
 
PD Slivnica pri Celju v sodelovanju z OŠ Slivnica pri Celju in Planina pri Sevnici organizira 

treking v kraško podzemlje med kapnike Postojnske jame  
in vas za zaključek vabi še na  

potep po praznično okrašeni Ljubljani. 
 
 

Postojnska jama je gotovo ena najlepših jam v Sloveniji. V času sezone je zelo obiskana, obisk nje pa zelo 
drag, saj je cena ogleda jame in nekaterih manj znanih delov v sezoni kar 60 €.  

Tako smo se odločili, da vanjo vstopimo v manj obiskanem delu leta, ko je cena skoraj štirikrat nižja, ogled 
pa zaradi tega (saj smo vendar v jami!) prav nič manj zanimiv - in planinske strmine tokrat malo za 

popestritev zamenjamo z jamskimi globinami ...  
 
 

Odkrivali bomo podzemlje turističnega in neturističnega dela jame, življenje v večni temi in bogato zgodovino najznamenitejše 
kraške jame na svetu. V Proteusovi jami – Vivariju bomo spoznali nastanek kraškega sveta in mnoge jamske živali: poleg 

slavnega »zmaja« oziroma človeške ribice še drobnovratnika, jamske kobilice, školjke, jamskega oslička … Ob tem si bomo lahko 
ogledali tudi živopisano zbirko 7000 dnevnih in nočnih metuljev z vsega sveta. 

Nadaljevali bomo z jamskim trekingom skozi Postojnsko jamo, Črno jamo in Partizanski rov, skozi katerega so leta 1944 
partizanski diverzanti prišli pred vhod Postojnske jame, zažgali 12 vagonov goriva Nemcem in s tem preprečili napad proti 

zaveznikom. Pot se nadaljuje v Pivko jamo, kjer nas čaka posebno doživetje, ko nas ponovno preseneti žuborenje reke Pivke. 
Pohod je izredno zanimiv in priljubljen z obilico adrenalina. Poteka v podzemlju, ob lepem vremenu se dvignemo tudi na površje, 

kjer sledi treking skozi kraški gozd točno nad jamo. 
 

Po trekingu priporočamo, da se odločite za topel obrok.  
V tem primeru nam to sporočite ob prijavi in ceno izbranega menija prištejte ceni izleta. 

 
Okrepčani in spočiti se bomo na poti domov ustavili še v Ljubljani in se sprehodili do njenih znamenitosti 

po praznično okrašenih ulicah. 
 
 
KDAJ?   v nedeljo, 15. decembra, ob 9.00 
OD KOD? z avtobusne postaje v Gorici pri Slivnici 
 
ZA KOLIKO?  26 € za mlade planince PD Slivnica pri Celju in 30 € za ostale  
(Treking po Postojnski jami vam tokrat omogočamo po posebni res ugodni ceni 15,50 € za otroke in 18,5 € za odrasle. Sicer je 
redna cena tega programa za odrasle obiskovalce  60 €.) 

 
DO KDAJ? Na avtobusno postajo v Gorici pri Slivnici se vrnemo okoli 19.30.  
 
Kar moraš imeti s seboj, je dobra volja in obvezno planinski čevlji oz. čevlji, ki segajo preko gležnjev ter kaj malega za prigrizniti 
(da boš zdržal do kosila) in popiti. Bodi vremenu primerno oblečen. 

 
 
 
Cena šolskega kosila (porcije za otroke)        5,90 EUR: 

□ MALICA 1 – kraška mineštra, zelenjavna rižota z bio ješprenjem, sadje 
□ MALICA 2 - dunajski zrezek (ali sojin zrezek – vege), pomfrit 
□ MALICA 3 – špageti z bolonjsko omako in jabolčni zavitek s smetano 
□ MALICA 4 – mala pica, sladoled kepica  
□ MALICA 5 – piščančji ocvrtki s kečapom in ocvrtim krompirčkom 

Večji obroki 
□ Meni 1 -  dnevna juha, dunajski zrezek, ocvrti krompirček, sladoled  8,90 EUR 
□ Meni 2 -  dnevna juha, špageti po bolonjsko, sezonska solata, sadna kupa s smetano  8,00 EUR 
□ Meni 3 -   grška solata, špageti bolognese, sadje – cena 9 € 


