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Predstavitev in otvoritev prve učne poti PD Pohorje Zg. Polskava (JANEZEKOV 

GRABEN) 

Spoštovani, 

Lansko leto smo začeli s projektom PRVA UČNA POT PD Pohorje Zg. Polskava (JANEZEKOV GRABEN) za 

otroke. Ideja v društvu se je razširila in ta učna pot bo imela nadgradnjo vseh učnih poti. Očistili in 

nadelali smo pot, prečistili rudnike pirita (veliko odpada izpred 30 in več let), postavili smo varovalne 

ograje, postavili mizo in klopi, očistili potok, pripravili dovoz, table in delno uredili parkirni prostor.  

Naši člani so res neumorni in se trudijo po svojih najboljših močeh. Brez sodelovanja z drugimi Občino, 

KS, Komunala Slov. Bistrica, gasilci Zg. Polskava, Kmetija Leskovar, ter drugimi ne bi zmogli. HVALA 

VAM.  

Kot društvo smo prostovoljci, ki želimo dati našim otrokom veliko in še več. Oni so naš ponos, oni imajo 

ideje, neskončno moč, voljo in energijo, ki jo želijo deliti z nami na naših pohodih, delavnicah, uricah, 

mi pa jo sprejmemo in jim omogočimo, kakor lahko in kar zmoremo. Zelo smo ponosni na njih. 

Lani smo imeli otvoritev prve turno kolesarske poti v Slov. Bistrici pod okriljem PZS. In uspelo nam je. 

 

26.3.2022 bomo otvorili še prvo učno pot, ki ne bo le za otroke, pač pa za celoten šolski sistem in za 

vse, ki so od blizu in daleč in si želijo le stika z naravo. Šole iz vse Slovenije bodo lahko tukaj izvajale 

učno snov iz zastavljenega učnega programa za naravoslovne, športne dneve ter druge učne predmete. 

Tako bomo uredili virtualni učni program, prav tako pa bomo uredili fizični opis ob poti. Na poti bo 

imela vsaka šola in vrtec svoj kotiček. 

PROJEKT Z NORO DOBRIMI IDEJAMI, KI BO POVEZOVAL NE SAMO NAŠE OTROKE, AMPAK TUDI 

MLADOSTNIKE IN ODRASLE, KATERI SE BODO ŽELELI KAJ NAUČITI, DOŽIVETI IN SPROSTITI. 

Ta učna pot bo za vse generacije. 

Projekt je res velik. 

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.  

 

Vem, da je v interesu tudi vam, da otroci, mladostniki (tudi vaši) stopijo na varno pot in se na njej 

sprostijo, uživajo, igrajo in se učijo novih stvari v naravi, ob enem pa rekreirajo. Do zdaj smo bili res 

uspešni zato vemo, da nam boste prisluhnili in stopili korak z nami – tudi s promocijo. Skupaj nam bo 

uspelo, saj je to vaš, kot tudi naš projekt. 

http://www.pdpohorje.si/


Projekt bo tudi medijsko podprt.  

 

Če pa bi želel še kdo kaj prostovoljno donirati, lahko to na TRR: SI56-04430-0000433122 
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