
 

  

10.1          Pohod po Krpanovi poti  

       
Kdaj:  v sredo, 09. oktober  2019. 

Kako: s posebnim avtobusom ob 6. uri iz Mokronoga, skozi Šentrupert, Mirno, PC Mercator 

Trebnje in izpred CIK-a  Trebnje ob 6.30 uri.   

Opis poti: Tokrat se bomo zapeljali z avtobusom skozi  Velike Lašče na Bloke, oziroma na 

Bloško planoto. Bloke so znane predvsem po zibelki smučanja in po zelo mrzlih zimah. Bločani 

pravijo »pu lajta je zima, pu lajta je pa mraz«. Ogledali  si bomo tudi umetno zajezeno Bloško 

jezero, ki je v vasi Volčje. 

            

       Vodnjak v Ravniku                         cerkvica  sv. Urha               ilustracija zgodbe Martina Krpana 

 

Krpanova pot je pohodniška pot poimenovana po Levstikovemu junaku Martinu Krpanu, ki naj 

bi bil doma iz kraja na  Bloški planoti. Pot poteka po Bloški planoti,  ki ni naporna in je primerna 

skoraj za vsakogar.  Našo pohodno turo bomo začeli v vasi Ravnik, odšli v vas Gradiško, 

Zavrh, nato do cerkvice sv. Urha (najvišja točka pohoda), se spustili mimo ostankov Krpanove 

domačije do kraja Sv. Trojica. Nadaljevali pot po travnatemu in nizkemu barju, prečkali potok 

Bloščico in mimo Napoleonovega mostu, po 3-4 urah hoje prispeli v vas  V. Bloke, kjer bo tudi 

zaključek pohoda. Vseeno se priporoča dobra obutev, pohodniške palice, obleko primerno 

vremenskim razmeram. S seboj imejte nekaj osvežilne pijače in nekaj malega za pod zob.  Ne 

pozabite dobre volje doma! 

Sledila bo ob doplačilu še malica v enem od lokalov - lahko Bloška trojka ( kavla krompir fižol 

in pol klobase) to je krajevna jed. 

Vračali se bomo po drugi poti čez Rakitno in Podpeč  proti Trebnjemu. 

 

Predvideni čas hoje: 3 do 4 ure 

Oprema: volja do hoje, obleka primerna vremenu, dobra obutev, pohodne palice, malo hrane 

in pijače v nahrbtniku, rezervno perilo in obutev. 

Cena:  15 €  

Prijave:  v pisarni CIK-a do ponedeljka, 07. oktobra 2019 

Dodatne informacije:  tajništvo CIK-a  07 34 82 100   ali:  041 883 823 Ivica  ali  

hočevar.martin@gmail.com 

Opomba: V primeru posebnih razmer si pridržujemo pravico do delne spremembe 
programa. 
 
 

Hodimo za lastno zdravje in zadovoljstvo ter na lastno odgovornost. Hoja naj bo užitek ! 


