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ZELENI NAPOTKI ZA OBISK 
DESTINACIJE KOČEVSKO

Obiskati eno najbolj »zelenih« destinacij planeta je odgovorna 

odločitev. Slovenija je po standardih Green Destinations prva ce-

lostno ocenjena zelena država. V okviru nacionalnega programa 

Slovenia Green je v skladu z mednarodnimi merili ocenjenih že 

velika večina destinacij, med njimi tudi Kočevsko. Zelena dožive-

tja vas pri nas čakajo na vsakem koraku! Da bi naravo ohranili čisto 

tudi za prihodnje rodove ponujamo nekaj usmeritev, ki naj jih ob 

obisku narave spoštuje vsak njen obiskovalec.
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UPORABLJAJTE »ZELENE« OBLIKE TRANSPORTA: 

Ob obisku Slovenijo namesto z avtom raje odkrivajte z vlakom ali 

drugimi oblikami javnega prevoza, po destinaciji Kočevsko pa se 

zapeljite s kolesom. Na voljo so vam številne poti različnih težav-

nih stopenj, destinacija pa je prepredena tudi z gozdnimi cestami, 

ki so malo prometne in v poletnih mesecih nudijo prijetno senco 

kolesarjem. Če svojega kolesa niste pripeljali s seboj, bodite brez 

skrbi, saj si lahko kvalitetna treking kolesa izposodite v Hostlu 

Bearlog. Z motornimi vozili in kolesi se vozite le po zanje name-

njenih cestah in poteh ter pri tem upoštevajte omejitve in prepo-

vedi vožnje v naravnem okolju, izven cest in kolesarskih stez pa ne 

uporabljajte vozil. 
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RAZISKUJTE TUDI PEŠ: 

Slovenija je kot ustvarjena za raziskovanje z lahkotnim korakom, 

saj je prepletena z več kot 11.000 km označenih pešpoti. Tudi 

na Kočevskem so vam na voljo številne pohodniške poti različnih 

težavnih stopenj. Da se boste lažje odločili za najprimernejšo pot, 

ki vas bo varno pripeljala do cilja, vas v turistično informacijskih 

centrih destinacije Kočevsko čakajo brezplačne karte z vrisanimi 

potmi, najamete pa lahko tudi lokalnega turističnega ali planin-

skega vodnika, ki vam bo z veseljem pokazal poti, vse zanimivo-

sti ob njih ter številne lepe kotičke naše destinacije. Za kontakte 

povprašajte v TIC-ih. 



Oznaka, ki označuje gozdni rezervat - vanje ne vstopamo!

UPORABLJAJTE OZNAČENE POTI: 

Zaradi vaše varnosti in manjšega vpliva na naravo se držite uho-

jenih in označenih poti. Vsak sprehod izven predvidene poti lahko 

povzroči biotsko neravnovesje. Še posebej bodite pozorni na dve 

vzporedni modri črti, ki označujeta gozdne in pragozdne rezer-

vate. To so območja, kjer je gozd prepuščen naravnemu razvoju, 

kjer se ne seka ali pospravlja odmrlih dreves, ne nabira gozdnih 

sadežev in ne vznemirja živali. Vse je prepuščeno naravi. Gozdne 

rezervate vedno obiskujemo le po uhojenih in označenih poteh, 

pragozdove pa občudujemo le z označenih poti ob njihovem robu 

ali iz označenih razgledišč. 
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SPOŠTUJTE TUJO LASTNINO: 

Na večini območij v Sloveniji se izvajata kmetijska in gozdarska 

dejavnost. Brez dovoljenja lastnika ne uporabljajte zemljišč in ne 

nabirajte pridelkov. Prav tako brez ustreznih dovoljenj ne upo-

rabljajte lovskih opazovalnic in drugih zgradb. Čeprav so lovske 

opazovalnice za marsikoga vabljive, saj izgledajo kot »hišice na 

drevesu«, plezanje nanje ni dovoljeno in se lahko tudi kaznuje. 
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NE TRGAJTE RASTLIN IN NE VZNEMIRJAJTE ŽIVALI: 

Rastline in živali samo opazujte in jih ne poškodujte, vznemirjajte 

ali vzemite iz njihovega naravnega okolja. Ne nabirajte zaščitenih 

rastlin, plodov ali cvetja, ter ne uničujte podrasti. Na Kočevskem v 

naravnem okolju še vedno prebivajo vse tri velike zveri, ki so mar-

sikje že izumrle – medved, volk in ris. V Sloveniji si prizadevamo za 

njihovo ohranitev tudi v prihodnje. Ko vstopate v njihov dom, rav-

najte pozorno. Z govorjenjem jih opozorite na svojo prisotnost, 

da se lahko umaknejo. Živalim se ne približujte in jih ne poskušajte 

hraniti ali se jih dotikati, tudi na videz zapuščenih mladičev ne. Pse 

imejte pod nadzorom. Ne povzročajte nepotrebnega hrupa, ki bi 

živali vznemirjal in spoštujte pravico do miru v naravi. 



KAKO SE VESTI NA OBMOČJU PRISOTNOSTI MEDVEDA: 

Območje destinacije Kočevsko je poznano po največji gostoti 

prostoživečih medvedov v njihovem naravnem okolju. Srečanja 

med človekom in medvedom so v naravi običajno redka, saj je 

medved previdna žival, ki človeka praviloma dojema kot nevar-

nost in se mu zato že na daleč izogiba, kar mu omogočajo njegovi 

dobro razviti čuti. Kljub temu pa lahko ob redkih priložnostih pride 

do srečanja, predvsem kadar ga presenetimo ali izzovemo. Da bi 

se izognili srečanju z medvedom, moramo na območju njegove 

prisotnosti poznati nekatera pravila obnašanja:

• Da medveda ne bi presenetili, med obiskom v gozdu opozar-

jajte nase, še posebej pri prehodu skozi gosto vegetacijo in na 

nepreglednih območjih.

• Psa imejte na povodcu, saj lahko pes medveda ob srečanju 

razdraži in ga privede k lastniku.

• Če opazite medveda, se mu nikoli ne približujte

      in ga ne motite (na primer z metanjem kamenja).

• Nikoli ne hranite medveda!



Ko medved zazna človeka, bo takoj zapustil območje, v večini 

primerov še preden le-ta sploh zazna njegovo prisotnost. Če do 

srečanja z medvedom kljub temu pride, je pomembno, da ostane-

te mirni in presodite situacijo:

• Če na daleč opazite medveda, se počasi umaknite v smeri 

svojega prihoda in pustite medvedu dovolj prostora za nadalje-

vanje poti. Nikoli ne tecite!

• Če se vam medved približuje in vas še ni opazil, opozorite nase 

z mirnim glasom in se počasi umaknite. Ker ima slabo razvit vid 

vas mora prepoznati kot človeka in zaznati, da ni v nevarnosti.

• Če se znajdete v neposredni bližini medveda: obstanite, bodite 

mirni in se počasi umaknite v smeri, od koder ste prišli. Premi-

kajte se počasi, brez hitrih gibov in brez kričanja.

• Ne mečite kamenja ali drugih predmetov proti medvedu.

• V izjemnih primerih lahko medved izvede lažni napad, pri ka-

terem ne pride do fizičnega stika, namen je le prestrašiti neže-

lenega obiskovalca. V tem primeru se ne branite, obstanite ali 

počasi lezite na tla z obrazom navzdol in poskušajte ostati čim 

bolj tiho. S pretvarjanjem da ste mrtvi medvedu pokažete, da 

niste grožnja in najverjetneje ne bo prišlo do fizičnega stika.
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KURJENJE V NARAVI: 

Ogenj se lahko zakuri le na ustrezno pripravljenih kuriščih, pred 

odhodom pa ga je potrebno obvezno popolnoma pogasiti in 

pospraviti. 

V času velike požarne ogroženosti ognja sploh ne zanetite. 
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»Z GLAVO V NARAVO«: 

Obisk narave vedno načrtujte in prilagodite trenutnim vremen-

skim pogojem, svojemu znanju, zmožnostim in sposobnostim. 

Izvedite ga tako, da boste v njem uživali in hkrati spoštovali naravo 

in njene prebivalce. Poskrbite za svojo varnost in varnost drugih. S 

seboj vzemite ustrezno obutev, oblačila in ostalo opremo za načr-

tovani obisk narave ter zadostno količino vode in hrane.



Foto: Freepik

VODA: 

Povsod po Sloveniji je voda čista in pitna, saj je pravica do pi-

tne vode pri nas zapisana celo v ustavi. Priporočamo, da s seboj 

prinesete steklenico, primerno za večkratno polnjenje, saj lahko 

na vsakem koraku natočite čisto pitno vodo. Ko se na Koče-

vskem odpravite iz mesta, pa le poskrbite, da boste s seboj vzeli 

zadostno količino vode, saj zaradi kraških tal na tem območju ni 

veliko površinskih vodnih virov. Tudi okrepčilnih točk izven mest je 

malo. Varujte vodne vire, ki so v kraškem svetu redki in dragoceni.
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NE PUŠČAJTE SLEDI: 

Vse odpadke odnesite s seboj in odložite v za to namenjene sme-

tnjake ali urejena zbirališča, nikoli jih ne puščajte v naravi. 

NAJ OKOLJE IN NARAVA LOVITA SVOJE SIGNALE: 

Na Kočevskem je sredi gozdov kar nekaj točk, kjer ni Wi-fi omre-

žij in kjer ne boste našli telefonskega signala. Lahko pa na teh 

točkah najdete boljše povezave – predvsem sami s seboj, s svojimi 

mislimi in čudovito neokrnjeno naravo, ki vas obdaja. Odklopite se 

– povežite se – in uživajte! 





Zavod Kočevsko
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