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Povzetek: 

V naši projektno-turistični nalogi z naslovom Vdihni KRAS-ni jamski zrak smo izbrali temo 
zdravljenje v jami oz. speleoterapijo. Ker je v naši bližini kar nekaj jam, smo ob pregledovanju 
literature našli najbolj primerno Otoško jamo, ki je del Postojnskega jamskega sistema. 
Program terapije je za otroke precej dolgočasen in smo ga popestrili z različnimi animacijami. 
Najbolj zanimiva je KRAS-na škatla, ki smo jo izdelali z namenom učenja in zabave. Seveda 
smo jamo večkrat obiskali, preizkusili naš program in se resnično boljše počutili po večurnem 
bivanju v jami. Vemo, da je jamski zrak poln aeorosolov, to so majhne vodne kapljice, ki 
pomagajo pri težavah z dihali. Seveda pa je tudi veliko drugih dejavnikov v jami, ki pripomorejo 
k blaženju pljučnih težav. Vse to smo raziskovali v nalogi in aktivnosti tudi fotografirali. 

Ključne besede: speleoterapija, kras, jame, voda, otroci, dihala, animacija 
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1. Uvod 

 

»Vas mučijo težave z dihali, astma, bronhitis, gripa, vnetje žrela ali alergije? Potem 

morate obiskati našo Otoško jamo in počutili ter dihali boste veliko boljše!« 

Tako bi se lahko slišal oglas za zdravilo. Vendar se boste po terapiji v jami resnično 

boljše počutili in lažje dihali. To smo izkusili tudi mi, ki smo bili dvakrat v tednu po eno 

uro v jami. Te vrste zdravljenje se imenuje speleoterapija. O tej terapiji boste izvedeli 

več v naši nalogi, pa tudi o krasu, kraških vodah in naravnih danostih Pivške kotline. 

Zdravilni učinki drobnih kapljic vode v jami so že dolgo poznani. V Sloveniji se 

speleoterapija že izvaja v Sežani. Mi smo izbrali Otoško jamo, ki je del Postojnskega 

jamskega sistema. Tu so meritve že bile opravljene in jama ustreza vsem kriterijem za 

izvajanje terapije. V naši nalogi smo speleoterapijo popestrili s programom za otroke, 

saj vemo, da se otroci hitreje naveličamo sedeti pri miru in samo »dihati jamski zrak«. 

Zato smo se tudi odločili za to temo, saj želimo predstaviti našo Postojnsko jamo kot 

zdravilen kraj in hkrati blizu otrokom. 

Ali je naša naloga tudi aktualna, bomo dokazali skozi nalogo.  
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V nalogi smo se najprej ukvarjali z raziskovanjem Pivške kotline, vode na krasu, nastanka 

krasa in kraških oblik, saj je to povezano s speleoterapijo. Izbrali smo si nam blizu Otoško 

jamo, saj so že bile izvedene meritve za izpeljavo terapije v tej jami.  Zatem smo raziskovali 

vprašanje kaj je speleoterapija in zakaj je zdravljenje v jami učinkovito. V drugi polovici smo 

izdelali program terapije za otroke z različno animacijo, izdelali Kras-no škatlo in tudi preizkusili 

»dihanje« v jami po načrtu našega programa. Za konec pa še dodali poti in načine trženja. Vse 

smo popestrili s fotografijami našega dela.  

2. NARAVNE IN DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI POSTOJNE 

Pivško podolje ali krajše Pivka je pokrajina ob reki Pivki. Obdajajo jo kraške planote: na severu 
Nanos in Hrušica, na vzhodu in jugovzhodu Javorniki in Snežnik, na zahodu pa Slavinski 
ravnik.  

Beseda pivka je sinonim za požiralnik. Ime prihaja očitno od tega, ker votlikava tla v začenjajoči 
sušni dobi popijejo vodo, da ostanejo struge suhe. In podoba je, da se je od tod ime preneslo 
na reko, pritekajočo iz teh senožeti. 

Po obliki je Pivško podolje podobno veliki skledi z valovitim in ponekod prevotljenim dnom ter 
različno visokim zakraselim obodom, zato ga nekateri imenujejo tudi Pivška kotlina. Zaradi 
menjavanja prepustnih in neprepustnih kamnin, predvsem fliša in apnenca, in svojstvenih 
vodnih razmer se precej razlikuje od sosednjih kraških pokrajin.  

Dno kotline je v nadmorski višini med 507 in 580 m, kraške planote Nanos, Hrušica in Javorniki 
pa od 300 do 600 m nad dnom.  

 Pivška kotlina (splet 1, 2022) 

Postojnska jama 
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Spodnja Pivka leži ob stalnem toku Pivke od Prestranka navzdol, predvsem pa v porečju 
Nanoščice. Na nepropustnih kamninah se je razvil rečni relief z oblimi griči in vmesnimi plitvimi 
in ploskimi dolinami. Dna dolin prekrivajo rečni nanosi, predvsem pesek, ilovica in nekaj proda. 
Pivka in Nanoščica ter njuni pritoki se vijejo v počasnem toku z neštetimi vijugami in meandri.  

Postojnski jamski sistem, delo podzemeljske Pivke, na severnem robu kotline obsega nekdaj 
ločene Postojnsko, Črno, Pivko, Magdalensko in Otoško jamo. To je splet med seboj 
povezanih suhih in vodnih rovov v dolžini 24 km, ki so dostopni skozi pet ločenih vhodov. 
Slikoviti in močno zasigani rovi se dokaj enakomerno znižujejo proti severu, kar je bilo ugodno 
za gradnjo turistične jamske železnice.  

Porečje Pivke sestavlja okoli 140 km vodotokov, od tega jih je tretjina stalnih in dve tretjini 
občasnih. Osrednja reka je 26 km dolga Pivka, ki ima 11 km stalnega toka. Glavni izvir je pri 
Zagorju. Iz porečja Pivke odtekajo vode po dveh poteh. Visoke se prelivajo na površje in 
napolnijo strugo Pivke, ki teče sklenjeno od Zagorja do ponorov pri Postojnski jami, nizke pa 
se pretakajo podzemno pod Javorniki mimo Postojne neposredno proti Planinskemu polju. 
Poplave so sezonske. Povprečno je okoli 5 poplav na leto. 

Podzemeljska Pivka je postopoma zniževala svojo strugo in ustvarila okrog 21 km dostopnih 
rovov v dveh nadstropjih. Spodnji so vodni in občasno poplavljeni. V zgornjih, starejših suhih 
rovih je prenikajoča deževnica, ki se je na poti skozi pretrte apnenčaste plasti navzela 
kalcijevega karbonata, z neskončnim kapljanjem ustvarila kapnike pravljičnih oblik. Najstarejši 
so stari preko 500.000 let, mlajši pa še nastajajo. Na njihovo rast odločilno vpliva količina 
prenikle vode in raztopljenega apnenca. Letno zrastejo od 1 do 10 mm, njihova barva je 
odvisna od primesi, ki jih voda spere iz prsti. Nekoč je bilo več kraške ilovice in zato so starejši 
kapniki rdečkaste barve, danes prevladujejo gole skale in mlajši kapniki so bolj beli (Perko, 
1998). 

Občina Postojna leži v jugozahodnem delu Slovenije, na stičišču primorskega in celinskega 
sveta, na severni strani pivške kotline in spada v Primorsko-notranjsko statistično regijo. Zaradi 
ugodnih prometnih poti in lege med Ljubljano, Trstom, Gorico in Reko je že od nekdaj upravno 
in gospodarsko središče Notranjske. 

Občina meri 270.268.878 m2, gostota prebivalstva je 61 na km2 prebivalstva, v Sloveniji pa 
102 prebivalcev na km2, s čimer se Slovenija uvršča med srednje gosto poseljene države 
Evrope. 

Celotna občina leži na področju kraškega sveta, je zelo bogata z naravo in kulturno dediščino, 
gospodarsko je prvenstveno usmerjena v turizem in turizmu kompatibilne panoge. Več kot 
70% občine pokriva gozd, kmetijska zemljišča niso izrazito kvalitetna, na možnost pridelave 
vpliva tudi razmeroma visoka nadmorska višina, izrazita panoga je kmetijstvo in živinoreja. 
Narava je razmeroma dobro ohranjena, problemov z ekološko spornimi gospodarskimi 
programi občina nima, velik del občine pa obsega osrednje vadbišče slovenske vojske  Poček, 
ki pa predstavlja svojstven ekološki problem. 

V Postojni je Upravna enota, dve osnovni šoli s podružničnimi šolami, srednja šola z 
gimnazijskimi, ekonomskimi, strojniškim, lesarskim in kovinarskim programom ter samostojna 
gozdarska šola z oddelkom srednje zdravstvene šole, Ljudska Univerza, Višja šola ter dodatni 
programi višješolskega študija v okviru Primorske univerze. Tudi zdravstveni dom, posebno 
pa bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo zadovoljujeta potrebe tudi ljudem izven občine, 
predvsem za občane in občanke občine Pivka in Ilirska Bistrica. V Postojni imajo sedež tudi 
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Notranjski muzej in območna enota Zavoda za 
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gozdove Slovenije, ki upravlja večino gozdov na Javornikih, Hrušici, Nanosu in Snežniku. 
(splet 3, 2022) 

 

3. KRAS, JAME IN KRAŠKI POJAVI 
 

3.1. KRAS 

Danes vsako ozemlje na vodotopnih kamninah, to sta predvsem apnenec in dolomit, kjer so 
razviti posebni površinski in podzemeljski kraški pojavi (vrtače, jame) in kjer je podzemeljski 
vodni odtok, imenujemo kras. Karbonatne kamnine, predvsem apnenec, sestavlja kalcijev 
karbonat (CaCO3) v obliki minerala kalcita. Posebno čisti apnenci lahko vsebujejo preko 99% 
kalcita. In bolj ko so čisti apnenci, lažje jih voda topi. S tem, ko voda raztaplja apnenec, 
nastajajo posebne kraške oblike, od nekaj milimetrov velikih žlebičev na skalah pa do preko 
sto kvadratnih kilometrov velikih kraških polj.  

3.2. POSTOJNSKA JAMA 

Postojnsko jamo je izvotlila reka Pivka s pomočjo korozije (raztapljanje)  in erozije (mehansko 
dolbenje v skale s pomočjo peska in proda, ki ga prenaša voda). Preden je Pivka pričela teči 
pod zemljo, je tekla po površju iz Pivške proti Ljubljanski kotlini – tega je vsaj nekaj milijonov 
let. Ko je tekla preko apnenca, je prenikala v razpoke in jih s procesom korozije širila, dokler 
niso nastali iz njih tako veliki rovi, da je vsa voda lahko tekla skoznje, pod zemljo. Voda je širila 
razpoke vedno nižje in njen tok se je počasi prestavljal vedno globje in globje v podzemlje. 
Prvotni, to je najvišje ležeči rovi, so sčasoma postali suhi, voda pa je tekla skozi najnižje ležeče 
rove. Tako je nastala današnja Postojnska jama: Pivka teče po najnižjih rovih, po zgornjih, 
suhih pa se sprehajajo obiskovalci. Proces je potekal počasi, zato so suhi rovi v različnih 
višinah. Enkrat je Pivka ponikala tu, drugič tam – zato je danes več vhodov v Postojnsko jamo.  

V Ruskem rovu se izvaja monitoring zraka v jami. Dan in noč v kratkih časovnih presledkih 
naprave samodejno merijo in beležijo temperaturo, vlago, veter in druge lastnosti jamskega 
zraka. Temperatura v notranjih delih jame se zelo malo spreminja, na tem mestu je blizu 10*C, 
z malenkostnimi odstopanji. Za primerjavo naj povemo, da je povprečna letna temperatura v 
Postojni 8,5*C. 

3.3. SIGOVE OBLIKE 

V jamah so najbolj opazni siga in sigove oblike – kapniki. V kraškem podzemlju se siga izloča 
iz vode, ki prenika s površja in spotoma raztaplja kalcijev karbonat iz apnenca. Ker je okolje v 
jamskem rovu različno od okolja v tesnih razpokah v apnencu, postane voda, ko pride v jamski 
rov, prezasičena s kalcijevih karbonatom. Ko se kapljica pojavi na jamskem stropu, se iz nje 
izloči neznatno majhna količina kalcijevega karbonata v obliki kalcitnih kristalov. Kaplja na 
kapljo skozi leta, stoletja, tisočletja – in nastane kapnik. Kjer se kalcit odlaga v obliki skorje na 
stenah, tleh in odpadlem kamenju, govorimo o sigovi skorji, sigovi prevleki ali na kratko o sigi.  

Kjer iz sige nastajajo posebne oblike, pogosto podobne ledenim svečam, jih imenujemo 
kapniki. S stropa viseči se imenujejo stalaktiti, rastoči s tal navzgor pa stalagmiti. Posebni 
oblike imajo svoja imena, kot so kapniški stebri, baldahini, zavese itd. ponekod je po stenah 
ali stropu mogoče videti tudi posebno obliko kapnika – paleto, disk ali ščit. Zavesa nastane na 
poševni steni, kjer kapljica ne pade takoj na tla, ampak nekaj časa polzi po podlagi. Kalcit se 
odlaga v obliki tanke črte, ki sčasoma preraste v zaveso. Ker podlaga običajno ni ravna in 
kapljica po njej vijuga, postane zavesa lepo nagubana. 

Zanimivi so tudi jamski biseri. To so kroglice iz sige v velikosti frnikol. Nastajajo lahko tam, 
kjer kaplja voda na tla, siga pa se prične izločati okoli majhnih jeder, npr. zrnc peska. Kaplje 
zrnca premikajo in vrtijo, tako se siga odlaga enakomerno okoli jedra in kroglica ostane prosta.  
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Kadar voda kot tanek film polzi po nagnjeni podlagi, se tam, kjer se prezrači (običajno je to 
pregib ali majhna ovira na ploskvi), prične izločati kalcijev karbonat. Nastane drobna pregrada 
iz kalcita. Ta se veča, voda se na njej vedno bolj zrači in spet odlaga kalcit. Počasi nastane iz 
sige neke vrste pregrada, za njo pa bazenček, v katerem se nabira voda. Tako obliko 
imenujemo sigova ponvica.  

 

  

ponvice                                                                       stalagmiti in stalaktiti 
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3.4. OTOŠKA JAMA 

Je jama, kjer je bil nekdaj eden od vhodov v Postojnski jamski sistem, kasneje je bil vhod 
zatrpan in leta 1889 odkopan. Rovi podzemeljske Pivke ga povezujejo z ostalimi jamami. 
Dolžina rovov v Otoški jami je 632 m. Gladina Pivke je dobrih 20 m nižje od dna suhih rovov 
Otoške jame. Jama ima tudi vhod s površja na koncu slepe doline, odprte proti Pivški kotlini. 
Domnevno je bil to nekdanji požiralnik Pivke ali nekega drugega površinskega vodotoka. Vhod 
v jamo je bil zasut in so ga vaščani vasi Veliki Otok leta 1889 odkopali.  

V preteklosti je bila jama prizorišče snemanja več filmov, v prihodnosti pa bo namenjena 
speleoterapiji.  

 

(splet 2, 2022) 
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3.5. JAMSKE ŽIVALI 

V podzemlju Postojnsko-planinskega jamskega sistema živi kar 84 vrst troglobiontskih živali, 
od tega 48 vodnih in 36 kopenskih vrst, kar uvršča ta sistem na prvo mesto svetovne lestvice 
z jamskih živalstvom najbogatejših jam. Če prištejemo še redne in občasne obiskovalce jam, 
troglofile in trogloksene, lahko samo v Postojnski jami naštejemo čez 130 vrst živali. Med 
drugim je na ogled človeška ribica ali močeril, najslavnejša jamska žival na svetu. S svojimi 25 
do 30 cm je tudi največja med vsemi in edini povsem na podzemlje vezani vretenčar v Evropi. 
Spada med dvoživke in v red repatih krkonov kot naši močeradi in pupki. Poleg močerila pa je 
moč videti še drobnovratnika, jamske kobilice, hroščke, školjke itd (Kranjc, 2007).  
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drobnovratnik 

človeška ribica 

jamska kobilica (splet 4, 2022) 
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4. SPELEOTERAPIJA 
 

4.1. RAZLAGA IN POGOJI ZA IZVEDBO  

Speleoterapija je vrsta terapije, ki se odvija pod posebnimi klimatskimi pogoji. Beseda speleo 
pomeni jamsko, terapija pa vrsto aktivnosti. Odvija se v jamah in rudnikih. Izkorišča pogoje, ki 
so za to zvrst terapije nujni. Jami daje zdravilne lastnosti več dejavnikov kot so visoka 
koncentracija kalcijevih in magnezijevih aerosolov in negativnih ionov, velika relativna vlaga, 
ki je več kot 90-odstotna, stalnost temperature ozračja med 10 in 12 stopinjami Celzija, nizke 
doze radonskega sevanja, odsotnost organskega, anorganskega in biološkega 
onesnaževanja ter neugodnih dražljajev. Solna terapija je povsem naravna. Primerna je za: 
odrasle vseh starosti in otroke od šestega meseca dalje, ter za tiste, ki jih mučijo težave, kot 
so astma, bronhitis, vnetje dihalnih poti, gripa, vnetje žrela, alergije, vnetja ušes in sluznice 
obnosnih votlin. Je poceni in učinkovita metoda zdravljenja. Sodi tudi med naravne oblike 
zdravljenja in je vedno bolj zaželena. 

 

4.2. ZGODOVINA 

Začetek zdravljenja s speleoterapijo se je pojavil naključno, med drugo svetovno vojno. 
Prebivalci so se pred letalskim napadom zatekli v jamo Klutert v Nemčiji, kjer je za bolne in 
starejše ljudi skrbel dr. Spannagel. Njegova opažanja so privedla do proučevanja povezave 
med jamskim okoljem in zdravljenjem bronhialne astme, kroničnega obstruktivnega bronhitisa 
in oslovskega kašlja. Tako se je začelo zdravljenje bolezni dihal in kožnih obolenj v naravnih 
solnih jamah in rudnikih soli in se do leta 1987 izvajalo le v teh. 

 

4.3. ZDRAVILNI UČINKI IN POSTOPEK ZDRAVLJENJA  

Kot dopolnilna oblika zdravljenja se uspešno uporablja pri rehabilitaciji pljučnih bolnikov, 
predvsem astmatikov in bolnikov s kroničnim pljučnim bronhitisom, ter pri zdravljenju alergij, 
kožnih in revmatičnih obolen (je varna metoda lajšanja težav pri boleznih dihal, alergij in kožnih 
obolenj). Terapije so prav tako še posebej priporočljive za lajšanje težav: astme in astmatskih 
obolenj, bolezni gornjega respiratornega trakta, spodnjega respiratornega trakta, prehlada in 
nahoda, kašlja. Bolniki opravljajo različne rekreacijske dejavnosti, dihalne vaje in sproščanje. 
Skozi celotno terapijo mora biti zagotovljen stalen medicinski nadzor. Tovrstno zdravljenje ima 
vrsto posrednih učinkov, kot sta na primer zmanjšanje uporabe močnih zdravil ter splošen dvig 
kvalitete življenja posameznika. Otroci se  prav tako zadržujejo v jamskih prostorih in izvajajo 
različne fizioterapevtske in dihalne vaje. Tako vaje kot vodenje so prilagojeni otrokom. 
Pomagajo tudi pri kroničnem stresu, utrujenosti, slabem spanju, smrčanju, pri mišičnih 
obolenjih in bolečinah v sklepih. 

Speleoterapija že poteka v Sežani, kjer postopek zdravljenja vodi doc. dr. Pal Narancsik. 
Postopek traja tri tedne s štiri urnim bivanjem dnevno v jami. Tam poteka multidisciplinarni 
vzgojni in rehabilitacijski program - šola za astmatike ob sodelovanju fizioterapevta, 
medicinskih sester, nutricista ter zdravnikov specialistov internistov - pulmologov. Dnevni 
program se začne z vajami za sproščanje, potem so dihalne vaje za krepitev dihalnih mišic, za 
tem sledi hoja po jami - test hoje trikrat po šest minut z beleženjem prehojene razdalje. Po 
odmoru in malici so predavanja o podrobnem poznavanju svoje bolezni, o vzrokih za nastanek 
ter poslabšanja bolezni, kako lahko vplivamo na potek bolezni z zdravili, tako da se bolniki 
naučijo, kako je potrebno živeti z astmo. Zadnja ura bivanja v jami je izpopolnjena z aktivnostmi 
za razgibavanje in dvigovanje splošne kondicije (splet 5, 2022).  
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(Splet 6, 2022) 

4.4. SPELEOTERAPIJA V OTOŠKI JAMI 

Dr. Petr Sladek s češkega inštituta za radiologijo je s sodelavci v Otoški jami vse leto 2009 
meril številne naravne faktorje in tako ugotovil, ali je to terapijo v jami smiselno izvajati. 
Poskusne meritve, ki jih Sladek v tej jami izvaja že od leta 2003, so pokazale, da je Otoška 
jama optimalna lokacija za speleoterapijo. "V njej so primerne mikroklimatske razmere, pa tudi 
raven naravne radiacije je popolnoma varna," je dejal Sladek. "Otoška jama je dovolj 
odmaknjena od Postojnske, da ni čutiti vpliva pol milijona obiskovalcev na leto, in hkrati dovolj 
blizu turističnega centra, ki ponuja namestitev in druge dejavnosti. Poleg tega je lahko 
dostopna, prostorna in delno že infrastrukturno urejena. 

Speleoterapijo bi razvijali v okviru welness programov, saj v Sloveniji speleoterapija še ni zrela 
za izvajanje v okviru javnega zdravstvenega sistema, zato bo storitev samoplačniška. 
Postojnska jama se za projekt zanima predvsem zato, ker bo omogočil razvoj stacionarnega 
turizma, s katerim bodo goste dlje zadržali v Postojni. S speleoterapijo bi lahko svoje 
zmogljivosti napolnili tudi v jesenskih in zimskih mesecih. 
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Ga. Ksenija Dvorščak iz podjetja Postojnska jama d.d. nam je podala nekaj informacij. »Pred 
15-imi leti smo začeli smo s projektom mikroklimatskega monitoringa, ki je tekel tri leta. 
Aktivnosti so bile usmerjene v ugotavljanje mikroklimatskih pogojev, radioloških in fizikalnih 
dejavnikov, ki bi speleoterapijo sploh omogočali. Otoško jamo smo zaprli za obisk, da bi 
preprečili vpliv prisotnosti obiskovalcev. Kompleksni monitoring je bil opravljen v prvem letu in 
ugotovljeno je bilo, da sezonska odstopanja niso znatna. So pa odstopanja na posameznih 
lokacijah vzdolž jame. Glavna dejavnika sta vhodni del jame in reka Pivka, ki se pozimi ohladi. 
V zadnji fazi smo preverili še  kontrolni monitoring stabilnosti naravnih faktorjev. Gre za 
merjenje stalnosti temperature, pretoka zraka, koncentracije aerosolov in negativnih ionov ter 
koncentracije radona in njegovih potomcev. Pomembno je ugotoviti, da med sezonskimi 
časovnimi obdobji ni velikih oscilacij in da zunanje metereološke razmere ne vplivajo bistveno 
na jamsko mikroklimo. V dosedanjih meritvah so strokovnjaki ugotovili, da so ključni dejavniki 
v Otoški jami ugodni in primerni za speleoterapijo.  

Oktobra 2009 smo se udeležili tudi mednarodnega simpozija na temo speleoterapije v 
Blanskem na Češkem. Ob tej priložnosti smo na osnovi dosedanjih rezultatov raziskav s strani 
komisije za speleoterapijo pri UIS (Union International of Speleology - mednarodna 
speleološka zveza) prejeli uradno akreditacijo za izvajanje speleoterapije v Otoški jami. Ob tej 
priložnosti smo si ogledali tudi primere dobre prakse izvajanja speleoterapije v Cesarski jami. 

V juliju 2009 smo s skupino 15 prostovoljcev izvedli poskusno izvajanje speleoterapije. Ob tej 
priložnosti je bila jama s pomočjo agregata popolnoma osvetljena in se nam je razodela v vsej 
svoji kapniški lepoti! Skupaj s češkimi kolegi smo simulirali speleoterapevtski tretman, ki so ga 
sestavljale lažje rekreativne vaje, dihalne vaje, sprehod skozi jamo in počitek. Namen je bil 
predvsem ugotoviti, kolikšen čas je potreben, da se v jami med enim in drugim obiskom 
vzpostavi naravno mikroklimatsko stanje v jami. Rezultati so ugodni.  

Po prvih ocenah je naravna sposobnost in zmogljivost jame, da hitro vzpostavi naravno 
mikroklimatsko stanje dokaj visoka in primerna. Koliko obiskovalcev dopušča ta zmogljivost, 
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bi na osnovi enkratnega merjenja težko ocenili. Vsekakor pa dovolj visoka, da bi lahko 
zagotavljali stalno vsakodnevno aktivnost v jami. Gre le za vprašanje, kolik skupinic po 15 
obiskovalcev bi to lahko bilo.« 

5. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA 
 

5.1. ORGANIZACIJSKA TABELA 

 

5.2. PROGRAM SPELEOTERAPIJE ZA OTROKE 

Naš program speleoterapije bi potekal v Otoški jami pri Postojni. V jami je potrebno biti tri ure. 
Da vam ne bo dolgčas, imamo za vas pripravljen naslednji program. 

 

9.45 – Zbor pred jamo, razlaga poteka dneva in pravil obnašanja v jami.  

 

10.00 – Vstop v jamo in začetek programa. 

 Ogled jame in razlaga naravnih pojavov v jami. 

 

10.30 – Igra z KRASno ŠKATLO 

 Spoznavanje kraškega površja in podzemlja. 

 

11.00 – Malica in druženje. 

 

11.30 – Počivanje ob zvokih jame in reke Pivke. 

 

11.45 – Razložitev pomena speleo terapija. 

 

12.00 – Miselne igre na temo spoznavanja kraškega podzemlja (vsaka bo trajala 15 minut ). 

 Pravljice in legende o Postojni 

 Križci krožci z jamskimi živalmi. 

 Ugotavljanje podob s pomočjo luči. 

 

Turistični produkt Speleoterapija (welness) za otroke v Otoški jami 

Ciljna skupina Otroci s težavami z dihali 

Naša ponudba Program animacije za otroke med postopkom 
speleoterapije 

Izvajalec Učenci izbirnega predmeta Turistične vzgoje  
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5.3. AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJO IDEJE 
 

5.3.1. KRAS-na ŠKATLA 

Za namen animacije otrok med terapijo smo izdelali poučno – zabavno škatlo Pivške kotline, 
ki smo jo poimenovali KRAS-na škatla. Prikazuje relief Pivške kotline z reko Pivko (voda, ki 
dejansko teče s pomočjo črpalke) in Postojnsko jamo, v kateri je igra z magneti. Na magnetih 
so jamske oblike (stalagmit, stalaktit, steber, zavesa, ponvice, človeška ribica in 
drobnovratnik), ki jih otroci pravilno namestijo na ime oblike.  
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5.3.2. LEGENDA O POSTOJNSKEM ZMAJU 

Otrokom bi med terapijo tudi prebrali pravljice in legende o Postojnskem zmaju in človeški 
ribici. Tu je ena takih. 

 ZMAJČEK JAMI V POSTOJNSKI JAMI 

Nekoč so v Postojnski jami živeli zmaji. Bili so ogromni in strašni. Nekega dne je jamo zalila 
reka Pivka in iz nje odplaknila vse zmaje, razen enega. To je bil zmajček Jami. Bil je prijazen, 
a ljudje so se ga bali. Zato je bila Jamijeva največja želja postati človek, ker bi tako dobil 
prijatelje. Zaradi njegovega joka se je pod njegovimi nogami v luži solz skoraj utopil hrošček 
drobnovratnik. Zmajček ga je opazil in postala sta prijatelja. Hrošček je poklical svoje prijatelje 
in skupaj so mu povedali za dragocene kamne, ki jih čuvajo. Prosili so ga, ali lahko pazi kamne, 
da si oni odpočijejo. Zmajček je legel zraven dragocenih kamnov in med čuvanjem ponesreči 
zaspal. Njegovo smrčanje je slišal jamski škrat Švigelj in pritekel pogledat. Opazil je dragocene 
kamne in jih hotel ukrasti. Zmajček se je na srečo zbudil in ga pridržal. Švigelj je začel kričati, 
naj ga izpusti, pa mu izpolni eno željo, ki si jo želi. Zmajček je premislil in ga izpustil ter mu 
rekel, naj ga začara v človeka. Šviglju ni uspelo. Zmajčka je spremenil v človeško ribico, 
napolnil žepe s kamenjem in jo popihal. Zmajček je ugotovil, kaj je storil, in takoj obžaloval. 
Vseeno je bil vesel, saj mu prijatelji niso zamerili. Škrata Šviglja pa nihče ni več videl, saj je 
zaradi prekletstva izginil v temne globine jame.        

(Bitežnik, 2005) 

 

5.3.3. KRIŽCI-KROŽCI Z JAMSKIMI ŽIVALMI 

Izdelali smo tudi igro križci – krožci z jamskimi živalmi. To je fotografija.  
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5.3.4. UGOTAVLJANJE PODOB S POMOČJO LUČI 

Še ena igra za popestritev dolgočasnega sedenja v jami. To je iskanje jamskih živalic s 
pomočjo papirnate in plastificirane lučke. 
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5.4. TRŽENJE 
 

Za potrebe trženja smo izdelali reklamni material, ki je lahko na koncu tudi spominek na terapijo 
v jami. To je papirnata vrečka z jamskim zrakom. Izdelano je vidno na fotografiji.  

  

Promocijske dejavnosti: 

Ponudbo bi lahko oglaševali pri podjetju Postojnska jama. Z njimi smo tudi sodelovali in nas 
pri ideji podpirajo. G. Marjan Batagelj (direktor podjetja) meni, da so takšne ideje dobrodošle 
in bi nam pri izpeljavi pomagali z vodniki po jami in dodatnimi informacijami ter oglaševanjem. 
V pomoč so nam tudi na lokalnem TIC-u s promocijo in predstavitvijo ideje. Promovirali bi tudi 
preko družabnih omrežij, spletne strani Visit Postojna ter v Zdravstvenem domu Postojna. 
Pri sami ideji bi potrebovali le še vsa potrebna dovoljenja države za minimalne posege v 
prostor.  
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6. ZAKLJUČEK 

Vemo, da je danes zdravje najpomembnejše. V času virusa SARS-CoV-2, ki povzroča 

bolezen COVID-19, so najpogostejše težave z dihali. Te pa lahko zdravimo ali vsaj 

blažimo s terapijami v jamah, ki dokazano pomagajo. Torej bi naša naloga lahko komu 

tudi pomagala. Osredotočili smo se na otroke, saj jih najbolj razumemo. Zato smo za 

popestritev, da otroci v jami ne bi zgolj sedele ali ležali, izdelali različne igre in škatlo, 

ki je hkrati poučna in zabavna. Povezali smo naravne danosti Pivške kotline, čudežne 

pojave krasa, vode in živali v jamah. Saj je potrebno vse to, da lahko nastanejo ustrezne 

razmere za speleoterapijo. Za nas je bilo delo uspešno, saj smo po nekajurnem bivanju 

v jami lažje zadihali. In res držijo besede, ki jih je izrekel Luka Čeč ob odkritju Postojnske 

jame: »Tu je nov svet, tu je paradiž.«  
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