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Jožefinski vojaški zemljevid z napisom »rude« pri rudišču blizu 
Šoštanja. Zemljevid: Rajšp, V., Grabnar, M. (1999). Slovenija na vojaškem zemljevidu 

1763–1787, zvezek 5. 

Jožefinski vojaški zemljevid z označenim rudnikom pri Železnim (napis 
»Rudnik«). Zemljevid: Rajšp, V., Grabnar, M. (1999). Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–

1787, zvezek 5. 

Označeni rudniki (železa) v okolici Slovenj Gradca in na 
Pohorju. Zemljevid: Kranjska, Štajerska, Koroška, Istra, Benečija 

(1860/1870). 

Rudnik nad Slovenskimi Konjicami.  
Zemljevid: Kranjska, Štajerska, Koroška, Istra, Benečija 

(1860/1870). 

Trije rudniki železa iz konca 18. stoletja 
na južnem pobočju Pohorja.  
Zemljevid: Der Südlicher Theil von 
Untersteyermark oder der Cillier Kreis (1793)  

Zemljevid z označenima rudnikoma 
železa na severnem delu Pohorja pri Fali. 
Zemljevid: Der mittler theil von Untersteyermark 

oder der Marburger Kreis (1792) 

mag. Matija Križnar mag. Matija Križnar   
Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova 20, Ljubljana Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova 20, Ljubljana   

Pohorski rudniki v začetku 19. stoletja.  
Zemljevid: Charte von Steyermark /Carte de la Styrie/, (1802)  V okolici Slovenj Gradca sta sredi 19. stoletja 

»delovala« dva rudnika (železo in svinec). 
Zemljevid: Karte des Kronlandes Steiermark 
(1855)  

Rudnik svinca v bližini Šoštanja.  
Zemljevid: Der Südlicher Theil von Untersteyermark oder 

der Cillier Kreis (1793)  

Rudnik cinka pri Šoštanju, označen kot 
»Zink Bgw«.  

Zemljevid.:Specialkarte der Alpen-U. Donau- reicsgaue, 
list Prassberg (1943). 

Manjša premogokopa nad Dobrno.  
Zemljevid: Specialkarte der Alpen-U. Donau- reicsgaue, list Prassberg 

(1943). 

Premogokopa v okolici Stranic pri Zrečah.  
Zemljevid: Spezialkarte der Österreichisch-ungarischen Monarchie, list Pragerhof 

und Wind. Feistritz (1913)  

Premogokopa Stari trg in Sele po prvi 
svetovni vojni.  
Zemljevid: Spezialkarte der Österreichisch-
ungarischen Monarchie (5354), list Unt. Drauburg 
(1926-1929)  

Trije premogovniki (Stari trg in drugi), ki so delovali v okolici 
Slovenj Gradca koncem 19. Stoletja.  

Zemljevid: Gradkartenblatt Zone 19 Colonne XII Section SW (später 5354/3), list 
Unterdrauburg, unteres Mießtal (1878)  

Na zemljevid delno narisana geološka karta.  
Vir: Geologische Karte, list Unterdrauburg (1926).  

Rudniki V Sloveniji v letu 1929. Vir: Ilustrirani Slovenec, 5.5.1929  

Pohorje je že v kovinskih obdobjih (železna doba,…) verjetno bilo 
pomembno najdišče rud. O tem pričajo tudi mnoge arheološke najdbe 

orodij na Pohorju, in če omenjenemu orodju dodamo še uporabo ognja 

dobimo primerno okolje za rudarstvo. Svoje sledi so tam pustili tudi 

Rimljani, v kamnolomih in gotovo tudi v katerem izmed rudnih območji. 

Pisnih podatkov za pretekla obdobja skoraj ni, obstajajo pa mnogi 
zapisi iz kasnejših stoletij, od pisem do različnih kronik, ki med 

vrsticami skrivajo omembe rudnikov ali z njimi povezanimi dejavnosti.  

Med zgodovinske vire, ki hranijo zapise o 

rudarjenju štejemo lahko tudi zemljevidi ali karte. 

Mnogi izmed zemljevidov zavoljo svoje velikosti 
približno pričajo o položajih rudišč ali rudnikov. 

Seveda pa obstajajo tudi zelo natančni zemljevidi, 

ki s svojo vsebino prikazujejo rudarsko dejavnost, 

bodisi z znaki ali z opisi. Zelo natančne in 
pričujoče so Jožefinske vojaške karte (nastale v 

letih med 1763 in 1787), ki v svojih opisih hranijo 

nekatere opise rudarski dejavnosti. Tako lahko na 
območju današnjega Železnega pri Pirešici 

najdemo zapis »Rudnik« ali pri Šoštanju zapis 

»Rude.«, ki se nanaša na opuščeni rudnik svinca.  

Iz konca 18. stoletja izhaja tudi zemljevid spodnjega dela Štajerske, ki prikazuje dva rudnika južno od Činžata nad dolino Drave. Še nekoliko več rudnikov ima vrisanih zemljevid iz 

leta 1793. Zemljevid je omejen na južni del Pohorja in območje med Mozirjem Slovensko Bistrico. Na njem so označeni nekateri rudniki železa (označeno ♂) in svinčevi rudnik, 
zahodno od Šoštanja, zahodno od Slovenj Gradca in severno od Slovenskih Konjic. Nekaj desetletji kasneje (leta 1802) je nastal zemljevid Štajerske, ki prikazuje na območju 

Pohorja tri rudnike (verjetno železa, oznaka ♂) in rudnik svinca pri Slovenskih Konjicah (nemško Gonowitz). Zemljevid širše okolice Pohorja, ki je nastajal med letoma 1860 in 1870 

prikazuje podobne lokacije rudnikov kot ostali pred njim, čeprav je minilo več kot šestdeset let.  

Veliko kasneje so se na zemljevidih pojavili nekateri 

premogovniki oziroma so označeni pojavi premoga 
(v širšem smislu). Tako nekateri stari zemljevidi iz 

leta 1877 prikazujejo premogokope (rudnike 

premoga) zahodno od Slovenske Bistrice, kot je 
Stari trg in drugi. Iste rudnike zasledimo še na 

kartah iz leta 1926. Znani so bili tudi rudniki 

premoga pri Stranicah, kot jih prikazuje zemljevid iz 

leta 1894. Na zemljevidih iz leta 1943 pa so prikazani 
še nekateri premogovniki pri Dobrni, vzhodno od 

Velenja.  

 

 
V pregledu starih zemljevidov smo želeli zajeti čim 

več zapisov o rudarstvu, ki so na voljo v Digitalni 

knjižnici Slovenije in jih podrobno predstaviti. 
Zagotovo obstaja še mnogo drugih zemljevidov in 

kart in bodo nadaljevanje našega zelo kratkega 

prispevka, s katerim smo želeli prikazati kako 

pomembni so različni dokumenti (kot so zemljevidi 

in karte) pri raziskovanju zgodovine rudarjenja 

(zgodovina montanistike), proučevanju geologije in 
tudi iskanju zanimivih mineralov v starih rudiščih.  

Viri zemljevidov:  
•Digitalna knjižnica Slovenije (spletni naslov: 

http://www.dlib.si ), Narodna in univerzitetna 

knjižnica Slovenije.  

•http://de.academic.ru/pictures/dewiki/65/Aufna

hmeblatt_5354-3.jpg (prenos 12.9.2013) 

•Rajšp, V. & Grabnar, M. 1999: Slovenija na 

vojaškem zemljevidu 1763–1787. Zvezek 5. 

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske 

akademije znanosti in umetnosti in Arhiv 

Republike Slovenije, Ljubljana.  

Rudnik svinca  severno od Slovenskih Konjic.  
Zemljevid: Der Südlicher Theil von Untersteyermark oder 

der Cillier Kreis (1793)  

Rudnik svinca (?) zahodno od Šoštanja.  
Zemljevid: Kranjska, Štajerska, Koroška, Istra, Benečija 

(1860/1870). 

V okolici Slovenj Gradca sta sredi 
19. stoletja »delovala« dva 
rudnika (železo in svinec).  
Zemljevid: Karte des Kronlandes 

Steiermark (1855)  

Rudnik svinca nad Slovenskimi 
Konjicami.  

Zemljevid: Karte des Kronlandes 
Steiermark (1855)  

Oblikovanje plakata: Matija Križnar; tisk: Prirodoslovni muzej Slovenije, Mojmir Štangelj , marec 2014  

Premogovnik pri Velenju. Na zemljevidu je 
še vedno vas Škale, ki je kasneje zaradi 

izkopavanja “izginila”.  
Zemljevid.:Specialkarte der Alpen-U. Donau- reicsgaue, 

list Prassberg (1943). 

“Rudnik” nakazuje na prisotnost 
rudarske dejavnosti.  
Zemljevid: Specialkarte der Alpen-U. Donau- 
reicsgaue, list Prassberg (1943). 
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