
Geološki profil na katerem je označen rudnik Padež (po Zollikofer, 1859) 

DROBCI IZ ZGODOVINE RUDNIKA PADEŽ*  

 

O zgodovini tega že davno opuščenega rudnika je 

zelo malo. Po podatkih naj bi kopali svinec, ki je 

bil v obliki galenita in njegovih sekundarnih mine-

ralov. Rudnik je danes po zaslugi lastnika obnov-

ljen in primeren za oglede.  

Po starejših arhivskih gradivih je danes znano, da 

je rudnik deloval že v letu 1550 in je v zapisih 

znan kot »Patuetsch in den Bücheln« (Maček, 

Laški zbornik, 2002). Po tem se je sled za rudni-

kom izgubila in šele sredi 19. stoletja ga ponovno 

omenja avstroogrski geolog Zollikofer. Objavi 

tudi, da se ruda pojavlja v lečah in na geološkem 

profilu označi lego rudnika. V času Marije Terezije 

(sredi 18. stoletja) naj bi na območju vzhodno od 

laškega delovala le rudnika pri Lokavcu in Padež, 

kjer so nato izkopano rudo vozili v topilnico blizu 

Rimskih Toplic. Zollikofer je dal rudo (verjetno 

galenit) iz Padeža tudi v analizo, ki je pokazala da 

vsebuje  46 odstotkov svinca in celo nekaj srebra. 

V rudniku se je kopalo v več  obzorjih. Po nekate-

rih zapisih (Maček, Laški zbornik, 2002) naj bi v 

Padežu poimenovali štiri rove in sicer: sv. Krištof, 

Sv. Vid, Sv. Kunigunda in Božji dar. Od danes 

ohranjenega vhoda v rudnik vodi razgledna pot proti grebenu. Ob poti je mogoče opaziti umetni nasip, ki je 

verjetno nastal ob delovanju rudnika in leži približno sto metrov od vhoda. V notranjosti rudnika pa so 

nekateri vpadniki še vedno zaliti z vodo. Ob stenah rovov pa se izločajo mnogi sekundarni minerali  v obliki 

tankih belih in svetlo sivih prevlek.  
 
*po nekaterih podatkih poimenujejo tudi rudnik v Padežah. 

Besedilo: Tomaž Majcen (Muzej Laško) in Matija Križnar.  
Oblikovanje: Matija Križnar, fotografije: Matija Križnar in Tomaž Majcen.  

Izdal: Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije in Muzej Laško, oktober, 2012.  

Sled vrtanja na steni rova.  

Z vodo zalit navpični rov (vpadnik) v rudniku Padež.  

Strokovna ekskurzija Društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije  
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GEOLOŠKA ZGRADBA OKOLICE LAŠKEGA 

 
Področje Laškega in okolice prištevamo k Posavskim gubam. Ozemlje pripada Laški sinklinali, ki se 

razprostira v smeri vzhod-zahod. Sestavljajo jo terciarne plasti. V vzhodnem delu je sinklinalna zgra-

dba tektonsko neprizadeta, že pri Laškem, kjer se na severnem krilu sinklinale nahajajo prevrnjene 

plasti, pa se prične zapletena tektonska zgradba. 

V vzhodnem delu spremlja Laško sinklinalo Rudeniška antiklinala, južno od nje pa Planinska sinkli-

nala, le-ti se pri Rimskih Toplicah stikata s Kumskim narivom. 

Najstarejše kamnine na tem področju so permske in karbonske starosti (ves karbon in spodnji ter 

srednji perm). Plasti sestavljajo glinasti skrilavec, meljevec, kremenov peščenjak in konglomerat.  

Spodnjetriasne plasti večinoma leže na grödenskih skladih. To je pretežno siv plastovit dolomit, ki 

se menjava s tankimi plastmi meljevca in skrilavca. Starost je določena s pomočjo fosilnih ostankov. 

Srednjetriasne kamnine so severno od Laškega (Hum, Brdo), pri Radečah in na Lisci. V spodnjem 

delu prevladujeta svetlo siv, debelo zrnat, pretežno masiven dolomit in temno siv, ploščast dolomit 

s polami roženca. V zgornjem delu se v obliki čokov in žil pojavljajo magmatske kamnine (keratofirji 

in diabazi). V okolici Jurkloštra in na Lisci so zgornjetriasne plasti. To so svetlo sivi ploščasti in skla-

doviti apnenci.  

Kredne plasti so le jugovzhodno od Jurkloštra. Predstavlja jih menjavanje temno sivega glinastega 

skrilavca, laporja in apnenčeve breče. Oligocenske plasti zavzemajo ozemlje na severnem krilu laške 

sinklinale, vzhodno od Rim-

skih Toplic. Predstavljajo zelo 

pester litološki razvoj od kon-

glomeratov, peščenjakov, 

laporjev in glin do apnencev. 

Največji del ozemlja zavzema-

jo miocenske plasti, ki se raz-

prostirajo na področju med 

Laškim in Brezami ter vzhod-

no od Rimskih Toplic. Spodnji 

del miocena je razvit v obliki 

govških plasti (apnenčev peš-

čenjak, apnenčevo-kremenov 

peščenjak, peščeni lapor). V 

njem so številni fosilni ostan-

ki. Zgornji miocen pa predstavlja horizont apnenčevega peščenjaka, ki ga sestavlja pretežno drobir 

litotamnij in drugih grebenskih organizmov. 

Pleistocenske plasti predstavljajo prodnati zasipi Savinje in Save. 

Ekonomsko najpomembnejšo surovino na področju Laškega predstavlja rjavi premog. Premogova 

plast nastopa v srednjeoligocenskih plasteh v obliki leče. Njena debelina niha od nekaj metrov do 

dvajset metrov. Rudnik Laško zaradi ekonomskih razlogov več ne obratuje. 

Izviri termalne vode v okolici Laškega so vezani na tektonsko zdrobljen dolomit triasne starosti, ki ga 

na severu in jugu omejujejo nepropustne kamnine. Temperatura vode je od 34,3 do 41oC. 

Muzej Laško, razstava fosilov  in geološke zgodovine okolice Laškega  

 

Področje, kjer je stala vas, se je posedlo za deset do dvajset metrov. Območje pogrezanja je bilo leta 1992 

zravnano, z ostanki ruševin pa so zapolnili bližnji Liša jašek. Tega so v začetku, od leta 1935, uporabljali kot 

transportni jašek za spust premoga iz Liša polja, kasneje pa tudi za odvoz jalovine iz separacije v Rečici na 

jalovišče v bližini Govc. Jalovišče in stoosemdeset metrski jašek sta opuščena od maja 1971. 

Danes skoraj ni mogoče več ugotoviti, da je tu nekoč bila vas. Le po nekaj z 

grmovjem zaraščenih ruševinah in sledovih opuščenih rudarskih objektov 

lahko slutimo, kako polna življenja je bila govška planota. 

Govce so vedno bile vabljiva in zanimiva izletniška točka. Danes je možen 

dostop z avtomobilom ali peš iz Laškega preko Šmihela in Kuretnega, iz Rim-

skih Toplic preko Sedraža, iz Rečice in Gornjega Breznega. Prihod na govško 

področje in še posebej morebiten vzpon na Govško brdo (812 m) nad nekda-

njo vasjo, je vedno poplačan z veliko mero osvežitve za dušo in telo. 

Sredi gozdne tišine, ob vznožju Govškega brda - vzhodno od nekdanje vasi, 

stoji lovska koča. Njen oskrbnik (nekdanji vaščan) se trudi vrniti nekaj življe-

nja na Govce, prav tako pa je vedno pripravljen pripovedovati zanimivosti iz 

življenja nekdanjih Govčanov.  



GOVCE, VASICA KI JE VEČ NI  

 

Še pred nekaj leti so bile, na sedanji prazni in opuščeni pokrajini Govc, zahodno od Laškega, vidne razvali-

ne nekdanje vasi Golce. Vas se je prvotno tako imenovala po hribu, ki se vzpenja nad njo. Ta pa je dobil 

ime zaradi svoje golote, saj je kar nekajkrat pogorel. Kasneje je, verjetno zaradi napak pri prepisovanju, 

prišlo do spremembe imena v današnjo obliko Govce. 

Nastanek vasi seže v obdobje pred leto 1900. V začetku je štela sedem kmetij in cerkvico sv. Magdalene. 

Obstajajo ustni in pisni viri, ki cerkev omenjajo že leta 1529, ko naj bi se v njo zatekli vaščani pred napa-

dom oddelka turške vojske.  

Vas Govce je ležala ob vznožju Govškega brda na nadmorski višini 560 m. Gručasto razporejene kmetije 

so obdajale obdelovalne površine na terasah. Vaščani so se preživljali s kmetijstvom. Na južni strani so 

imeli na pobočjih Trnovega hriba do potoka Breznica obširne vinograde z žlahtno trto, ki je danes na tem 

področju prava redkost. Trta je dobro uspevala, saj so zanjo zelo ugodna laporna tla. Vinogradništvo je 

predstavljalo pomemben vir dohodka, vse dokler se tudi v te kraje, ob koncu 19. stoletja, ni naselila trtna 

uš, zaradi katere so vinograde počasi opustili in se začeli ukvarjati s sadjarstvom. Poleg krušnih žit so 

sejali tudi mnogo ajde in rži. Do nekaj let po drugi svetovni vojni so domačini sejali tudi lan, iz katerega so 

izdelovali platno. Vaščani so se posvečali sušenju sadja in vsaka hiša je imela svojo sušilnico (frjačo). Do 

leta 1960 se je na področju Govškega brda paslo veliko drobnice. Svoj zaslužek pa so kmetje povečali še z 

žganjem apna. Posebnost prebivalcev je bila velika složnost, saj jih je povezovala potreba po medsebojni 

pomoči pri obdelovanju zemlje. 

 

Usoda vasice je močno povezana s premogom, čeprav se Govčani z rudarjenjem nikoli niso ukvarjali. V 

okolici govške planote so namreč velike zaloge kvalitetnega rjavega premoga, ki so ga v dnevnih kopih 

izkoriščali že v začetku preteklega stoletja. 

Prebivalce Govc je iz njihovega "malega raja" pregnalo drsenje in pogrezanje zemlje zaradi odkopavanja 

“varnostnega stebra” južno od vasi. Ta je dotlej varoval vas Govce, vseboval pa je premogovni sloj s 60.000 

tonami premoga. Vse kmetije v vasi z mežnarijo in cerkvijo vred je leta 1963 odkupil Rudnik Laško. Prebi-

valci so se v naslednjih dveh letih izselili v različne okoliške kraje. Vrednote iz cerkve sv. Magdalene so 

deponirali v Celje in okolico. Ostali so le nemi zidovi nekdanje živahne vasice, ki so se pogrezali v tla. Težko 

je opisati travme, ki so jih doživljali domačini, ko so zapuščali svoja ognjišča in zemljo, katero so stoletja 

obdelovali njihovi predniki, 

sami pa so vanjo vložili 

toliko truda in znoja. Vse to 

se je zgodilo zaradi borih 

nekaj ton premoga. Varno-

stni steber še danes kljub 

izpraznjeni vasi ni odko-

pan, saj je Govški hrib zelo 

vodnat in je pritisk vode v 

rudniške rove prevelik. Pod 

takšnimi pogoji s takratno 

tehnologijo odkopavanje ni 

bilo mogoče. 

 

GEOLOŠKA UČNA POT NA GOVCE 

Že spet ali še vedno? 

 

V času, ko se je v Sloveniji rojeval nov, neposreden način spoznavanja geologije in izobraževanja mla-

dih in starih o geoloških pojavih, ko so se za znanost, ki proučuje naš planet, začele zanimati tudi 

množice ljubiteljskih geologov, ko so skoraj vsi brskali po kamninah in iskali fosile ali minerale … skra-

tka, ko je prišlo do popularizacije geologije in je nastajala Slovenska geološka transverzala, je v evfori-

ji novih pristopov k odkrivanju geoloških zanimivosti nastala tudi Geološka učna pot na Govce. Bila je 

ena prvih manjših, zaključenih učnih poti, ki se je posvečala prikazu in predstavitvi geoloških poseb-

nosti nekega zaključenega geografskega območja. Prav zaradi tega je v tistem času vzbudila veliko 

zanimanje geološke strokovne in ljubiteljske javnosti. 

Pot je bila predstavljena na številnih kongresih, posvetih in okroglih mizah. O njej je bilo napisanih 

kar nekaj člankov, ki so bili objavljeni v različnih strokovnih in poljudnih revijah in časopisih. Natis-

njen je bil vodnik z natančnim opisom poti. Po njej je bilo organizirano popeljanih veliko število osno-

vnošolske in srednješolske mladine. Geološki navdušenci so jo oblegali v večjih in manjših skupinah 

ali individualno. Bila je vključena v redni program delavnic enega izmed vsakoletnih taborov za Zoiso-

ve štipendiste … Toda od njenega nastanka je preteklo že kar nekaj let. V tem času se je precej spre-

menil pogled stroke in tudi avtorjev Geološke učne poti na Govce na geološko dediščino, varovanje le

-te in način preztentiranja, ki bo poudaril prav slednje. Zato je morda prav, da se o Geološki učni poti 

na Govce ponovno nekaj napiše.  

 

Geološka učna pot na Govce je namenjena zbirateljem fosilov, ljubiteljem lepe narave, turistom ter 

profesorjem in učencem v osnovnih in srednjih šolah. Ob njej lahko obiskovalci spoznavajo geološke 

značilnosti zahodnega dela laške sinklinale. Izhodiščna točka geološko obarvanega pohoda na Govce 

je na železniški postaji v Laškem. Pot je speljana skozi čudovito pokrajino preko Kuretnega do Govc in 

nato po dolini Rečice nazaj v Laško. Ves čas vodi po cesti in gozdnih poteh. 

Področje Laškega in okolice prištevamo k Posavskim gubam. Geološko ozemlje pripada Laški sinklina-

li, ki se razprostira v smeri vzhod-zahod. Sestavljajo jo terciarne plasti. V vzhodnem delu je sinklinalna 

struktura tektonsko neprizadeta, že pri Laškem, kjer se na severnem krilu sinklinale nahajajo prevrn-

jene plasti, pa se prične zapletena tektonska zgradba. 

 

Najstarejše kamnine na tem področju so permokarbonske starosti (ves karbon in spodnji ter srednji 

perm). Plasti sestavljajo glinasti skrilavec, meljevec, kremenov peščenjak in konglomerat. Nad 

grödenskimi skladi je odložen pretežno siv plastovit spodnjetriasni dolomit v menjavanju s tankimi 

plastmi meljevca in skrilavca. Dolomit je v nekaterih delih ooliten. Njegova starost je določena na 

osnovi fosilnih ostankov. Srednji trias je v spodnjem delu razvit v obliki svetlo sivega, debelo zrnate-

ga, pretežno masivnega dolomita in temno sivega, ploščastega dolomita s polami roženca. V zgor-

njem delu se v obliki čokov in žil pojavljajo magmatske kamnine (keratofirji in diabazi). 

Oligocenske plasti zavzemajo ozemlje na severnem krilu laške sinklinale. Predstavljajo zelo pester 

litološki razvoj od konglomeratov, peščenjakov, laporjev in glin, v katerih so bili najdeni rastlinski 

ostanki nekdanjega življenja (Eucalyptus oceania, Laurus sp. in Casia sp.), do apnencev.  

 



Največji del ozemlja zavzemajo miocenske plasti. Spodnji del je razvit v obliki govških plasti 

(apnenčev peščenjak, apnenčevo-kremenov peščenjak, peščeni lapor). V njem so številni fosilni 

ostanki. Pogoste so lupine in kamena jedra školjk Ostrea sp., Chlamys holgeri, Pitar sp., Paphia sp., 

Loripes sp. in Pitar isladicoides. Nekoliko redkejši so ostanki polžjih hišk vrste Protoma cathedralis ter 

ciripednih rakov iz vrste Balanus concavus. Zelo pogosti pa so zobje morskih psov podvrste Isurus 

oxyrhynchus hastalis. Po pripovedovanju domačinov so bili tu najdeni tudi zobje vrste Carcharocles 

megalodon. Zgornji miocen predstavlja horizont apnenčevega peščenjaka, ki ga sestavlja pretežno 

drobir litotamnij in drugih grebenskih organizmov. 

Prav govškemu peščenjaku in njegovemu fosilnemu bogastvu je posvečena osrednja točka Geološke 

učne poti na Govce. Obiskovalci tu spoznajo todi usodo vasice, ki se je zaradi nesmotrnega rudarjenja 

pred skoraj petdesetimi leti pogreznila in izginila z zemeljskega površja. Ekonomsko najpomembnej-

šo surovino na področju Laškega predstavlja rjavi premog. Premogova plast nastopa v srednjeoligo-

censkih soteških plasteh v obliki leče. Njena debelina niha od nekaj metrov do dvajset metrov. Izviri 

termalne vode v okolici Laškega pa so vezani na tektonsko zdrobljen dolomit triasne starosti, ki ga na 

severu in jugu omejujejo nepropustne kamnine. Temperatura vode je od 34,3 do 41oC. 

Vse naštete geološke značilnosti, posebnosti in zanimivosti obiskovalci Geološke učne poti na Govce 

spoznavajo na petnajstih opazovalnih točkah. Vsaka obravnava določeno geološko temo, raziskuje 

problem ali kaže na izjemnost. Ene dajejo več poudarka tektoniki, druge kamninam ali fosilom, na 

tretjih je predstavljen ekonomski pomen mineralnih surovin. Vse opazovalne točke skupaj pa na 

zaokrožen način prikazujejo geološki razvoj dela Posavskih gub, ki se razprostirajo na ozemlju Laške-

ga, zahodno od reke Savinje. 

Na izhodišču pri železniški postaji Laško 

je postavljena informacijska tabla. Obis-

kovalci tu dobijo osnovne informacije o 

poteku poti. Označevalne table posamez-

nih opazovalnih točk pa na srečo niso 

nikoli bile postavljene. Morda se bo kdo 

vprašal, zakaj »na srečo«? Odgovor je na 

dlani. 

Prva leta po nastanku učne poti so se iz 

Laškega proti vasici, ki je ni več, odprav-

ljali tudi brezbrižni lovci na fosile. Oprem-

ljeni z orodjem, ki nikakor ni geološko so 

se nadejali, da se bo prav njim nasmehni-

la sreča in bodo prav oni našli najlepšo 

okamnino. V svoji vnemi niso pomislili, 

da so vsa nahajališča fosilov del geološke dediščine pomembne za strokovnjake, sedanje in bodoče 

rodove raziskovalcev in za tiste prave ljubitelje narave. V svoji nevednosti in nestrokovnosti so v hitro 

preperevajoči in zelo krušljivi kamnini uničevali čudovite dokaze nekdanjega življenja, ki so se zaradi 

fizikalnih lastnosti kamnine pred njihovimi očmi ob vsakem udarcu s kladivom, zdrobili v drobne 

nerazpoznavne in za znanost ter zbirko neuporabne koščke. Bogato nahajališče miocenske favne je 

bilo skoraj popolnoma uničeno.  

Zob morskega psa Galeocerdo aduncus.  

Z leti je na srečo pošla zaloga tiskanih vodnikov o učni poti 

na Govce, začetno navdušenje je nekoliko popustilo, opa-

zovalne točke ob geološki poti namerno niso bile označe-

ne z opozorilnimi in pojasnjevalnimi tablami, narava je z 

zaraščanjem poskrbela, da so plasti kamnine v katerih je 

shranjeno fosilno bogastvo postale očem skrite. Število 

individualnih obiskovalcev se je zmanjšalo, vodene skupi-

ne pa so na teren pričele odhajati brez kladiv, le s sodob-

nim orodjem novodobnih ljubiteljskih geologov – digital-

nim fotoaparatom. Milijone let stare dokaze nekdanjega 

življenja Panonskega morja nabirajo le iz grušča pod naha-

jališčem, kjer se na njihovo presenečenje najdejo čudovito 

ohranjeni zobje morskih psov, lupine školjk ter tu in tam 

tudi kakšna polžja hišica ali ogrodje rakov vitičnjakov.  

V zadnjih letih s strokovnim vodenem po 

Geološki učni poti na Govce poskušamo 

predvsem mlajše obiskovalce vzgajati v 

duhu pomena ohranjanja naravne dediš-

čine. STIK, Center za šport, turizem, 

informiranje in kulturo Laško, ki je pred 

štirimi leti prevzel skrb za Geološko učno 

pot na Govce, tradicionalno vsako leto 

prvo soboto v mesecu septembru orga-

nizira strokovno voden pohod. Obisko-

valci na nekajurnem sprehodu spoznajo 

geološko zgradbo okolice Laškega, nabi-

rajo fosile in se podučijo o pomenu varo-

vanja narave, katere pomemben del je 

tudi geološka dediščina.  

Školjka iz spodnjemiocen-

skih plasti pri Govcah.  

Raki vitičnjaki iz rodu Balanus iz okolice Govc.  


