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PLANINSKI POZDRAV!
Draga planinka, dragi planinec!
V
soboto, 28. 9. 2019, vabimo vse ljubitelje hribov in narave, da se nam
pridružite na jesenskem pohodu na Učko (Vojak, Republika Hrvaška).
Učka (Vojak) je najvišji vrh istrskega polotoka, in sicer sega kar 1401 m
visoko nad morjem. Na njem stoji razgledni kamniti stolp, visok 10 m, ki je bil
grajen leta 1911. Letnica je vgravirana v samem pragu stopnic. V stolpu je
urejena panorama fotografij naravnega parka Učke. Iz njega se razprostira
pogled na Kvarnerski zaliv istrskega polotoka vse do Tržaškega zaliva. Proti
severovzhodu pa je tudi prelep pogled na bližnje hrvaške vrhove vse do
Kočevja. V bližini vrha je tudi telekomunikacijski stolp, kjer je v času vojne
služil kot vojaški radar za nadzor letalskega prometa.

Opis poti: Iz Šmartnega se bomo odpeljali v smeri Ljubljane, Postojne, tu pa
v smeri Pivke, Ilirske Bistrice vse do mejnega prehoda Jelšane. Po prečenju
državen meje z Republiko Hrvaško pot nadaljujemo po avtocesti v smeri
Reke. Malo pred Reko zapustimo avtocesto na izvozu Jurdani od tu pa
nadaljujemo pot do naselja Matulji in naprej desno v smeri Učke. Pot
nadaljujemo vse do našega izhodišča Poklon (922 m). Tu zapustimo
avtobus in adaljujemo pot v smeri Učke (Vojak). Pot je lahka in ne zahteva
večjih psihofizičnih naporov. Po dobri uri in pol prispemo na sam vrh, kjer si
bomo vzeli malo več časa za prečudovit razgled na Jadransko morje z
otočjem Krk, Cres vse do Lošinja in Paga. Po opravljenih vseh formalnostih
se bomo počasi spustili do našega izhodišča (Poklon), kjer nas bo čakal
avtobus.

Ker so nekateri člani po prvotnem razpisu izrazili željo po daljši hoji, smo se
odločili, da vključimo možnost daljšega sestopa mimo Male Učke, slapu
Voloski kuk vse do Moščeničke Drage, kamor bo avtobus pripeljal tudi ostale
pohodnike. Pričakujemo lepo vreme in možnost osvežitve v morju.
Ob 16 00 pa moramo proti domu, da se vrnemo pravočasno (15 ur).
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Čas hoje: 1h 30 min vzpon in 1h 15 min spust, do Moščeničke Drage 3h 30
min.

Zahtevnost poti: Pot je lahka, brez večjih vzponov, daljši sestop pa je fizično
zahtevnejši.

Oprema: Obvezni planinski čevlji, pohodniške palice. Pijača in malica iz
nahrbtnika ali v gostinskem lokalu na Poklonu in pozneje tudi v Moščenički
Dragi. Osebni dokument je obvezen zaradi prestopa državne meje.
Odhod: 28. 9. 2019 ob 5.00 URI IZPRED BRUNARICE V ŠMARTNEM OB
PAKI.

Prijave zbirata:
Franc Zacirkovnik (041 490 771) – vodja izleta
Zoran Predolnik (041 776 398)
Danilo Verzelak (041 759 390)
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