
 

PD Pohorje Zg. Polskava –vabi na 

 OTVORITEV UČNE POTI »JANEZEKOV GRABEN« 

26.3.2022 OB 10h 

Prva učna pot PD Pohorje Zg. Polskava  

Zbrali se bomo ob cesti proti vasi Kočno na križišču za Kmetijo Leskovar (Kočno pri 

Polskavi 2, 2314 Zg. Polskava) ob 10h  

 

PROGRAM: 

  

10:00  Zbor 

10:30 Uradna otvoritev poti 

11:00 Pohod po učni poti in animacije na učni poti 

11:30 Zaključek pod šotorom in dejavnosti  

 Vrtec in delavnica  

 Šola in dan šole  

 Predstavitev Kmetije Leskovar, degustacija in možnost nakupa njihovih izdelkov 

 Gasilci Zg. Polskava se predstavijo 

 Predstavitev poklica TO 

 Marija Markič (predstavitev knjige -Moja, tvoja, naša zgodba)  

 Podgoršek Viljam (geograf, zgodovinar, profesor) - PREDSTAVITEV KAMNIN 

 Verica Matvoz – film  

 

Zahtevnost poti: nezahtevna označena pot 

Dolžina hoje: 1h   
Oprema: priporočena primerna obleka in obutev glede na vremenske razmere na dan pohoda 

 

Informacije: Dušan Jurič (041-458-649), Anja Jesenek Grašič (041-625-026) in Marjana 

Brezovšek (041-432-840) 

OPIS POTI: 

Izhodišče učne poti je na polskavski planinski poti, ki poteka iz Zg. Polskave skozi vas Kočno. 

Na odcepu pri bivšem gostišču Kalan se usmerimo proti vasi Kočno (levo). Po cca 600 metrih 

parkiramo na urejenem parkirišču, kjer je informativna tabla učne poti opremljena s podatki in 

QR kodo, ki je povezana z učno snovjo na naši spletni strani http://www.pdpohorje.si/ . Pot se 

odcepi od markirane poti levo v gozd, kjer so naši markacisti pot uredili varno za otroke. 

Nadaljujemo pot do rudnika pirita, preko potoka ter po klancu navzgor vse do ribnika. Še prej 

pa poslušamo zvoke narave pod smreko na klopci. Ta pot se nadaljuje do ekološke kmetije 

Leskovar, kjer imamo priložnost kupiti naraven jogurt, sir ali kakšno mesno dobroto. Od 

Kmetije Leskovar nadaljujemo nazaj na markirano pot. Pot je polna dogodivščin in 

znamenitosti. Na njej je veliko postojank (rudnik pirita, potok, miza in klop, energijske točke, 

sprostitveni kotiček, opis narave…) 

Vem, da je v interesu vsem, da otroci, mladostniki in vsi ostali stopijo na varno pot in se na njej 

sprostijo, uživajo, igrajo in se učijo novih stvari v naravi, ob enem pa rekreirajo. 

 

Vabljeni v čim večjem številu.  

http://www.pdpohorje.si/

