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I. UVOD 

 

Govce so bile majhna, prijetna vasica v bližini Laškega. To je bil pravi raj na zemlji, danes 

trdijo ljudje, ki so jo morali zapustiti.Vasica je živ dokaz nepremišljenega, intenzivnega 

koriščenja naravnih virov in s tem uničevanja tistega kar nam je najdražje. Pogreznjene hiše, 

cerkev, gozd, opuščene njive, tišina, kotanje – govore o sebičnem odnosu ljudi do narave in 

do soljudi. 

 

Ljubitelji narave Tomaž Majcen, Stanka Jošt in Liljana Štor, ki so pripravljali vodnik – 

Geološka učna pot na Govce, so želeli ljudem poleg poročila stroke sporočiti globlje 

sporočilo. Želeli so povedati, da je zemlja »živo bitje«, ki se je nekoč rodilo, sedaj živi in 

hkrati tudi počasi umira. Kako hitro umira pa je veliko odvisno od ljudi in njihovega odnosa 

do narave. Lepoto kamnitega sveta so želeli prikazati drugače kot smo navajeni. Kamnina ne 

obstaja samo kot skala, temveč pripoveduje o milijone let stari preteklosti. 

 

Geološka učna pot na Govce je lahko tudi zanimiva turistična ponudba gostom, ki želijo tudi 

sami raziskovati, pogledati kamnine in fosile, opazovati naravo, uživati v prelepi naravi, se 

sprostiti, razgibati in nadihati svežega zraka, hkrati pa vedideti tudi posledice nepremišljenih 

posegov človeka v naravo. 

 

 

Slika 1: Karta geološke učne poti  



II. GEOLOŠKA UČNA POT NA GOVCE 

 

Deset kilometrov prijetne učne poti nas pelje od 

Laškega, preko Šmihela, Kuretnega in Trnovega hriba 

proti Govcam. Tu pot zavije strmo navzdol v dolino 

potoka Rečica, mimo Hude jame in Spodnje Rečice ter 

nazaj v Laško.  

Prva točka Geološke učne poti je že takoj na začetku 

poti in sicer na drugem večjem ovinku. V useku ceste ločimo dve različni kamnini. Trša 

kamnina, sive barve, je litotamnijski apnenec – lepo so vidne skorjaste prevleke rdečih alg in 

lepi kristali kalcita. Takšni apnenci so nastajali v plitvem mioceanskem morju. Druga 

kamnina se nahaja pod prvo, je trda, siva in spada med zgornjeoligoceanske plasti (sivica). 

Nadaljevanje poti vodi k prvi kmetiji, kjer je v bližnjem gozdu kamnolom. Kamnina v 

kamnolomu je kremenov keratofir, ki so ga domačini uporabljali v gradbene namene. Barva 

prehaja od temnosive in zelenkaste do rjavkaste. Po poti v smeri Kuretna na obdelanih 

kmetijskih površinah opazujemo preperelo sivico. Po kužnem znamenju na križišču, kjer cesta 

zavije na desno proti Šmihelu so lepo vidn tanjše in debelejše plasti sivice, v kateri se 

nahajajo rastlinski ostanki in odtisi školjčnih lupin. Med fosilnimi rastlinami so najpogostejše 

vrste in rodovi. 

Eucalyptus oceania Unger, Laurus (lovor) in Casia sp. Najdbe poročajo o tem, da je bilo v 

času nastajanja kamnin tu toplejše podnebje – podobno sredozemskemu, področje samo pa je 

pripadalo plitvomorskemu priobalnemu pasu. 

Pot nas pripelje do prvih hiš Kuretnega. V useku pod cesto najdemo manjši izdanek 

spilitiziranega diabaza. Diabaz je kamnina nastala iz magme, revne s kremenico. Naslednja 

najdba se nahaja nad kanolomom v Spodnji Rečici. To je masiven srednjetriasni dolomit. 

Mimo urejene kapelice pelje pot po dobro markirani poti do Trnovega hriba. Slikovita 

pokrajina se razteza na vse strani. V Kuretnem najdemo zelo kompakten kremenov keratofir. 

Večji del omenjenih vulkanskih kamnin pripada ladiniju (zgornji del srednjega triasa). Nekaj 

kamnin pa je verjetno še starejšega izvora. Pot nas pelje po kolovozu, skozi gozd, do majhne 

kapelice, kjer se razprostira Ivškov hrib, ki je ves iz litotamnijskega apnenca. Pri vzpenjanju 

na hrib so ob levi strani v useku ceste apnenčev peščnjak, konglomerat in litotamnijski 

apnenec. Vidnih je ogromno lupin polžev in školjk. Na samem vrhu Trnovega hriba najdemo 

Slika 2: Plast miocenskega govškega peščenjaka s fosilnimi 
ostanki 



na desni strani useka ceste laški 

lapor, ki je skupek petrografsko 

različnih kamnin. Pogosto najdemo 

v laporju pooglenele ostanke 

rastlin, ki se kopičijo v tanjše 

sledove premoga. 

Ob poti s Trnovega hriba proti 

Govcam opazujemo kamnino 

bogato z ostanki školjk in ostrig. Ostrige so gromozanske, velike kot človeška pest. V 

kamninah najdemo še kamena jedra mioceanske školjke, raznih polžev, rakov vitičnjakov iz 

vrste Balanus concavus, zanimiva pa je tudi najdba zob morskega psa Isurus oxyrhhynchus 

hastalis. Tu je najbogatejše nahajališče fosilov na tej poti. 

Naslednja opazovalna točka poti je od leta 1971 opuščen Liša jašek na Govcah – svojčas znan 

po zelo kvalitetnem rjavem premogu (odkopavanja vreden je bil samo srednji premogov sloj). 

Odkopavanje premoga v Lišah je prizadelo dotlej nezadovoljivo varovano vas Govce (danes 

je večji del tega kraja zapuščen, hiše so se pogrezale, pogreznila se je tudi Govška cerkev). 

Prijetna, živahna vasica je izginila, ostali so le ostanki zidov, slaba trava in grmičevje. Leta 

1971 pa je zaradi finančnih težav onemel tudi rudnik. 

Od jaška Liše vodi pot do lovskega doma na Govcah, edine stavbe, ki s prijetnimi gostitelji 

privablja krajane iz bližnje okolice. Tu vam bodo postregli tudi z informacijami o Govški učni 

poti in zgodovini tega kraja. 

Od prijetne lovske koče vodi pot po lepem smrekovem gozdu, kjer nas vedno čaka kakšno 

lepo presenečenje (divjadi tu ne manjka). Proti dolini Rečice opazimo menjavanje glinastega 

skrilavca s plastmi črnega dolomita, ki je prepreden s svetlimi kalcitnimi žilicami. Kamnina 

pripada psevdoziljskim skladom srednje 

triasne starosti. 

Pri prvih hišah v Hudi jami je večji izdanek 

karbonskih in permijskih plasti. Sestavljajo 

jih: glinasti skrilavec, meljevec, kremenov 

peščenjak in podrejeno konglomerat. Te 

kamnine se medsebojno menjavajo v 

centimeterskem do večmeterskem obsegu. 

Slika 4: Lovska koča v Govcah 

Slika 3: Vas Govce nekoč 



Pot nas pripelje do Rudnika Laško. Premogovno ležišče spada k tercialni kadunji, ki se 

začenja na zahodu pri Šumniku in poteka proti vzhodu skozi Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Dol, 

Marno, Brezno, Laško do lokalitet Žikovca, Ojstro, Drenovci, Slatina. Laško premogišče je 

alpskega tipa in se razteza v dolžini sedmih kilometrov. Glavna odlika laškega premoga je 

nizek odstotek žvepla in pepela ter njegova visoka kalorična vrednost, kar mu je prinašalo 

prednost pred ostalimi premogi. Laški premog se je nahajal v več elementarnih obllikah, ki so 

se razlikovale po velikosti: kosi, kocke, oreh, grah in zdrob. Pod slojem premoga je pas črne 

taline, pod njo pa bela glina, ki ponekod prehaja v konglomerate. Leta 1992 so rudnik zaradi 

pomanjkanja finančnih sredstev zaprli. Premoga je na tem področju še veliko, vendar v zelo 

velikih globinah. Rove Rudnika posamezniki izkoriščajo za gojenje gob. 

Pri vhodu v glavni rov Rudnika je velik kamnolom. Dolomit triasne starosti, ki ga tukaj 

lomijo, koristijo za gradbene namene. Za utrujenega popotnika je na koncu geološke učne poti 

veliko možnosti, da povrne izgubljeno energijo, se okrepča in okrepi. Vse to pa najde v 

Zdravilišču Laško, ki s svojo 145-letno tradicijo, bogato zgodovino ter svojo novo urejeno 

podobo privablja goste od blizu in daleč. Termalna voda je tu pomenila tudi začetek razvoja 

zdravilišča. Prve hidrogeološke raziskave termalne vode so bile opravljene leta 1965. 

Raziskovalne in kaptažne vrtine so dale posatke o geološki zgradbi okolice zdravilišča. 

Triasni dolomit, ki posreduje toplo vodo na površje, leži na nepropustnih mladopaleozojskih 

peščenjakih in glinastih skrilavcih. Petsto metrov širok pas dolomita je na severni in južni 

strani omejen z nepropustnimi kamninami. 

 

ANALIZA TERMALNE VODE 

KATIONI                                    mg/l 

Kalij (K+)                                     54,2 

Magnezij (Mg2+)                          27,6 

Natrij (Na+)                                  13,2 

Uran (u), celotni                           1,012 

ANIONI                                        mg/l 

Sultat (SO)                                     43,7 

Klorid (Cl)                                      5,1 

ŠIBKI ELEKTROLITI 

Metaborova kislina (HBO)              4,5 

Metasicilijeva kislina (H SiO)         9,0  

Slika 5: Vhod v rudnik 



KLASIFIKACIJA KAMNIN 

Razvrstitev glede na izvor: 

- magmatske kamnine – nastajajo pri ohlajanju instrjevanju magme. Če se je magma 

strdila pod zemeljskim površjem, so to globočine (nastali so drobni, enako veliki 

minerali), če pa je bila magma na površju so nastale prodornine (nastali so večji 

kristali, vtrošniki – pravimo da imajo porfirsko strukturo) 

- sedimentne kamnine nastanejo in nastajajo zaradi zunanjih sil po razpadanju že 

obstoječih kamnin. So plastovite in pogosto vsebujejo fosile 

- metamorfne kamnine nastanejo iz magmatskih in sedimentnih kamnin, kadar le te 

pridejo zaradi tektonskega delovanja na površje 

 

 

  Slika 6: Nekaj vrst kamnin, ki jih najdemo v Govcah 



III. ZGODOVINSKE IN TURISTIČNE ZNAMENITOSTI V BLIŽINI 

GEOLOŠKE UČNE POTI 

 

ZGODOVINSKO POPOTOVANJE PO LAŠKEM 

Laško ima dolgo in bogato naselitveno 

tradicijo. Začetki segajo že v 

prazgodovino. Najstarejše najdbe so iz 

žarnega gradbišča pod Starim gradom – 

železna doba, najdbe iz okolice pa spadajo 

v iztekajoče se obdobje bronaste dobe. 

Pomemben kopališki kraj je postalo Laško 

v dobi Rimljanov. V visokem srednjem 

veku je bilo Laško središče razsežne 

graščine z deležnim krvnim sodiščem in 

sedež najstarejše prafare na Slovenskem. 

Baberžan Leopold VI. je podelil kralju 

trške pravice. Zaradi številnih naravnih katastrof – požarov je današnja podoba precej 

spremenjena, ohranjenih je le nekaj zgodovinskih spomenikov. Najstarejša kulturno 

zgodovinska spomenika sta župnijska cerkev Sv. Martina in župnišče (iz začetka drugega 

tisočletja). V obeh stavbah se prepletajo različni slogi – od romantike do gotike in baroka. 

Lepo obnovljen grad Tabor je iz 12. stoletja, leta 1989 ga je obnovila Pivovarna Laško. 

 

 

ZGODOVINSKI SPOMENIKI LAŠKEGA (nekaj najbolj znanih) 

- Cerkev v Marija gradcu – izredno dobro ohranjene bogate freske (zgodnjerenesančne 

freske iz leta 1526) 

- na Krištofu – cerkev z najstarejšimi orglami na slovenskem (prva polovica 17. 

stoletja), gotska konzola v obzidju te cerkve 

- fragment gotskega okenskega krogovičevja 

- nagrobni napisni kamen sužnja Saturija 

- portret cesarja Franca Jožefa – avtor I. Meštrovič (star komaj 17 let) 

- kamniti medaljon iz Lahomnega 

- na Šmohorju – cerkev svetega Mohorja – žal propada 

Slika 7: Laško nekoč 



- v Rečici – po Plečnikovem načrtu zgrajena cerkev posvečena Slomšku 

- cerkev Sv. Martina v Laškem: gotska kovana vrata v zakristijo, romanski kropilnik, 

poznorenesančni nagrobnik družine Stich, poznorenesančni nagrobnik J. B. 

Valvazorja, baročni nagrobnik Margarete Stadlerjeve, zlat oltar v južni ladji (l. 1666), 

Sv. Jožef – božičeva kiparska delavnica, antični relief z lovskim prizorom – kaplanije, 

fragment antičnega spolija iz župnišča, renesančni portal v Lilijevo graščino in v 

severnem traku župnišča 

- rezljane vratnice na cerkvi Sv. Mihaela 

- relief krilate Meduzine glave na Orožnovem trgu 

- grb grofov Vetter v. der Lilie na pročelju graščine 

- spomonska plošča ustanovitve kartuzijanskega samostana v Jurkloštru (l. 1208) 

- trška roka pravice z grbom Laškega, keramična skleda iz prazgodovinskega najdišča 

Rastenegg, bronasta fibula (muzejska zbirka) 

- votivno steberno znamenje na Aškerčevem trgu (l. 1735) 

- rimski kovanci iz Laškega – slučajna najdba 

- fragment rimskega nagrobnika iz Lahomnega 

- SUILENTIUM – baročna plastika Janeza Nepomuka – pri mostu 

- plaketa – bron PRIMOŽA TRUBARJA (služboval v Laškem) 

- gotsko kužno znamenje v Rečici (iz l. 1600) 

  

Slika 8: Cerkev Sv. Martina v Laškem 



IV. RASTLINSKI IN ŽIVALSKI SVET V GOVCAH IN OKOLICI 

 

RASTLINSTVO 

Govce so zanimiv splet raznoterih življenjskih okolij. Rastlinska odeja sledi njihovim 

zakonitostim in daje velike možnosti preučevanja in opazovanja.Tukaj najdemo popolnoma 

naravne habitate mešanega gozda, gozdnega roba in mlake, ki se prepletajo z intenzivno 

gojenimi travniki. Pomemben del predstavlja tudi adventivni gozd kot posledica zaraščanja 

obdelovalnih površin. 

Govce so lep primer  prepletanja  

naravnih in antropogenih 

življenjskih okolij. Gojeni travnik z 

gozdnim robom in pasovi grmičja 

dajejo veliko možnosti za  

primerjavo razlik med 

posameznimi združbami rastlin. S 

tem spoznavamo odvisnost vrstne 

raznolikosti rastlin od pogojev v  

okolju in lahko primerjamo 

značilnosti različnih tipov okolja. V 

primeru gozdov opazimo kot 

pomemben dejavnik tudi varovalno 

nalogo gozda. 

Edinstven tip rastlinske združbe, ki ga težko najdemo drugje, je značilen primer zaraščanja 

gozda. Prej obdelane in poseljene površine je prerasel adventivni  gozd.  Zelo lep primer  

sprememb, ki jih prekinitev  človekovih aktivnosti povzroči v okolju.  Tako spoznamo pomen 

kmetovanja za vzdrževanje kulturne krajine in nevarnosti zaraščanja površin. 

Rastlinstvo Govc omogoča celovito spoznavanje naravne in kulturne krajine pa tudi vplivov 

abiotskih, biotskih in antopogenih dejavnikov na rastlinske združbe. Področje je zelo 

raznoliko in daje možnosti interdisciplinarne predstavitve. Rastlinstvo služi kot samostojna 

podlaga za raziskovanje. V povezavi z drugimi dejavnostmi omogoča celostno predstavitev 

okolja, v katerem živimo z njegovimi naravnimi in zgodovinskimi danostmi ter vpetosti 

človeka.   

 

Slika 9: Gozdni rob 



ŽIVALSTVO 

Govce in bližnji vrh Govško brdo nudita prijeten 

dom številnim živalim, med katerimi tvori 

največjo skupino srnjad. V gozdu in gozdnih jasah 

najdemo še lisico, poljskega zajca, kuno, dihurja, 

hermelina, polha, veverico, jazbeca ter tudi visoko 

divjad kot so gams, damjak, muflon in divji 

prašič. Del visoke divjadi je bil naseljen. 

Tu so dom našle tudi številne ptice: raca 

mlakarica, fazan, kanja, skobec, kragulj, sraka, 

šoja, siva vrana, grlica, kljunač... 

 

  

Slika 10: Živalstvo v govcah - na sliki srnjad 

Slika 11: Želva, slikana v enem od ribnikov v Govcah 



V. ZAKLJUČEK 

 

Vedno se na srečo vseh nas najdejo ljudje, ki jim ni vseeno v kakšnem okolju živijo, ki želijo 

ohranjati naravno in kulturno dediščino. Ogromno znanja, časa, brezplačnega dela je bilo 

vloženega v proučevanja, analize, raziskave učne poti v Govce, kakor tudi za ohranjanje 

drugih zelo pomembnih kulturno zgodovinskih spomenikov v Laškem. Nikoli ne bomo dojeli 

kako pomembna so ta dela za nas in za naše potomce. 

Pri pripravi naloge sem ugotovil, kako malo pravzaprav vem o kamninah, kako tuji so mi vsi 

izrazi, ki sem jih prebiral v gradivu. Tako blizu so te znamenitosti, pa tako daleč so od nas, ki 

bi jih morali dobro poznati – kot turistični delavci. Za dopolnitev znanj iz gradiva sem se 

podal na pot po geološki učni poti na Govce. 

Zanimivo je bilo srečanje z oskrbnikom lovskega doma na Govcah, ki mi je zelo živo opisal 

življenje na Govcah v času rudarjenja, počasnega propadanja in udiranja ozemlja, o ljudeh, ki 

so doživljali osebne katastrofe ob nujnih izselitvah iz lepih domov. Ponosno pa mi je pokazal 

zobovje morskega psa in svojo zbirko školjk iz tega področja. Ob »hitrem« sprehodu po 

geološki učni poti v Govce sem predvsem opazil zelo mlade in zelo stare ljudi, ki so 

raziskovali to področje. Mladi so pripravljali razne zapiske za šolske in druge obveznosti, 

starejši pa so prišli obujati spomine in – kot mi je rekla 70-letna laščanka – pogledat, kaj so 

brezvestni ljudje naredili iz tega kraja. Z nepokošeno trevo in neurejenim grmičevjem pokrita 

Govška zemlja žalostno kriči po preteklosti, po življenju. Kdo ve, če bo na tem kraju še kdaj 

možno »živeti«. 

Seminarska naloga in vso gradivo, ki sem ga za pripravo naloge pregledal mi bosta v pomoč, 

da bom goste Zdravilišča in svoje sodelavce seznanil z lepotami zgodovinskih najdb ter jim 

skušal predstaviti tudi svoj pogled na zgodovinska dogajanja v Govcah in okolici. 
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