
MEDVEDKOVA POT

Kontakt

Vse-dizajn, Umetniško ustvarjanje, 
Lucija Kavčič s.p. 
(info@vse-dizajn.com)

in TD Žirovski Vrh
(lucija@tdzirovskivrh.si) 
031 693 731

Lokacija

Začetna točka s parkirnimi prostori je na kmetiji Pr’ Bukovc 
(Žirovski Vrh 44) v Poljanski dolini. Pot nadaljujemo proti gozdu 
Zala, ki se nahaja na 900m nadmorske višine. 

Zanimivosti

- Otroška, 3.5 km dolga, krožna, nezahtevna pešpot, obarvana z      
gozdno pedagogiko in čutnim zaznavanjem.
- Primerna za družine z otroki, šolske, vrtčevske in druge 
organzirane skupine.
- Pot je popestrena z animacijami, ki jih pripravimo za vaše 
najmlajše.
- Za vas izvedemo športni, kulturni, tehniški ali naravoslovni dan.
- Ogledali si bomo številna velikanska mravljišča na vrhu Zale in 
se v lepem vremenu razgledali po okoliškem hribovju.
- Navdušil vas bo čudovit gozd z gozdnimi jasami, opremljenimi z 
didaktičnimi pripomočki, klopmi, lesenimi lužami, različnimi 
skulpturami...
- Skupaj z mahovito medvedko Štefko se bomo fotografirali. Na 
vašo željo vam fotografije tudi razvijemo.
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