
7. DEŇ 

Postojna 

Dejiny Postojnej sú bohaté a siahajúcu ďaleko do minulosti. 

Kamenné nástroje nájdené v jaskyniach Postojna, Otoška, Lozi... hovoria, že Postojna a jej 

okolie boli obývané už v najstarších obdobiach (paleolit). 

 

Počas Rímskej ríše mala Pivška kotlin rolu prechodnej - tranzitnej oblasti, no obdobie 

stredoveku  nezanechalo viditeľné stopy. Postojna sa spomína v historických prameňoch 

prvýkrát v r. 1226 .  V r. 1262 sa spomína ako Postojna (Villa de Arnesperch), v r. 1369 ako 

zjavenie (Postoyna, Posthojma). 

Postojna ležala na významnej obchodnej cesty medzi Ľubľanou, Terstom a Rijekou,.. 

Prírodné zaujímavosti: 

jaskyňa Postojna 

Pivka jaskyňa a Cierna jaskyňa 

Jaskyňa pod hradom Predjama 

Planinská jaskyňa 

Planinská pole 

 

Kultúrne a historické pamiatky: 

Predjamský hrad 

Slovinský kozolec Toplar (kozolec - sušiareň na obilie, seno) v r. 1371  dostali  

Habsburgovci. 

 

 

 

 

 

 

 



Predjamski grad 

Dvanásť kilometrov severozápadne od Postojnej stojí hrad Jama. Budova zámku vypĺňa vysokú 
previsnú stenu. Prechádzka po hrade je jedinečný zážitok. Veľmi realistické figuríny  ilustrujú život 

stredovekého hradu. V hrade je tiež  múzeum  stredovekých zbrani. V hornej časti - vnútri zámku, sú 
pozostatky legendárneho Erazemoveho hradu. Hrad bol prvýkrát spomenutý v roku 1274. V roku 1483 

guvernér Tersta Casper Ravbar podvodom zvíťazil nad lúpežným rytierom Erasmom. 

  

Slovinský kozolec  

Toplar s etnologickou zbierkou 

poľnohospodárskych nástrojov si 
možno pozrieť na ceste do 

Predjamskeho hradu. 

Je vzácnou pamiatkou ľudovej 
architektúry z roku 1883. 

Považuje sa za slovinskú 

zvláštnosť.  

Pivka 

Nachádzajú sa tu  známe krasové jazerá, medzi ktorými sú najväčšie Petelinjsko a Palško. Obec Pivka 

je zaujímavá  tým, že sa tu nachádza rozhranie Jadranského a Čiernomorského odtoku riek. 
Mesto malo v takmer 700-ročnej histórii 

niekoľko mien. Pôvodný názov Sancti 

Petri, Veľka Piucha je zároveň najstaršou 
zmienka o tomto mieste z roku 1300. 

Osada dostala  aktuálny názov Pivka po 
druhej svetovej vojne. 

Park dejín 

Park vojenských dejín Pivka - múzeum, je 
umiestnený v starých talianskych 

kasárňach na okraji Pivki.  Jedným 

z tunajších exponátov je ponorka, ktorá je darom od Rusov. 

 

 

 

 

 



Kal 

Obec Kal má takmer storočnú tradíciu v oblasti kamenárskych prac,  ktorá sa prenášala z pokolenia na 
pokolenie. 

 

Škoflje 

Škoflje 33, 6217 Vremski Britof – Škoflje, „Dujčeva domačija“ 

 

 

 

 

 

 

 



Škocjanska jaskyňa 

sú časťou Regionálneho parku Škocjanske jaskyne. Park zahŕňa celý systém Škocjanskych jaskýň, 
roklinu vnútornej rieky Rieka, prírodné mosty ... 

Kozina 

Na križovatke ciest, ktoré vedú z Terstu do Rijeky a z 
Ľubľany do Koperu, sa na 196 km2 rozprestiera okres 

Hrpelje - Kozina. 

Priaznivé podnebie a prírodné podmienky dávajú ovociu v 

Brkinich zvláštnu príchuť. Spoznajte tajomstvá tunajšej 
pálenky, výroby kvalitných syrov a ďalších mliečnych 

výrobkov. Slivky sú v Brkinoch udomácnené už dlhší čas 

a v tomto kopcovitom kraji dosahujú vysokú kvalitu. 
Využívajú sa na výrobu lekváru, kompótov, na náplne do 

zákuskov, ale sú nepostrádateľné aj  v domácnosti 
(známou špecialitou sú varené slivkové guľky – 

geledine). "Jablko denne drží doktora preč". Zvláštne 
poďakovanie si zaslúži jablkový ocot a šťava. 

Borovička je liek. Na jeden liter borovičky je treba 

nazbierať 10 až 15 kg plodov borie.  

Oblasť je známa aj výrobou syrov.  Chov kôz, oviec a 
hovädzieho dobytka tu má dlhoročnú tradíciu. Okrem 

výroby mlieka, syrov a ďalších mliečnych výrobkov sa tu 

produkujú skoro v každej domácnosti v obci výborné klobásy, šunka, slanina   iné mäsové pokrmy. V 
poslednej dobe tu ako ďalší kamienok v mozaike stravovacích služieb pribudol pivovar a pivnice. Takže 

tu možno ochutnať kvalitné domáce pivo.  

Prírodné zaujímavosti: 

Jaskyňa Matarskega podolja 
jaskyňa Dimnice 

Storočné lipy pri kostole Sv. Štefana v Brezovici 
Storočné lipy pred kostolom sv. Petra a Pavla v Klancu pri 

Kozini 

 
Kulturne zaujímavosti : 

Kostol s freskami Toneta Kralja v Slivju   www.slivje.si 

Archeologické lokality Ajdovščina nad Rodikom 

Tábor a kostol Sv. Juraja   

Kroje 

 



 Kras v jeseni 

Črni Kal 

 Z kopca do mora 

 

Ankaran 

 
* v Ankarane sa nachádza jediná slaná 

lúka v Stredomorí 
 

* na Debelom rtiču sú jediné vinice, 
ktoré sa nachádzajú pozdĺž slovinského 

pobrežia  

 
* v oblasti Sv. Katarini je mušľová duna 

považovaná za zvláštnosť Stredomoria 
 

* v oblasti mušľovej duny žijú chrobáky 

Clivina Ypsilon a Scarites terricola, ktoré 
sú mimoriadnou raritou nielen v 

Slovinsku, ako aj v Európe 

 

 

 



PROFIL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na záver ešte jednen symbol Slovinska – kozolec s básňou Janeza Medveška, fotografa, maliara 

a básnika

 

NI PREPOZNO 

  

Ne podrite vseh kozolcev,  

ljudje…! 

 

Kozolci so duša te naše krajine. 

So z njimi ozaljšane 

strmali, ravnine… 

Brez njih bomo 

kakor šablone enaki, 

kot so v kasarnah  

v vrsti vojaki… 

 

 

Ne podrite vseh kozolcev, ljudje! 

So moji in tvoji 

 in NAŠI, se ve! 

So v okras domovine  

in naše krajine, 

naj dalje žive 

 in dom naš krasijo, 

dokler tu živijo  

 

SLOVENSKI LJUDJE 


