Spomladanski pohod DMSBZT Gorenjske na Učko
Po neuspelem jesenskem poizkusu lansko leto, da bi se podali na Učko, smo
teden dni pred 2.aprilom, kljub obetavni napovedi, s tesnobo spremljali
vremensko napoved in tokrat nam je vreme zares postreglo. Že zjutraj se je
napovedoval lep, jasen in dokaj topel sončen dan. Pa ni šlo brez zapletov.
Pozabljivost dokumentov za prehod čez hrvaško mejo smo uspešno rešili in
se odpeljali preko mejnega prehoda Sočerga proti Učki.
Učka je pogorje, ki se dviga zahodno nad Kvarnerskim zalivom. Znana je po
svoji raznoliki favni in flori, predvsem pa obiskovalcem nudi enkraten razgled.
Odličen šofer Integralovega avtobusa iz Tržiča nas je pripeljal do sedla
Poklon. Sedlo je dobilo ime po ljudski pripovedi. Od tu naj bi se še zadnjič
videlo Marijino božjepotno svetišče Trsat nad Reko. Častilci se lahko na tem
mestu še zadnjič poklonijo Mariji.
Tu se je začel naš vzpon. Petinštirideset udeležencev se nas je razdelilo po
skupinah in krenili smo na pot. Prvi so dokaj hitro dosegli vrh Učke – Vojak
(1401m). Nudil se je prekrasen razgled, vreme je bilo dokaj toplo, brez vetra
in ob klepetu ni bilo težko počakati na preostale, počasnejše pohodnike. Na
našo žalost pa so ravno prenavljali razgledno ploščad, zato je bila orientacija
oziroma določitev razglednih vrhov in krajev malo težja.
Zložna pot, ki smo jo prehodili, je v spomladanskem brstenju in cvetenju
nudila obilo užitkov. Del poti nazaj smo prehodili po gozdni učni poti in se
čudili brezmejnemu bukovemu gozdu, ki porašča celo pogorje Učke. Prijetno
utrujeni smo se malo okrepčali na sedlu, nato pa je sledil povratek preko
mejnega prehoda Jelšane proti domu. Pred Pivko smo se ustavili na
kmečkem turizmu »Pri Andrejevih« kjer so nas postregli s pravimi primorskimi
njoki in golažem, sladica je bila pa kar gorenjska »pehtranka«.

Pot domov je minila v prijetnem razpoloženju in veselju, da nam je končno
uspelo obiskati Učko in uživati v njeni razglednosti in lepoti.
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