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Tudi tokrat je bilo podobno. Res je, da je 
Milan upal, da se bo našel kakšen junak, ki 
bi prevzel organizacijo predbožične ture, a 
ga ni bilo na spregled. In tako se je ponovno 
Milan, neutruden, poln energije in idej, 
zamislil in zasnoval 9. predbožično turo z 
izhodiščem in zaključkom v Dragonji, na 
turistični kmetiji Mahnič. Datum pa je bil 
že tako dolgo vnaprej znan – 19. december 
2009.
Ta dan je bil prav poseben, saj ga je zazna-

movalo vreme. Po dogem obdobju lepega 
vremena je v noči iz petka na soboto Slo-

venijo zajela fronta z močno ohladitvijo, 
sneženjem in burjo. Že navsezgodaj zjutraj, 

ko smo prižgali radijske sprejemnike, so nas 
začela bombardirati obvestila o obilnem 
sneženju in burji na Primorskem. Prometne 
novice ravno tako niso bile prav nič spod-

budne – kot je običajno med močnim sne-

ženjem, zimska služba tudi tokrat ni uspela 
dovolj hitro odstranjevati snega. Za piko na i 
je pihala močna burja, ki je delala zamete in 
prestavljala avtomobile po cesti. Še najslabše 
razmere so bile na primorski avtocesti, ki je 
bila pri Razdrtem, v smeri proti Ljubljani, celo 
zaprta, v smeri proti Primorski pa so bili šte-

vilni prometni zastoji, tovornjaki so obtičali 
na vrhniškem klancu, vmes pa je bilo nekaj 
manjših trkov in prometnih nesreč. Neka-

tere so kljub temu, da so že sedeli v avto-

mobilih, ta obvestila in vremenske razmere 
odvrnile od poti proti Primorski, drugi so se 
že v postelji premislili in se obrnili na drugo 
stran ter spali naprej. Kljub vsemu nas je bilo 
okoli 50, ki nismo podlegli slabim vremen-

skim razmeram in smo se odpeljali proti Pri-
morski. Tako je tokrat naša predbožična tura 
imela adrenalinsko predigro, ki se je začela 
kot odisejada po cesti. AndrejaT. jo je opisala 

z naslednjimi besedami: »Ne vem, zakaj taka 
panika, če pade mal snegca. Vozne razmere 
so bile čisto O. K. Koko je vozil od 80 do 100 
km/h, jaz pa sem malo trda sedela zraven in 
ga “usmerjala” med tovornjaki na vrhniškem 
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klancu, tako da smo skoraj točno prispeli na 
zajtrk.« Šumadinac pa je svoje vtise opisal 
z naslednjimi besedami: »Zjutraj v avtu po 
radiu slišim – zaprta avtocesta na Razdrtem. 
Huh, evo ti ga, zanimivo bo – in tako je tudi 
bilo. Imeli smo trening varne vožnje s Surfa-

čem, ki je držal tistih 100 in še nekaj konjičev 
trdno v rokah, seveda pod strogimi navodili 
Pokore – pazi, razdalja, pazi, kamion, pazi, 
romunska kamikaza z avtobusom, ki prehi-
teva kamione in vozi v škarje, kot da mu je 
drugi šiht krojaštvo; ena boljših cestnih tur 
letos, ni kaj.« Po dobrih dveh urah adrena-

linske vožnje smo končno prispeli v pobe-

ljeno Istro. Kaj je bolj čarobnega, pravzaprav 
enkratnega, kot imeti predbožično turo 
v zasneženi Istri in se voziti po šavrinskih 
potkah, na katerih je bilo do 10 cm pršiča? 
Po čajčku in okrepčilu pri Mahniču ter Mila-

novem pozdravnem govoru, kjer nam je 
natresel kar nekaj nasvetov ter na kratko 

razložil krajevne posebnosti in okvirni potek 
ture, se je začela naša druga odisejada. Naj-
prej smo se s kolesi zapodili proti Dragonji, 
na ogrevalni krogec, in si ogledali veliki 
spodmol, imenovan Stena, ki ga je izdolbla 
Dragonja. Nato nas je pot vodila po dolini 

Dragonje do Škrlin, sledil je strm klanec proti 
Pomjanu, kjer so nas v gostilni Istrska klet 
čakale naše slaščice, ki so jih spekle pridne 
roke kolesark, kolesarjev in njihovih sopotnic 
in sopotnikov. Letos je bil najbolj legenda-

ren Mojčin jabolčni zavitek v petih ali šestih 
nadstropjih, ki je bil deležen prav posebne 
pozornosti. Bil je tako dober, da sem si pri-
voščila kar dva koščka! Po okrepčilu smo pot 
nadaljevali mimo Plešivice in nato po gre-

benu, kjer nam je burja pokazala svojo moč 
v polni meri. Sneg, ki ga je nosilo v vodo-

ravni smeri, nas je pikal v prezebla lička. V 
metežu smo se pripeljali do Krkavč, slikovite 

Na grebenu smo prišli v snežni metež z burjo, ki nas je občasno kar prestavljala po cesti

Začetek poti po snegu, ob vinogradu do spodmola Stena ob Dragonji

Peljali smo se drug za drugim po komaj vidni potki, pokriti s snegom
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ki mi jih je v rani mladosti kuhala nona, sledil 
je glavni obrok z dvema vrstama mesa, 
ombolom in domačo perutnino, spečenima 
v krušni peči, s prilogami ter pecivom. Hrano 
smo si poplaknili s kozarčkom ali dvema 
dobrega domačega vina, nato pa je sledil 
program, kjer se je Milan zahvalil zaslužnim 
članom foruma »Tabla«, organizatorjem 
skupnih tur, razdelili smo si bajkerski kole-

dar, predbožične majčke z logom, ki ga je 
izoblikoval ElTomzo pod strogim nadzorom 
ostalih tablašev. Po prijetnem klepetu smo 
se odpeljali proti domu, vsi z zvrhano mero 
prijetnih vtisov. Kot vse dosedanje predbo-

žične ture je bila tudi tokratna legendarna, 
Milan pa je bil je njena legenda. Svoje vtise je 
strnil z naslednjimi besedami: »Čez 50 nas je 
pomagalo ustvarjati Predbožično pravljico. 
Bili ste odlični. Malo smo počakali, da ste 
se vsi zbrali, za trenutek je posijalo sonce, 
a čez dan smo imeli vse: sneženje, veter, 

šavrinske vasice, ki je ena najzanimivejših in 
tudi najstarejših vasi slovenske Istre. Zgra-

jena je na skali nad reko Dragonjo, poseben 
pečat pa ji daje vaška arhitektura in cerkev 
sv. Mihaela iz 17. stoletja, kjer nas je prija-

zno sprejel župnik, nam izmolil kratko mašo 
in nas s kolesi vred požegnal. Pravijo, da je 
to z domačimi rožami v šopkih in cvetličnih 
aranžmajih najlepše okrašena cerkev skozi 
vse leto. In res, tudi tokrat je bilo tako.
Sledil je še zaključni spust. Previdni so šli po 
cesti, bolj zagnani pa po strmem, zanimivem 
in občasno rahlo adrenalinskem kolovozu 
nazaj v dolino Dragonje ter po makadamski 

cesti nazaj do naših jeklenih konjičkov, par-
kiranih okoli kmetije Mahnič. Tam smo hitro 
pospravili kolesa, se preoblekli in pohiteli 
v gostilno, kjer smo se pogreli, poklepetali 
in kmalu smo bili postreženi s tipično istr-
sko hrano – bobići, koruzno mineštro, ki mi 
vedno obuja prijetne spomine na mineštre, 

Zaključni spust s Krkavč v dolino Dragonje

mraz ... Vse dosedanje predbožične turce 
so bile vsaka po svoje različne, a deseta bo 
skupek vseh teh različnosti. Se že pripra-

vljam nanjo.«
Naj na koncu dodam še besede, s katerimi 
so na spletni strani mtb.si zelo dobro povzeli 
vzdušje na predbožični turi: »Sneg ne pobeli 
prav pogosto naše obale in to, da je bil tam 
najbolj zimski dan v bližnji zgodovini prav v 
soboto, ko se je odvijala tudi 9. tradicionalna 
predbožična gorskokolesarska tura, je težko 
pripisati naključju. Drzni in srečni, ki so bili 
med petdeseterico, pa pravijo, da je bila to 
zaradi izrednih razmer najbolj čarobna Pred-

božična doslej. Drugo leto bo deseta, prire-

ditelj Milan pravi, da njegova zadnja pred 
“penzijo”. Bomo videli, če se res izmuzne.«
18. 12. 2010 je dan, ki sem si ga v svojem 
koledarju že ‘’zacahnala’’ in ga rezervirala za 
naslednje prijetno druženje z gorskimi kole-

sarji na 10. predbožični turci.
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