
Izlet po deželi Martina Krpana
Osnovna predstavitev Blok:
- Napoleonov most v Velikih Blokah

Mostu v  vasi Velike Bloke Bločani pravijo kar »Napoleonov most«, čeprav je bil zgrajen v tridesetih letih 
dvajsetega stoletja, se pravi kar par desetletij po Napoleonu.  Most je tako dobro zgrajen, da do danes 
še ni potreboval obnove. Zakaj se ga danes tako trdno drži ime Napoleonov most, bomo težko izvedeli. 

- Vaška korita

Bloška posebnost so tudi veliki kamniti vaški vodnjaki (»korita« ali »štirne«) sredi Nove vasi in Velikih 
Blok. Vodnjaki so služili za preskrbo prebivalstva z vodo, za napajanje živine, v primeru požara pa tudi za 
gašenje, saj je v njih velika količina vode. Največja zanimivost je zagotovo ohranjena borova vodovodna 
cev, ki je na ogled postavljena ob “štirni”. 

- Ogled nizkega barja Bloščice

Vlažni travniki ob Bloščici ponekod prehajajo v nizka barja. Na teh področjih imajo rastline še vedno stik 
s podtalnico. Tu najdemo nekaj zanimivih mesojedih rastlin, ki z različnimi mehanizmi lovijo žuželke. Na 
Bloški planoti najdemo enega največjih kompleksov nizkih barij in vlažnih travnikov v Sloveniji. Porečje 
Bloščice je vključeno v evropsko ekološko omrežje Natura 2000. Avtorica: Jana Kus Veenvliet

Trajanje: 2 h
Minimalno 10 oseb, 5 € / osebo

Krpanova pot (celotna pot ali delno, po predhodnem dogovoru, trajanje 30 min ali več).
Dolžina poti je 19 km, s povirjem Iške pa 23 km. Navadno se jo prehodi v štirih do sedmih urah in ni 
zahtevna. Na poti si boste lahko ogledali znamenitosti naravne in kulturne dediščine Bloške planote 
oziroma po dogovoru.

Ogled Muzeja Bloški smučar
Vsak obiskovalec ima možnost, da se vrne v preteklost in vidi živo sliko življenja na Blokah, izve, kakšne 
so geografske in meteorološke značilnosti, kako je že Valvasor opisoval to čudno “reč” in še mnogo več. 
Razstava omogoča celovit vpogled v bloško kulturno dediščino vse do današnjega časa. 

Trajanje ogleda približno 1 uro.
Cena 5 € / osebo, skupina nad 20 oseb cena 3 € / osebo

Ogled Križne jame
Križna jama je 8.273 m dolg jamski sistem pod območjem med Blokami, Loškim in Cerkniškim poljem.  
Je ena redkih turističnih jam v Sloveniji, ki nima betonskih poti in jamam škodljive močne razsvetljave. 
Je ena najlepših in najbolje ohranjenih jam v Evropi/na svetu. Značilnost jame je veriga podzemnih 
jezerc s smaragdno zeleno vodo. Križna jama je po biološki raznolikosti četrti največji poznani jamski 
ekosistem na svetu. 

Trajanje ogleda 1 uro
Cena cca. 8 € / osebo

Piknik ob Bloškem jezeru
Bloško jezero je ena izmed najbolj priljubljenih izletniških točk za motoriste, kolesarje, sprehajalce in 
pohodnike. Pozimi privablja navdušene drsalce. V poletnih dneh, ko se voda primerno ogreje, privabi v 
svoj objem kopalce, razposajeni otroci pa ob njem radi preživijo poletne počitnice ob raznih aktivnostih, 
ki jih organizirajo ob jezeru. Ob obali je urejeno otroško igrišče in tudi ribiči tu najdejo svoj košček raja.
Velika turistična atrakcija pa je zagotovo pravljičen Park Idila z neverjetnimi lesenimi skulpturami, ki 
prihajajo izpod rok domačina in lastnika parka ter Brunarice ob jezeru Janeza Hitija. Vsi objekti v parku 
so zgrajeni samo iz lesa, dva gozdna moža pred vhodom pa vam iz srca izrekata dobrodošlico. 

Vodenje, pogostitev (lokalna hrana, tople obrok), nočitev z zajtrkom, končno čiščenje od 50 - 60 € / osebo
Trajanje: popoldan - dopoldan naslednjega dne

Predstavitev primera dobre prakse, podjetje Hija d.o.o.
Podjetje Hija d.o.o. je gonilo dogajanja na bloškem. Glamping ob Bloškem jezeru: povezovanje loka-
lnega, čiste narave in prijaznosti pod okriljem turizma je le eden od segmentov s katerim se ukvarjajo. 
Ljubezen do lesa izražajo tudi skozi izdelavo unikatnih lesenih brunaric, skulptur in lesenih žlic. Ukvarja-
jo se tudi z eko kmetijo, kjer dajejo poudarek govedoreji in prodaji telet. Več kot dovolj razlogov, da jih 
obiščtete in da vam razložijo svojo zgodbo in njihovo Bloško planoto.

Trajanje: 1 h
Minimalno 10 oseb, 5 € / osebo. Vsak udeleženec dobi darilo.

Vabljeni v deželo Martina Krpana!

Ne oklevajte, kontaktirajte nas na telefon 041 847 821 (Martina) ali na  
e-mail hija.martina@gmail.com. 
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