fakulteta. L.1949 je bila ustanovljena Univerza Cirila in Metoda 
v Skopju, 1979 pa Univerza v Bitoli. Oba zavoda imata 19 
fakultet, 3 akademije in 6 višjih šol, nekatere tudi v Prilepu, 
Štipu in na Ohridu; 1988/89 je vse zavode obiskovalo 29 349 
študentov. Znanstvenoraziskovalno delo se je začelo po 1945, 
posebno na univerzi, od 1967 tudi v MANU; pomembnejši 
znanstveni zavodi so Inštitut za makedonski jezik, Inštitut za 
protipotresno gradnjo, Kmetijski inštitut idr. v Skopju, Tobačni 
inštitut v Prilepu in Hidrobiološki inštitut na Ohridu. 
V M. je 10 poklicnih gledališč, mdr. Makedonsko narodno 
gledališče z Dramo, Opero in Baletom, Dramsko gledališče, 
gledališče narodnih manjšin itd. Značilne glasbene prireditve so 
ohridski poletni festival, majski glasbeni večeri ter balkanski 
festival ljudskih pesmi in plesov na Ohridu, ilindenski festival 
ljudskih plesov in pesmi v Bitoli, ohridski staromestni festival 
in struški jesenski glasbeni festival. Od 1961 prirejajo vsako 
leto mednarodne struške pesniške večere, literarna Racinova 
srečanja idr. prireditve. Mak. televizija oddaja od 1964. Prva 
mak. časopisa sta začela izhajati 1896 v Sofiji (Loza, 
Revolucija),1911 pa v Sankt-Peterburgu študentski list 
Makedonski golos. L.1909 so .v Bitoli tiskali list Rabotničeska 
iskra in naslednje leto list Socijalističeskaja zora. L.1944 je 
začel izhajati dnevnik Nova Makedonija,1979 Večer. 
Zdravstveno varstvo je organizirano v okviru Zavoda za 
socialno zavarovanje Skopje. Bolnišnice imajo skupaj 5313 
postelj v splošnih ter 5224 v kliničnih in specialističnih 
bolnišnicah. Specializirane zdravstvene ustanove so Klinični 
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center v Skopju ter Bolnišnica za travmatologijo in 
tuberkulozo kosti na Ohridu. 
LIT.: Zbornik na VIl1 kongres na geografite od SFRJ vo 
Makedonija, Sk 1968; V. GRAMATNIKOVSKI, 
Prirodnogeografski, demografski i imotni karakteristiki na 
Prespanskata kotlina (v: Godišen zbornik na PMF vo Skopje, 
Sk 1975, 5-103); M. PANOV, Geografija na SR Makedonija, 
Sk 1976; Makedonija kao prirodna i ekonomska celina Sk 
1978; Facts about the Socialist Republic of Macedonia Sk 
1981; Mariovo. Kompleksni geografski proučuvanja, Sk 
1984; Razvoj na SR Makedonija.1945-1984, Sk 1986. 
 
MAKEDONSKO-SLOVENSKI ODNOSI. Do prvih stikov 
je prišlo v času velikomoravske versko-politične misije 
bratov Cirila in Metoda, ki sta delovala med panonskimi 
Slovani. S tur. osvajanjem Balkana je povezan prilepski 
vladar knez Marko, ki je tudi junak v slov. ljudskem 
pesništvu 15. st. Ko je B. Kuripečič pripotoval 1530 v 
Carigrad, je popisal vtise s potovanja po M. V 18. st. je mak. 
pisatelj H. Žefarović v delu Stematografija predstavil grbe 
slovanskih pokrajin. V časopisu Laibacher Zeitung je pri 
opisih dogodkov med gr. vstajo (1821-22) zaznamek, da je 
bila tudi M. vključena v boj za osvoboditev; objavljeni so 
tudi podatki o družbenih in političnih reformah, ki jih je v 
M.1839 sprožil hatišerif. V kresnenski vstaji (1878-79) v 
Pirinski M. je kot prostovoljec sodeloval Slovenec M. 
Hubmajer in postal celo načelnik štaba uporniških sil. V času 
avstroslavizma in vseslovanske kulturne vzajemnosti se je v 
skupini okrog Ljudevita Jenka posebej odlikovala njegova 
žena Terezina Jenko - Lenče z Lavrice, ki je potovala po M. 
in obiskovala mak. uporniške odrede, borce in begunska 
taborišča v Bolgariji ter 1903 ustanovila Makedonski komite, 
katerega naloga je bilo zbiranje pomoči za prizadete ob 
ilindenski vstaji. Vanj so se včlanili tudi ljubljanski župan I. 
Hribar, V. Petričič, V. Ravnihar idr. Tega leta je N. Županič 
na Dunaju objavil razpravo Mazedonien und das türkische 
Problem in 1904 v Zborniku znanstvenih in poučnih spisov 
sestavek Macedonija. Slov. tisk je v zač. 20. st. objavljal vesti 
o političnem stanju v M., zlasti pozorno je spremljal stanje v 
M. po mladoturški revoluciji (1908). M. in Makedonce je v 
delu Jugoslovanska ideja in Slovenci omenjal tudi H. Tuma. 
V času balkanskih vojn 1912 in 1913 so najpomembnejša 
pričevanja sestavek A. Bezenška Balkanska vojska (1913), 
poročila Milana Pluta ter knjiga Antona Sušnika in Vinka 
Šarabona Vojska na Balkanu 1912/13. Značilna so 
Cankarjeva razmišljanja o reševanju mak. vprašanja v okviru 
južnoslovanske federacije. Pred 1. sv. v. je bilo značilno 
veliko izseljevanje Makedoncev v Slovenijo (gradnja 
železnic), po vojni pa so se izseljevali v M. Slovenci iz 
Primorske. L.1921 je v M. živelo 429 Slovencev, po 
ustanovitvi društva Trst-Gorica-Reka v Skopju, ; ki je začelo 
odkupovati zemljo, pa je prišlo do novega naseljevanja 
Slovencev v vsej M. V naselju Bistrenci je nastal zaselek 
Mala Slovenija. L.1939 je; po podatkih skopske škofije živelo 
v M. ok. 4000 Slovencev; 1981 so našteli tu 648 Slovencev, v 
Sloveniji pa 3288 Makedoncev. 

Gospodarski odnosi. Gospodarsko sodelovanje Slovenije in 
M. je povezano s stiki habsburškega in otomanskega cesarstva, 
zlasti od Marije Terezije in Jožefa II. dalje. Avstrija je izvažala 
predvsem industrijske in tekstilne izdelke, uvažala pa usnje, 
bombaž, žito in tobak. Veliko vlogo so imeli predstavniško in 
trgovsko izvozno podjetje Staremberg v Solunu, tur. 
diplomatsko predstavništvo v Trstu in mak. trgovska hiša 
Robevci (Trst, Dunaj). Stiki so se okrepili v času Napoleonovih 
vojn (1809-13), zaradi carinske blokade so bile uvedene kopne 
poti, ki so povezovale Solun s Štipom, Sarajevom, Ljubljano in 
Trstom, pozneje pa tudi pomorska zveza Solun-Reka-Trst. Po 
poročilu mak. trgovske zbornice sta bili 1838-412 tretjini od 50 
000 centov Avstriji namenjenega bombaža skupaj z lanom, 
sezamom, voskom, medom, koruzo idr. blagom raztovorjeni v 
Trstu. V 2. pol.19. st. je bil po krimski vojni in odprtju 
železnice Skopje-Solun (1873-74) omogočen hiter in poceni 
prevoz blaga iz M. v Slovenijo in v obratno smer. V poročilih 
Trgovske in obrtne zbornice v Ljubljani je mogoče najti 
podatke o živahnem trgovanju med Solunom, Serezom, 
Skopjem, Ljubljano in Trstom. V 1. desetletju 20. st. je skupaj 
4913 mak. delavcev pomagalo graditi železniško progo Beljak-
Gorica, največ v karavanškem predoru, nekaj pa tudi na drugih 
deloviščih. S pomočjo ljubljanske agencije Edvard Tavčar, 
severnoameriškega Lloyda idr. agencij je po ilindenski vstaji 
pred Turki odšlo v čezmorske dežele več tisoč Makedoncev. 
Trgovske idr. vezi so se ohranjale med obema vojnama. Po 
1945 se je gospodarsko sodelovanje razširilo v trgovini, 
industriji, gradbeništvu idr. dejavnostih; sodelujejo slov. 
podjetja, zlasti Iskra, Slovenijales, Slovin, Ljubljanska banka, 
Lek ter mak. Tikveš, Povardarje, Alkaloid, Treska itd. Pri 
obnovi po katastrofalnem skopskem potresu 26.7.1963 je slov. 
gradbeništvo v 5 mesecih obnovilo 1123 stanovanj, 6 šol, 4 
javne zgradbe, stavbe IS in Skupščine SR Makedonije, 
projektiralo in s kooperanti zgradilo montažno primestno 
naselje Vlae (43 ha) ter postavilo 51 montažnih hiš v naselju 
Vodno. V zaključenem naselju so zgradili 480 trajnih 
montažnih hiš ter šolo, 14 trgovin, restavracijo, otroški vrtec in 
komunalne naprave. Obnavljanje Skopja je bilo 1963 
najpomembnejše opravilo slov. gradbeništva. 
Slov. podjetja so na podlagi zakona o hitrejšem razvoju 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo 1981-85 
sklenila z M. samoupravne sporazume za 66 naložb, največ v 
predelovalni industriji (64%), kmetijstvu in prehranski industriji 
(21%) najmanj pa v zvezi s surovinami in reprodukcijskim 
materialom. Usmerjene so bile predvsem v modernizacijo in 
rekonstrukcijo obstoječih zmogljivosti; 25 jih je imelo izvozne 
programe, 15 % naložb je bilo namenjenih novogradnjam. 
Največ sredstev so Cinkarna Celje ter Rudniki svinca in 
topilnica Mežica združili za gradnjo rudnika Toranica (cink, 
svinčevi koncentrati). V tem času je bil sklenjen tudi dogovor o 
interventni oskrbi M. z električno energijo iz Slovenije. Od 
sedemdesetih let je podjetje Slovin iz Ljubljane vsako leto 
kupilo v M. ok. 1700 vagonov vina. Vseskozi je pomembno 
zalaganje slov. trga z mak. vrtninami (paradižnik, paprika, 
čebula). 
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V letih 1986-87 je bilo sklenjenih 15 novih samoupravnih 
sporazumov, 1988 28 in 1989 41 sporazumov, predvsem s 
področja elektroindustrije in kemične industrije. L.1989 je 
bilo končanih 10 naložb, 28 naložb je bilo v sklepni in le 3 v 
začetni fazi. Sodelovanje se je okrepilo 1990, ko je bilo 
sklenjenih 18 aneksov k prejšnjim sporazumom in 15 novih 
sporazumov, od teh 11 v industriji, po 2 v kmetijstvu in 
vodnem gospodarstvu; 9 naložb je bilo namenjenih 
modernizaciji proizvodnje, 6 za novogradnje. Zaradi 
likvidnostnih težav slov. gospodarstva je Skupščina RS 
13.6.1990 sprejela sklep o ustavitvi kreditiranja in 
združevanja sredstev, razen za do takrat že začeta dela. 
L.1992 je bila ustanovljena slov.-mak. GZ. 
Kulturni odnosi. Začeli so se 867, ko sta se Ciril in Metod z 
učenci na poti k papežu v Rim za pol leta ustavila pri knezu 
Koclju v Blatenskem Kostelu. Med njimi sta bila tudi 
Kliment Ohridski in Naum Ohridski, ki sta 873 spet obiskala 
Spodnjo Panonijo in Karantanijo. Prav tem dogodkom so bili 
posvečeni znanstveni začetki slavistike. Najprej je nastala 
Kopitar-Miklošičeva  panonska teorija, sledila ji je mak. 
teorija, ki jo je zasnoval V. Jagić, uveljavil in dokazal pa V. 
Oblak, eden prvih mak. dialektologov z razpravami v knjigi 
Macedonische Studien (W 1896). V antični dobi nastalo 
poimenovanje M. in Makedonci za njene preb. se je pojavilo 
prvič v Valvasorjevem delu Die Ehre des Hertzogthums 
Crain (1689). M. Pohlin je v uvodu h Kraynski grammatiki 
(1768) zapisal, da kranjski jezik govorijo tudi v M. V 19. st. 
so se kulturne vezi okrepile, S. Vraz je v Kolu (1847) objavil 
24 mak. ljudskih pesmi. Mak. pesnik, sicer ruski diplomat, K. 
Petković je 1852 dopotoval v Ljubljano, se v Kranju seznanil 
z Josipino Turnograjsko in prevedel v mak. njeno novelo 
Boris. Eno od Petkovićevih pesmi je R. Razlag objavil v 
jugosl. Zori. L.1861 sta struška narodopisca D. in K. 
Miladinov v Zagrebu objavila zbornik mak. in bolgarskih 
ljudskih pesmi, ki je bil v večjih slov. mestih sprejet z 
velikim zanimanjem. Š. Kociančič je večji del zbornika 
prevedel v slov. in sestavil slovar z več kot 4000 besedami; 
oboje je uredil in pripravil za izdajo D. Stefanija (Brata 
Miladinova, 1984; Glosarij ljudskih pesmi iz Zborizika bratov 
Miladinovih, 1985). O mak. ljudskem pesništvu je pisal tudi 
A. Bezenšek v Slovenskem narodu (O položaju v Makedoniji, 
Makedonsko vprašanje, 1884, 1888). Mak. motiviko 
vsebujejo tudi nekatere pesmi S. Gregorčiča (Hajdukova 
oporoka, Hajdukova nevesta, Balkan, Nadežda Gareva, 
Macedonska drama, Macedonski vstaš, Hajduk) ter pesnitev 
Raja; (1876) in pesem Mir (1878) J. Stritarja. Med vojnama 
je v Vardarski banovini službovalo več slov. izobražencev (F. 
Mesesnel, G. Čremošnik,  J. Ulčar), v skopskem gledališču je 
igrala M. Godina, nekaj časa  je v njem delal tudi B. Stupica, 
v skopski reviji Južni  pregled so bili objavljeni sestavki o 
Cankarju, I. Grudnu, Vidi Taufer, Prešernu, S. Kosovelu, A. 
Gradniku. Z M. so se v tem času poglobljeno ukvarjali tudi 
slov. znanstveniki; Milko Kos je proučeval čas carja 
Samuela, A. Melik je v knjigi Jugoslavija I-II poudarjal 
značilnosti mak. naroda in jezika. Pomembni so članki A. 
Gavazzija, I. Laha, F. Grivca, R. Nahtigala, F. Ramovša. 

L.1939 se je v Sloveniji začelo zanimanje za mak. sodobno 
književnost. Tedaj je v prečiščeni mak. izšla pesem K. Racina 
Makedonski pejsaž. Leto pozneje je o mak. pesniški zbirki Beli 
mugri pisal R. Čačinovič. Med 2. sv. v. so pripadniki slov. enot 
v M. pisali in objavljali slov. in mak. pesmi. 
Po 1945 so se kulturni odnosi razmahnili (izmenjava 
programov sredstev množičnega obveščanja, filmov in 
televizijskih iger, razstav, glasbenih prireditev, glasbenikov, 
organiziranje dnevov slov. oz. mak. kulture). Od začetka 
delovanja FF (1946) ter Univerze Cirila in Metoda v Skopju so 
sodelovali tudi slov. predavatelji (G. Čremošnik, Milko Kos, J. 
Ulčar, Karel Zelenik). Prvi prodekan FF F. Petre je vpeljal 
predavanja o slov. književnosti; prvi seminar za slov. 
književnost je vodil A. Spasov, za slov. jezik pa B. 
Mirkulovska. V Sloveniji je bilo objavljenih več arheoloških, 
geografskih, zgodovinskih in filoloških razprav (Bogdan Binter, 
K. Gantar, B. Grafenauer, M. Grošelj, Jože Kastelic, Josip 
Korošec, A. Melik, V. Melik, M. Mikuž, J. Šašel). Zanimanje 
za -  makedonistiko se je povečalo z odprtjem lektorata za 
mak. jezik na FF v Ljubljani (prvi ; lektor B. Ristovski). Na 
ljubljanski univerzi se je šolalo veliko Makedoncev, zlasti 
arhitektov in glasbenikov, tik po 2. sv. v. in po potresu v Skopju 
1963.  
Konec štiridesetih let so v Ljubljani izšli prvi prevodi mak. del: 
1947 Makedonske povesti (izbral in uredil Franc Jeza),1948 
knjiga Makedonska poezija (ur. F. Petre, prevedli nekateri 
ugledni slov. pesniki) in 1950 knjiga Makedonija D. Vlahova. 
L.1957 je izšla v prevodu prva samostojna zbirka pesmi A. 
Sopova Zlij se s tišino, 1959 Vezilja B. Koneskega, 1961 in 
1971 Svitanja K. Racina (prevodi Mile Klopčič, I. Minatti), 
1963 Sodobna makedonska poezija (ur. A. Spasov), 1975 
Poezija M. Matevskega, 1976 Pesmi B. Koneskega, A. Šopova, 
A. Popovskega in J. Koteskega (v prevodih I. Minattija in Vena 
Tauferja, ur. G. Stalev), 1983 Mag S. Janevskega, 1985 Riba 
smisla B. Džuzela itd.; skoraj vse pesmi je prevedel Minatti. 
Najpomembnejša objavljena prevedena pripovedna dela so Vas 
za sedmimi jeseni (1957) ter Bolečina in bes (1975) S. 
Janevskega, Tole paša (1958) S. Popova, Nabrekle zvezde 
(1960)M. Jovanovskega, romana Pobratima (1961) in Mak p 
(1964) J. Leova, Ljubezen za rešetkami (1961) I K. Urdina, 
Solunski atentatorji (1966) J. Boškovskega, Hajduški studenec 
(1967, 1979 ) V. Podgorca, Prekleto seme (1974) in Rdeči konj 
(1979) T. Georgievskega, Paskvelija (1977) Ž. Činga, Mavrica 
(1977) B. Višinskega, Na prepihu (1978), Vaščani in vojaki 
(1979) M. Foteva, Bela dolina (1980) S. Drakula, West Aust 
(1981) in Rdeči hipokrit (1985) B. Pavlovskega, Ozka vrata 
(1987) O. Nikolove. Manj je prevodov dramskih del. V spored 
slov. gledališč so bila uvrščena mak. dela Socialistična Eva K. 
Čašuleta (1962), Limuzina mistra Sofronija Z. Bogoeva (1963), 
Hi-fi G. Stefanovskega (1986), natisnjen je bil tudi prevod dela 
Črninze K. Čašuleta. L.1980 so bili v antologiji Sodobni 
jugoslovanski esej zajeti mak. avtorji D. Mitrev, B. Koneski, A. 
Spasov, M. Djurčinov, D. Nanevski, M. Drugovac in G. 
Stardelov. Najpomembnejši slov. prevajalci iz mak. jezika so F. 
Albreht, N. Carevska, P. Carevski, Mile Klopčič, I. Minatti, J. 
Moder, J. Šmit, Katja Špur, Veno Taufer in O. Župančič. 
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V M. so dela slov. pisateljev začeli prevajati 1947, ko je izšel 
Cankarjev Slugata Jernej i negovoto pravo, pozneje so se mu 
pridružili Martin Kačur (1955, 1965), Slugi (1954) in Kralot 
na Betajnova (1950). Prešernov Soneten venec je bil prvič 
objavljen 1954 in Poezija 1980. L.1956 je izšla antologija 
Slovenečki poet, 1972 sta B. Paternu in A. Spasov pripravila 
izbor Slovenečka poezija. V mak. je preveden mdr. Ciciban 
O. Župančiča (1956), antologija A. Aškerca (1962), Momina 
solza Prežihovega Voranca (1962) itd. Do zač. devetdesetih 
let je v mak. izšlo nad 300 slov. del. Pomembnejši prevajalci 
iz slov. v mak. jezik so B. Koneski, B. Mirkulovska, I. 
Molčin, A. Popovski in G. Todorovski. 
Mak. narodni gledališči iz Skopja in Bitole sta gostovali v 
Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici in Trstu z dramami K. 
Čašuleta Veja na vetru (1970), Ž. Činga Zid, voda (1978), J. 
Plevneša Erigon (1984) ter G. Stefanovskega Let na mesto in 
Hi fi (1985). V Ljubljani sta delovala režiserja L. Georgievski 
(D. Jovanovič, Osvoboditev Skopja) in S. Unkovski (H. 
Ibsen, Peer Gynt). Na slov. odrih so gostovali mak. Opera, 
Balet in Filharmonija. Kot dirigenta gosta sta slov. orkestre 
vodila F. Muratovski in A. Šurev; nekaj časa sta v ljubljanski 
Operi delovala tudi operna pevca M. Evtimova in S. 
Gugugolovski. Tu se je šolalo nekaj generacij mak. 
glasbenikov (R. Dimitrova, E. Čučkov, B. Nikolovski, K. 
Ribarski, I. Šurev). Na ljubljanskem radiu so bile predvajane 
radijske drame mak. avtorjev K. Čašuleta Vrtinec (1970), Ž. 
Činga Paskvelija (1986) in več dram T. Arsovskega 
(Taksistova zgodba, 1980; Zasilni izhod, 1984; Dosje 198, 
1986; Korak do jeseni, 1991). Med mak. televizijskimi 
dramami so bile na sporedu nadaljevanka Zahod nad jezersko 
deželo (1975) in Kliment Ohridski (1989) T. Arsovskega, Trst 
via Skopje (1988) B. Gjorþeva, Veja na vetru K. Čašuleta itd. 
Na področju likovne umetnosti so se mak.-slov. odnosi začeli 
razvijati šele po 1918. V Skopju je 1928-38 živel umetnostni 
zgodovinar F. Mesesnel; bil je kustos Muzeja Južne Srbije in 
predavatelj na FF, pobudil je vrsto arheoloških raziskav in 
prvi znanstveno preučeval mak. umetnostno preteklost. Po 2. 
sv. v., ko so Makedonci dobili republiko, je mogoče govoriti 
tudi o kontinuiteti umetnostnih odnosov, ki so se najvidneje 
in trajneje izrazili predIvsem na področju arhitekture in 
urbanizma. E. Ravnikar je 1947-50 za Skopje projektiral 
Prirodoslovno-matematično fakulteto. V tem času je po 
številnih mak. krajih potoval D. Grabrijan ter s pomočjo 
študentov preučeval tradicionalno mak. hišo (Makedonska 
kuka ili preod od stara orientalska vo sovremena evropska 
kuka, 1955). L.1953 je Marjan Muišič izdelal predlog za 
konservatorska dela pri cerkvi sv. Sofije v Ohridu, izvedel 
zahtevno sanacijo tega spomenika ter pozneje uredil tudi 
njegovo okolico. Po katastrofalnem potresu 1963 so pri 
obnovi in načrtovanju prihodnjega razvoja Skopja sodelovali 
svetovni strokovnjaki, vrsto predlogov za urbanistične rešitve 
so prispevali tudi Slovenci. L.1967 je na natečaju za pozidavo 
univerzitetnega središča v Skopju zmagal Marko Mušič s 
sodelavci in 1968 pozidal dokaj obsežen kompleks v duhu 
sočasnega strukturalizma. L.1969 je skupina arhitektov 
Štefan Kacin, Jurij Princes, Bogdan Spindler in Marjan Uršič 

z natečajem dobila naročilo za pozidavo kulturnega središča v 
Skopju (dokončano 1978); ekspresivna stavba Opere z 
dvigajočimi se diagonalami na zunanjščini in kubično 
lomljenimi oblikami v notranjščini je najboljše delo te skupine. 
V zadnjih 2 desetletjih deluje v Sloveniji več mak. umetnikov, 
mdr. pri akcijah mednarodne skupine Junij (B. Damjanovski, P. 
Hadži-Boškov, D. Marković, B. Unkovska). 
LIT.: S. ŠIMENC Slovenska srečanja z makedonskim slovstvom, 
Dialogi 3, 1967, 393-401; P. KEPESKI, J. POGAČNIK, 
Makedonščina, Lj 1968, 206-216; F. ROZMAN, Makedonski 
delavci pri i gradnji bohinjsko-karavanške proge, PZDG 
8/9,1968/69, 203-206; D. STEFANIJA, Makedonsko-slovenski 
književni stiki, JiS 13, 1968, 214-218; H. ANDONOV-
POLJANSKI, Makedonija i Slovenija. Megusebni vrski vo 
minatoto, Sk 1978; D. STEFANIJA, Makedonija in Slovenija, 
medsebojne vez v preteklosti, Naši razgledi 25. 7.1980; D. 
MAKUC, Iz Nanuta v Nanutovića. Primorski kolonisti na Ievem 
bregu Vardarja (v: Jadranski koledar 1987, Ts 1986, 189-195). 











SKRITA BOGASTVA MAKEDONIJE 
 

Pripravila Saša Zavadlav in Janez Zavašnik 
 
Geografska lega Makedonije 
 
Makedonija je celinska država, saj leži v osrčju južnega 
dela Balkanskega polotoka. Ozemlje je skoraj z vseh 
strani obkroženo z visokimi gorstvi. Na vzhodu so to 
Osogovske planine, Plačkovica, Vlanina in Ogražden. 
Južni del omejujejo Belasica, Kožuf in Kajmakčalan. V 
zahodnem delu Makedonije se dvigata visoki gorstvi 
Korab in Šarplanina, ki se širi še na severno stran. Še 
najmanj gorat je osrednji del države z dolino Vardarja, 
ki je največja reka, v katero se zlivajo še Treska, 
Pčinja, Babuna, Bregalnica in Crna reka. V 
jugozahodnem delu leži Ohridsko jezero, na jugu pa 
Prespansko in Dojransko jezero. 
  
Geologija Makedonije 
 
V regionalnem geotektonskem sklopu ločimo naslednje 
enote: 
 
- Srbsko-makedonski masiv (SMM) obsega vzhodno 
Makedonijo, pri čemer na severu prehaja v Srbijo, na 
jugu pa v Grčijo. Gradijo ga metamorfne kamnine 
predkambrijske do paleozojske starosti. Ločimo gornji 
in spodnji kompleks. Spodnji kompleks je v litološkem 
pogledu predstavljen s sljudnimi gnajsi, sljudnimi 
skrilavci in manj z amfiboliti, kvarciti, marmorji in 
magmatiti. Gornji kompleks predstavljajo pretežno 
vulkanogeno-sedimentne kamnine, ki so metamorfirane 
do zelenih skrilavcev. Tu dominirajo Icloritni skrilavci, 
amfibolsko-biotitni, kloritno-sericitni in kremenovi 
skrilavci. 
- Vardarska cona se je izoblikovala med SMM in 
Dinaridi (zahodna Makedonija). V osnovi jo sestavljajo 
jurski ofioliti, ki najverjetneje predstavljajo ostanke 
oceanskega dna. Poleg gabroperidotitnega kompleksa 
se javljajo še vulkanogeno sedimentni členi. Ofiolit je 
prekrit z zgornjekrednim flišem. 
- Pelagonijski masiv predkambrijske starosti 
predstavljajo v njegovem bazalnem delu gnajsi z 
lečami marmorjev. Nad gnajsi ležijo sljudni skrilavci. 
Zgornji del masiva sestavljajo sedimenti, ki ležijo 
transgresivno iznad gnajsev in sljudnih skrilavcev V 
tem masivu so še magmatske kamnine - prilepski 
granitoidi. 
- Zahodno-makedonsko cono sestavlja več formacij. 
Najstarejša je vulkanogena sedimentna spilitno-
keratofirska formacija (staro-paleozojska). Zgornja 
filitno-apnenčeva serija je paleozojske starosti 
(ordovicij, silur in devon) in vsebuje tudi kremenove 
porfirje. 

 
 

Kosovrasti 
 
Nahajališče sadre se nahaja v dolini reke Radike, v 
bližini mesteca Debarja v vznožju Koraba.  Vhod v 
rudniško lokacijo Kosovrasti je tik nad rečno gladino. 

Nedaleč od rudnika je zdravilišče Banja Kosovrasti, 
kjer izvirajo topli vrelci, ki nosijo s seboj raztopljeno 
sadro. Ob stiku s hladnejšo vodo reke Radike se sadra 
obarja, zaradi česar nastajajo beli sledovi, ki se vijejo 
po reki navzdol. Sadra se izloča tudi ob samem izviru v 
obliki blazinastih belih tvorb. Zaradi raztopljenega 
žveplovodika ima voda značilen vonj po žveplu. 
 
Geološki podatki 
 
Nahajališče sadre leži med 500 in 1500 m n.v. v 
zgornjekrednih flišnih sedimentih, ki so del Debarske 
cone, sestavnega dela zahodno-makedonske tektonske 
enote. Ležišče se razteza na površini 8 x 2 km2. Na 
posameznih mestih so z vrtinami dokazali več kot 70 m 
debelo plast kristalne sadre. Nastanek sadre na tem 
mestu je povezan z metasomatskimi procesi znotraj 
kremenovih kamnin, ki so vložene v flišu. Poleg 
omenjene lokacije so aktivne še Melničani, Melnički 
most in Alčija. Sadro odkopavajo v jamah z 
miniranjem in jo odvažajo v bližnjo drobilnico. 
 
 
Mineralna parageneza 
 
Mineralno paragenezo v tem rudniku sestavlja le nekaj 
mineralov. Poleg velikih količin kristalizirane sadre 
najdemo še drobnokristalinični različek sadre - 
alabaster, anhidrit in žveplo. 
 
Sadra 
 
Sadra nastopa v preraščenih kristalih, ki dosežejo 
večmetrske velikosti. Kristali so brezbarvni in 
prozorni. Ker popolnoma zapolnjujejo vse votline, so le 
redko v obliki prostorastočih kristalov z lepo 
oblikovanimi kristalnimi ploskvami. Na odkopih 
najdemo več decimetrov velike razkolke kristalizirane 
sadre. Pogosti so dvojčki po (100), ki jih imenujemo 
Iastovičji rep. Tudi značilno zraščene odlomke 
kristalnih dvojčkov po tem zakonu brez težav najdemo 
na odkopih. Na kristalih je velikokrat opaziti sledi 
raztapljanja, ki jih povzroča voda, zato so takšni 
kristali nazobčani. 
 
Žveplo 
 
Rumeno obarvane oprhe žvepla opazimo na 
kristalizirani sadri. Bolj zanimivi pa so njegovi 
vključki v kristalih sadre. Največkrat so kroglaste 
oblike, redkeje imajo obliko lepo razvitih idiomorfnih 
kristalov. Njihova velikost navadno ne presega nekaj 
milimetrov. 
 
 
Crni (Kara) kamen 
 
To nahajališče leži na Prilepsko - Bitolskem polju, v 
bližini vasi Alinci pri Prilepu. Razprostira se na 
približno 4 km2 gričevnatega sveta. Gre za zaprt 
kamnolom v katerem je še vedno mogoče najti vse 
minerale iz spodaj opisane parageneze. 
 



Geološki podatki 
 
Samo nahajališče in okolico sestavljajo alkalijski sienit, 
amfibolit, gnajs, muskovitni skrilavec in marmor. 
Sienit predstavlja osrednji, približno 2 km dolgi pas 
kamnin, ki je na vzhodni in zahodni strani omejen z 
amfibolitom. Debelozrnati in mlajši drobnozrnati sienit 
sestavljajo mikroklin, arfvedsonit, avgit, kremen, albit 
in v manjših količinah titanit, cirkon in apatit. Vzdolž 
prelomov in razpok so se v sienit vtisnili gnajsi in 
kremenovo-mikroklinove žile. Amfibolni skrilavec je v 
južnem delu in v samem sienitskem masivu. Tudi v 
njem opazimo gnajs in kremenovo-mikroklinove žile. 
Mineralna sestava kamin kaže na to, da so nastale s 
pretvorbo bazičnih kamnin. 
 
Mineralna parageneza 
 
Posebnost nahajališča je dokaj redka mineralna 
parageneza, ki obsega tudi nekaj uranovih mineralov 
Značilno je pogosto pojavljanje več deset centimetrov 
velikih gnezd, ki so v celoti zapolnjena z dolgimi 
igličastimi kristali arfvedsonita. Idiomorfni kristali 
drugih mineralov se vedno pojavljajo v žilah glinencev, 
v katerih so že omenjena gnezda. V kamninah je 
dokazan povišan delež urana, torija, litija, cirkona in 
rubidija. 
 
Arfvedsonit  NaNa2[(Fe2+ 
,Mg)4(Fe3+,Al)]Si8O22(OH)2 
 
Dolgi igličasti kristali tega minerala iz skupine 
amfibolov so črni, zeleni ali modrikasti. Kristali merijo 
od nekaj stotink mm v premeru pa tja do dveh mm. 
Nikoli ne razvijejo terminacij, ki so zaradi tega 
nazobčane oziroma nepravilno zaključene. V gnezdih 
so združeni v prepletene lasaste agregate, v katerih se 
lahko idiomorfno razvijejo kristali drugih mineralov, 
zlasti titanita. Arfvedsonit je kristaliziral med prvimi, 
saj ga najdemo vključenega v večjih ali manjših 
količinah v vseh drugih mineralih. 
 
Albit  NaAlSi3O8 
 
Mineral je v tem nahajališču pogost v lepo oblikovanih 
kristalih, ki so večinoma prosojni, nekateri pa tudi 
popolnoma prozorni. Večji kristali in tisti, ki izraščajo 
iz sten v razpokah, so lahko porcelansko beli. Največji 
kristali dosežejo do 10 cm v dolžino in debelino preko 
1 cm. So polisintetsko dvojčeni po albitnem zakonu 
vzdolž (010), poleg tega pa še po karlovarskem zakonu 
vzdolž (010). Karlovarsko dvojčenje prepoznamo 
zaradi izrazite razkolnosti po (001), kar se na takem 
dvojčku odrazi kot prekrižane razkolne smeri v 
kristalu. Pogosto imajo veliko vključenih igličastih 
kristalov arfvedsonita. 
 
 
 
 
 
 
 

Mikroklin  KAlSi3O8 
 
Veliki prizmatski kristali mikroklina so porcelanasto 
bele barve. Največji merijo do 20 cm, vendar so slabše 
razviti ali pa korodirani. Tiste, ki so bližje površju 
poškoduje mraz zaradi dobre razkolnosti po (001). 
Redkeje se pojavljajo bavenski dvojčki po (021). 
Manjši kristali so lahko prozorni in lepo oblikovani z 
gladkimi ploskvami. Arfvedsonitovi vključki jih včasih 
popolnoma potemnijo. Pogosto se pojavlja skupaj z 
albitom. 
 
Kremen  SiO2 
 
Najdeni so bili več kot 50 cm veliki prizmatski kristali 
vrste bambauer. Večji kristali so mlečni, medtem ko so 
manjši lahko popolnoma prozorni. Za vse je značilno, 
da imajo veliko vključkov kristalov arfvedsonita, kar 
predstavlja posebnost. V nekaterih je teh vključkov 
toliko, da so temni kot čadavci. Kristali kremena v tem 
nahajališču praviloma niso dvojčeni, včasih pa so 
opazne lamele brazilskega dvojčenja. Kremen v lepih 
kristalih je pravzaprav redek, čeprav ga je v žilah kar 
precej. 
 
Titanit  CaTiSiO5 
 
Med največjimi posebnostmi tega najdišča so zelo 
veliki kristali titanita, za katere je značilno, da prosto 
rastejo v gnezdih, zapolnjenih s kristali arfvedsonita. 
Ker je titanit kristaliziral med zadnjimi, se je v prvi fazi 
prirasel na obstoječi kristal arfvedsonita v gnezdu, nato 
pa s svojo rastjo zajemal čedalje več kristalov 
arfvedsonita, ne da bi se prirasel na steno grezda. Žal 
so miniranja poškodovala večino ohranjenih kristalov 
titanita. Iz najdenih fragmentov v nahajališču je moč 
sklepati, da so največji kristali titanita dosegli so 25 
centimetrov v dolžino in so morali tehtati do nekaj kg. 
Ohranjenih je le nekaj kristalov velikosti do 8 cm. 
Praviloma so vsi dvojčki po (100) z obliko strme 
strehe. Večji kristali so medenorjave barve in prosojni, 
manjši pa so rumenkasti in prozorni.  
 
Apatit  Ca5(PO4)3(F,OH,Cl) 
 
Apatit je tukaj redek mineral. Pojavlja se v enostavnih 
heksagonalnih prizmatskih kristalih rahlo rumenkaste 
barve, ki dosežejo nekaj mm v dolžino.  
 
Hijalit  SiO2  
 
Hijalit je amorfni kremen, ki se pojavlja kot steklaste 
prevleke po drugih mineralih. Največkrat ga je opaziti 
na kristalih mikroklina in kremena. 
 
Davidit  (Ce,La)(Y,U)(Ti,Fe)20O38 
 
Črne kristale tega minerala najdemo v preperini 
pegmatitnih žil. Največji najdeni kristal meri 15 cm v 
dolžino. 
 
 
 



Drugi minerali 
 
Našli so še monacit, bernierit, titanohematit ter prvič 
odkriti in opisani macedonit, ki je svinčev titanat. 
 
 
Sivec 
 
V kamnolomu marmorja Sivec pridobivajo zelo 
kvaliteten dolomitni marmor, ki se odlikuje po dobri 
obstojnosti in snežno beli barvi. Marmorje s kristali 
korunda so našli še v okolici krajev Belovodice in 
Beloto, znan pa je tudi kamnolom marmorja Čaška. 
 
Geološki podatki 
 
Marmorji v okolici Prilepa so nastali z lokalno 
omejeno metamorfozo karbonatnih kamnin. Pripadajo 
centralnemu delu Pelagonskega masiva, ki ga v večini 
sestavljajo visokometamorfne in magmatske kamnine. 
Stratigrafsko lahko ločimo dva kompleksa. Spodnji je 
sestavljen iz gnajsov in glinastih skrilavcev, medtem 
ko sestavljajo zgornjega tudi marmorji. Marmorna 
serija je zadnja v seriji visokometamorfnih kamnin in 
je ponekod debela do 1500 metrov. 
 
Mineralna parageneza 
 
Minerali v marmorjih Sivca so nastali z lokalno 
metamorfozo, ko se povečata pritisk in temperatura. 
Zaradi tega so karbonatne kamnine prekristalile v 
marmorje. Druge prisotne substance, kot so oksidi 
nekaterih kovin, so se pri tem stalile in prekristalile v 
idiomorfne kristale. Pri lokalni metamorfozi pride tudi 
do nekaterih kemijskih reakcij, v katerih iz obstoječih 
nastanejo novi minerali. Kljub odpornosti dolomitnega 
marmorja, ta vseeno relativno hitro prepereva. 
Sčasoma se v preperini nad njim skoncentrirajo kristali 
mineralov, ki so bili v marmorju in so sami odporni 
proti preperevanju. 
 
Korund  Al2O3 
 
Kristali korunda precej pogosti. Največ jih je v 
približno 1 m debeli plasti preperine, ki pokriva 
nahajališče marmorja, precej pogosto pa se pojavljajo 
in situ, torej še v marmorju. Največji kristali so veliki 
do 15 cm, večinoma pa do 5 cm. Posebno tiste iz 
preperine pokriva limonitna prevleka, zato so 
rdečerjavi, medtem ko imajo tisti iz marmorja nežno 
rožnato barvo. Posamezni kristali so lahko modro 
obarvani, najdejo pa se še drugi barvni odtenki. 
Posebnost predstavlja orientirano zraščanje korunda in 
diaspora in imajo zato kristali korunda na svojih 
ploskvah značilen sijaj. 
 
Diaspor  AlO(OH) 
 
Posamezni kristali diaspora so zelo redki. Največji, ki 
so ga doslej našli, meri 4 x 3 x 1 cm. Verjetno gre za 
najčistejši in morfološko najlepše razvit kristal tega 
minerala sploh. Kristal je popolnoma prozoren z 
zelenkastimi odtenki in je primeren za brušenje. 

 
 
Fluorit  CaF2 
 
Enostavni kockasti kristali fluorita so redki. Najdemo 
jih po razpokah, ki so delno zapolnjene s sivkastim 
kalcitom. Do 1 cm veliki kristali so vijolične barve z 
izrazito barvno conarnostjo, lahko pa so tudi 
brezbarvni. 
 
Rutil  TiO2 
 
Črni kristali rutila so dokaj pogosti in so večkrat 
priraščeni na kristalih korunda. Imajo kovinski sijaj, 
največji pa dosežejo nekaj cm v dolžino.  
 
Kalcit in dolomit  
 
Obeh mineralov je v tem nahajališču razumljivo v 
izobilju, vendar ne v obliki dobro razvitih kristalov. 
Kalcit sive barve se večinoma pojavlja v razpokah in je 
zato masiven z izrazitimi razkolnimi ploskvami po 
osnovnem romboedru. Dolomit je precej redek. 
Najdemo ga v obliki milimetrskih prozornih enostavnih 
romboedrov. 
 
Ostali minerali 
 
Našli so še brezbarvni različek turmalina, pirit, sljude, 
klorit, illit, disten in zoisit. 
 
 
Dobrevo 
 
Rudnik Dobrevo leži v vzhodnem delu kratovsko-
zletovskega vulkanskega področja.  
 
Geološki podatki 
 
V okolici rudnika so vulkanske kamnine andezit, dacit, 
tufi in druge. Orudenje je vezano na dacitske 
ignimbrite, ki so tu najpogostejši in so močno 
tektonsko in hidrotermalno preoblikovani. V njih 
najdemo tudi enklave gnajsov in skrilavcev. Rudna 
telesa imajo obliko žil, ki jih spremlja impregnacija 
rudnih mineralov. 
 
Mineralna parageneza 
 
Mineralizacijo delimo v nekaj vrst paragenez. Gre za 
kontaktno metasomatsko, visoko in 
srednjetemperaturno sulfidno, srednje- do 
nizkotemperaturno sulfidno, nizkotemperaturno 
oksidno-karbonatno in supergeno paragenezo. Glavna 
rudna minerala sta sfalerit in galenit. 
 
Galenit  PbS 
 
Kristali galenita se pojavljajo v obliki kock in 
kuboktaedrov jeklenosive barve ter dosegajo tudi dm 
dimenzije. Pogosti so špinelni dvojčki po (111). 
 
 



 
 
Sfalerit  ZnS 
 
Nekaj cm veliki kristali so večinoma črne in rjavkaste 
barve. Ploskovno so precej razviti in večinoma 
polisintetsko dvojčičeni po špinelnem zakonu, kar jim 
daje značilno stopničasto in kompleksno morfologijo. 
 
Barit  BaSO4  
Barit se pojavlja v različno oblikovanih kristalih, 
najpogosteje v obliki t.i. knjižnih skupkov. Velikosti 
teh skupkov so lahko več kot 10 cm. 
 
Kremen  SiO2 
 
Večinoma so razviti kristali tipa bambauer, pogosto pa 
se kremen pojavlja kot oprh na sulfidnih mineralih. 
Neredki so tudi ametisti. 
 
Karbonati 
 
Najpogosteje se pojavlja siderit, kalcit pa je navadno v 
obliki snopastih agregatov. 
 
Drugi minerali 
 
Najden so bili halkopirit, magnetit, jacobsit, hematit in 
hausmannit. 
 
 
Sasa 
 
Rudnik svinca in cinka Sasa je v severovzhodnem delu 
Makedonije, v osrednjem delu Osogovskih planin.  
 
Geološki podatki 
 
Nahajališče pripada Srbsko – makedonski 
metalogenetski coni, za katero so značilni svinec, cink, 
antimon in srebro. Sam rudnik pripada metalogenetski 
coni Besna kobila – Osogovo – Pehčevo. Rudnik 
sestavlja več ležišč, od katerih so najpomembnejša 
Svinja reka, Golema reka, Kozja reka in Toranica. 
Nastanek in formiranje rudišča sta povezana s 
terciarnimi magmatsko – tektonskimi procesi. 
Najpogostejše so metamorfne kamnine, skarni in 
kremenovo grafitni skrilavci, v katerih so ponekod 
vloženi cipolini in svinčevo – cinkovo orudenje. Rudna 
mineralizacija je potekala v štririh fazah. V kontaktno – 
pnevmatolitski fazi je prihajalo do magmatskih intruzij 
v apnence (cipoline) in zato do tvorbe skarnov. V 
hidrotermalni fazi je prišlo do orudenja, pri katerem so 
nastali glavni rudni minerali. V srebronosni fazi se je T 
ponovno dvignila zaradi reaktivacije magmatskih 
procesov, pri čemer so nastali nekateri srebrovi 
minerali (stephanit) in elementarno srebro. V zadnji, 
supergeni fazi, je prišlo do oksidacije prisotnih 
mineralov in nastanka tipičnih sekundarnih mineralov 
kot so limonit, ceruzit, anglezit, azurit, malahit, 
hemimorfit in drugi. 
 
 

 
 
Mineralna parageneza 
 
Rudno telo je precej kompaktno in kot tako nima 
veliko razpok. Ločimo minerale skarnske 
mineralizacije (hedenbergit, bustamit, johansenit, 
granati, diopsid, …) in rudne minerale (sfalerit, pirotin, 
galenit, pirit in magnetit). 
 
 
Galenit  PbS 
 
V paragenezah s sfaleritom in kremenom se galenit 
pojavlja v jeklenosivih kristalih kuboktaedrske oblike. 
Pogosti so sploščeni dvojčki po špinelnem zakonu 
vzdolž (111). Navadno so veliki 1 cm, lahko pa so tudi 
večji, neredko so na površini tudi močneje oksidirani. 
 
Sfalerit  ZnS 
 
Največkrat se pojavlja v črnih polisintetično 
zdvojčenih oblikah. Posebnost so prozorni medenorjavi 
kristali, ki dosežejo velikosti nekaj cm. 
 
Pirit   FeS2 
 
Kristali so značilno zlate barve in morfološko zelo 
raznoliki. Najti je mogoče kockaste, 
pentagonskododekaedrske in oktaedrske kristale ter vse 
vmesne kombinacije. 
 
Pirotin  Fe1-xS 
 
Pirotin se pojavlja skupaj z galenitom in sfaleritom in 
redko preseže veliksti nekaj mm. 
 
Kremen  SiO2 
 
Kristali kremena, velikosti nekaj cm, pripadajo vrsti 
bambauer. Delovanje tektonike se odraža v obliki 
deformiranih in nitastih kristalov, kar je v rudišču 
redkejši pojav. 
 
Stephanit  Ag5SbS4 
 
Pojavlja se v lepo oblikovanih kristalih, ki dosežejo 
nekaj cm v dolžino. Po nastanku so bili pogosto 
izpostavljeni razmeram, zaradi katerih je prišlo do 
pretvorbe v samorodno srebro. 
 
Srebro  Ag 
 
Samorodno srebro se pojavlja v obliki žic, ki so debele 
do nekaj mm in dolge več cm.  
 
Kutnohorit Ca(Mn2+,Mg,Fe2+)(CO3)2 
 
Zanimivost v tem nahajlišču predstavljajo veliki in lepo 
razviti kristali kutnohorita. Kristali so bele ter rožnate 
barve in nastopajo v snopastih divergentnih agregatih. 
Včasih prerašča kalcit. 
 



 
 
Alšar 
 
Rudišče leži v jugovzhodnem delu Makedonije ob 
Selečki planini. 
 
Geološki podatki 
 
Najstarejše kamnine v okolici so predkambrijski albitni 
gnajsi, ki vsebujejo vložke amfibolitov. Stratigrafsko 
sledijo paleozojski skrilavci, filiti in kvarciti. Nad njimi 
so diabazi jurske starosti in zgornje jurski sedimenti. 
Zgornje eocenske starosti so konglomerati, prekriti s 
flišnimi sedimenti. V zaključku sledijo še jezerski 
sedimenti in piroklastiti pliocenske starosti. 
Matična kamnina rudnega telesa Centralni del je 
okremenjeni dolomit, ki prehaja v diasporit. V rudnem 
telesu Crven dol pa je v karbonatnih kamninah 
intrudirano intenzivno hidrotermalno spremenjeno 
subvulkansko rudno telo. 
 
Mineralna parageneza 
 
Gre za metasomatsko oz. žilno impregnacijsko rudišče 
antimona, arzena, talija in zlata. Najpogostejši rudni 
minerali so antimonit, realgar, avripigment, pirit, 
markazit, sulfidni minerali, magnetit, zlato in 
samorodno srebro. Največjo posebnost predstavlja 
skupina talijevih mineralov: lorandit, vrbait, raguinit, 
picotpaulit, parapierrotit, bernardit, fangit, jankovićit in 
rebulit. Pojavljajo se tudi sekundarni minerali, 
predvsem sadra in goethit. Celotno rudišče je bilo 
podvrženo močni oksidaciji. 
 
Antimonit  Sb2S3 
 
Največkrat se pojavljajo v votlinah okremenjenega 
dolomita v radialnih skupkih. Kristali so jeklenosive 
barve, pogosto oksidirani in dosežejo do 10 cm v 
dolžino. 
 
Realgar  As4S4 
 
Pojavlja se v prevlekah in masivnih žilah, idiomorfni 
kristali pa so redkejši (velikosti nekaj mm). Na zraku in 
svetlobi je neobstojen zato hitro oksidira v substanco z 
drugačno kristalno strukturo. 
 
Avripigment As2S3 
 
Pojavlja se v rozetah, ki lahko dosežejo do nekaj cm 
premera. 
 
Lorandit  TlAsS2 
 
Gre za precej redek, a prvi opisani talijevi mineral v 
tem rudišči. Pojavlja se v do 1 cm velikih kamninsko 
rdečih kristalih. 
 
 
 
 

Kalcit  CaCO3 
 
Skalenoedrski kristali kalcita se pojavljajo v razpokah 
marmorja. Pogosto so preraščeni s kkristali realgarja. 
 
Sadra  CaSO4 x 2H20 
 
Nastopa v nekaj cm velikih kristalih in je navadno 
zaradi vključkov sivkasto obarvana. 
 
 
Selečka planina 
 
Selečka planina je približno 50 km dolg gorski masiv, 
ki se razteza južno od Prilepa. 
 
Geološki podatki 
 
Selečko planino grade predvsem metamorfne kamnine 
kot so gnajsi in različni skrilavci. V magmatskih 
kamninah oz. granitih je veliko pegmatitnih teles in žil, 
posledično pa tudi zanimive mineralne parageneze. 
Odkrita so bila nahajališča sljude, kremena, distena, 
glinencev in diatomejske zemlje. 
 
Apatit  Ca5(PO4)3(F,OH,Cl) 
 
Pojavlja se v žilah, skupaj s kremenom, navadno v 
obliki zelo velikih in lepo razvitih kristalov. Večinoma 
so bele in vijolične barve. (Beluče) 
 
Cianit oz. disten Al2SiO3 
 
Najdemo jih na površju, kjer preperevajo sljudni 
skrilavci. Kristali so lahko veliki do 15 cm, so značilne 
modre barve in vedno vraščeni v masivnem belem 
kremenu. Značilno je, da so vanje vraščeni granati. 
(Prilepec, Bonče) 
 
Stavrolit   (Fe2+,Mg,Zn)3-

4Al�2Al16Si8O48H2-4 
 
Rjavi stavroliti se pojavljajo skupaj z distenom, vendar 
precej redko. Največji dosežejo dolžino do nekaj cm. V 
nahajališču bonče ponekod tvorijo dvojčke, ki imajo 
obliko andrejevega križa, medtem ko jih v Orehovem 
ni. 
 
Granat – almandin Fe2+

3Al2Si3O12 
 
Granati so v plasteh sljudnatih skrilavcev; proti vrhu so 
precej sprepereli, globlje v kamnini pa so dobro 
ohranjeni. (Bonče) 
 
Mikroklin  KAlSi3O8 
 
Redko se pojavlja v obliki značilno oblikovanih 
kristalov bele barve. Zanimiv je predvsem njegov 
zeleno obarvani različek amazonit. 
 
Flogopit 
 K(Mg,Fe2+)3Si3AlO10(F,OH)2 
 



Pojavlja se na stiku kremena in glinencev v obliki 
nekaj cm debele plasti. Kristali rjave barve dosegajo 
večmetrske velikosti. 
 
 
Epidot  Ca2(Fe3+,Al)3(Si2O7)(SiO4)(O,OH)2 
 

Kristali epidota v Čaništem dosegajo metrske dolžine 
in so v celoti vraščeni v glinence. V Dunjem so 
nekateri kristali epidota popolnoma prozorni, večinoma 
pa so zelene do rjave barve. Pojavljajo se tudi dvojčki 
po (100). 
 

Cirkon  ZrSiO4 
 
Največja mineraloška redkost v nahajališču Čanište je 
cirkon. Kristali so veliki le nekaj cm, rjavo rdeče barve 
in zaradi tektonike razpokani. 
 
Titanit  CaTiSiO5 
 
V nahajališču Dunje je medeno rumenih kristalov 
titanita zlasti veliko na amfibolni podlagi. So precej 
majhnih velikosti, kot tektonska posebnost se 
pojavljajo tudi nitasti kristali. 
 
Albit – periklin NaAlSi3O8 
 
Periklin je različek albita, zdvojčen po periklinskem 
zakonu. Posledica dvojčenja so svojevrstno oblikovani 
kristali, ki predstavljajo posebnost, saj so značilni za 
alpske razpoke. V nahajališču dunje so kristali 
porcelanasto bele barve. 
 
 

Adular  KAlSi3O8 
 
Adular v nahajališču Dunje nakazuje na alpski tip 
mineralizacije. Beli kristali adularja preraščajo periklin.  
 
Pirit  FeS2 
 
Pirit nastopa v nahajlišču Dunje v obliki limonitiziranih 
kristalov, velikosti do 2 cm. Kristali so omejeni s 
ploskvami kocke in pentagonskega dodekaedra. 
 
Stilbit  NaCa2Al5Si13O36 x 14H2O 
 
V nahajališču Dunje je pogosto priraščen na starejše 
minerale. Gre za rumenkasto bel mineral iz skupine 
zeolitov v obliki rozetastih oz. snopastih agregatov. 
 
Rutil   TiO2 
 
Rutil je v nahajlišču Orehovo jekleno sive barve in 
doseže več kot 10 cm v premeru. Navadno gre za 
polisintetske dvojčke – kolenasti in ciklični tip. 

  
Vir: Žorž, M. et al., 1999: Skrita bogastva Makedonije. 
Prirodoslovni muzej Slovenije,  SCOPOLIA 
Supplementum 2, pp. 1-72, Ljubljana, 69 str 

 
 
 



NAHAJALIŠČE SADRE IN ANHIDRITA V DOLINI RADIKE PRI KOSOVRASTIH 
 
 
Nahajališče leži v zračni črti 4 km vzhodno od Debra. Dolgo je okoli 8 km, široko pa okoli 2 km. Medtem 

ko je geologija njegove okolice dokaj zapletena, je zgradba nahajališča preprosta. V njern nastopajo: 
anhidrit, alabaster in "kristalna" sadra. 

Anhidrit leži v podlagi nahajališča, a je tudi na površini odkrit ne več mestih. Je masiven, drobnozrnat do 
mikrokristalen in kriptokristalen, sivobel in vsebuje številne tanke vzporedne temnosive proge. Od primesi 
vsebuje kalcit, glinene minerale in temno organsko snov, ki povzroča sivo barvo. Debelina anhidrita ni 
znana, ker so bila vsa vrtanja ustavljena, čim so zadela nanj. 

Alabaster leži konkordantno na anhidritu. Odkrit je na površini nekaj km2. Po njem poteka asfaltirana 
cesta Skopje - Debar - Ohrid. Anhidrit postopno prehaja v alabaster, katerega debelina se giblje od 20 do 80 
m, povprečno pa znaša 26 m. Alabaster je masiven, bel do sivobel. Sestoji iz vlaknatih agregatov sadre. 
Vlakenca so prepletena na različne načine in vključujejo nepravilna zrna kremena. Alabaster vsebuje od 
primesi dolomit, kalcit, anhidrit, glinene minerale in organske snovi. Je plastovit, med plastmi pa se nahajajo 
dolomit, glineni minerali in organska snov. Alabaster je tudi uskriljen in mestoma drobno naguban. Na 
površini je zdrobljen (alabastrski drobir, v nekaterih delih nahajališča pa se pojavljajo tudi alabastrske breče. 

"Kristalna" sadra tvori lečo, ki se razteza v smeri severozahod-jugovzhod. Na dveh mestih izdanja celo na 
površini. Lečo sestavljajo beli prozorni ali prosojni, veliki kristali sadre z jasno izraženo razkolnostjo. Od 
primesi vsebuje le kristale žvepla, velike celo nekaj cm. Na stiku z alabastrom obstaja kakih 10 m debe1a 
plast, ki sestoji iz mešanice alabastra in "kristalne" sadre. 

"Kristalno" sadro izkoriščajo jamsko. Jama predstavlja veliko kristalno dvorano, ki je dolga okoli 140 m, 
široka 25-95 m in visoka 10-25 m. 

Nastanek nahajališča Radika je proučevalo več raziskovalcev.Obstajata dve nasprotni teoriji Po eni teoriji 
naj bi bilo nahajališče plitvovodna lagunska usedlina. Po drugi teoriji naj bi nastalo iz apnenca pod vplivom 
voda, zlasti toplih. Za drugo teorijo govori postopen prehod apnenca v anhidrit in anhidrita v alabaster. 

Surovino iz tega nahajališča uporablja tovarna “gipsa in gipsovih” izdelkov "Radika" v Debru. Z njo pa se 
oskrbujejo tudi cementna, farmacevtska in kemična industrija. 

 
Glavna vira podatkov: 
Čičić, S. 1983, Ležišta gipsa i anhidrida. Zbornik radova III. savetovanja o nemetaličnim mineralnim sirovinama, 

633-638, Bled oktober 1983. 
Paskalev, V. 1979, Problematika sirovinske baze nemetaličnih mineralnih sirovina SR Makedonije u periodu 1974-

1979. god. Zbornik radova II. savetovanja o nemetaličnim mineralnim sirovinama u SFRJ, 131-138, Opatija 4-
7.decembra 1979. 



NAHAJALIŠČA SILEKSA NA KRATOVSKO ZLETOVSKEM PODROČJU 
 
Sileks je gosta, trda, žilava kamnina, sestavljena skoraj sto odstotno iz kremenice, ki nastopa v obliki 

opala, kalcedona in mikrokristalnega kremena. Barve je navadno sive do modrikaste, redkeje rdečkaste. 
Odporen je proti udaru, obrabi in delanju jedkih snovi. 

Sileks je drugotna kamnina. Predstavlja hidrotermalno močno spremenjene, okremenjene (silificirane), 
predornine in piroklastične kamnine (vulkanske breče in tufe). Nastal je v času umirjanja ognjeniške 
dejavnosti, zlasti v obdobju močnega delovanja fumarol in solfatar. Geologi uporabljajo zanj še druga imena 
kot: sekundarni kvarcit, metasomatski kvarcit, monokvarcit, ortokvarcit, hidrokvarcit, alumokvarcit, 
alumokremenit. Med številnimi imeni se je za sileks najbolj uveljavil naziv "sekundarni kvarcit", ki so ga 
“nekdanji jugoslovanski” geologi prevzeli po drugi svetovni vojni iz ruske literature. 

Sileks se pojavlja na celotnem kratovsko-zletovskem vu1kanskem področju. Znanih je več nahajališč. 
Največja med njimi so, od severozahode proti jugovzhodu: Beljakovci, Šopsko Rudari, Borovik, Crni vrv in 
Plavica Ozren, Tursko Rudari in Spančevo. Sileksne kamnine iz teh nahajališč se po sastavi in lastnostih med 
seboj precej razlikujejo. 

Posebno ugodno mineralno sestavo, petrografske značilnosti in fizikalno mehanske lastnosti ima sileks v 
osrednjem delu kratovsko zletovskega ognjeniškega področja, zlasti v okolici Kratova. Tu imata gospodarski 
pomen nahajališči na planinah Crni vrv in Plavica, ki sta med seboj oddaljeni le okoli 5 km. Nahajališče Crni 
vrv leži 7 km jugozahodno, nahajališče Plavica pa 3 km južno od Kratova. 

Osrednji del kratovsko zletovskega ognjeniškega področja je zgrajen iz različnih predornin in 
piroklastičnih kamnin, katerih celotna debelina. znaša več kot 1.000 m. Med ognjeniškim delovanjem, ki je 
trajalo od srednjega oligocena do začetka kvartarja, so se izlivale lave, pogosto tudi podmorsko, z zelo 
različno sestavo, od skoraj kislih do skoraj bazičnih. Po podatkih najnovejših raziskav so predornine in 
piroklastične kamnine nastale v treh fazah: V 1. fazi so nastali dacitoandeziti (rogavačno biotitovi in avgitno 
biotitovi), v 2.fazi so nastali predvsem sanidinovi daciti (kremenovi latiti), v zadnji 3. fazi pa labradoritovo 
avgitovi andeziti (andezitobazalti), ki so najbolj bazične in obenem najmlajše predornine tega področja, 
nastale v začetku kvartarja. Predornine spremljajo ustrezne piroklastične kamnine, katerih največji del je 
nastal že v l. fazi. 

Nahajališči sileksa, Crni vrv in Plavica, sta podobno zgrajeni. Ležita v središču nekdanjih kalder (osrednji 
znižani del ognjenika velikih razsežnosti), ki sta bili kasneje močno razlomljeni s koncentričnimi in 
radialnimi prelomi. Zadnji so strmi, skoraj navpični. Najbolj izraziti so alpsko in dinarsko usmerjeni prelomi. 
Tople vodne raztopine, ki so pritekale po prelomih, so obstoječe predornine in piroklastične kamnine 
okremenile (silificirale), kaolinizirale, sericitizirale, alunitizirale in piritizirale in jih hidrotermalno tako 
spremenile, da je močno zabrisana njihova nekdanja mineralna sestava. 

Nahajališče Crni vrv. Obrobni del nekdanje kaldere gradijo avgitovo biotitovi in rogovačni andeziti ter 
njihovi tufi, na katerih ležijo plošče andezitobazalta. V osrednjem delu stare kaldere prevladujejo andezitni 
tufi, ki so hidrotermalno močno spremenjeni. Najvčje mase sileksa se nahajajo vzdolž najbolj izrazitih 
prelomov, ki imajo smer vzhod-zahod. V Crnem vrvu se pojavlja sileks na površini, večji od 0,5 km2. 

Nahajališče Plavica. Obod stare kaldere gradijo propilitizirani dacitoandeziti, njen osrednji del pa 
dacitoandeziti, vulkanske breče in tufi. Kamnine so na površini 6-7 km2 hidrotermalno izredno močno 
spremenjene. Tod je prišlo tudi do orudenja z Cu, Ag, Pb, Zn in celo Mo. V osrednjem delu nekdanje 
plaviške kaldere nastopajo vzdolž dveh izrazito alpsko usmerjenih prelomov velike mase sileksa, ki zaradi 
svoje izredne erozijske odpornosti štrlijo nad površino. 

Po podatkih vrtanja sega sileks do globine 400 m, kjer se izklini. 
Sileks iz nahajališča Crni vrv, kjer ga izkoriščajo že več kot 30 let, je visokokakovostna nekovinska 

mineralna surovina. Povprečno vsebuje 98,23 odstotkov Si02 in dovoljene količine škodljivih sestavin. Fe 
oksidov vsebuje povprečno 0,50 odstotka. Njegova trdota je 7 po Mohsu, gostota 2,65 g/cm3, poroznost pa je 
3,56 odstotna. 

Uporabljajo ga za oblaganje keramičnih mlinov za mletje surovin, ki se ne smejo onesnažiti z železom, za 
izdelavo mlevnih teles (krogel), za izdelavo brusilnega papirja in posod za shranjevanje agresivnih snovi, za 
rezanje okrasnih kamnin ter za pridobivanje ferosilicija in silicija. 

Nahajališča sileksa izkorišča delovna organizacija Sileks, Kratovo. Z njim je krila potrebe “nekdanje 
Jugoslavije”, ga pa tudi izvaža. 

Glavni vir podatkov: 
Rakić, S. 1983, Sileks. Zbornik radova III. savetovanja o nemetaličnim mineralnim sirovinama, 296-301, Bled 

oktober 1983. 



NAHAJALIŠČA OPALSKE BREČE (OPALITA) IN OPALIZIRANEGA TUFA 
 
Pojavi teh kamnin so doslej znani le v Makedoniji. V znatnih masah nastopata na kratovsko zletovskem 

terciarnem vulkanskem področju. Znanih je več nahajališč, tako: Bajlovce, Spančevo, Radovište, Strmoš in 
druga, ki pa še niso dovolj raziskana. Kamnini sta nastali pri močnem pomagmatskem hidrotermalno 
metasomatskem delovanju na dacitno andezitne piroklastične kamnine. Pri tem so bile vulkanske breče in 
tufi močno silificirani, delno pa. tudi kaolinizirani. 

Opalske breče (opalite) izkoriščajo v nahajališču Spančevo, opalizirane tufe pa v nahajališču Strmoš. 
Nahajališče opalske breče opalita Spančevo. Leži l0 km zahodno od Kočanov. Opaliti ležijo na dacitih 

in predstavljajo silificirane dacitne vulkanske breče. Imajo brečasto in fluidalno teksturo. So trdi in različnih 
barv, od rumene preko temne do vijolične. Kremenice vsebujejo povprečno 85 odstotkov. Sestojijo pretežno 
iz vulkanskega stekla (opala), na. katerega odpade 50 do 70 odstotkov in iz tridimita. Podrejeno vsebujejo 
tudi kalcedon, glinence (kaolinit), hematit in lepidokrokit. Velike količine opala dajejo kamnini dobre 
pucolanske lastnosti, ki omogočajo njeno uporabo v industriji cementa. 

Nahajališče opaliziranega tufa Strmoš se nahaja 2 km južno od Probištipa. Opalizirani tuf so 
hidrotermalno spremenjene andezitne piroklastične kamnine. V nahajališču nastopata dve vrsti močno 
spremenjenega tufa: 

- silificirani (opalizirani) tuf in 
- kaolinizirani tuf. 
Obe kamnini sta beli, zelo drobnozrnati, dobro vezani, zato sta trdni. Tvorita samostojen sloj v seriji 

različno obarvanih piroklastičnih kamnin. Sloj belega tufa se vleče v dinarski smeri. Ugotovili so ga na 
dolžini 4 km, njegova debelina pa se spreminja od 4 m do 10 m. V njegovi talnini leži rdeč tuf. 

V silificiranem tufu doseže količina kremenice 95 odstotkov. Vsebuje okoli 80 odstotkov tridimita, 
cristobalit in kremen. Osnovna masa kamnine je iz opala s primesmi limonita. V kaoliniziranem tufu doseže 
količina glinice (Al2O3) 30 odstotkov, povprečno pa jo je 28 odstotkov. Vsebuje 30 do 40 odstotkov 
kaolinita, tridimit, kremen in primes limonita. Obe vrsti spremenjenega tufa nastopata skupaj, vendar v 
ločenih conah, zato ju lahko ločeno odkopavajo. Zmleti (mikronizirani) opalizirani tuf se uporablja v 
gradbeništvu za proizvodnjo lahkega betona, belega cementa in malt, nadalje v livarstvu, keramiki, v 
proizvodnji pesticidov, superfosfata, gume itd. Kaolinizirani tuf pa se uporablja v industriji šamotnih 
ognjavarnih gradiv in keramike, kot polnilo za papir, gumo in drugo. 

Z nahajališči opalita in opaliziranega tufa upravlja Proizvodno industrijski kombinat Češinovo - 
Kočansko, Kočani. 

 
Glavni vir podatkov: Vakanjac, B. 1983, Opalska breča i opalitisani tuf. Zbornik radova III. savetovanja o 

nemetaličnim mineralnim sirovinama, 348-351, Bled oktober 1983. 
 
 
KOČANSKO GEOTERMALNO OBMOČJE 
 
Ob severnem robu Kočanske kotline sta bila že od nekdaj dva termalna izvir: pri vasi. Banja pri Podlogu 

in pri Istibanji na vzhodnem koncu kotline. Raziskave za širše izkoriščanje geotermalne energije je pričelo 
1967 1. zagrebško podjetje Industroprojekt. Z uspešno prvo vrtino leta 1977 je nadaljeval raziskave Geološki 
zavod Ljubljana. 

Kočanska kotlina je med večjimi pliocenskimi kotlinami Makedonije. Razpotegnjena je v smeri vzhod-
zahod in je zapolnjena z okrog 1200 m debelimi pliocenskimi in kvartarnimi usedlinami in andezitskimi tufi. 
Površina polja je danes na višini okrog 300 m. V večjem vzhodnem delu tvorijo podlago metamorfne 
kamnine in graniti Srbsko-makedonske mase ter pliokvartarni andezitski tuf, v zahodnem delu pa kamnine 
Vardarske cone, metamorfne kamnine in eocenske usedline. Podlaga doseže največje globine ob južnem 
robu kotline (po geofizikalnih podatkih okrog 900 m). Pri Podlogu sega v kotlino pokrit greben v višini 
okrog 100 m, ki ga tvori ob prelomih NW-SE dvignjen blok. 

Do danes je bilo izvrtanih 18 vrtin, globokih od 86,5 m do 1096 m, od teh je 15 arteških. Izdatnost 
nekaterih vrtin je zelo velika, do 350 1/s. Povprečna temperatura je 68 oC (najvišja je 78 oC). Najvišje 
izdatnosti in temperature so nad podloškim blokom, kjer je tudi večina vrtin. Območje s temperaturo 70-78 
oC je veliko 6,3 km2. Od tod temperatura na vse strani postopno pada. Termalna voda je zajeta v različnih 
kamninah, delno v pliocenskih laporjih, peščenjakih in tufih, v katerih so tudi najvišje izdatnosti, manj v 



metamorfni podlagi, kjer so odprte razpoke. Voda je NaHCO3 tipa. Mineralizacija je od 366 do 1091 mg/l. 
Po sestavi to ni juvenilna magmatska voda, temveč s površine infiltrirana vadozna voda, ki se je zaradi 
globoke cirkulacije v toplih kamninah ogrela. Prvotni tlak vode na ustju vrtine je 9-10 barov (piezometrski 
nivo 90-100 m nad površino terena). 

Po merjenih gradientih sklepajo, da doteka voda iz globine, iz metamorfne podlage navzgor po prelomih 
v sedimentni in tufski pokrov in tu po podloškem grebenu proti severu. Zaloge vode s temperaturo več od 70 
oC bi pri konstantnem izkoriščanju 50 1/s zadostovale za vsaj 35 let, verjetno pa še znatno dalj, ker se od 
drugod dotekajoča voda na teh kamninah segreva. Kasneje bo tlak vode padal in bo treba vodo črpati. 
Obstoja tudi nevarnost, da bo zaradi dotoka hladne vode v termalni vodonosnik temperatura postopno 
padala. Danes se izkorišča topla voda v glavnem za segrevanje toplih gred. 

 
Svinčevo-cinkovo nahajališče Dobrevo 
 
Gospodarsko zelo pomembno makedonsko žilno svinčevo-cinkovo nahajališče Dobrevo leži v kratovako-

zletovakem eruptivnem območju vzhodne Makedonije. To območje omejujejo na severu in vzhodu 
Osogovske planine, na jugu planina Plačkovica ter na zahodu Kumanovsko-štipski terciarni bazen. V njem 
so prisotne plasti od zgornjega eocena do kvartarja. Zaenkrat še ni mogoče točno določiti starosti vseh 
skladov, vendar so le-ti nastali najbolj verjetno v naslednjem zaporedju 

- najstarejše naj bi bile zgornjeeocensko-oligocenske plasti, ki vsebujejo konglomerate, peščenjake, 
apnence, biotitno-rogovačne andezite, dacitake ignimbrite in tufe. V tem obdobju naj bi v globljih delih 
območja skrepenel tudi kremenov monzonitov porfir, 

- v miocenu naj bil nastali: biotitno-avgitni andezit, konglomeratno-tufski peščenjaki, laporji, opalizirane 
ignimbritne breče, rogovačni andezit, rogovačno-avgitno-biotitni andezit, bituminozni peščenjaki, trahiti ter 
dacito-andeziti, 

- mio-pliocenaki skladi vsebujejo avgitsko-labradoritski andezit, hidrotermalne “sekundarne kvarcite”, 
glinaste peščenjake, laporje, tufe, vulkanske breče in apnence ter vrste drugih kamenin, 

- v kvartarju pa so skrepeneli bazalti 
Nahajališče Dobrevo leži v vzhodnem delu območja in zavzema površino okrog 5x3 km. Njegovo ožjo 

okolico grade predvsem biotitno-rogovačni andeziti, piroksenovo-biotitni andeziti, daciti ter tufi omenjenih 
predornin. V samem nahajališću so bile predornine in piroklastične kamenine hidrotermalno spremenjene, 
zlasti kaolinizirane, sericitizirane, karbonatizirane in okremenjene. Med orudenjem se je v rudišče prebil 
sanidinov dacit, ki je povzročil delno termično metamorfozo. 

V Dobrevu so našli do sedaj 14 rudnih žil, ki imajo neko1iko različne položaje. Vse smerijo sicer v 
splošnem NW-SE, toda nekatere povijajo v smer E-W, druge pa v smer N-S. Le ena žila je vertikalna, ostale 
vpadajo v glavnem proti SW ali proti NE. Rudne žile so nastale tako, da so kristalizirali rudni in jalovinski 
minerali v razpokah; metaaomatski procesi so pogojili tudi nastanek rudnih mineralov v hidrotermalno 
spremenjeni prikamenini. 

Debelina rudnih žil se spreminja od nekaj 10 cm do 6 m, zvečine pa merijo 0,8 do 2,2 m. Najdaljša je 
rudna žila št, l., ki doseže skoraj 3 km. Sicer pa se giblje dolžina dobrevskih žil zvečine od 600 m do 1.700 
m, v globino pa se spuščajo največ 500 m. 

Nadrobna raziskava rudne žile št: l, je pokazala, da so nastali rudni minerali v več fazah. Če omenimo v 
vsaki fazi le najpomembnejše minerale potem moremo zapisati, da se je začelo orudenje s pirotinom. V drugi 
fazi so se izločali iz koloidnih raztopin predvsem sfalerit, markazit, halkopirit, galenit in siderit. Pod vplivom 
dacitskega preboja so nastali v tretji fazi značilni kontaktno-metamorfni minerali, med njimi magnetit, 
granati in epidot. Sledila je četrta, glavna faza orudenja, ki je dala ekonomske količine galenita in sfalerita 
bolj ali manj sočasno z njima so nastali številni drugi minerali, med njimi pirotin, pirit, zlato, halkopirit, 
bournonit in boulangerit. Prvotno orudenje se je končalo z dotokom raztopin, iz katerih so v votlinicah 
nastale kristalne druze. Te vsabujejo zlasti sfalerit, galenit, kremen in barit. Kemična sestava rude se lahko 
občutno spreminja že v eni sami rudni žili. Razlike v sestavi so še bolj očitne, če primerjamo podatke za 
različne žile. Razmerje med svincem in cinkom se spreminja namreč od 1,5:l do 5:1. Danes naj bi vsebovala 
ruda okrog 6 % Pb ter 2,5 % Zn. 

Dobrevsko rudišče, ki je nastalo v glavnem pri mezo-epitermalnih pogojih, so dalj časa uvrščali v 
subvulkansko skupino. Toda dimenzije rudnih žil in njihovo bogastvo govore za to, da gre zelo verjetno za 
rudišče, ki je bilo povezano s plutonsko aktivnostjo. 

 















PRESENT STATUS OF WATER IN MACEDONIA 
 
Available water resources : 

The total water resources of the Republic of Macedonia are estimated at 6,37 billion m3 in a normal year and 4,80 
billion m3 in a dry year, out of which 80% are carried in the Vardar basin. The annual resources potential per capita is of 
about 3.000 m3, which is on the low side but more than the potential of e.g. Germany and a number of other European 
countries (European average approx. 1.900 m3/capita). The main problem arising in the field of availability of water 
resources is the uneven spatial and timely distribution over the country, showing altogether more favorable conditions in the 
western part, but being characterized over all the national territory by a timely distribution which presents long drought 
spells and high intensity rainfalls which constitute at the same time a threat for crops and which prone erosion phenomena. 

About 85% of the surface water origins in the country, while only 15% of the water is inflowing to the country 
from the neighboring countries. The River Vardar catchment area covers an area of 20.661 km2, or 80,4% of the total 
territory of the country. The average annual volume of discharged water on the border with Greece is approximately 4,6 
billion m3. The groundwater does not have an impact on the balance of available water, but it is important because of its 
quality. One part of this water enriches the underground reservoirs - aquifers, mainly located in the main valleys of the 
country. There are no sufficient data about the available underground water by its quality and quantity. There are three large 
natural lakes in Macedonia: Ohrid, Prespa and Doyran Lake. All of them are shared with the neighboring countries. 
 
Dams and Reservoirs : 

The uneven distribution of the surface water in space and time in the Republic of Macedonia, impedes to a great 
extent the utilization of water resources. Therefore, construction of dams and creation of reservoirs that would improve the 
water regime is an imperative and a key solution that will enable full and efficient utilization of water both for the needs of 
the water management and protection of the human environment from their harmful effects. As to the catchment areas, 13 
big dams were built in the Vardar catchment area, and 3 dams in each of the Strumica and Cm Drim catchment areas. 
Currently two large dams are under construction: Koziak (114m) and Lisice (66m). Both reservoirs will supply water for 
several purposes. The total volume of the water storage accounts to 1.849,55 million m3. The stored water is used for 
meeting the requirements of water supply for the population and industry, irrigation, production of electric power, flood 
control, maintaining the biological minimum, sports, recreation and tourism. In the Republic of Macedonia there are over 
120 small dams that provide water for irrigation of smaller areas, water supply of the rural settlements and local industries, 
and fish breeding in cages. The level of the small dams is from a few meters to 28 meters, while the volume of stored water 
amounts from 10.000 m3 to 1.000.000 m3. 
 
Climate and Rainfall : 

The territory of the Republic of Macedonia is under the influence of a modified Mediterranean type of climate 
resulting from its exposure to the Continental, Middle European and dry Easter climate influences, the influence of the 
mountain climate, as well as the secondary factors – relief and height (going up to 2.600m). As a result of the climate 
corridors, the relief in the inland area and its high latitude, there is a great spatial variability of different climatic parameters: 
rainfall, temperature, atmospheric pressure, winds, shortage of moisture and other factors significant for the water regime. 
The distribution of the rainfall is very unfavorable in space and time and modest in quantity as a result of the Continental 
climate and the Mediterranean influence. The uneven distribution in time and space results in long dry periods (summer-
autumn and shorter winter period). On the other hand, the abundant rainfall appears during the period of October-December, 
and smaller in quantity during the period of March-May. Such a distribution of the precipitation, together with the other 
meteorological phenomena categorizes Macedonia as a semi-arid country. The average sum of annual precipitation in the 
entire Republic accounts for approximately 733 mm, with extremes varying from 500 to 1250 mm. 
 
Water demands : 
 
Listed demands are according to the data from 1996 : (106 m3/year) 

- water supply of municipalities: 214 (11,6%) 
- water supply of industry: 274 (14,8%) 
- irrigation 1.155 (62,6%) 
- fish ponds 202 (11,0%) 

Total : 1.846 100 106 m3/year 
 

The major use-sector of the water is irrigation. The arable agricultural area in the Republic of Macedonia accounts 
for approximately 665.000 hectares, whilst the potential for irrigation is estimated at approximately 400.000 hectares, i.e. 
60% of the total arable land. Until now about 160 smaller and larger irrigation schemes have been built covering an area of 
163.700 hectares of fertile arable land, i.e. 41 % of the area that may be irrigated. Out of the total area under irrigation - 



163.700 hectares, about 100.000 hectares ( 61%) are irrigated by sprinkling, and 63.700 hectares (39%) with other types of 
surface irrigation. Taking into consideration that the period of exploitation of the existing schemes is rather long (25-30 
years), as well as that they have not yet been fully constructed, that their infrastructure has not been regularly maintained, 
unequally managed, out of the areas designed by the project, only  77.35%, or 126.617 hectares are actually irrigated. 
Irrigation serves as a basis to reclaim agricultural potentials of the country. In order to maximize the economic effects in the 
future, priority is given to the rehabilitation and reconstruction of the existing old infrastructure (126,617 hectares). 
Presently a Project on Irrigation Rehabilitation and Restructuring is under implementation at three large irrigation schemes 
in Macedonia, covering an area of 47.000 ha. Beside the physical rehabilitation of the irrigation facilities (canals, irrigation 
network, etc), policy reforms regarding the transformation process of operation and maintenance including overall 
organizational structures of the irrigation sector is being examined and will be implemented shortly. The process of 
participatory management is realized through the gradual establishment of water user associations. Water is also used for 
energy production. Hydro power accounts for only 10% of the total energy production in the country. The hydro potential is 
not sufficiently developed, so the future activities should include the construction of new hydro plants. 

 
Water quality 

The water quality condition in the Republic of Macedonia indicates that the natural balance of the rivers is already 
largely disturbed due to the pollution which is extremely high downstream of towns, where the industries are located, and 
the discharging of their wastewater has significant contribution. There is a somewhat lower pollution in those sections that 
are passing through not so densely populated areas, but even there the pollution is higher than the admitted levels. As 
annually some 550 million m3 of water are repeatedly recycled in the receiving water body, the amount of concentration of 
pollutants it carries increases substantially. In relation to the location, the quality of the water resources varies largely 
between satisfactory and poor, and at many locations the water is highly polluted. It is evident that there is a need to 
undertake urgent measures for improving the water quality in the country. According to the water balance for the current 
condition there is sufficient water in all regions, except in Strumica catchment area (southeast part), where there is a 
shortage of water of about 40% in the average dry year. The only sustainable solution in order to meet the demands is 
construction of dams on the rivers and streams. This sector is in the process of transformation with some unresolved issues 
and problems, and time will be needed to establish a system which will respect water as an economic dimension. 
 
Drainage Systems 

The need to build drainage systems been present for a long time in the regions of Skopje, Pelagonija, Struga, 
Strumica, Kochani, Ovche Pole, Prespa. The first works were started in the area of Skopje back in 1929 and with more or 
less intensity have been pursued until present days in most larger valleys in Macedonia. The drainage systems cover a total 
area of 82.195 hectares. The situation of the drainage systems is not fully satisfactory. 
 
Flood Control 

One of the basic water management activities of special importance for the economic and social development is the 
river training. Water current arrangement means undertaking such measures in the river basin and in the riverbed that would 
improve the flow regime of the watercourse, the situation of the riverbeds and their immediate surrounding. Large systems 
for flood control have been built for the regions of Skopje, Pelagonija, Strumica and Struga. Actually one major dam is 
under construction which will allow a decisively improved flood control of Skopje region, namely the dam Kozjak on 
Treska River with a retention volume of 100 million M3 for flood control only, out of a total retention volume of 550 
million m3. Erosion and Torrent Control Erosion and torrents are the cause for destruction and degradation of large areas of 
productive soil, damage and devastation of industrial facilities, irrigation schemes, hydro power systems, water supply 
facilities and systems etc. The destructive effect of the erosion that are manifested in losses of the bio genetic nature, soil 
productivity, results in low yields per unit area, as well as in unproductive and degraded soil layers. As a result of the soil 
erosion, there is average annual erosion of the arable soil layer (productive land) 20 cm deep, covering an area of 8.500 ha, 
or 0,33% of the total area of the Republic. The erosion also has a negative impact on the areas covered by reservoirs by 
filling them with erosive sediments. According to the research, the annual sedimentation of erosive sediments in the 
reservoirs is approximately 3.000.000 m3, which means loss of the same amount of space for water. Taking into 
consideration the harmful effect of erosion, numerous protective and melioration measures have been undertaken, As a 
result, erosion on mountain slopes and in torrents have been reduced considerably; efforts in the field of erosion control, 
reforestation and torrent control have nevertheless to be continuously pursued as has been demonstrated by the dramatic 
effects of the rains and the floods of July-August 1995. 
 
Vir: Macedonian National Committee of ICID (MAKCID) 
 






