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Učka je markantna gora na vzhodni obali Istrskega polotoka, ki se v enem zamahu
neposredno iz Kvarnerskega zaliva vzpne kar 1401 m visoko. Vidna je od vsepovsod in tudi z
njenega vrha se odpira veličasten razgled na vse strani. Veliko let je naš pokojni član Slavko
Hotež konec maja v spomin na »Dan mladosti« naše najboljše kolesarje popeljal na ta
zahtevni cilj: 140 km in 2000 m vzpona. Pred desetimi leti smo ga izgubili, v znak hvaležnosti
in priznanja za vse kar je storil za naš kolesarski odsek pa smo se odločili, da to vožnjo
ohranimo in jo njemu v spomin spremenimo v tradicionalni cestni maraton pod imenom
»Memorial Slavka Hoteža«. Ker ga letos organiziramo že desetič in mu želimo dati še poseben
pomen, se bomo na Učko odpravili v dveh skupinah. Cestni kolesarji bodo prevozili celotno pot
iz Kopra na vrh in nazaj, za ostale manj zahtevne udeležence naših izletov pa smo pripravili
krajšo in bistveno lažjo, morda pa še bolj slikovito pot. Na vrh se bomo podali iz sedla Poklon
in se nato okrog gore spustili skoraj do morja v Brseč.
Kolesarji obeh skupin se bomo zbrali pred bivšo medicino dela v Kopru v nedeljo 27. maja ob
6. 30. Najprej se bomo poklonili spominu našega pokojnega Slavka na koprskem pokopališču,
nato se bomo ločili. Cestni kolesarji bodo pričeli svojo zahtevno pot, naša skupina pa se bo z
avtobusom odpeljala mimo Buzeta in Lupoglava na prelaz Poklon (922 m), kjer se odpre
čudovit pogled na Kvarnerski zaliv in otoke. Tu bomo zajahali kolesa in pričeli s 7 km dolgim,
zmernim vzponom po lepi asfaltni cesti zaprti za promet, do vrha Učke z imenom Vojak (1401
m). Tu si bomo privoščili zaslužen počitek, saj bo edini pravi vzpon tega dne za nami in uživali
ob imenitnem razgledu. Predvideno je, da se bomo na vrhu srečali tudi s skupino cestnih
kolesarjev, ki bodo prišli iz Kopra, nato pa bomo spet ubrali vsak svojo pot. Pričeli bomo z enim
najdaljših spustom naših običajnih izletov v vsej naši zgodovini, saj se bo končal kar 1250 m
nižje v vasi Brseč. Najprej se bomo vrnili na Poklon, nato pa zavili na zahodno stran gore v vas
Vela Učka. Od tu nas bo kratek vzpon popeljal proti zaselku Mala Učka južno od vrha, pričakal
nas bo makadam in imenitna razgledišča. Malo pred naseljem bomo zavili desno navzdol na
gozdno cesto, ki nas bo v zmernem spustu popeljala proti jugu po grebenu, ki se z Učke vleče
preko Sisola vse do morja pri Plominu. Približno na polovici se bomo spustili na vzhodno
pobočje do vasi Rosići. Tu bomo nagrajeni z asfaltom, ki nas bo v zmernem spustu skozi več
vasic popeljal vztrajno navzdol do glavne ceste Pula-Reka v vasi Brseč, kjer nas bodo čakala
vozila. Sledila bo še vožnja do Plomina in Lupoglava, od tu pa po jutranji poti preko MP
Sočerga nazaj v Koper. Če nam bo tudi vreme naklonjeno, bo za nami nepozaben dan.
Udeleženci vozijo na lastno odgovornost, organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe
ali nastalo škodo!!!
Obvezen je dokument za prehod meje.
Dolžina poti je približno 35 km (10 km vzpona, 25 km spusta).
Ne pozabite na čelado, anorak in rezervno zračnico
Izlet je srednje zahteven, poteka po gozdnih cestah in asfaltu.
Vodja izleta je Aldo Zubin (040 453-819).
V Kopru, 15.05.2018
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