
 

         50 let 

 

PLANINSKI 

DRUŠTVI ŽALEC 

 in GALICIJA 
 

 

Vabimo  vas na pohod po lahki označeni poti na 

 

UČKO -VOJAK (1401 m) 
 

v soboto, 3. junija 2017 

 
 

Odhod: izpred pisarne PD v Žalcu ob 5.00,  s parkirišča pred šolo Trje ob 5.15 

 

Cena: za prevoz z avtobusom bomo odšteli 20 € (najmanj 30 prijavljenih), 

 

Pohod bomo organizirali v dveh skupinah: 

 

Seniorji: Poklon (922  m) -Učka –Vojak - Poklon 

Pot je lahka, markirana, nezahtevna in jo bomo prehodili v treh urah. 

 

Hitrejša skupina: Poklon - Učka - Knezgrad - Mošćenička Draga 

 

Težavnost in primernost: 

Označena planinska pot je lahka, nezahtevna, na nekaterih mestih izpostavljena in strma.        

Primerna je  za vse planince z dobro telesno pripravljenostjo, ki so vajeni hoditi po gorah. 

V času 5- 6 ur je potrebno premagati višinsko razliko 580 metrov in prehoditi 15 kilometrov. 

Na razpolago bo dovolj vodnikov, da bomo lahko poskrbeli za hitre in počasnejše udeležence. 

 

Oprema: 

Gorniška oblačila in obutev, pohodniške palice, zaščita pred dežjem, planinska 

izkaznica, osebna in zdravstvena izkaznica. Hrana in pijača iz nahrbtnika (možno je naročiti 

topli obrok v restavraciji na Poklonu ali v Mošćenički Dragi). 

 
Izhodišče in zaključek: Poklon - Učka – Knezgrad - Mošćenička Draga 

 

PRIJAVITE SE ČIMPREJ oziroma najkasneje do srede, 31. 5. 2017, vodnikom Dragu 

Pavloviću 041 442 993, Dušanu Šipu 031 320 242 in Igorju Seniču 041 666 465. 
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Pohod na Učko - opis izleta  3. 6. 2017 
 

Ob 5. uri se iz Žalca odpeljemo po avtocesti proti  Postojni, kjer zapustimo avtocesto in se 

usmerimo proti  Reki in mejnemu  prehodu Jelšane.  Po opravljeni  mejni  formalnostih sledi 

vožnja do obale.   V Matuljih izberemo cesto proti Učki, a le kakšen kilometer pred predorom 

zavijemo z nje v Veprinac. 

Kraj se prvič omenja leta 1374. Njegov strateški položaj na vrhu hriba  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 do Poklona 

(922m), ki deli Učko od Ćićarije  in je od leta 1999 del naravnega parka  Učka. Ime Poklon 

izvira iz časov, ko je tukaj potekala stara cesta iz Istre v Reko  in so se romarji klanjali, ko so 

zagledali cerkev na Trsatu. 

 

Na parkirišču na Poklonu zapustimo avtobus in si  vzamemo čas za jutranjo kavico. Nato se 

podamo na pot proti najvišjem vrhu Učke-Vojaku. 

 

Učka je planina z mnogimi jamami, vrtačami, bogatim gozdom ter zdravilnimi rastlinami. S 

Poklona je najenostavnejši pristop na Vojak. Po slabih dveh urah hoje skozi gozd in le 

zadnjih 100m po cesti mimo TV oddajnika nas pripelje pot  do kamnitega stolpa na vrhu, 

visokega 10m in zgrajenega 1911. leta. 

S stolpa se ob lepem vremenu odpira pogled na Istro, Kvarnerski zaliv, otoke, Gorski Kotar, 

Velebit, Čičarijo, Dolomite, Julijce…  

Po počitku se z vrha spustimo do sedla oziroma križišča več poti. Nadaljujemo do slikovitega 

Suhega vrha (1333m), ki je dostopen le s te strani in s katerega se lepo vidi proti Kvarnerju. 

Dostopen je le z ene strani,  z ostalih  pa je prestrm in kot odrezan.  Z  vrha se vrnemo do 

sedla po isti poti, nadaljujemo do Vrat in nazaj na Poklon. S  Poklona se ena skupina z 

avtobusom odpelje do Mošćeničke Drage, kjer se lahko osveži s pijačo ali sprehodi ob  morju 

do prihoda druge skupine. 

 

Druga (hitrejša) skupina bo pot z vrha nadaljevala peš po markirani poti v Mošćeničko 

Drago. 

 

Povratek domov v večernih urah. 

 

Varen  korak in vabljeni na Učko 
 


