
OGLEDALI SMO SI NAJZNAMENITEJŠO JAMO NA SVETU 

Na prvi pomladni dan, 21. marca 2019, smo se člani kluba podali na naš 

prvi letošnji izlet. Tako smo na prav poseben način zakorakali v nov letni 

čas in novo sezono naših izletov. Jutro je bilo hladno, a se je na obzorju 

že kazalo sonce. Kljub zgodnji uri smo se dobre volje odpeljali proti 

Postojni. Vožnja je bila prijetna in hitro smo prispeli do počivališča Lom. 

Tam smo za zajtrk pojedli krofe in rogljičke ter se okrepčali s kavico. Še 

nekaj kilometrov vožnje je bilo pred nami in že smo prispeli pred 

Postojnsko jamo. Kupili smo vstopnice, si ogledali bogato ponudbo 

spominkov in počakali na vodnika. S podzemnim vlakcem smo se odpeljali 

na voden ogled naše kraške lepotice - kapniško najbogatejše jame na 

svetu.   

 

Po dveh kilometrih vožnje smo se ustavili ter vstopili v galerije in dvorane, 

ki so »opremljene« z lepotami narave, ob katerih nam je zastajal dih. Pod 

nami je bila reka Pivka, nad nami  pa veličastni oboki najrazličnejših 

barvnih odtenkov in oblik. Kapljica na kapljico je tudi v naši prisotnosti 

narava gradila in oblikovala kapnike. V tem podzemlju se je vse svetilo in 

lesketalo, a nas je vodnik nekajkrat tudi prestrašil, saj je izključil luči in 

obstali smo v popolni temi.  



  

V uri in pol smo si ogledali vse lepote jame, videli Ruski most, 

najznamenitejši kapnik in simbol Postojnske jame (kapnik Briljant), pa 

seveda človeško ribico. Ogled jame smo zaključili z vstopom na vlak ter 

vrnitvijo v naš zunanji svet. 

Za spomin na nepozabno doživetje smo se postavili tudi pred fotoaparat. 

 

Pot smo nadaljevali do naše naslednje destinacije na Vrhniki, kjer smo si 

Na klancu 1 ogledali spominsko hišo oziroma kraj, kjer se je rodil Ivan 

Cankar. V hiši je muzej, kjer nas je pričakal vodnik.  



S svojim pripovedovanjem nas je popeljal v čas otroštva in mladosti 

našega pisatelja. V spominski hiši je na ogled  zbirka predmetov, ki 

prikazujejo bivanjske razmere družine Cankar. Na policah in v vitrinah so 

razstavljene Cankarjeve knjige, fotografije, avtoportreti in risbe.  

 

Sprehodili smo se še do trga, kjer stoji Cankarjev spomenik. 

  

Na poti domov smo se ustavili v Domžalah, v Pivovarni Adam Ravbar. 

Pogledali smo napravo za varjenje piva ter se na kratko seznanili s 

proizvodnjo te grenke pijače. Postregli so nam kosilo, odžejali pa smo se 

z različnimi vrstami in barvami njihovega piva. 



 

Pot domov je bila nekoliko daljša, saj so zaradi številnih prometnih nesreč 

nastajali zastoji. Vse to smo pripisali polni luni, ki je že osvetljevala nebo, 

ko smo se vrnili v Maribor. Nas pa prav nič ni nosila luna, saj je bilo vse, 

kar smo videli in doživeli tega dne, res. Pa ne samo to, še dolgo nam bodo 

ostale v spominu lepote Postojnske jame ter pomemben obisk Cankarjeve 

hiše na Vrhniki. 
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