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Najslikovitejši učbenik  
daleč naokoli

Bi za en dan zamenjali šolsko učilnico in učbenike s slikovitimi 
podobami Postojnske jame? Odgovor je na dlani.  

Zanimivosti, ki jih bodo učenci doživeli, in ne samo slišali, zagotovo 
ne bodo kar tako pozabili.

Postojnska jama je ena od najzanimivejših lepot Slovenije,  
znamenitost svetovnega slovesa, zato ni lepšega kot to, 
da lahko učence odpeljete nedaleč stran na spoznavanje 

geografskih čudes in dogodkov,  
ki so oblikovali zgodovino kraškega podzemlja.

ponUDba 
proGramov



Izlet v  
Postojnsko jamo
Obisk Parka Postojnska jama je več kot le izlet. Učenci bodo na celodnevni 

dogodivščini pobližje spoznali kraški živi in neživi svet. Na ogledih jam, razstave 

EXPO JAMA KRAS, Življenje v milijardah let in Vivarija Proteus bodo spoznali 

proces nastajanja jam, različne kraške pojave, jamske živali in veličastno zgodovino 

Postojnske jame. Predjamski grad jim bo pustil slikovit pečat zgodovine. V 

parku si lahko ogledajo kar dve svetovni znamenitosti in pet poučnih razstav.

Zanimiva je tudi učna pot ob reki Pivki, ki poteka skozi park in kjer učenci spoznavajo 
značilnosti kraških ponikalnic. Zelene površine parka so tudi primeren prostor za sprostitev.

Izlet v Park Postojnska jama je doživetje, ki na enem mestu nudi veliko znanja in 
kakovostnih vsebin v skladu z učnimi načrti.



Posebej za  
šolske skupine
Za vsako šolo sta na voljo individualno oblikovan pristop in izvedba, sestavljena 

po učnih načrtih in prilagojena starosti učencev. Šolske skupine dobijo za učno 

gradivo zanimive delovne liste, prilagojene glede na stopnjo zahtevnosti po 

triadah. Skupine vodi poseben vodnik, ki skupino vodi ločeno od drugih 

obiskovalcev in dinamično podaja snovi na medpredmetni ravni.

Na voljo so tudi brezplačni ogledi za socialno ogrožene učence.

V sodelovanju s Slovenskimi železnicami smo pripravili 
ugodno paketno ponudbo za šolske skupine »Z vlakom v 
Postojnsko jamo«, ki vključuje oglede znamenitosti parka in 
prevoz z vlakom.

priporočamo

za učence 2. in 3. 

triade ter dijake 

srednjih šol.

z vlakom v 

postojnsko 
jamo! 



1. NaravoslovNi daN 

Kraške jame: 
POSTOJNSKA JAMA  
IN EXPO JAMA KRAS*

Interaktivna razstava EXPO JAMA KRAS je predstavitev veličastnih 
prelomnic v zgodovini Postojnske jame in uvod v spoznavanje kraških 
pojavov, ki si jih bodo učenci med zabavno vožnjo z vlakcem in 
sprehodom skozi podzemlje ogledali v živo.

Razstava EXPO JAMA KRAS poučno in interaktivno predstavi kraške pojave 
in življenje v popolni temi, omogoča raziskovanje reliefa, podnebja in vodà 
dinarskega krasa. V tem sklopu si z vodnikom ogledate tudi razstavi Življenje v 
milijardah let in Metulji sveta. 

Trajanje celotnega programa: približno 2,5 h.

Delovni listi za 2. in 3. triado in za terensko delo.

Brezplačne storitve za spremljevalce in socialno ogrožene učence ali dijake.
* Možna drugačna kombinacija: obisk razstave EXPO JAMA KRAS je možno zamenjati z 
ogledom Vivarija Proteus 

PosEBNi vodNiK2,5 - 3 h

2. NaravoslovNo-KulturNi daN 

Grajska pustolovščina: 
PREDJAMSKI GRAD  
IN POSTOJNSKA JAMA

Ogled podzemnega sveta Postojnske jame in doživetje srednjeveškega 
grajskega življenja na Predjamskem gradu skozi legendo o Erazmu 
Predjamskem.

Vožnja z vlakcem po Postojnski jami ponuja učencem nepozabno doživetje. Sledi 
sprehod skozi najlepše turistične dele jame v spremstvu izkušenega vodnika. Obisku 
Postojnske jame sledi odhod proti Predjami, kjer si učenci, prav tako s posebnim 
vodnikom, ogledajo še srednjeveški Predjamski grad ter skrivnostno skrivališče viteza 
Erazma. Odkrita bo uganka o skrivnih rovih, roparskih pohodih in ujetništvu.

Trajanje celotnega programa: približno 2,5 ure + 1 ura za kosilo (doplačilo)
Delovni listi za 2. in 3. triado in za terensko delo.
Brezplačne storitve za spremljevalce in socialno ogrožene učence.

PosEBNi vodNiK2,5 h



3. NaravoslovNo-KulturNi-tEhNišKi daN

Celovito spoznavanje krasa:
POSTOJNSKA JAMA, EXPO 
JAMA KRAS, PREDJAMSKI GRAD

Ogled glavnih znamenitosti Parka: Postojnska jama, Predjamski grad in paviljon 
EXPO JAMA KRAS.

V okviru razstave EXPO JAMA KRAS učenci spoznavajo značilnosti kraških pojavov, življenja 
v popolni temi in veličastno zgodovino Postojnske jame. Razstava ponuja odgovor, zakaj 
sta se prav v Postojnski jami razvili novi znanstveni vedi: speleologija in speleobiologija. 
Obisk paviljona vključuje tudi ogled razstave Življenje v milijardah let, ki priča o 4,5 milijarde 
let dolgem razvoju zemlje, in razstave Metulji sveta. Po ogledu se z vlakcem odpeljejo na 
ogled Postojnske jame, nato pa sledi vožnja do srednjeveškega Predjamskega gradu, kjer 
spoznajo legendo o upornem vitezu Erazmu Predjamskem.

Trajanje celotnega programa: 3 do 4 ure.

Možna kombinacija z ogledom Modrijanovega mlina in žage venecijanke z učno potjo do ponora reke Pivke.

Brezplačne storitve za spremljevalce in socialno ogrožene učence.

priporočamo!v Določenih 

termini še 

UGoDneje! 

3 - 4 h PosEBNi vodNiK

4. NaravoslovNo-šPortNi daN 

Jamski treking po podzemlju:
POSTOJNSKA, čRNA IN PIVKA 
JAMA, KRAŠKI GOZD IN EXPO 
JAMA KRAS*

Po obisku interaktivnega razstavnega paviljona EXPO JAMA KRAS sledi 
avanturistični treking skozi Postojnsko jamo in druge jame postojnskega 
jamskega sistema, ki niso del rednega turističnega obiska.

Po ogledu interaktivnega razstavnega paviljona EXPO JAMA KRAS sledi avanturistični 
treking skozi Postojnsko jamo in druge jame postojnskega jamskega sistema, ki niso del 
rednega turističnega obiska. Učenci se bodo odpravili na pohod po Postojnski jami, črni 
jami in Pivki jami, kjer bodo hodili vzporedno z reko Pivko. Poleg spoznavanja podzemlja 
in življenja v večni temi bodo razvijali pozitiven odnos do naravne in kulturne dediščine, 
spoznavali manj znane geografske in zgodovinske značilnosti kraškega sveta in izvedeli, 
kako ravnati v specifičnih pogojih, kjer je potrebno tudi sodelovanje v skupini. 

Trajanje celotnega programa: približno 3 do 4 ure.
* Možna drugačna kombinacija: obisk razstave EXPO JAMA KRAS je možno zamenjati z ogledom Vivarija Proteus 
Brezplačne storitve za spremljevalce in socialno ogrožene učence.

v Določenih 

termini še 

UGoDneje! 

3 - 4 h PosEBNi vodNiK
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PIVKA JAMA

POSTOJNSKA JAMA

ČRNA JAMAMAGDALENA
JAMA

OTOŠKA JAMA

Matevžev rov

Vilharjev rov

Umetni rov

Ruski rov

Čarobni vrt

Pisani rov

Razpotje

Kalvarija

Stara jama

Plesna dvorana

Velika
dvorana

Podzemeljska Pivka

Podzemeljska Pivka

Martelova
dvorana

Perkov rov

sifon Pivke

ponor Pivke

Male jame

Koncertna
dvorana

Lepe jame

Stara jama
Rov brez
imena

človeška ribica Proteus anguinus 

V pričakovanju zmajevih mladičkov

človeška ribica, z latinskim imenom Proteus anguinus, skrivnostna žival kraškega podzemlja,  

je edini evropski vretenčar, prilagojen življenju v podzemnih vodah. Zaradi njenega 

nenavadnega videza so včasih verjeli, da gre za zmajeve mladiče. Najbolj nenavadni 

značilnosti človeške ribice sta, da lahko preživi brez hrane do deset let in da lahko dočaka 

sto let. Svoj plen lovi v popolni temi, saj – čeprav slepa – ima močno razvit senzorični 

sistem. Samičke se razmnožujejo enkrat na desetletje, česar pa doslej v naravi še nihče 

ni videl. Postojnska jama je eden redkih krajev na svetu, kjer obiskovalci človeško ribico 

lahko sploh vidijo, in v akvariju so jim zagotovljene enake razmere, kot v naravnem okolju. 

Da se dobro počutijo, nam dokazuje tudi to, da je ena izlegla jajčeca.  

Ozaveščanju o jamskem življenju pa smo namenili tudi poseben prostor na stalni 
razstavi v paviljonu EXPO JAMA KRAS.



dvE 
svEtovNi 
ZNaMENitosti  
iN PEt 
raZstav  
Na ENEM 
MEstu

Nepozabno 
doživetje 
in bogata 

izobraževalna 
vsebina.

Metulji sveta, zbirka več tisoč 
metuljev iz celega sveta

Expo jama kras,
največja stalna razstava o jami 
in kraških pojavih na svetu

vivarij  Proteus,
edinstvena razstava živih 
jamskih živali

učna pot ob Pivki,  
sprostitev v zelenju

šolsko kosilo  
v restavraciji Briljant

Predjamski grad,
največji jamski grad na svetu

Modrijanov mlin z žago venecijanko,
etnološki biser ob reki Pivki

Postojnska jama, 
največja turistična jama v Evropi

Življenje v milijardah let,
zgodovina od nastanka Zemlje 
do prihoda človeka



Izdajatelj: Postojnska jama d.d., Postojna, Oblikovanje: Innovatif   

Fotografije: Arrigler, Golob, Hodalič, Krivic, Leban, Mlinar, Žnidaršič, Arhiv Postojnske jame

Tisk: Abakos, d.o.o. Cerknica, III/2016 Naklada: 300 izvodov

iNforMacijE

Celotno izbiro programov najdete na naši spletni strani
www.postojnska-jama.eu.

Ker je programov veliko, skupine pa imajo različne potrebe in 
želje, svetujemo, da nas pokličete, in skupaj bomo izbrali ali 

oblikovali najprimernejši izlet za vašo šolo. 

Kontaktni podatki:
Postojnska jama d. d.

Jamska cesta 30
6230 Postojna

Kontaktne osebe:
Anita Dolenc

organizacija in izvedba šolskih izletov
tel.: 05 700 01 57, 041 602 225

Haris Bohorč
organizacija in izvedba šolskih izletov

tel.: 05 700 01 91, 051 362 988

e-naslov: solske.skupine@postojnska-jama.eu


