
Aktivnosti v deželi Martina Krpana
3 - dnevni program

BLOŠKA PLANOTA – vabljeni v objem neokrnjene narave, med griče in doline, v tišino bloškega 
gozda.  Učenci bodo z ogledi naravnih in kulturnih znamenitosti, rastlin in živali spoznali Bloško 
planoto, Loško dolino oziroma življenje nekoč in danes na Notranjskem. Z aktivnostmi in 
delavnicami bodo preživeli kvaliteten čas, kjer se bodo veliko naučili in se še bolje imeli.

Osnovna predstavitev Blok s kolesom, 10 km:
- Vaška korita

Bloška posebnost so 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. 

- 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. Avtorica: Jana Kus Veenvliet

- 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. 

- Krpanova pot (celotna pot ali delno)

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.

Predstavitev lovske družine martin krpan bloke
Predstavitev lovske družine ter lovstva, pogovor o živalstvu na Bloškem ter o vsem kar lovci počno. 
Spoznavanje življenjskega prostora rjavega medveda, njegove navade in značilnosti. Rjavi medved z 
vidika gozdarjev, naravovarstvenikov, lovcev, kmetov, lokalne skupnosti …

Piknik ob Bloškem jezeru
Razne aktivnostih ob jezeru. Da se razmigamo in si pripravimo nekaj dobrega za pod zob (priprava 
testa in peka twista). Ogled Parka Idila z neverjetnimi lesenimi skulpturami izpod motorke domačina 
Janeza. 

Z vozom na ogled ekološke kmetije ter delavnica izdelkov suhe robe, podjetje Hija d.o.o.
Ekološka kmetija Hija se ponaša z 120 glavami živine. Razprostira se na približno 100 hektarih. 
Glavna panoga kmetije je živinoreja. Poleg knetije tudi ogled delavnice suhe robe, kjer na lastnih 
konstruktorskih strojih izdelujejo lesene kuhalnice, pladnje, okrasne predmete in še kaj bi se našlo. 

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. 

Grad Snežnik
Grad Snežnik je edinstven muzej bivalne kulture 19. stoletja in je eden redkih gradov v Sloveniji, ki se 
ponaša z originalno opremo. Z njim upravlja Narodni muzej Slovenije.

Vabljeni!
041 847 821 (Martina)



1. dan
V dopoldanskih urah prihod v Novo vas. Dobrodošlica in malica.
Ogled muzeja Bloški smučar ter sprehod do Bloškega jezera. 
Namestitev v parku Idila. 
Kosilo
Delavnica priprave testa za twist 
Vožnja z vozovi do Andrejčjega, ogled ekološke kmetije ter delavnice suhe robe. Vožnja z vozovi do 
parka. 
Malica.
Do večerje možnost različnih aktivnosti.
Priprava ognja za večerjo.
Večerja.
Posladek - peka twista, kokis, penic.
Druženje ob ognju. 
Počitek 

2. dan
Zajtrk
Pohod po Krpanovi poti (delno) ter ogled vaških korit na Blokah, Napoleonovega mostu, nizkega barja 
Bloščice (10 km).
Kosilo
Lovci in lovstvo, rjavi medved z vidika različnih udeležencev
Malica
Gibalne in likovne delavnice.
Večerja
Počitek

3. dan
Zajtrk
Vožnja z avtobusom do Križne jame in ogled jame
Malica
Vožnja do grada Snežnik in ogled njihove zbirke
Kosilo 
Odhod iz parka Idila 
Zaključek - spominsko darilo

USTVARJALNE DELAVNICE
- šivanje trajnostnih vrečk za nakupovanje
-  izdelava kostumov za ples v maskah
- priprava testa in peka twista
- kuhinjska znanost
-  barvanje mandal
- izdelovanje glasbil iz naravnih materialov

ŠPORT
- slack line
- plezalna stena Smart Stones
- igre z žogo
- pohodništvo
- kolesarjenje
- streljanje z lokom
- čolnarjenje

DEJAVNOSTI V USMERJENEM PROSTEM ČASU
- šah
- igre s kartami
- igre nekoč
- kviz
- branje knjig na temo gozda in medveda

Program se izbere na podlagi želja, zmožnosti udeležencev in vremenskih razmer ter se lahko delno  
spreminja.

3 - dnevni program

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



povzetek

PREHRANA
Zajtrk, malica, kosilo, popoldanska malica in večerja. Hrana se v največji možni meri pripravlja sveža, iz 
sestavin lokalnega izvora, po načelu “zero waste” (brez embalaže ali v embalažo za ponovno polnjen-
je). 

STAROST OTROK 
7-10 let

TERMIN 
Od aprila do junija ter od septembra do novembra.

BIVALNI POGOJI

Lokacija Brunarca

50 sedišč / nadkrit prostor
50 sedišč na odprtem
Igrala domače izdelave / A-testirana

Spanje - park Idila

Skupna ležišča 30 ležišč
Lesena hiška 1, 2 in 4 2 ležišči + 1 dodatno ležišče
Lesena hiška 3, 5 in 6 4 ležišča + 1 dodatno ležišče
Krpanova soba 1 4 ležišča
Krpanova soba 2 5 ležišč
Skupaj ležišč 63 ležišč max.

Kopalnica

Skupna kopalnica WC moški, WC ženski
tuš moški, tuš ženski

LOKACIJA

BLOŠKO JEZERO, BLOKE, NOVA VAS

vaška korita
Napoleonov most
nizko barje Bloščice
muzej Bloški smučar
piknik ob jezeru
Krpanova pot
lovstvo in rjavi medved
ogled ekološke kmetije in delavnice suhe 
robe

KRIŽNA JAMA, GRAD SNEŽNIK

ogled Križne jame
ogled gradu Snežnik

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


