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VOJAK (1396m) IN SUHI VRH (1333m ) 

 
 

SOBOTA, 15.9.2012 

 
 

Ob 04.00 uri se bomo zbrali na ŽP Ptuj in ob 4,30 uri na  parkirišču pred Mercator 
centrom, na Tržaški cesti 14 v Mariboru. Sledi vožnja po avtocesti proti Postojni, 
kjer zapustimo avtocesto in se usmerimo proti Rijeki in mejnemu prehodu 
Jelšane. Po opravljenih mejnih formalnostih se po avtocesti spustimo proti 
Kvarnerski obali. V Matuljih izberemo cesto proti Učki, a le kakšen kilometer pred 
predorom zavijemo z nje v Veprinac(450m). Kraj se prvič omenja 1374. leta, njegov 
strateški položaj na vrhu hriba pa mu je omogočal, da postane zaklonišče v 
primeru nevarnosti. Na vrhu stoji cerkev sv. Marka(519m), od koder je prelep 
razgled na Opatijo, od katere nas loči 950 stopnic. Mi pa se zapeljemo vse do 
Poklona (922m), ki je del naravnega parka Učke (od l.1999) in deli Učko od 
Ćičarije. Ime Poklon izvira iz časov, ko je tukaj potekala stara cesta iz Istre za 
Rijeko in  so se romarji klanjali, ko so ugledali cerkev na Trsatu. 
 
Pred planinskim domom na Poklonu zapustimo avtobus, si vzamemo čas za 
jutranjo kavico, nato pa se podamo na pot proti najvišjemu vrhu Učke- Vojaku. 
Učka je planina z mnogimi jamami, vrtačami in bogatim gozdom, ter zdravilnimi 
razstlinami.  Iz Poklona je najenostavnejši pristop na Vojak, ki nas po slabih 2 
urah hoje skozi gozd in le zadnjih 100m po cesti  mimo TV oddajnika pripeje do 
kamnitega razglednega  stolpa na vrhu, visokega 10m, zgrajenega 1911 leta.S 
stolpa se  odpira pogled na vse strani, Istro, Riječki zaliv, otoke, Gorski kotar, 
Velebit, Ćičarijo, Julijce, Dolomite… 
 
 
Po počitku, se z vrha spustimo po travnatem grebenu do sedla oziroma križanja 
več poti. Mi nadaljujemo našo pot ravno proti slikovitemu Suhemu vrhu, s 
katerega je vidik proti Kvarneru.Dostopen je le s te strani, saj je z ostalih strani 
strm in kot odrezan. Z vrha se del poti vrnemo po isti poti, nato pa nadaljujemo do 
Vrat in nazaj na Poklon, kjer nas bo čakal avtobus.  
 
 
 
 
 



 
 
Zapeljali se bomo še do morja, kjer se bomo lahko osvežili ali pa si privoščili le 
pijačo ali sladoled in zasanjan pogled na morsko gladino…. 
 
 
 
Sledi še vožnja proti domu,  predviden prihod v večernih urah (med 22-23 uro) 
 
 
CENA: 31 EVROV 
 

 

Kaj potrebujemo za pohod? 

 

Priporočamo primerno obleko (vetrovko, dežnik ter rezervno oblačilo v primeru dežja) ,  

primerno obutev, pohodne palice, kopalke in brisača, zaščitna krema, sončna očala, pokrivalo. 

V nahrbtniku pa naj bo tudi kakšen sendvič in pijača. NE POZABITE NA VELJAVNI 

OSEBNI DOKUMENT ZA PRESTOP MEJE IN KAKŠNO KUNO, s seboj pa naj bo vedno 

tudi planinska izkaznica s plačano članarino za tekoče leto in  zdravstvena izkaznica. 

 

 

ODHOD: ob 04.00 uri, iz ŽP Ptu 

                Ob 4,30 uri iz Maribora ,Mercator center Tržaška 14 

HOJA: predvidoma 5  ur 

TEŽAVNOST:nezahtevna lahka označena  pot 

VIŠINSKA RAZLIKA: 474m 

POVRATEK  : v poznih večernih urah (22-23 ure) 

VODI: Branko Dokl s sovodniki  Izidor Furjan, Jadranka Furjan, Franja Ferk 

PRIJAVE: Franja Ferk 051 320 988 franja.ferk@gmail.com 

ROK PRIJAVE: ČIMPREJ OZ. DO ZASEDENOSTI AVTOBUSA 
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