
6. DEŇ 

Ribnica 

Ribnica je jedným z najstarších slovinských miest s bohatú históriu. Názov tohto mesta je od 
nepamäti, čo potvrdzuje erb s rybou. Cestovateľa ešte z diaľky privítajú dve zvonice Ribničského 

farského kostola, ktorý bol postavený podľa plánov Jože Plečnika. V Slovinsku je len málo miest, ktoré 
dali svetu toľko duchovnej a 

svetovej intelegencie ako Ribničské 
údolie. Spomeňme aspoň 

niektorých z nich: hudobník Jakob 

Petelin Gallus, patrón slovinské 
Intelligence Luka Knafelj, lingvista, 

páter Stanislav Škrabec, Janez 
Evangelist Krek... 

Na duchovnú útechu slúži dnes 
vedľa farského kostola  

zrekonštruovaný Miklov dom, kde 
sa nachádza dosť navštevovaná 

knižnica a Remeselné centrum s galériou a múzeom (Rokodelski center z galerijo in muzejem). 

Veľmi zaujímavé je rybničské rezbárstvo, keramika a ručné práce, ktoré majú stáročnú tradíciu a sú 
ochrannou známkou pre Ribničské údolie. Dodnes sa využíva tunajšie drevo a hlina pre výrobu 

úžitkových a dekoračných predmetov a nástrojov. Bohatstvo Ribnice sa okrem pozoruhodného 
prírodného a kultúrneho dedičstva odráža v početných kultúrnych, etnografických a iných akciách, ako 

napríklad: Ribničský veľtrh rezbárstva a keramiky, Remeselýí festival Sv. Mikulaša, živý betlehém, 
vidiecke (roľnícke) hry na Veľkej Poljane, Novoročný koncert, festival Krošnjar (podomový 

predavač) 

Ribničania začinajú s krošnarjenjem  (krošnárstvom) 

23. októbra oslavuje Ribnica okresný sviatok. V tento deň, v utorok po Sv. Uršuli v roku 1492 cisár 
Fridrich III. vydal v Linzi zvláštni dekrét, v ktorom upresnil objem poľnohospodárskeho obchodu. Ten 

totiž v 15. storočí prekročil prahy domov. Mestskí obchodníci sa preto neustále sťažovali, že im 
poľnohospodári s obchodovaním berú ich príjmy...  

 

 

 

 

 

 

 

 



Sodražica 
 
Primula carniolica - Kranjski jeglič - Kranjská prvosienka (Primula 

carniolica) je slovinský endemický druh, ktorý sa vyvinuli v dobe ľadovej a 

patrí k tamojším najvýznamnejším rastlinám. 
Rastie vo vlhkých roklinách, skalných štrbínach a niekedy aj na lúkach v 

70 km dlhom a 25 km širokom pásme na juh a na západ od Ljubljane. 

Medzi chránené druhy patrí v Slovinsku od     roku 1922.      

Cerknica 

V oblasti Slivnica sú zdokumentované osídlenia z praveku. Nálezy mincí 

svedčia o existencii osídlenia v dobe rímskej. 
V stredoveku tu bolo dôležité remeselníctvo a obchod so soľou. V mesto si 

zachovalo niekoľko klasicistických a secesných budov. Farský kostol 

Narodenia Panny Márie v Tábore bol postavený v dvoch stavebných 
etapách. Jeho stavba začala okolo roku 1480 (presbytérium, sakristie, zvonica), dokončený bol medzi 

rokmi 1513-1520. Je to neskoro- gotický trojloďový halový kostol, ktorý je založený na type 
stavbárskeho slohu Kranjsko - škofjeloškej architektúry. V 17. a 18 storočí bol kostol barokovo 

prestavaný. Nachádzta sa tu aj pomník domáceho siláka Martina Krpana, ktorý pašoval soľ na 

svojom koni a nebál sa ani cisárskych žandárov... Nad mestom, celým údolím  a jazerom sa týči kopec 

Slivnica (1114 m), na ktorom sa nahádza horská chata. http://www.notranjski-park.si/ 

 

Rakov škocjan 

je krasové údolie, cez ktoré tečie rieka Rak. Leží medzi Cerknicou a Planinskym údolím. Údolie bolo 
pomenované po kostole Sv. Kaciana, zrúcaniny kostola sa nachádzajú v blízkosti Veľkého prírodného 

mostu.  Predpokladá sa,  že kostol pochádza z 15. alebo 16. storočia. 
Vápenec je pomerne odolná hornina, ktorá má tú vlastnosť, že voda ho rozpúšťa . 

 Po trhlinách presakuje dažďová voda, ktoré roztopí skalu. Toto riečne údolie má jednej strane 

pramene (prítoky) na druhej strane odtoky. 
Archeologické nálezy z paleolitu dokazujú, že už praveký človek osídľoval toto údolie.  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Rakov_%C5%A0kocjan 



 

Pivka jama – jaskyňa 

  je krasová jaskyňa, ktorá sa nachádza neďaleko od Postojni. Cez 

jaskyňu tečie podzemná rieka Pivka, ktorá do podzemia prichádza 

ešte v Postojnskej jaskyni. Pivka jaskyňa je súčasťou širšieho 

jaskyniarskeho systému  Postojna.  jaskyňa 
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