
Park Postojnska jama –
prvovrstna destinacija za 
šolski izlet

Najslikovitejši učbenik –
spoznajte čarobni svet Postojnske 

jame brez učbenikov.



BONITETE ZA ŠOLSKE SKUPINE:
• Individualno oblikovan pristop in izvedba šolskih programov 
• Poseben  vodnik, ki skupino spremlja skozi ves program in prilagaja 

vodenje glede na starost učencev 
• Niz raznolikih in vsebinsko bogatih šolskih programov, ki so skladni z učnimi načrti 

in vsebinami – medpredmetnost
• Atraktivni delovni listi pripravljeni za vsako triado posebej
• Gratis za spremljevalce  in za socialno ogrožene učence
• Možnost toplega šolskega kosila v restavraciji Briljant (tik ob blagajni)
• Cenovno ugodna ponudba z vlakom v Postojnsko jamo 
• NOVO: EXPO Postojnska jama, kras - interaktivni razstavni paviljon



1. program - naravoslovni dan 
kraške jame : Postojnska jama in EXPO JAMA KRAS 

Expo jama, kras Največja stalna razstava o jami in 
kraških pojavih na svetu + razstava metulji sveta 
(3000 dnevnih in nočnih metuljev) + razstava življenje 
v milijardah let



Proteusova jama Vivarij – največja razstava živih jamskih živali 

na svetu: drobnovratnik – prva odkrita jamska žival, 

človeška ribica – najbolj znana podzemna žival na svetu 

Postojnska jama je zibelka nove vede o življenju v podzemlju, 

imenovane speleobiologija. V njej živi 150 vrst živali.



V Postojnski jami si lahko ogledate mladičke človeške 
ribice, ki so se uspešno razvili v letu 2016!

Ogledate si jih lahko v Postojnski jami, v posebnem delu Postojnske jame, v 

spremstvu jamskega vodnika - speleobiologa 



2. program - naravoslovno - kulturni dan

Grajska Pustolovščina:

•Predjamski grad je edini ohranjeni jamski grad in največji 

jamski grad na svetu - uvrščen v Guinessovo knjigo 

rekordov 

•Spada med 10 najosupljivejših na svetu (dva gradova v enem, 130 m v skali).

•Dve svetovni znamenitosti: naravni in kulturni spomenik na enem mestu.



. program - naravoslovno - kulturni - tehniški dan

Celovito spoznavanje krasa:

- Postojnska jama,

- Expo jama, kras, 

- Predjamski grad

+ Življenje v milijardah let 

+ Metulji sveta



Avanturistični treking skozi Postojnsko jamo in druge 

jame, ki niso del rednega turističnega obiska.



PRESEŽNOSTI

• svetovna znamenitost in 

slovenski ponos

• najbolje obiskana 

znamenitost v Sloveniji

• kapniško in 

biodiverzitetno

najbogatejša jama na 

svetu

• največja turistična jama 

klasičnega krasa –

24 km in „kraljica vseh 

jam“

• edina jama z dvotirno 

železnico (že 140 let



Družba Spoznavanje naravnih 

enot Slovenije – Dinarski 

kras

Razstava Postojnska jama kras: 

značilnosti krasa. 

Obisk Postojnske jame in Vivarija. 

Družba Spoznajo temeljna 

zgodovinska obdobja 

(prazgodovina,… srednji in 

novi vek) 

Življenje v milijardi let – razvoj človeka in 

prazgodovina…

Obisk Predjamskega in srečanje z 

legendo o Erazmu Predjamskem. Srednji 

vek, predstavitev življenja v gradovih. 

Družba Življenje ljudi v preteklosti 

in primerjava z današnjim 

Ogled Modrijanovega mlina in žage –

predstavitev žagarstva in mlinarstva. 

Obisk Predjamskega gradu. 

Družba Spoznavanje, kaj je to 

kulturna dediščina in zakaj 

Obisk Predjamskega gradu

Obisk Postojnske jame in Vivarija. 

Ogled Modrijanovega mlina in žage. 





Geografija Spoznati značilnosti 

naravno geografske enote 

dinarskega krasa

Razstava Postojnska jama kras – predstavitev 

površinskih in podzemnih kraških pojavov in 

zakrasevanje kot enega najbolj značilnih 

geografskih pojavov v Sloveniji  

Geografija Ob zemljevidu, slikovnem 

gradivu in klimatogramih

opisati značilnosti

reliefa, podnebja in 

vodovja dinarsko kraških 

pokrajin Slovenije 

Razstava Postojnska jama kras – relief sistema 

kraške Ljubljanice, hidrologija kraških polj, 

presihajočih jezer in podtalnic

Ogled Postojnske jame

Geografija Spoznavanje izjemnih 

naravnih vrednot 

Ogled Postojnske jame 

Ogled Vivarija

Geografija Na zgledu Postojnske 

jame predstavi 

prizadevanja in ukrepe za 

ohranjanje naravne in 

kulturne dediščine. 

Razstava Postojnska jama kras – predstavitev 

ohranjanja in zgodovina trajnostnega razvoja 

turizma.

Ogled Postojnske jame

Ogled Vivarija 




