NA PRAGU BURJE

Postojna

POSTOJ.

Postojnska vrata.
Kras. Postojna.
Na prepihu vplivov z vseh strani neba je postojanka, ki po vsem svetu slovi po Postojnski jami.
A ta, ki ne išče le postanka, tu najde pristen stik s kraško naravo, z ljudmi, z legendami.

Tu, kjer Postojnska vrata kot prijazen naravni prehod že od nekdaj povezujejo
Sredozemlje in Srednjo Evropo, narava ustvarja samosvoja kraška čudesa.
Postojna je svetovna zibelka krasoslovja.

Tu, kjer se že stoletja stikajo različne pokrajine in kulture, je življenje vselej povezano z
odkrivanjem lepih poti in s srečevanjem prijaznih ljudi. Gostoljubna Postojna je že
od nekdaj vredna daljšega raziskovanja.
Tu, kjer hlad gozdov boža poletne dni, podzemne skrivnosti pa vse leto zbujajo
radovednost, je najboljše izhodišče za aktivno odkrivanje kraške narave
in pristne kulture, zelenega podeželja in zanimivega mesta.
Tu, kjer se začenjajo kraške posebnosti, te na vsakem koraku čakajo nepozabne zgodbe in doživetja.
Odkrivaj jih na razglednih višavah in v skrivnostnih globinah pod površjem zemlje. Z njimi napolni
torbo navdihov za prvi in naslednji potep po območju, kjer je burja tvoja vodnica.
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MED GOZDOVI IN VRHOVI

PRESTOPI PRAG
POSTOJNSKIH
VRAT.

RAZGLEDI Z ALPSKEGA ZIDU | S Planine, kraja ob velikih
cestnih zavojih — kačjih ridah, se vzpni na Planinsko
goro in na gozdnati vrh Grmada (873 m) s kamnito
mizo. Z vrha se spusti na le malo nižje razgledišče, od
koder se vidi čez Planinsko polje in Javornike. Na poti
na Grmado usmeri svoj korak še proti bunkerjem in
kavernam nekdanjega utrdbenega sistema Alpski zid, ki
je po prvi svetovni vojni varoval Rapalsko mejo.

Z vzhoda te do Postojnskih vrat
na najlepši način pripelje stara
serpentinasta cesta. Njene kačje
ride, kot jih imenujejo domačini, te v
Postojno vodijo med zadnjimi
obronki Hrušice in Javornikov. Ko
prihajaš z zahoda, te z vrha ves
čas opazuje mogočni Nanos. Med
vrhovi nad Postojno se rada potepa
burja – močan severovzhodni
veter, ki se čez gozdove in
kraške planote prebija do morja.
Poglej, kaj vidi na svoji poti!

SEVERNA IN JUŽNA RAZGLEDIŠČA | Med razglednimi
točkami na severnem delu Postojnske kotline je vzpona
vreden Sveti Lovrenc. Na sedlu tik pod vrhom gore Gore
(1019 m) so klopi za pohodnike in ena od najstarejših
postojnskih cerkva.
Na južnem delu Postojnskega te pot skozi bukove in borove
gozdove vodi do razgledov s Sv. Trojice (1106 m). Z vrha
sega razgled daleč čez Pivško kotlino, do Snežnika in celo
do Jadranskega morja.
Z VETROM Z NANOSA | Na zahodni strani Postojnske
kotline je Nanos z več razglednimi vrhovi, ki se v
pričakovanju burje radi skrijejo pod oblačno kapo. A
ko burja to kapo razpiha, se s Suhega vrha (1313 m) in
z vrha Pleše (1262 m) vidi do Alp in Benetk. Pred
tabo so kot na dlani Postojnska kotlina in njena hribovja.

NANOŠKA KAČA | Vse zemeljske zaklade Nanosa po
starih legendah varuje nanoška kača, imenovana tudi
Kača ropotača. Njena glava naj bi bila podobna mačji,
njeno telo naj bi bilo nenavadno debelo, po hrbtnem
delu poraščeno s sivo ščetinasto dlako. Zgodbo
upodabljajo nekateri postojnski spominki. (Brez skrbi:
poti po Nanosu so varne!)

DRUGAČNI POGLEDI NA MESTO | Ko od daleč zagledaš
Nanos, veš, da je Postojna blizu. Ko se zazreš v Sovič
(677 m), veš, da si že v mestu! Sovič je vzpetina nad
najstarejšim delom Postojne. Na njem so ruševine gradu
Postojna (Adelsberg), imenovanega tudi Stari grad. Od tod
vidiš Postojno, vhod v Postojnsko jamo in Jamski dvorec.
Ko se želiš počutiti kot Postojnčan, se podaš v zeleno okolico – na primer na Pečno reber (733 m). Od gostoljubne Koče Mladika vidiš mesto neštetih zgodb na nov
način.
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AKTIVNO V NARAVI

POTEPAJ SE PO
SVOJE.
MEDNARODNE POTI ZA RESNE POHODNIKE | Tako
kot je že od nekdaj vpeta v velike cestne povezave,
tako je zdaj Postojna povezana z velikimi evropskimi
pohodniškimi potmi. Ena najzanimivejših je
daljinska pohodniška pot Via Dinarica, ki povezuje
dinarsko gorstvo od Slovenije do Makedonije. V Sloveniji
je njen začetek na Nanosu. Čez Planinsko polje, Studeno
in Predjamo pelje evropska Jakobova pot, začrtana po
nekdanjih romarskih poteh. Etape daljinskih poti so
dobra izbira tudi za le nekajurne potepe.

S katerekoli strani in na kakršenkoli način prideš v Postojno, si
lahko prepričan, da si šele na
začetku velikih potepanj! Ni ti treba
po antični Jamborni cesti tovoriti
lesa do morskega pristanišča. Ni ti
treba tako, kot so to stoletja počeli
furmani, tovoriti blaga in se na
poti le na kratko ustaviti. Lahko si
vzameš čas! Mesto z najvišje ležečo
železniško postajo v Sloveniji je
izvrstno izhodišče za pohodniško,
kolesarsko ali kako drugače aktivno
raziskovanje Postojne in Zelenega
krasa.

PO AVTENTIČNIH PRIZORIŠČIH VELIKE ZGODBE | Zeleni
kras je dom Martina Krpana – slovitega slovenskega
literarnega junaka, ki je tovoril sol in s svojo močjo ter
bistrim umom zlahka premagal tudi velikana. Velika
Krpanova pot, primerna za pohodnike in kolesarje, na 110
kilometrih povezuje naravne in kulturne znamenitosti med
Pivko in Postojno, vmes pa prečka še Cerknico in Bloke.
Po zadnji ali prvi žig te legendarne krožne poti prideš v
središče Postojne! Od tod se lahko podaš tudi na krajše
etape poti med gozdove Javornikov ali po ravninskih
poteh do postojnskega športnega letališča.
SPREHODI MED LEGENDE | Okolico mesta spoznaš na
sprehajalnih poteh. Ena od njih te iz centra mesta vodi
ob reki Pivki do Postojnske jame. Domačini ti razkrijejo
pot k Nanoščici, na kateri so bili nekoč mlini. V Turističnoinformacijskem centru se opremiš z informacijami o
Zmajevi krožni poti od spomenika hrabrega pastirja, ki je
premagal zmaja, do nenavadnega Predjamskega gradu
sredi skalne pečine. Vmes te čakajo pašniki, gozdovi in
stara mitnica, kjer so furmani nekoč plačevali cestnino.
VZEMI TORBO S SEBOJ! | Prebivalci Postojne so
»torbarji«. Njihove torbe naj bi bile iz kože tistega
strašnega zmaja, ki ga je iz Postojnske jame z ukano
pregnal pastirček Jakob. Ko raziskuješ svet mnogih
legend, vzemi s seboj torbo poguma! Morda ti pride
prav že na sprehodu, ki se začne pri spomeniku zmaja
in hrabrega pastirčka v Šmihelu pri Postojni.

NA TREKING Z VODNIKOM | Ko te očara narava, jo hočeš
zares občutiti! V vsakem letnem času se lahko odpraviš
na zahtevnejši vodeni treking po poteh lovcev ali po
poteh rjavega medveda. V družbi z izkušenim vodnikom
spoznavaš obsežne gozdove Zelenega krasa še bolj doživeto.
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PO SLEDEH TOVORJENJA JAMBOROV | Skozi Postojnska
vrata, širok naravni prelaz med Severnim Jadranom in
Srednjo Evropo, je tekla Jamborna cesta, po kateri je v
pristanišča prihajal ladijski les. Cesta danes navdušuje
izletnike, ki lahko razgledno vožnjo dopolnijo s pohodniškimi in kolesarskimi raziskovanji območja. Posebnosti
predstavljajo informativne table.

Zajezdi dan.
Ujemi veter v konjski
grivi!

S KOLESOM PO RAZLIČNIH PREDELIH POSTOJNE |
Postojna je odlično izhodišče za kolesarske izzive vseh
vrst. Nekatere kolesarske poti so primerne za družine z
mlajšimi kolesarji, druge so dovolj izzivalne tudi za
izkušene gorske in treking kolesarje. Ljubitelje
dinamičnih grbin navdušujejo kolesarski poligoni.
ODKOLESARI V SREDNJI VEK | Ob Grajski kolesarski
poti, ki povezuje grad Prestranek, grad Orehek, sloviti
Predjamski grad, ruševine nekoč mogočnega baročnega
dvorca Hošperk (Haasberg) in Ravbarjev stolp, je kar 6
grbinastih kolesarskih poligonov. Na 56 kilometrov dolgi
poti, ki jo je mogoče prekolesariti v 6 urah, se lahko zaneseš
na kolesarjem prilagojeno gostinsko ponudbo in nastanitve.
Podaljšaj svoje kolesarske užitke!

VZLJUBI MAKADAMKANJE! | Območje Postojne je
vključeno v mednarodni kolesarski festival Human
Fish Gravel. Na Zeleni kras in v zanimive predele
sosednje Hrvaške vabi kar 261 kilometrov makadama
v naravnem okolju.

IZBERI SVOJO POT | Na lahkotno vrtenje pedalov v
Postojni vabita kratka, a zanimiva pot Sovič (2,2 km
makadamske poti) ter krožna pot Junior (11,9 km),
primerna tudi za najmlajše kolesarje. Z gorskim kolesom
se odpraviš na Jamsko kolesarsko pot (37 km), ki pelje
mimo kar petih najbolj znanih kraških jam na območju.
Na zahtevnejše poti naj te usmerijo poznavalci v Turističnoinformacijskem centru. Tu dobiš tudi GPX-koordinate za
Erazmovo pot (27 km), ki vodi od Razdrtega do Predjame in Predjamskega gradu, ter za Jelenovo pot (49 km),
ki med drugim vključuje Park vojaške zgodovine v Pivki.

V KRAJIH KONJENIŠKE KULTURE | Sloviti beli konji
lipicanci so doma v Sloveniji, na Krasu. V Prestranku
blizu Postojne je bila nekdaj podružnica slovite Lipice.
Grad Prestranek se še danes ponaša z eno od
največjih in najstarejših pokritih jahalnic v državi.
Tu deluje največja šola jahanja islandskih konj v
Sloveniji. Na voljo so različne aktivnosti, individualno
in terensko jahanje.
Pod Nanosom te čakajo tudi možnosti za terensko
jahanje. Na Razdrtem lahko v ježi po naravi uživajo
tudi otroci. V Landolu se lahko odločiš, da odjezdiš do
Predjamskega gradu v sedlu lipicanca.
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KRAŠKA POLJA IN PONIKALNICE

OBČUTI VODO
DRUGAČE.

Postojna združuje kraško naravo
višje ležečih planot, nižje ležečih
kraških polj in skrivnostnih
podzemnih svetov. Iz Planinske jame
z največjim sotočjem podzemnih rek
v Evropi priteče na plano reka Unica.
Njenih 18 kilometrov površinskega
toka vijuga po 11 kvadratnih
kilometrih Planinskega polja. Nato
izgine. Kako? Ponikne v kar okoli 150
kraških ponorov!

RAZKOŠNA SPREMENLJIVOST KRAŠKEGA POLJA | Ko
deževje pošteno namoči zemljo, kraški ponori ne zmorejo
požirati vse vode. Takrat se reka Unica razlije čez Planinsko
polje. Kjer so bili še včeraj travniki, nastane jezero, iz
katerega se proti nebu ozirajo le vrhovi dreves. Planinsko
polje, ki živi v ritmu poplavljanja, je edinstven življenjski
prostor ne samo za ljudi, ampak tudi za številne rastlinske in
živalske vrste. Tu je najbolj severozahodno rastišče travniške
modre čebulice (Sciila litardierei). Tod gnezdijo redke ptice,
kakršna je na primer v svetovnem merilu ogroženi kosec
(Crex crex). Tu se spreletava kar 78 različnih vrst metuljev!
REKA IZJEMNEGA RIBOLOVA | Planinsko polje navdušuje
sprehajalce, tekače, kolesarje, pozimi tudi drsalce. Reka
Unica je pravi magnet za ribiče z vsega sveta. Velja za eno
najbolj priljubljenih rek za muharjenje na lipana in potočno
postrv v Evropi! Del kraškega muharskega revirja je tudi
Malenščica – potok, ki se izliva v reko Unico.

KJER OTROKE PRINESE ŠKRATOVKA | Drugod po
svetu otroke prinašajo štorklje, na območju Planine,
nekdaj pomembnega furmanskega kraja, pa velja,
da jih prinese škratovka! Zgodbe o dolini škratov je
danes mogoče doživeti v kmečki hiši, ki je bila nekdaj
del posestva gradu Hošperk (Haasberg).

JAMA. IZVIR. POTOK. VSE HKRATI! | Blizu gradu Hošperk
(Haasberg) je slikovito naravno območje več kraških
izvirov in jame, ki se ob visokih vodah spremeni v bruhalnik,
iz katerega priteka potok Škratovka. Že po 200 metrih poti
med visokimi drevesi se izlije v reko Unico. A na tej kratki
poti ustvarja edinstven naravni vodni park z bujnim
rastjem. Oglej si ga ob obisku ohranjene grajske štale, ki
gosti tudi zanimive prireditve.
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Ko raziščeš kraška
polja in doline, se
spustiš tja, kamor
veter ne seže.

V kraških jamah slišiš vodo, ki gradi kapnike.
V Planinski jami doživiš podzemno združevanje rek.
V največji vodni jami v Sloveniji zaveslaš do Paradiža,
polnega kapniškega razkošja. Na poti srečaš nešteto
človeških ribic!
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KRAŠKE JAME

Ko se naužiješ razgledov s hribov
okoli Postojne in doživiš
Planinsko polje, se dogovoriš za
ogled Planinske jame. V največjo
vodno jamo vstopiš le najavljen,
le v času primernega vodostaja
in v spremstvu vodnika. Po
vstopu skozi veličasten vhod
in po 500 metrih vznemirljivega
sprehoda po zavarovani poti
prispeš do edinstvenega sotočja
podzemnih rek. Reki Rak in Pivka
se tu združita v reko Unico. Njeno
bučanje slišiš že ob vhodu v jamo.

OBIŠČI PODZEMNE
SVETOVE.
Kadar so razmere primerne, se lahko odločiš za obisk
s čolnom. S čelado, zaščitno obleko in v škornjih zaveslaš
po vodnem rokavu. Na 3,7 km dolgi poti, ki vključuje tudi
plezanje, opazuješ človeške ribice v naravnem okolju,
nato pa prispeš v najlepši del jame – v Paradiž.

POVEZANOST KRAŠKIH JAM | Postojnska jama je največja
jama obsežnejšega jamskega sistema. Z umetnimi rovi je
povezana s Pivka jamo in Črno jamo. V Pivka jamo se po
317 stopnicah spustiš 65 metrov globoko in se nato sprehodiš po 2 kilometrih razsvetljenega podzemnega sveta. V
Črni jami te čaka 3,3 kilometra vodoravnih rovov in velikih
dvoran s temnimi kapniki, po katerih je jama dobila ime.
Podzemni rovi reke Pivke s Postojnsko jamo povezujejo
tudi Otoško jamo – vodoravno suho jamo s kapniki.
Del Postojnskega jamskega sistema je tudi Jama pod
Predjamskim gradom. V drugi najdaljši slovenski turistični
jami so med seboj povezana kar 4 nadstropja podzemnih
rovov. Ker je jama eno od največjih prezimovališč
netopirjev, je za obiskovalce odprta le v poletni sezoni.

KRALJICA KRASA | Ko rečeš Postojna, pomisliš
na Postojnsko jamo. Najbolj obiskana in največja
turistična jama v Evropi je središče parka, v katerem
poleg slovite jame z dvoranami izjemnih kapnikov
odkrivaš še mnoga druga kraška čudesa. V jamo, ki
je že leta 1872 kot prva na svetu imela podzemno
železnico, se zapelješ z vlakom.
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Postojna se ponaša
skoraj s tretjino
vseh slovenskih
kraških jam, urejenih
za turistične oglede.
V Vivariju spoznaš človeško ribico in druge živali
podzemnega sveta. Na razstavi EXPO Postojnska
jama kras interaktivno doživiš različne kraške pojave,
geološka obdobja od nastanka zemlje do danes,
na stalni razstavi odkrivaš dnevne in nočne metulje
sveta. Obisk Postojnske jame te zagotovo navduši za
obisk še drugih jam!

ADRENALINSKO RAZISKOVANJE | Poleg turističnih ogledov
lahko izbiraš tudi vznemirljiva jamska vodena doživetja.
Postojnsko jamo lahko odkrivaš na način prvih
raziskovalcev in pri tem rešuješ adrenalinske jamarske
naloge. Odpraviš se lahko na vodeni treking skozi tri jame
ali na pravo jamarsko turo v skrivnejše rove. V Jami pod
Predjamskim gradom lahko izbereš mirnejši sprehod do
Vetrovne luknje – ožine z močnim prepihom ali pa se
podaš na drznejši obisk ozkega Erazmovega rova in se
preizkusiš tudi v plezalnih spretnostih.

PORODNIŠNICA JAMSKIH PREBIVALCEV | V akvarij
Postojnske jame so bile leta 2016 uprte oči radovednežev
z vsega sveta. Prvič je bilo mogoče opazovati odlaganje
jajčec in izleganje 21 mladičev človeške ribice, najbolj
znamenite prebivalke kraških jam.
Človeška ribica ali močeril (Proteus Anguinus) je edini
jamski vretenčar v Evropi. Poznana je kot največja jamska
žival na svetu, meri namreč 25–30 cm. Doživi lahko sto
let, brez hrane pa lahko preživi kar 12 let! Večja populacija
človeških ribic je doma v Planinski jami.
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VSELEJ ZANIMIVE ZGODBE

POIŠČI NAVDIH V
PRETEKLOSTI.

Naravni prehod med različnimi
pokrajinami je že od nekdaj stičišče
različnih kulturnih vplivov. Skozi
vrata krasa so hodili ljudje že v
kameni dobi, tu se je že v antiki vila
pomembna rimska cesta. Srednji vek
je območje Postojne zaznamoval
z zgodbami vitezov in graščakov.
Trgovino in promet, povezan s
furmanstvom, je dopolnila železnica.
Z njo so v Postojno prihajali
turisti, željni ogleda Postojnske
jame. Poleg kraških posebnosti so
jih tu navduševali – gradovi!

PREDJAMSKI GRAD | Le nekaj kilometrov od Postojne že
več kot 800 let preseneča največji jamski grad na svetu.
Vpet v 123 metrov visoko navpično skalno steno je veljal za
neosvojljiv srednjeveški čudež. S svojo lepoto in nenavadnostjo se uvršča med 10 najveličastnejših gradov sveta!
Za gradom je preplet skrivnih rovov, skozi katere je na
roparske pohode odhajal vitez Erazem Predjamski.
Oglej si viteško sobo in renesančno dvorano. V jedilnici
odkrivaj življenje v pozni gotiki. Prisluhni legendam o
Erazmu. V sprejemnem centru obišči še muzej Stara dama
z lovsko in vojaško zbirko.

PREMAGANI VITEZ Z NEPREMAGLJIVEGA GRADU |
Erazem Predjamski se je po sporu z avstrijskim
cesarjem Friderikom III. več kot leto dni uspešno
upiral obleganju gradu, ki ga je po cesarjevem povelju
vodil Gašper Ravbar. Erazma, zadnjega kranjskega
roparskega viteza, je Ravbarju uspelo premagati
šele, ko ga je izdal služabnik. Ta je prižgal svečo na
Erazmovem oknu, oblegovalci pa so ga zasuli s
kamnitimi kroglami.
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SLEDI MESTNEGA GRADU | Na vrhu Soviča stojijo ruševine
gradu Postojna (Adelsberg), imenovanega tudi Stari grad.
Prvič je bil omenjen leta 1228, ko se je v virih že omenjala
tudi Postojna. Grad je ob koncu 17. stoletja propadel v
požaru. Z njegovih ostalin se širi razgled na Postojno, na
vhod v Postojnsko jamo in na Nanos.

Ko slediš burji
od kamna do kamna,
potuješ skozi čas.

KAZEN ZA GRAJSKO NEČIMRNOST | Legenda o Soviču
pravi, da je požar, ki je uničil grad, povzročila strela, ki je
v grad treščila z jasnega nočnega neba. Ta naj bi bila
kazen za grajsko gospodo, ki ji je bilo mar le za zabave
in si je celo na postni dan priredila ples in pojedino.
Ogenj je bil tako močan, da so grad in gostje izginili
v pepelu. Graščakov duh v ožganem ogrinjalu naj bi
še zdaj po mestnem griču iskal prijatelje, graščakinja
pa naj bi se spremenila v kačo, ki varuje razvaline.

RUŠEVINE NAJMOGOČNEJŠEGA DVORCA | Nad sotesko
reke Unice na južnem delu Planinskega polja se dvigajo
ruševine gradu Hošperk (Haasberg). V 17. stoletju, ko
je bil zgrajen, je veljal za najmogočnejši baročni
dvorec na Slovenskem. Gosposko domovanje z bogato
notranjo opremo je bilo požgano v drugi svetovni
vojni. Poleg ruševin na imenitne grajske čase
spominja ohranjen grajski hlev z etnološko zbirko
in idiličnim prireditvenim prostorom v neposredni
bližini naravnega vodnega parka jame Škratovke.

RAVBARJEV STOLP | V neposredni bližini Planinske
jame je Ravbarjev stolp – ostanek srednjeveškega
Malega gradu, prvič omenjenega že leta 1444. Na
skalnem pomolu nad dolino reke Unice ima stolp
odlično lego za opazovanje pomembnih prometnih
povezav in Planinskega polja. V notranjosti ima stolp
lep zvezdasto rebrast strop, v nadstropju stolpa pa je
ohranjena gotska kapela. Stolp, ki si ga lahko ogledaš
po dogovoru, je imenovan po rodbini Ravbarjev,
lastnikov Malega gradu.
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SREDIŠČE KRASOSLOVJA

POGLEJ NASTAJANJE
KRASA.

Ko so za tabo prva srečanja z naravo
in kulturo krasa, si želiš zares
razumeti njegove posebnosti. To
so si želeli tudi prvi krasoslovci –
znanstveniki, ki so kraške pojave
začeli proučevati s pomočjo
različnih ved. Postojna je svetovna
zibelka krasoslovja. Tu deluje
mednarodno uveljavljen Inštitut za
krasoslovje Slovenske akademije
znanosti in umetnosti. Tu je na ogled
najcelovitejša razstava o krasu v
Evropi.

DOTAKNI SE KAPNIKA | V kraških jamah se nikoli ne
dotikamo kapnikov. Milimeter kapnika v Postojnski jami
nastaja 30 let! Z dotiki bi njegovo rast ustavili. A na stalni
razstavi Muzej krasa v Notranjskem muzeju v Postojni
se lahko nastajajoče kapniške tvorbe celo dotakneš!
Interaktivna razstava, ki ti pojasni nastajanje krasa,
predstavlja tudi več kot 11 tisoč slovenskih kraških jam.
Poleg jam tu odkrivaš tudi njihovo floro in favno. Živali iz
kraških jam si ogledaš pod mikroskopom. Jame spoznaš kot
pribežališča ledenodobnih živali. Tu vidiš njihova okostja!
Zbirke Notranjskega muzeja ti z arheološkimi, transportnimi,
gozdarskimi, ribiškimi, lovskimi in drugimi predmeti
predstavijo življenje območja od kamene dobe do danes.

Notranjski muzej Postojna med drugim predstavlja
za kraški svet značilno suhozidno gradnjo kamnitih
zidov.

NAJDBE IZ OKOLICE POSTOJNE | Najdragocenejša najdba,
ki je na ogled v Notranjskem muzeju, je zaklad iz
Predjamskega gradu. Srebrno in pozlačeno posodje za
plemiške pojedine s preloma 16. in 17. stoletja je najpomembnejša najdba iz slovenske grajske dediščine.
Nekatere dragocenosti, najdene v Postojni, hranijo
nacionalni muzeji. Med njimi so ostanki orodij in kosti
plena kamenodobnih lovcev iz Betalovega spodmola –
enega od najpomembnejših slovenskih paleolitskih
najdišč. Spodmol, prostor pod previsno skalno steno,
je nastal z udorom stropa 174 metrov dolge kraške
jame, ki se nahaja le dva kilometra od Postojne.
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Zeleni kras te na vsakem koraku
vabi k aktivnemu raziskovanju in
doživljanju svojih posebnosti.
Mesto Postojna pa te — tako kot
nekoč furmane — vabi k postanku.
Ko umiriš srce in globoko vdihneš
zrak, ki se mu tudi tu pozna, da ga
je burja premešala z zrakom iz
bližnjih gozdov, bo še dovolj časa,
da greš na sprehod po mestu tako,
kot bi šli Postojnčani.

ODDAHNI SI V
MESTU.
BRITJE Z DOLGO BRADO | Ko se na potepih po mestu
znajdeš na stari regionalni cesti, obišči brivca! V rožnati
hiši na vogalu Ljubljanske ceste, kjer je bil brivski salon
že leta 1924, so še danes glamurozni stoli iz časa
med obema vojnama. Sedi in si privošči retro izkušnjo
brivsko-frizerskega salona! V živem muzeju te čakajo
zgodbe o legendarnem postojnskem brivcu in njegovih
strankah.

CENTER MESTNEGA ŽIVLJENJA | Središče današnje
Postojne je prostran Titov trg. Nanj se ozira Spodnja
graščina – zgradba s konca 17. stoletja, v kateri deluje
Inštitut za raziskovanje krasa. Dogajanje, ki pestri mestni
utrip, tu opazuje človeška ribica s skulpture, na kateri so
zapisani pomembnimi mejniki razvoja mesta. Nedaleč
stran je poznobaročna cerkev Sv. Štefana, zavetnika konj,
nepogrešljivih pomočnikov nekdanjih furmanov. Cerkev iz
18. stoletja krasijo bogate poslikave. Blizu je mestni park z
igrali za otroke in z informacijskimi tablami, ki predstavljajo
različne predele občine.
POSTOJ NA MESTNI POTI! | Postanke na potepu po mestu
ponujajo točke treh tematskih smeri, ki jih lahko v dveh
urah prehodiš sam ali v družbi izkušenega vodiča.
Mestna promenada pojasnjuje razcvet mesta po letu
1909, ko je Postojna dobila mestne pravice. Na poti med
drugim spoznavaš pomembne postojnske rodbine in
posameznike, ki so vplivali na razvoj mesta.
V središče krasoslovja te vodi pot, ki med drugim
vključuje Notranjski muzej Postojna, rojstno hišo jamarja
in začetnika slovenske speleologije Luke Čeča, ki je odkril
najlepše dela Postojnske jame, ter Sovič, s katerega sega
razgled na vhod v slovito jamo.
Mesto ob meji je pot, ki Postojno predstavlja kot mesto s
strateško lego, Postojnska vrata pa kot taktični pojem, ki
ga poznajo na vojaških akademijah. Ta pot poleg različnih
spomenikov vključuje vojaško pokopališče iz prve svetovne
vojne.

STARO MESTNO JEDRO | Pod mestnim gričem
Sovič, ki je domala sredi mesta, je Majlont – staro
mestno jedro z ozkimi ulicami in strnjeno pozidavo.
Tu ima vsaka hiša in ulica svojo zgodbo! Vse poti iz
Majlonta vodijo tja gor na vrh Soviča, kjer so ruševine
gradu Postojna (Adelsberg).
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PLEMIŠKE POJEDINE IN OKREPČILA

JEJ IN PIJ
DOBRO!

OKUSI DIVJINE | Kjer je toliko gozda, kot ga ima
območje Postojne, je tudi veliko divjačine. Na krožnikih
dobrih restavracij se druži s sezonskimi divjimi
dobrotami, kot so gobe ali čemaž.

Če bi pred nekaj stoletji obiskal
Predjamski grad, bi ti pijačo morda
postregli v čaši z mlinčkom na
veter, ki je ne bi mogel odložiti,
dokler ne bi bila prazna. 10
srebrnih in z zlatom prevlečenih
predmetov za plemiške pojedine,
ki sestavljajo zaklad s Predjamskega gradu, je lep obet za
gastronomska doživetja Postojne.

SKRBNO REJENO | Popotnik, ki se hoče dobro
okrepčati, si zaželi odlične mesnine. Na Postojnskem
lahko poleg klasike za vsejedce izbira tudi jedi z mesom
angus goveda ali osla.
KMEČKE KOLINE | Doma pridelano zelenjavo zlasti
na turističnih kmetijah dopolnjujejo značilne koline s
krvavicami in pečenicami ter suhe domače mesnine.
ZDRAVICE NA STIČIŠČU RAZLIČNOSTI | Zaklad s Predjamskega gradu, ki je na ogled v Notranjskem muzeju v
Postojni, sestavlja predvsem pivsko posodje. Kaj so točili
vanj? Postojna je blizu Vipavske doline, ki slovi po odličnih
vinih. A v kraju na prepihu vplivov z vseh strani sveta je bilo
vselej mogoče uživati v jedeh iz sredozemske in srednjeevropske kuhinje ter njihovih izvirnih kombinacijah,
h katerim so se prilegale prav tako različne pijače.
SLADICA PASTIRČKA JAKOBA | Ko si v Postojni, poskusi
mestno sladico! Jakobova torta je posvečena pastirčku,
ki je z zvijačo premagal zmaja iz Postojnske jame. Med
čuvanjem ovc je trl orehe, plezal na hruško, v gozdu nabiral
maline. Te značilne domače in divje dobrote so združene v
skutno-smetanovi torti s hruškovo in malinovo plastjo, ki
jo bogatijo karamelizirani orehi, maline in rezine posušene
hruške viljamovke. Na torti, ki jo sladi le domači med,
koščki zelenega biskvita spominjajo na zmajevo kožo.

IZVIRNA ČAŠA | Na družabne pivske navade s
preloma 16. in 17. stoletja opozarja prav posebna
čaša iz grajskega zaklada. Steklena čaša ima
kovinsko držalo v obliki mlinčka na veter. Ko
je bila čaša polna, je ni bilo mogoče odložiti,
dokler je pivec ali več pivcev ni izpraznilo.
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TRADICIONALNE PRIREDITVE

KDAJ SE
VIDIMO?

JAMSKI ČAR BOŽIČNE ZGODBE
| Ne glede na
to, kolikokrat si se že zapeljal v Postojnsko jamo, si
decembra želiš videti žive jaslice med najlepšimi
kapniki! Božični spektakel je že več kot 30 let lep
razlog za obisk Postojne. Predstavo v jami dopolnjuje
božični sejem na promenadi pred vhodom v jamo.

V Postojni si dobrodošel v vseh
letnih časih. Pozimi lahko tu opazuješ
žive jaslice v izjemnem okolju
Postojnske jame. Pomlad prikličeš
skupaj z maskami v pustni povorki.
Toplejše dni si popestriš
z živahnim festivalskim dogajanjem.
Mesto je središče družabnega
dogajanja na Zelenem krasu. Svoj
oddih v Postojni lahko načrtuješ
z mislijo na zanimive tradicionalne
prireditve!

UTRIP PRAZNIČNEGA IN FESTIVALSKEGA POLETJA |
Postojnsko poletje se že več kot 30 let začenja s
Furmanskim praznikom – julijsko etnološko prireditvijo,
ki v parku Postojnske jame predstavlja dediščino
nekdanjega tovorjenja in prevozništva. Več kot 40 obrti,
povezanih s furmanstvom, vključuje tudi kulinariko in
zabavo. V mestu julija in avgusta cela vrsta kulturnih
prireditev na Titovem trgu ustvarja Kulturni utrip poletja.
V drugi polovici avgusta mesto živi s festivalom Zmaj
‘ma mlade in z obiljem brezplačnih koncertov, gledaliških
in uličnih predstav, otroških delavnic in drugih priložnosti
za družabne poletne dni. Zanimive prireditve vabijo tudi v
okolico. Med njimi je npr. tradicionalna Krompirjeva noč v
vasi Veliko Ubeljsko.
PUSTNI KLIC POMLADI | Že pol stoletja je Postojna na
pustni torek polna maskiranih udeležencev tradicionalne
pustne povorke. V njej sodelujejo domače in gostujoče
etnološke skupine, ki se za svoj nastop potrudijo tudi zaradi
bogatih nagrad za izvirnost in duhovitost. V Postojni je v
času pustovanja tudi tradicionalni pustni ples v maskah.
OSTANI DLJE! | Postojna ponuja vse vrste nastanitev.
Izbiraš lahko med hoteli, hostli, penzioni, apartmaji in
sobami, turističnimi kmetijami ali prenočišči v planinski
koči. Odločiš se lahko za kamp ali postanek na
avtodomarskem počivališču.
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www.visit-postojna.si

TIC Galerija
Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna
+386 (0)40 122 318
ticgalerija@zavod-znanje.si

TIC Postojna
Tržaška cesta 59 a, 6230 Postojna
+386 (0)64 179 972
tic.postojna.info@zavod-znanje.si

OBIŠČI TIC
Vse informacije o Postojni in Zelenem krasu dobiš v dveh
turističnoinformacijskih centrih v Postojni. Na poti k
Postojnski jami se ustavi v TIC Postojna, v središču mesta pa
vstopi v TIC Galerija. Opremi se s publikacijami, dogovori se
za vodena doživetja. V TIC Galerija te čaka tudi širok nabor
del domačih rokodelcev in drugih ustvarjalcev ter izvirnih
spominkov, povezanih z najlepšimi postojnskimi zgodbami in
doživetji.

Postojna. Zeleni kras.
Slovenija.
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