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Predstavljamo vam Park Postojnska jama, ki nudi 
obiskovalcem možnosti številnih doživetij - od ogle-
dov do prenočevanja ali pa le sprehodov in počitka 
sredi neokrnjene narave. Zagotovo vsem najbolj 
poz nana znamenitost Parka, Postojnska jama, že 
več kot dvesto let privlači množice obiskovalcev z 
vsega sveta in doslej jo je videlo že skoraj 40 mili-
jonov občudovalcev. Razis kani deli postojnskega 
jamskega sistema obsegajo več kot štiriindvajset 
kilometrov, kar pomeni, da je Postojnska jama naj-
večja in najbolj obiskana jama klasičnega krasa. 
Vhodni deli Postojnske jame so bili pribežališče ljudi 
že v pradavnini, najdeni podpisi pa nam dokazujejo, 
da so bili obiskovalci tu že vsaj v 13. stoletju. Opisoval 
jo je tudi Valvasor, a turistična zgodovina moder-
ne dobe se je začela pisati leta 1818, ko je domačin 
Luka Čeč ob pripravah na cesarski obisk preplezal 
steno in za njo odkril »neskončno jamo«. Takoj so 
začeli urejati nove poti in že leto pozneje je bila jama 
toliko urejena, da so po njej začeli voditi obiskoval-
ce. Uvedli so vstopnino, po jami so vodili vodniki, ki 
so jamo tudi osvetljevali. Ker se je pot po jami izka-
zala za naporno, so sredi 19. stolet ja začeli resno 
razmišljati o neke vrste prevozu. Tako so leta 1872 
po jami položili železniške tire, po katerih so roč-
no potiskali vozičke. Motorne lokomotive so uvedli 
leta 1924, od leta 1957 pa po Postojnski jami vozijo 
akumulatorske lokomotive. Najnovejše prevažajo 
potnike od leta 2019, ko je bil zamenjan komple-
ten vozni park – 6 lokomotiv z vagoni, ki ustrezajo 
vsem varnostnim in okoljskim pogojem sodobne-
ga časa. Tudi napeljavo električne razsvetljave v 
Postojnski jami, ki je bila prva na ozemlju takratne 
Kranjske, je kot večino novosti, spodbudil obisk z 
dunajskega dvora. Ko je cesar Franc Jožef I leta 
1883 že drugič obiskal Postojnsko jamo, je namreč 
v njej začasno zasvetila električna luč. Leto kas-
neje, 25. maja 1884, pa je Postojnska jama dobila 
stalno električno razsvetljavo.

Postojnska jama velja za zibelko speleobiologije. 
Skrb za urejanje in varstvo jame se je še povečala 
potem, ko je leta 1831 Luka Čeč v jami našel prvega 
jamskega hrošča – drobnovratnika. Nepričakova-
na najdba in sploh dejstvo, da življenje obstaja tudi 
pod zemljo, je spodbudilo nadaljnje raziskovanje in 
s tem razvoj nove znanstvene vede – speleobio-
logije, zaradi česar so leta 1931 v Postojnski jami 
postavili bogato opremljen biološki laboratorij. V 
prenov ljenem in sodobno opremljenem Vivariju 
danes obiskovalci spoznajo posebnosti podze-
meljskega okolja in najznačilnejše predstavnike 
jamskih živali.  Pomembna prelomnica v razisko-
vanju življenja najznamenitejšega prebivalca pod-
zemlja – človeške ribice se je zgodila v letu 2016, 
ko je ena izmed živalic v akvariju izlegla jajčeca, 
iz katerih se je razvilo kar 21 zmajevih mladičkov.  
Po mnenju strokovnjakov je rezultat izleganja 
in preživetja ličink izjemen, aktivno spremljanje 
izleganja ter razvoj mladičkov človeške ribice pa je 
znanosti prineslo odgovore na marsikatero vpra-
šanje o življenju teh nenavadnih živalic. 
V Parku Postojnska jama je na ogled tudi bogata 
interaktivna razstava EXPO JAMA KRAS, ki obisko-
valce vodi skozi izjemne dogodke in splet naključij, 
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ki so v režiji narave ustvarili ta podzemni čudež.  
S pomočjo interaktivnih predstavitev so prikazane 
vsebine, ki prikazujejo nastanek in izjemno zgodo-
vino turističnega razvoja Postojnske jame. Obis-
kovalci kras in kraške pojave spoznavajo preko 
projekcij različnih vsebin ter odkrivajo posebnosti 
kraškega okolja in svetovne presežnike Postojnske 
jame na steni svetovne slave. Posebna pozor-
nost je namen jena najmlajšim, ki jih skozi razsta-
vo inter aktivno vodita človeška ribica in hrošč 
drobnovratnik in ki lahko celo poskusijo vožnjo 
pravega jamskega vlaka. S prestižnim priznan jem 
Sejalec nagrajena razstava EXPO JAMA KRAS je 
na menjena vsem, ki jih zanima podroben pogled 
v kraški svet ter širša zgodovinska in družbena 
ozadja, ki so pripeljala do tega, da je Postojnska 
jama najbolj znana turistična jama na svetu.
Le deset kilometrov od Postojnske jame se nahaja 
Predjamski grad, eden najosupljivejših gradov na 
svetu. Že več kot osemsto let ponosno stoji sredi 
123 met rov visoke skalne stene. Kot največji na 
svetu in edini ohranjeni jamski grad v Evropi, po-
nuja edinstven vpogled v gradbene tehnike in iznaj-
dljivost srednjeveških ljudi, ki so iskali in našli varno 
zatočiš če tik ob vhodu v jamo. Privlačna in navdi-

PROGRAM
10. 9. 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.

Informacije:
www. p o s t o j n s ka - j ama . e u
i n fo@pos t o j n s ka - j ama . e u

hujoča legenda o pogumnem roparskem vitezu 
Erazmu, ki je ostal nepremagan, dokler ga ni izdal 
eden njegovih služabnikov, še vedno živi v ljudskem 
izročilu. 
Za tiste, ki so predstavljene znamenitosti že 
videli in želijo doživeti ta čudežni podzemni 
svet na najbolj pristen način, so na voljo jam-
ski treking ali druga doživetja teme in tišine, 
kjer bodo spoznali neverjetno bogato biodi-
verziteto kraškega podzem lja, se sprehodili  
izven turističnih rovov in odkrivali najlepše dele 
jam. Obuti v jamarske škornje in oblečeni v kombi-
nezon, opremljeni z vrvjo, naglavno lučko in čelado 
se bodo skupaj z izkušenimi vodniki podali v skriv-
nostne globine, in z nekoliko sreče videli človeško 
ribico v njenem naravnem okolju. 
Park Postojnska jama je idealna destinacija za eno-
dnevne izlete ali vikend oddih. Zato razveseljuje tudi 
novica, da lahko letošnje turistične bone koristite za 
ogled vseh znamenitosti v Parku. Bone lahko unov-
čite v Parku Postojnske jame ali za spletni nakup 
vstopnic. 
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