
DRUŽINSKI IZLET 
 

V največjo slovensko podzemno vodno 
jamo … in še malo naokoli  …  

Planinska jama (včasih Malograjska jama) se nahaja na južnem 
robu Planinskega polja, v neposredni bližini stare ceste med Lo-
gatcem in Postojno blizu vasi Planina. Jama je dolga skoraj se-
dem kilometrov in velja za največjo vodno jamo v Sloveniji. 
Mi si bomo z jamskim vodnikom ogledali vhodni del jame.  
 

V jami je eno največjih sotočij podzemnih rek v Evropi. Tu 
se v reko Unico združita reka Rak, ki priteče iz Rakovega 
Škocjana in reka Pivka, ki priteče iz Postojnske jame. 
 

V jami živi poleg 60 vrst vodnih tudi 40 vrst kopnih živali. Med njimi je 
najbolj znan endemit človeška ribica, ki jih v Planinski jami lahko vidite 
"malo morje".  
 

Ogled Planinske jame je organiziran s pomočjo halogenskih svetilk. 
Zelo priporočljivo je (pravzaprav nujno!), da imate s seboj čelne in 
ročne svetilke …  
 

Ker pa bo hoje po jami za planince malo premalo, bomo poiskali pot še na dobro uro oddaljeno 
Grmado (Planinska gora), in si z njene razgledne točke ogledali čudovito Planinsko polje in 
ostalo zanimivo okolico še s ptičje perspektive.  
 

KAM:  Planinska jama, Grmada (873 m)  

KDAJ: V soboto, 25. 1. 2020. 
ODHOD:  8.00 - parkirišče pri Osnovni šoli Trzin. 
VRNITEV: Predvidoma ob 16.00 na isto mesto. 
PREVOZ:  Z osebnimi avtomobili (Trzin - Planina, ok. 62 km). 
POT:  Je tehnično nezahtevna in primerna tudi za naše najmlajše člane. 
OPREMA:  Močni čevlji z narebrenim podplatom, nahrbtnik, oblačila primerna hladnej-
 šim razmeram (kapa, rokavice, šal, vetrovka ali bunda, pulover, dežnik, 
 pelerina,...). In seveda precej dobre volje … Hrana iz nahrbtnika!  
  

PRISPEVEK:  Strošek prevoza (možna prerazporeditev v avtomobilih): dogovor z voznikom. 
 Jama - vstopnina (skupina - najmanj 10 ljudi, zagotovo nas bo več): 

  
 
 

 
 
Izlet vodijo: Emil Pevec in Irena Mučibabić (vodnika PZS) ter Nina Zupan (mentorica PS v vrtcu). 
 

INFORMACIJE in OBVEZNE PRIJAVE (zaključek zbiranja prijav je v petek, 24. 1. ob 14.00): 
 emil.pevec@gmail.com, 031 570 533, 
 nincazupan@gmail.com. 

 
 

Informacije o izletu najdete tudi na spletnem naslovu PD Onger Trzin (http://www.onger.org). 

 

Vhod v Planinsko jamo (vir: svetovni splet) 

 

odrasli: 10,00 € 

otroci: 7,00 € 

5,00 € 

3,00 € 

odrasli (skupina) 

otroci (skupina) 

 

 


