
DRUŽINSKI IZLET 
Bevke –  

"Pot močvirskih škratov na Mali plac" 

Naravni rezervat Mali plac leži na osamelcu Kostanjevica blizu vasi Bevke 
in je najjužnejši ostanek šotnomahovnega visokega barja v Evropi. 
Na Malem placu živijo številne redke rastline in živali. 
Tu gnezdi preko 100 vrst ptic, kar je polovica vseh ptic v Sloveniji. Opazimo 
lahko tudi 48 vrst kačjih pastirjev in kar 89 vrst metuljev. Zato bomo na izle-
tu skrajno obzirni, saj gremo na obisk v dom živali, ki tu prebivajo. 
 

Sprehodili se bomo po urejeni Pravljično-doživljajski poti močvirskih 
škratov na Mali plac, ki je dolga 3,2 km, z višinsko razliko 96 m. Čas hoje 
je približno 2 uri, toda kaj lahko se zgodi, nas tako posrka v doživetja, da 
bomo potrebovali dlje – in obenem se nam bo zdelo, da je vse skupaj minilo 
kot blisk. 
 

Pot močvirskih škratov na Mali plac se prične v Športnem parku Bevke, prvi del poteka skozi 
vas Bevke, nato pa zavije na osamelec Kostanjevica, se vzpne na vrh osamelca, nato pa spu-
sti proti naravnemu rezervatu Mali plac ter se vrača nazaj v Športni park Bevke. 

 

Z Močvirsko beležko (kupimo v Športnem parku Bevke, v 
ŠPB Baru, 5,00 €) bodo otroci na poti zbirali močvirske ži-
ge in škratorunske simbole, prav posebne znake škratje 
pisave. Otroci so namreč na pomembni misiji: iščejo čarobni 
izrek, s katerim bodo pregnali urok močvirskih škratov, pri 
tem pa jim pomaga prijazna škratica Lilija. 
S pomočjo doživljajskih elementov bodo otroci skozi doži-
vetja odkrivali čudovito naravo, saj se pravljični svet vsesko-
zi prepleta z resničnimi lepotami narave. Mimogrede bodo 
izvedeli marsikaj zanimivega o življenju na Ljubljanskem 
barju nekoč in danes. 

 

KAM:  Mali plac (310 m)  
KDAJ: V soboto, 20. 6. 2020. 
ODHOD:  9.00 - parkirišče pri Osnovni šoli Trzin. 
VRNITEV: Predvidoma ob 14.00 na isto mesto. 
PREVOZ:  Z osebnimi avtomobili (Trzin - Bevke, ok. 27 km). 
POT:  Je nezahtevna in primerna tudi za naše najmlajše člane. 
OPREMA:  Čevlji z narebrenim podplatom, nahrbtnik, oblačila primerna vremenu, razkužilo. 
 Dobra volja … Hrana iz nahrbtnika!  
PRISPEVEK:  Strošek prevoza (možna prerazporeditev v avtomobilih): dogovor z voznikom. 
 

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, 19. 6. ob 18.00): 
 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). 

 

  

Upoštevajte priporočila 
za izvajanje skupinskih 

aktivnosti (npr. izleti) 


