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Zametki Notranjskega muzeja Postojna segajo že v  
čas takoj po II. svetovni vojni, s postavitvijo razstave 
Muzej krasa pa je po zgledu svetovnih in sodobnih 
slovenskih muzejev, ki se z novimi, inovativnimi 
pristopi prilagajajo zahtevnim ciljnim skupinam, 
pridobil referenčno razstavo predstavitve feno-
mena krasa. Muzej krasa je osrednja slovenska 
razstava, ki je popolnoma posvečena predstavitvi 
zgodovine in sedanjosti tega svetovnega fenome-
na. Obiskovalce vseh starosti čaka sodobno or-
ganizirana zbirka informacij, podob, predmetov in 
neposrednih izkustev. 
Notranjski muzej je bil na pobudo Lea Vilharja usta-
novljen pred več kot sedemdesetimi leti. V svoji 
zgodovini je deloval v različnih statusnih oblikah. 
Tako je bil leta 1974 preoblikovan v Kraško muzej-
sko zbirko v okviru Inštituta za raziskovanje Krasa 
SAZU v Postojni, leta 1990 pa ponovno preobliko-
van v samostojno institucijo Notranjski muzej Po-
stojna. Zadnja statusna sprememba sega v leto 

2010, ko je občina z vključitvijo Notranjskega mu-
zeja v javni zavod Znanje in ohranitvijo njegove sa-
mostojnosti, muzeju omogočila pričetek delovanja 
v novih prostorih ter zagotovila pogoje za avtono-
mno in strokovno rast muzeja.
V Notranjskem muzeju Postojna je od 26. februarja 
2015 na ogled stalna muzejska razstava o krasu - 
Muzej krasa. Razstava Muzej krasa je pomembna 
nova pridobitev Slovenije in predstavlja edinstveno 
točko za predstavitev klasičnega krasa. S postavi-
tvijo razstave Muzej krasa je dobila Postojna poleg 
Postojnske jame, vivarija in Inštituta za raziskova-
nje krasa, zadnjo v nizu kraških institucij. 
Razstavni prostori se raztezajo na 700 kvadra-
tnih metrih v dveh nadstropjih stavbe Notranjske-
ga muzeja, ki se nahaja na Kolodvorski cesti 3 v 
Postojni.
Prvo nadstropje razstave je namenjeno dinamič-
ni predstavitvi krasa – od potovanja v preteklost 
in razkrivanja ključnih dejavnikov, ki so omogočili 

Če vas je očaral kras, dopolnite sprehode 
med kraškimi pojavi in drugimi zanimivostmi 
kraškega sveta  z ogledom poučne in nadvse 
zanimive stalne razstave Muzej krasa v 
Notranjskem muzeju Postojna. S sliko, 
zvokom in čutom vas popelje od nastanka 
kraške pokrajine do sodobnega življenja na 
krasu.

•  najbolj celovita razstava o krasu v Evropi

•  na ogled je ohranjen zaklad  
Predjamskega gradu iz časa srednjega 
veka

•  na ogled okostja ledenodobnih živali – 
jamski medved, stepski bizon ter ostanki 
jamskega leva, hijene, nosoroga in celo 
povodnega konja…

•  kraj, kjer se lahko dotaknete kapnikov

•  možen je ogled jamskih živali pod 
mikroskopi

•  analogni in interaktivni prikaz več kot 
14.000 jam v Sloveniji

•  zibelka krasoslovja

Več informacij:
Notranjski muzej Postojna
Kolodvorska cesta 3, Postojna
+386 (0)5 721 10 90
info@notranjski-muzej.si
www.muzejkrasa.si

Muzej krasa, foto: Miha Dolenc (vse fotografije)

SKRIVNOSTI KRASA POD ENO STREHO – 
STALNA RAZSTAVA MUZEj KRASA V NOTRANjSKEM MUZEjU POSTOjNA

nastanek krasa, do kronološkega pregleda njego-
vega tisočletnega razvoja ter predstavitve ključnih 
kraških območij v Sloveniji in z njim povezanih po-
javov. Celotno drugo nadstropje razstave je name-
njeno najbolj atraktivnemu kraškemu pojavu - kra-
ški jami. Skrivnostna podzemna prostranstva so 
predstavljena kot pribežališče ledenodobnih živali, 
kot bivališča naših prednikov, kot skrivališča zakla-
dov, pa tudi kot velik navdih sodobnega človeka na 
področju športnega in raziskovalnega jamarstva. 
Prav posebno mesto na razstavi pa ima Predjam-
ski zaklad, ki velja za eno največjih dragocenosti, ki 
jih hrani Notranjski muzej. Gre za najdbo pozlače-
nega posodja, ki ga je več stoletij do odkritja med 
obnovo v devetdesetih letih skrival Predjamski 
grad in pripoveduje zgodbo o družabnem življenju, 
ki se je odvijalo ob svečah ter s hrano in pijačo oblo-
ženo mizo.

Tina Poljšak, Notranjski muzej Postojna

PROgRAM

10. 7. 2021 ob 11. uri
SPLOŠNO jAVNO VODENjE PO 
RAZSTAVI MOjA LjUBLjANICA

Spoznajte reko Ljubljanico, njeno skrivnostno 
kraško zaledje, številne arheološke najdbe iz 
njene struge ter zgodovino razvoja Vrhnike, na 
katero je imela reka velik vpliv. Obiskovalci se 
lahko javnemu vodenju brezplačno pridružite z 
nakupom vstopnice. 
Prijave sprejemamo do petka, dan pred vodenjem: 
info@mojaljubljanica.si ali 041 354 203 

27. 9. 2019 - 31. 12. 2021
TOR.-NED.  10.00-18.00
OBčASNA RAZSTAVA
Podvodna kulturna dediščina 
slovenskega morja

Na območju notranjih morskih voda in 
teritorialnega morja Republike Slovenije 
se nahaja devetinštirideset registriranih 
arheoloških najdišč. Dosedanje raziskave 
so opozorile na velik potencial potopljenih 
arheoloških najdišč za poznavanje sprememb 
okolja in klime v holocenu, plovnih sredstev, 
pristanišč in drugih pomorskih objektov ter 
medkulturnih povezav in stikov v prazgodovini, 
antiki in mlajših obdobjih.


