
JAMA GOLOBINA

Dolžina (km)
• Po površju: 1,5 km
• V jami: 300 m

Trajanje
• Cca 120 min

Zahtevnost
Pot po površju večinoma ni zahtevna. Pešpoti 
so po ravnem, rahlo valovitem in razgibanem 
terenu. Izjema je ogled jame Golobine, ki je 
delno zahteven, saj je v jami spolzek in razgiban 
teren. V primeru, da se ogleda notranjosti jame 
ne boste udeležili, bo eden od vodnikov poča-
kal z vami zunaj. Posvetila se bosta raziskovanju 
okolice jame. 
Obiskovalci za ogled potrebujejo lastne 
pohodne čevlje ali gumijaste škornje. 
Jamo si bomo ogledali ob svetlobi baterijskih 
svetilk, ki vam jih za čas ogleda brezplačno poso-
dimo v uporabo.

Program vključuje
• Interpretacijo dediščine površja in podzemlja ter 

strokovno jamarsko vodenje.

Cena
2 osebi – 25,00 EUR na osebo
3 - 8 oseb – 15,00 EUR na osebo
9 - 15 oseb – 12,00 EUR na osebo

* Otroci in mladi od 6 do 15 let imajo 50% 
popust 

Drugo
Program se izvaja v skupinah od 2 do največ 15 
oseb. Primeren je za kondicijsko srednje prip-
ravljene, tudi za gibljive otroke starejše od 6 let. 

V primeru zdravstvenih ali kakršnih koli drugih 
težav vas naprošamo, da o tem pravočasno obve-
stite organizatorja programa.

V primeru slabega vremena ali višje sile se program 
odpove, oziroma prestavi na drug dan. Obisko-
valci so o tem obveščeni najkasneje 12 ur 
pred pričetkom programa. Vplačani denar se 
v primeru odpovedi plačniku vrne v roku 7 
delovnih dni.

Urnik: od 1. 7. do 4. 9. 2019 je možen 
ogled ob sredah ob 11. in 15. uri.

* Zaradi omejitve števila obiskovalcev je 
potrebna predhodna rezervacija na:

Društvo dolomitne lutke
Bloška Polica 9, 1384 Grahovo, Slovenija
T: 00386 40 739 449
E: dolomitne.lutke@gmail.com
www.raziskovalni-turizem.si

Spoznajmo procese kraškega ponikanja 
in pretakanja vode iz površja v podzemlje, 

raziščimo jamo ter v njej živeče živali.

RAZIŠČIMO 
SKRIVNOSTNO

PODZEML JE
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Golobina 
Na odtočnem delu Loškega polja, v središču 
klasičnega krasa, v požiralnike izgine potok Obrh. 
Del njegove vode se pojavi v ponorni jami Golo-
bina. Jama se je razvijala ob razpokah in lezikah 
v tektonsko preoblikovani coni, zato je bolj razgi-
bana, v več nivojih, rovi so v obliki labirinta. Jama 
ima 1 km rovov na 300 m zračne razdalje, ki so 
razporejeni v 70 m višine. 

Izhodišče
Izhodišče naše poti je v vasi Dane v občini Loška 
dolina na Notranjskem, ki je od 
Ljubljane oddaljena manj kot 
uro vožnje.

Opis poti
Po uvodni orientaciji 
v prostoru bomo na 
krajšem sprehodu 
raziskali poni-
kalno območje 
kraškega potoka 
Obrha in vhodne 
dele jame Golo-
bine. Voda čudežno 
izgine v dno polja že 
pred samo jamo. Hodili 
bomo po poti, ki sta jo 
ustvarila voda v času poplav 
in človek s svojimi posegi, ko je 
vodo skušal čim prej speljati v podze-
mlje. Zato je zgradil umetno strugo potoka in 
umeten vhod.

Pod vodstvom izkušenega jamarja se bomo v soju 
prenosnih svetilk spustili v podzemlje jame Golo-
bine in našli enega od rovov, v katerega je izgi-
nila in odtekla voda, ki smo jo videli na površju v 
potoku. Ta tekoča voda ustvarja v jamskih stenah in 
na stropu zanimive oblike, kot so fasete in stropne 
kotlice, ki jih v suhih jamah bogatih s kapniki ne 
najdemo. 

V podzemnem jezercu in njegovi bližini živijo tudi 
posebne in edinstvene jamske živali. To okolje 
od obiskovalca zahteva še posebno pozornost, 
da jih opazi v ozkih špranjah, za kamenjem, pod 
vodo. Prav ti pogoji so jih naredili drugačne, saj 
so razmere v podzemlju zelo posebne, v mnogih 

pogledih skrajne.

Ker smo v jamah vedno tujci - začasni 
obiskovalci - bo eden od poudarkov 

našega obiska tudi učenje njihovega 
varovanja in načinov, kako obiskovati 
jame, da čim manj vplivamo na krhko 
jamsko okolje in njegove prebivalce. 
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