
5. DEŇ 

Vavta vas 

„Srobotnik, pod ním vinice, lúky, polia a lesy náprotivného Ljubnu, Gačam a Gorjancom a na 
západe  tajomné scenérie Pogoreleca a Rogu, na východe otvorená rovina prepojená na Trški kopec a 

novomestský kapitol - to všetko spája  striebornozelená Krka s svojimi priehradami a mostami“. Tak 
vidia tento kus Božieho diela návštevníci z veže tamojšieho farského kostola. 

 

Dolenjske toplice 

Topliška dolina leží v údolí rieky Krky a jej prítokov. V regionálnom kontexte je súčasťou Dinarského 

krasu.  Sú tam termálne pramene, dva s kapacitou 30 l/s a jeden s kapacitou 20 l/s.  Priemerná 

teplota prameňov je v krytom 
bazénem36,2 - 38,9°C a vonkajšom 

bazéne  medzi 30 a 32°C. Termálna 
voda je jemne  mineralizovaná, nie 

sú tam stopy  kyseliny uhličitej ani 
vápnika, je bez zistenej 

rádioaktivity. Všetky tieto vlastnosti 

ju zaraďujú medzi významené 
európske kúpele.  

Kočevski rog 

Okrem termálnych prameňov je 
v tomto regióne známy aj Kočevski 

Rog, kde prevládajú lesné porasty, 
najmä na vrchovine. V nížinách 

prevláda les z bieleho hrabu a 

jedľový, od 300 do 600 m n.m.  
bukov les a na náhornej plošine Kočevski Rog sú typické horské jedľové a bukové lesy. Zachované sú 

na hrebeňoch v európskom meradle aj pralesy Pečka, Kopa a Rajhenavski Rog, lesné rezervácie so 
zvyškami smrekového lesa. Kočevski Rog je jedným z posledných útočísk ohrozených veľkých šeliem - 

medveďa, vlka a rysa, ktoré sú skutočným pokladom v Európe. 



 

Črmošnjiška jedľa 

alebo kráľovná Roga, rastie na križovatke bývalej mlynárskej a 
železničnej cesty na Kocevski Rog. Vysoká je 43 m, má obvod 580 

cm, čo zodpovedá priemeru kmeňa 185 cm. Jej drevitá hmota 

predstavuje 37 m3, odhadovaný vek  je 240 rokov.  
 

Buky nad priepasťou 
rastú na prudkých svah nad pravým brehom rieky Krka s výškou 

cca 46 m. Podľa dosiaľ známych údajov sú to najvyšší stromy 

tohto druhu na svete. Ich objem je takmer 3 metre. 

Podstenice 

Pčelarsky center – Včelárske centrum, nachádza sa vo výške 602 

m n.m, má 7 obyvateľov.  

Pred 2. svetovou vojnou tu bola  veľká osada so školou, parnou 
pílou, hostinec a niekoľko osád v okolí. Teraz je tam len veľký 

lesnícky dom a lovecká chata. V lesníckom dome v roku 2003, 

zariadili včelie múzeum. Skupinám je umožnená obhliadka, ak sa vopred ohlásia na číslo 031/794 449. 
 

Kočevska krajina patrí medzi najviac zachovale 
prírodne oblastí Slovinska. 90% krajiny je 

pokrytých lesmi, kde dominuje Dinarský buk a 

jedľa.  
 

V mestských lesoch svoj životný priestor našli 
všetky druhy predátorov: medveď, vlk, divá 

mačka a rys. Lesy sú plné rôznych druhov 
vtákov. Tunajšia flóra je bohatá a pestrá. Rastú 

tu rôzne druhy stromov ako: jelša, vŕby, céder, 

dub, buk, borovica a brezy. 
 

Krajina je pokrytá vápencom a dolomitom.  
Objavili tu 800 jaskýň, z toho 499 bolo 

preskúmaných a popísaných. 

Do decembra r.1941 tu žili Kočevarji - nemeckí drevorubači - huncokarí. Počas ofenzívy partizánov v 
auguste v roku 1942. boli osady zbúrané a zapálené a huncokári vyhnaní. 

Sídlil tu štáb partizánskych jednotiek, nemocnica, tlačiareň, opravovňa... 

Trnovec - 801,9 m n.m. , má 6 obyvateľov 



Kočevje 

Kultúrne pamiatky: 
Mrakodrap 

Budova bola postavená v roku 1910. Vybudoval 
ju slovinský podnikateľ Anton Kajfež pre svojich 

zamestnancov, ktorí pracovali na píle. 

Fridrihštajn- je nielen najvyššie položeným 
slovinským hradom, ale je tiež 

miestom stredovekej romantiky. Kto nepozná 
tragický ľúbostný príbeh Fridricha Celjskeho a 

Veroniky Deseniškej? 

Pranger - Stĺp hanby (Pranier)  
Kostoly v Kočevskom 

Prírodné pamiatky: 

Kolpa 

Kupa je pozoruhodná rieka v Slovinsku, prírodno-panenská, malebná a veľmi malo známa.  
Orech v Kočevskej rieke 

Orech rastie v strede obce Kočevska rieka. Strom je najhrubší známy orech v Slovinsku. Jeho objem je 
434 cm a výška 15 metrov. 

Rieka Rinža je jediná rieka v Kočevskem kraji. Je to krasová rieka, ktorý sa nakoniec stráca v podzemí, 
vyviera ako rieka Bilpa a nakoniec sa vlieva do rieky Kupy. Prameň Rinži sa volá Reberský prameň, 

ktorý leží na úpätí za obcou Mrtvice. 

Kočevsko jazero 
Vytvorenie umelého jazera sa datuje od roku 1973 do 1978. Na dne údolia povrchovej bane hnedého 

uhlia boli pôvodne dve veľké kaluže. Do údolia vtekal Rudniški potok (Banský potok). Vodu, ktorú 
vyčerpávali používali, na separáciu uhlia.  

Keď ťažba uhlia prestala, tiež pozastavili čerpanie vody, takže sa údolie zaplnilo  vodou.  

Dnes je tu rekreačné vodné stredisko. 

Ľadová jaskyňa  
s podzemným ľadovcom. Je to  jaskyňa, 

resp. jama so stálym alebo sezónnym 

ľadom. Ľad sa tvori vplyvom špecifických 
mikroklimatických podmienok v dôsledku 

striedania jaskynného a povrchového 
vzduchu, napadaného snehu a prieniku 

dažďovej vody do jaskyne. 

Željnske jaskyne 
Obyvateľom sú jaskyne známe po 

stáročia, dokonca aj tisícročia. Svedčia o 
tom archeologické pozostatky z paleolitu  

alebo staršej doby kamennej, ktoré 
označujú začiatok najstarších vedome vyrobených nástrojov pred dvomi miliónmi rokov. 

Tradičné podujatia: 
Prangerjada 

Každý rok v polovici júla sa v Predgradu, Poljanskom údolí  koná zábavná kultúrna akcia, ktorej cieľom 
je oživiť stredoveké zvyky a tradície. 

Prigorica 
 obec v okrese Ribnica. Nachádza sa v južnej časti Ribniškého údolia na ľavom brehu ponornej rieky 

Ribnica, na hlavnej ceste Skofljica - Kočevje. 
V strede obece stojí barokový kostol svätého Petra. Kostol je v podstate baroková stavba, aj 

keď  pravdepodobne tu stál ešte pred barokom. 


