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Slovenci osvajamo Lošinj 

Ne preveč resen zapis kratkega aprilskega dopusta z razmišljujočimi dodatki  

Rudi Tavčar  

Dopust, dopust, dopust. Že pred kakima dvema mesecema sva se z Meto odločila, da greva v 

tednu pred prvim majem na nekajdnevni dopust na Mali Lošinj. Rezervirala sva hotel in vplačala 

zahtevano kavcijo. Tako sva si zagotovila, da bova zares odšla in prepričan sem bil, da nama nič 

ne bo preprečilo zasluženega dopusta. Vmes se je zgodila še zahtevna Metina operacija, ko so ji 

zaradi razraščenih miomov vzeli maternico in jajčnike. Meta je počasi okrevala in kljub temu oz 

prav zato sva se odločila, da greva.  

Ponedeljek 26.4.2010.  

Imela sva zelo dober namen, da bi pripravila 

prtljago že v nedeljo, vendar je ostalo samo 

pri namenu. Tako nama je ostalo to prijetno 

delo za ponedeljek zjutraj. »Pa saj nimava 

skoraj nič za pripravit« sva se tolažila. V 

ponedeljek zjutraj sva se tako po jutranjih 

obredih lotila pakiranja. Res ni bilo toliko, 

saj sem vse spravil v prtljažnik najinega 

novega avta. Poslovila sva se od hčerke in 

nato sva se vsa vesela odpeljala. Že po dveh 

ovinkih sem se spomnil, da nisem dal v avto 

pohodnih palic za nordijsko hojo. Obrnil sem 

in že na vhodu sem pozdravil hčerko, da sva 

že doma. Seveda me je prizemljila z 

vprašanjem: »Kaj sta pozabila?« Vzel sem 

palce in nato se je potovanje zares začelo. 

Brez kakršnihkoli nezgod ali neobičajnih 

dogodkov sva s pripeljala do Brestove kjer 

sva se postavila v vrsto za trajekt. Čakala sva 

kako uro in v tem času se je nabrala kar 

nekaj avtomobilov. Malo sem si ogledoval 

registrske tablice in skoraj brez izjeme so 

bile slovenske. To mi je že dalo misliti, da bo 

na Lošinju veliko Slovencev. Hrvati so se 

letos očitno dobro pripravili na slovenske 

turiste. Na stojalu za prospekte pred 

vstopom na trajekt, so bili tudi prospekti v 

slovenskem jeziku. Sicer so na zemljevidu, ki 

ponazarja položaj Hrvaške v Evropi pozabili 

v silhueto Slovenije vpisati SLO vendar sem 

si to razlagal s tem, da ni bilo prostora v 

tako majhni sliki in še manjši državi kot je 

Slovenija.  

 

Meti mi je sicer nato pokazala, da je bil 

prostor za oznako Albanije in Črne Gore 

ampak glede na to, da zelo redko vidim 

hrvaški prospekt v slovenščini si tega nisem 

preveč gnal k srcu. V prospektu sva našla 

zelo lep opis nudističnega kampa v Punta 

Križi na Cresu in sklenila sva, da se opraviva 
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tja in rezervirava prikolico za štirinajst dni 

med poletjem.  

Na trajektu sva se zagledala v mlado 

družinico s še ne dveletnim fantkom. Gledal 

sem, kako sta ga očka in mamica stregla, 

varovala, slikala ... skratka kako je bil za njiju 

center sveta. Spomnil sem se, kako je bilo to 

pred kakimi petindvajsetimi leti to za naju, 

ko sva hodila na morje najprej z najinimi 

tremi in nato štirimi hčerkami.  Pogovarjala 

sva s tudi o tem, kako bo to že prej kot v 

enem letu za dve od najinih hčera in najine 

zete. Pa tudi, kako bova to vlogo odigrala 

midva kot stara starša. Meti me je morala 

med tem pogovorom opozoriti naj ne buljim 

tako očitno v njih, da jim ne bo nerodno. No 

potem sem odmaknil pogled in se delal, kot 

da jih ne gledam več. Ne vem če so opazili. 

Nato sva nadaljevala najin pogovor o dedku 

in babici. Dedku in babici? Dedek in babica 

nama ni zvenelo preveč dobro, predvsem pa 

se meni sliši preveč staro. Tako sva sklenila, 

da bova ata in mama. Do sedaj sva bila ati in 

mami tako, da bo nadaljevanje v ata Rudi in 

mama Meta kar dobro. Pa še tako zelo 

antično se ne sliši.   

Na poti do Malega Lošinja sva se ustavila v 

kampu v Punta Križi. Malo sva sicer nihala ali 

naj narediva dodatnih 15 km tja in 15km 

nazaj toda kaj, če nama kdo pred nosom 

spelje nama namenjeno prikolico. Tako sva 

prišla do tja in kamp naju je navdušil. In res 

so imeli samo še eno prikolico prosto in 

rezervirala sva jo za termin,  ki nama je 

ustrezal. No, formalno je pravzaprav nisva 

mogla rezervirati, ker opoldan šefice ni v 

službi in fant, ki je delal na recepciji, tega  ni 

mogel storiti. Morala sva poklicati na 

določeno številko, ki nama jo je dal. Kar 

takoj sem poklical na to številko in poleg nas 

je zazvonil telefon v recepciji.  »To je ta 

telefon, samo poklicati morate, ko je šefica v 

recepciji«, nama je razložil. Šefica bo v 

recepciji šele naslednji dan in tako smo se 

dogovorili, da je zapisal datume in da bova v 

tem tednu ko bova na Lošinju, enkrat prišla 

tja, potrdila rezervacijo in plačala kavcijo.  

Pozno popoldan sva se pripeljala do hotela. 

Nastanila sva se v zelo lepi sobi 

prenovljenega hotela Aurora in nato sva šla 

na večerjo oz pozno kosilo v restavracijo s 

pogledom na zaliv pred hotelom. 

Restavracija je bila skoraj prazna, pri eni od 

sosednjih miz pa je sedela druščina dveh 

slovenskih zakonskih parov, ki so se po 

izgledu in oblačilih sodeč, ravno vrnili s 

kolesarske ture. Sedela sva ob ograji in 

utrujena vendar z radovednostjo sva 

opazovala ljudi na plaži in mimoidoče, ki so 

se sprehajali, tekali ali kolesarili mimo 

terase.  

 

Kaj hitro sva prišla do nekaterih jasnih 

zaključkov. Prvi je bil ta, da smo na Lošinju 

večinski narod Slovenci. Sem ter tja se je 
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slišala Nemška ali Italijanska beseda, morda 

kaka Hrvaška, večinski  jezik pa je bil 

slovenščina. Druga ugotovitev je bila, da so 

na Lošinju samo dve demografski skupini  

Slovencev. Prva skupina so družine z 

majhnimi otroki, druga pa so športniki 

različnih starosti. Skupina z majhnimi otroki 

je bila večinoma na plaži, kjer so se  ukvarjali 

s kanglicami, zidanjem peščenih gradov in 

mazanjem s kremo za sončenje, druga 

skupina pa se je seveda predajala športnim 

aktivnostim.  

Kar dosti jih je bilo tudi takih, ki so spadali v 

obe demografski skupini. To sva ugotovila 

kar mimogrede. Dobesedno. Mimo naju so 

tekali mladi in sami, mladi in v parih, mladi 

starši, ki so pred seboj potiskali vozičke, 

vmes so se vozile s kolesi mlade družine z 

otroki na otroških sedežih, pari z otroki na 

otroških kolesih, sem ter tja pa se je pripeljal 

tudi kak starejši par, sam ali pa z vnukom. In 

seveda se je povsod slišala klena športna 

slovenska beseda. Vsi so hiteli predajati se 

športnim užitkom. Za to doma v Sloveniji 

očitno ni časa ali pa so hoteli pokazati 

sosedom Hrvatom, kako športen narod smo. 

No,resnici na ljubo pa je bilo najhitrejših 

tistih nekaj kolesarjev, ki so  spadali že med 

upokojence. Ti imajo očitno res že 

pregovorno najmanj časa in morda zato 

najbolj hitijo.  

Preden se je naredil večer, sva šla še na 

krajši sprehod ob obali. Potke so zelo lepo 

vzdrževane, ob plaži so smetnjaki, plaže so 

očiščene... skratka lepo. 

 

Prvi zaliv, ki je že zunaj urejenih plaž, pa je 

bil za naju neprijetno presenečenje. V zalivu 

stojijo tri hišice, od katerih je ena opuščena 

dve pa sta očitno obljudeni. Pred eno je 

sedal starec z dolgimi belimi lasmi, ki naju je 

prijazno pozdravil. Ko sva ga vprašala, kako 

je, je odgovoril, da »odmara«. Ob njem sta 

odmarala dva psa, po zalivu pa so odmarali 

ostanki vsaj desetih čolnov, odmaral je 

popolnoma obeljen okvir motornega kolesa, 

odmaralae so vrečke s smetmi, odmarale so 

razmetane vrvi... vmes pa so se pasle kokoši 

in koze. Zaliv bi bil res lahko  za na 

razglednico, samo počistiti bi ga bilo treba. 

Očitno vsa ta šara belolasega starca ni 

motila.  

Zvečer sva se odpravila spat, toda že kmalu 

po prihodu v sobo sva ugotovila, da najina 

lepa soba nima pogleda samo na morja, 

ampak tudi na hotelsko teraso. To samo po 
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sebi ne bi bilo nič narobe, če ne bi na 

hotelski terasi potekal večerni zabavni 

program z napovedovalcem in glasbo.  

Zaprla sva okno, spustila rolete... vendar ni 

nič pomagalo. Tako sva se vdala in 

poskušala zaspati ob Franku Sinatri, Rayu 

Charlesu in Elvisu Presleyu. No vsaj izbor 

glasbe je bil najinim letom primeren tako, 

da sva oba zaspala že pred enajsto, ko se je 

končal zabavni večer pod najinim oknom.  

Torek 27.4.2010 – dan upora slovenskega 

naroda  

Zbudila sva se v lep dan in že takoj po 

zajtrku sva se otovorjena z ležalkami 

odpravila na nudistični del plaže. Plaža je 

zelo lepa, položne skale so obrobljene z 

borovci, krasna voda (mislim barva, ne 

temperatura) in pohitela sva, da nama ne bi 

kdo zasedel najboljših mest. Kljub temu, da 

sem Meti povedal, da smo v aprilu in da je 

verjetnost, da bo na plaži gneča, se in dala 

motiti pri svojem poslanstvu. No najboljša 

mesta (pa tudi vsa ostala) so bila še prosta 

in zasedla sva jih s svojimi ležalkami. 

Nato sva se kar takoj odpravila gojit 

slovenski športni duh in to s pohodom do 

naslednjega zaliva, ki sva ga obiskala že 

prejšnji večer.  

No, ko sva danes prišla do tega zaliva, je 

starec ravno zlezel v čoln, pokazal proti 

galebu nedaleč v zalivu in rekel: »Idem ga 

spasit.« Res se je kakih sto metrov od obale 

plaval v morju galeb, ki je neuspešno 

poskušal zleteti iz vode. Mislila sva, da se je 

zapletel v kako mrežo. Na obali sva videla 

jato galebov, ki je opazovala nemočnega 

člana in vseke toliko časa je kateri od 

galebov priletel k njemu, pomagati pa mu 

seveda ni mogel. Ko je starec v čolnu prispel 

do njega, se mu je kar spretno izmikal. 

Končno ge je le ujel in videla sva, da mu je z 

noge odstranil plastično vrečko, v katero se 

je zapletel in ki ga je ovirala, da ni mogel 

zleteti. Kdo ve, če ni bila to ena od vrečk, ki 

so »odmarale« na obali. Ko je galeb odletel, 

je z njim odletela cela jata, ki ga je očitno 

čakala ne bregu. Odleteli so proti odprtemu 

morju in galeb, ki je ravnokar ušel smrti, se 

je daleč zunaj usedel na gladino in nekaj 

njegovih kolegov tudi. Nekaj minut so tako 

sedeli, nato pa so počasi, eden za drugim, 

odleteli nazaj k jati, ki je medtem že zasedla 

svoje prejšnje mesto na obali. Na koncu je 

po nekaj poskusih odletel tudi rešeni galeb 
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in se na najino veliko veselje pridružil jati. 

Starec se je tako tudi v moji glavi kar krepko 

odkupil za nered, ki ga z »odmarnjem« 

vzdržuje v svoji okolici. Rešil je enega 

galeba. Rešil je eno življenje.  

Ko sva prišla nazaj sva najina mesta zasedla 

še s svojimi telesi, ki sva jih, kljub temu, da 

sonce v aprilu še ni bilo tako močno, 

namazala s kremo za sončenje. To se je 

zvečer, ko sva se ogledovala, izkazalo za zelo 

koristno, saj so nenamazani deli neprijetno 

rdeli v primerjavi z namazanimi udi.  

Po kakih dveh urah ležanja sem se odločil, 

da bom tudi jaz, tako kot drugi lošinjski 

Slovenci, sodeloval v praznovanju 

slovenskega državnega praznika in začel 

gojiti športni duh. Odločil sem se, da bom 

šel teč. Ura bila okrog enih in sonce je bilo v 

zenitu. Toda to ni motilo mojega športnega 

duha, saj sem tekel v senci borovcev. Steza 

se je vila ob obali in pot je bila res lepa. 

Našel sem še nekaj zalivčkov, ki pa so bili 

neobljudeni in so tako bili tudi čisti in brez 

posledic, ki jih puščamo ljudje s svojo 

prisotnostjo. Na poti, ki vodi ob obali okrog 

otoka do skrajnega rta sem srečal par, ki se 

je vračal nazaj. Slovenca seveda. To sploh ni 

bilo težko ugotoviti saj sta bila obuta v 

gojzarje in vsak je vestno nosil svoj 

nahrbtnik. Ko sem ju vprašal, koliko je še do 

konca, mi je mladi mož odgovoril, da točno 

eno uro in dve minuti. Bil sem presenečen 

nad njegovim natančnim odgovorom. Toda 

le zakaj? Pravi Slovenec ima s seboj seveda 

štoparico in vedno ve, koliko časa hodi, teče 

ali se vozi s kolesom. Žal sem ga pozabil 

vprašati, kolikšen je njegov povprečen srčni 

utrip. Ampak tako ali tako ga ne bi mogel 

primerjati s svojim, saj sem jaz tekel, za 

dobro mero pa sem vmes naredil še nekaj 

sklec, trebušnjakov in počepov. Tako se pač 

goji dober slovenski športni duh.     

Sreda, 28.4.2010 

Po dolgem jutru sva se odpravila v kamp v 

Punta Križo, da bi rezervirala najino prikolico 

za poletne počitnice. Najprej sva si jo šla 

ogledat. Prikolica je bila na zelo lepem 

mestu, v senci velikega borovca in 

prostornim prostorom za ležalke in vso 

potrebno počivalno opremo. 

Všeč nama je bila. Na poti skozi kamp nazaj 

na recepcijo sva malo raziskala še dostope 

za v vodo in bolj ali manj skrite plažice v 

kampu. Spustila sva se v enega od malih 

zalivčkov in se ulegla na že dokaj segrete 

skale. Čez čas je izza sosednje skale 

priplavala mlajša ženska. Čudilo me je, kako 

je lahko v vodi, plava in se ne zvija v krčih, 

saj se je meni voda zdela mrzla. Celo Meta, 

ki je običajno bolj navdušena za take 

podvige je šla v vodo samo za nekaj 

trenutkov. Ko je gospa priplavala do obale in 

je prišla ven, sta za njo priplavala še dva 

fantka. Ko so se pogovarjali sem slišal, da so 
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Slovenci. Zapletli smo se v pogovor in 

povedala je, da že več let hodijo v ta kamp, 

da so zelo zadovoljni in da je tu zelo lepo. 

Voda pa naj bi imela danes 13 stopinj 

Celzija. Za junaško slovensko mati, ki že od 

mladih nog vzgaja svoje sinove v klene 

slovenske športnike, ni pač  nobena voda 

premrzla.  Mene je ob pogledu na 

premražene otroke sicer kar zmrazilo. 

Ampak to je verjetno posledica tistih nekaj 

delov Italijanske krvi v meni, ki mi v časih 

preprečuje skok v mrzlo vodo.  

Nato sva se odpravila naprej po kampu in 

čakalo naju je še eno presenečenje. Ob robu 

nekega zaliva, ki je izgledal po kopnem 

nedostopen, sva z vrha občudovala pesek in 

strme skale obrobljene s cvetjem.  

Ravno ko sem hotel Meto slikati z zalivom in 

cvetjem v ozadju, se je, kot iz tal, izza skal z 

roba zaliva pokazala glava mlajše ženske, ki 

je po strmini priplezala ven iz zaliva. Glava je 

pogledala naju in rekla: »O, Meta!« in takoj 

izginila nazaj. Slišal sem samo še to, da 

nekomu razlaga, da je tu Tavčarjeva Meta. 

Nato je počasi priplezal iz zaliva mlajši 

zakonski par, ki je k Meti hodil na svetovanje 

in naju je poslušal na predavanjih. Tako kot 

onadva sva bila tudi midva zelo presenečena 

nad snidenjem. Tudi onadva sta bila že 

večkrat v tem kampu in sedaj sta tako kot 

mnogi Slovenci, na krajšem oddihu na 

Lošinju.   

Na kosilo sva se peljala v Veli Lošinj, v 

restavracijo Ribarska koliba. Restavracija je 

locirana povsem na pomolu, ob morju, nad 

njo pa je cerkev, kjer hranijo prst Sv. 

Barbare. Pred leti, ko sva na morje hodila še 

z otroki, smo šli enkrat v to cerkev k maši. 

Po maši smo si podrobno ogledali oltarje v 

tej cerkvi. Na vsakem oltarju je bilo več 

deset relikviarijev – to so bogato okrašeni 

kozarci za vlaganje ali manjše ali večje 

epruvete, v katerih so shranjeni 

najrazličnejši deli teles različnih svetnikov. 

Kosti, lasje, posušeni prsti, posušen jezik, 

nohti ... svetih žena in mož so kraljevali v 

cerkvi, pod katero sva se usedla za bogato 

obloženo mizo. Stregla nama je smejoča 

natakarica, polnih lic. Za razliko od v cerkvi 

bivajočih presušenih ostankov, je bila 

natakarica bistveno bolj polna tudi po 

ostalih delih telesa.  Priporočila nama je zelo 

dobro ribja plošča in domačo blitvo, ki jo je 

tudi sama imela za kosilo. Pod prstom sv. 

Barbare se splača jesti. Verjetno je kateri od 

svetnikov, katerega delčki kosti domujejo v 

cerkvi nad restavracijo, zavetnik ribičev ali 

kuharjev in skrbi za dobro hrano v bližini.    

Ko sva šla nazaj grede mimo ene od 

priobalnih kavarn, sva zaslišala: »O 

Tavčarji!« bila sta Ema in Boris, moja 

polsestra in njen mož. Tudi onadva sta bila 

na kratkem dopustu na Lošinju in tudi 

onadva sta bila presenečena nad vsemi 
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Slovenci, ki sta jih srečevala na vsakem 

koraku.  

Danes sem športni duh malo opustil. Cel dan 

me je spremljala bolečina v stegnih  in 

trebušnih mišicah – po domače muskelfber. 

Včerajšnji vzmiki, sklece in počepi so naredili 

svoje. Ampak tudi to je del športne rasti in 

kot pravi športni Slovenec nisem nič stokal.  

Četrtek, 29.4.2010 

Že zjutraj (beri ob desetih po zajtrku) sva se 

odpravila na pohod ob obali, še naprej od 

tam, kjer sva bila pred dvema dnevoma. 

Lepo vzdrževana in uhojena potka vodi 

okrog in okrog otoka, bolj ali manj sledi 

obali, na redkih odcepih pa so na skalah 

napisane oznake.  

Res lepo. Prišla sva do tretje ali četrte uvale, 

kjer je bila osamljena in neobljudena hiška. 

Obala je bila polna drobnih belih 

kamenčkov. Slekla sva se do golega, saj ni 

bilo nekaj kilometrov nikjer nikogar in se 

prepustila še na prevročemu 

pomladanskemu soncu. Meta me je nato 

čez čas nagovorila, da sem šel v vodo. Stisnil 

sem zobe in zakoračil sem v mrzlo morje. 

Odločen sem bil, da bom tudi zaplaval. 

Odplaval sem en krog premera cca 1,2 m, 

nato pa sem z veliko hitrostjo odkorakal ven 

iz vode. No, premagal sem svoj odpor do 

mrzle vode in lahko bom rekel, da sem 

aprila plaval v morju. Samo da sem dokazal 

svoj slovenski športni duh.   

Po kosilu sva šla na plažo in pregledal sem 

vse lokacije, ki jih založba Lonley Planet 

priporoča za potovanja v letu 2010. Knjižica 

je zanimiva, saj potovanja niso razdeljena 

samo po geografskih načelih ampak tudi po 

tem, kaj te zanima in kaj lahko kje počneš. 

Od tega, kje na svetu so najboljši jazz klubi, 

kje so lepe kolesarske poti, kje lahko začneš 

svojo pevsko kariero, kje lahko opazuješ 

morske pse ali pa kje lahko sprehajaš 

svojega psa... pa do velikih karnevalov in 

ašramov, kjer lahko dosežeš razsvetljenje v 

štirinajstih dopustniških dneh. Žal (ali pa 

morda na srečo) ne Slovenije niti Velega 

Lošinja s prstom Sv. Barbare ni bilo v knjižici.  

Proti večeru sva se odpeljala na vrh Lošinja k 

cerkvici Sv Ivana. V trgovini sva kupila nekaj 

pršuta in sira, stekleničko vina in dva 

steklena kozarca za vino in pred cerkvico sva 

imela piknik. Pred nama je bil ves Lošinjski 

arhiplag in najine sanje izpred dobrega 
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meseca dni so se uresničevale. Proslavljala 

sva življenje. Ko je Meti ležala po operaciji v 

bolnici v Murski Soboti, sva si rekla, da bova 

šla na Lošinj in obljubil sem ji, da jo bom 

peljal gledat sončni zahod na vrh otoka. In 

sedaj sva bila tu, vse je bilo v redu in počutil 

sem se, kot da sva na vrhu sveta.  

No, vmes sva v navalu navdušenja podrla 

klopco, na kateri sva sedela in oba sva se 

zvrnila na tla. Seveda sem jo kot spreten 

mojster postavil nazaj in to tako, da se ne bo 

več podirala.  Potem sem tudi opazil, da 

nisva na vrhu sveta. Na strehi, da prav na 

slemenu, sicer nizke cerkvice vendar še više 

od naju, je sedela (Slovenska) družina in tudi 

opazovala večerne lepote. Potem so nama 

povedali, da so iskali zaklad. To naj bi bila 

neka Internetna igrica, ki jo igrajo otroci in 

odrasli po celem svetu. Na najrazličnejših 

lokacijah na svetu ljudje skrivajo zaklade. 

Zakladi sicer niso skrinje z zlatniki ampak 

drobni predmeti, igračke, igralne karte... ki 

jih otroci puščajo na skritih mestih, ki jih 

morajo najti po opisu iz internetnih strani. 

Vsaj tako sem razumel igrico, ki so nama jo 

opisali nadebudni deček in njegova starša. 

Neobičajno pa vendar zanimivo, predvsem 

pa ne samo virtualno. Tako »internetno« 

iskanje zaklada mladostnikov  vsaj ne prikuje 

za ekran ampak spodbudi raziskovalno žilico 

na terenu.  

Po najdenem zakladu sva se odpeljala kak 

kilometer po grebenu otoka naprej in si 

sama ogledala sončni zahod. Otoki so se 

kopali v večerni zlati kopeli in na nebu so se 

z žarečimi črtami risale sledi v dalj letečih 

reaktivnih letal. Kam gredo, sva se 

spraševala. Pravzaprav je vseeno. Midva sva 

tu, z uresničeno vizijo iz Murske Sobote. In 

vse je v redu.   

Ko sva prišla domov oz v hotel, sva si 

naredila še vsak skodelico čaja. Škoda, da je 

že zadnji večer. Še na glasbo s hotelske 

terase sva se navadila.  

Petek, 30.4.2010 

Danes je bil najin zadnji dan najinega bivanja 

na Lošinju. Že dopoldan sva spakirala in se 

počasi odpeljala proti domu. Vmes sva se 

odločila, da se odpeljeva v Lubenice – malo 

a atraktivno obalno vasico na Cresu. Meti je 

imela v spominu, da ji je nekdo priporočil 

dobro restavracijo v Lubenicah (vsaj zdelo se 

ji je, da so bile Lubenice, ali pa je bila 

Martinščica oz Valun...), ki je menda prav na 

morski obali. In odločila sva se, da greva tja 

na kosilo. Naprej sva se odpeljala proti 

Martinščici, ker sva nekako menila, da je to 

prava smer. Po ne preveč kratki vendar 

vijugasti vožnji sva po zelo lepi in razgledni 

cesti prispela do morja. In potem je bil tam 

konec ceste. No, to pač očitno ni to. Ker ne 

Meti ne jaz nisva točno vedela, kje so 

Lubenice, sem se odločil uporabiti enega od 

obeh Garminov - GPS naprav, ki sem jih imel 
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s seboj.  Saj veste, pravi Slovenec se ne sme 

nikoli izgubiti in zato uporablja najnovejšo 

tehnologijo. Garmin naju je usmeril nazaj in 

nato na neko stransko cesto, ki je postajala 

vse bolj stranska, to je ozka in vijugasta. 

Ampak Lubenice so res mala vasica, nekje 

na robu sveta in nekako sva bila prepričana, 

da bo to kar prava smer. Cesta se je 

prelevila v makadamsko cesto in naju je 

vodila skozi nek zaselek sredi kamnite 

otoške pokrajine. Ljudi ni bilo videti ampak, 

tudi če bi bili, vedela sva, da to niso 

Lubenice, da Garmin kaže še vedno naprej. 

Pravzaprav bi bilo vprašati prava sramota. 

Na izhodu iz vasi je bil znak prepovedano za 

avtomobile. Ker je bila cesta še kar dobro 

prevozna in ker Garmin še vedno ni nič  

protestiral, sem se odločil nadaljevati. Meti 

je sicer nekaj komentirala v smislu, kaj če 

sva zašla in kako bo, če ne bom mogle 

obrniti. Moj odgovor je ponosno zvenel: 

»Saj imava Garmina in terenca!« In sva 

nadaljevala. No že prej kot po enem 

kilometru se je dober kolovoz prelevil v slab 

kolovoz in Metina vprašana so tudi v moji 

glavi postajala vedno bolj smiselna. In tedaj 

se je izza ovinka pripeljal mlajši (Slovenski 

seveda) parček na gorskih kolesih. Ustavila 

sva jih in vprašal sem, če se pride po tej poti 

do Lubenic. »Ja, se, se. Ampak z avtom 

boste težko prišli. Še za kolo je bilo zelo 

kamnito.« Ta odgovor mi je zadoščal in 

nekako sem uspel avto obrniti. Ugasnil sem 

Garmina, ki je sicer izbral pravo smer toda 

napačno pot. Verjetno sem ga imel 

nastavljenega na »gorsko kolo« in ne na 

»avto«. Meta je predlagala, da greva nazaj 

na glavno cesto. Tokrat sem jo takoj 

upošteval. Ne samo na njeno, tudi na moje 

zadovoljstvo so se že po nekaj kilometrih 

vožnje po glavni cesti pokazali kažipoti za 

odcep za Lubenice. Po sicer ozki in vijugasti 

vendar lepo speljani asfaltirani cesti sva se 

pripeljala do Lubenic. Na vhodu v vas so bile 

table, ki so opisovale, kako je to zelo 

znamenit kraj in res je bilo pred vasjo na 

parkirišču  kar nekaj avtomobilov in celo en 

avtobus. Kar prepričan sem bil, da so prišli 

po isti poti kot midva in to brez pomočjo 

Garmina. 

Lubenice so vas visoko nad morjem, in na 

začetku vasi je razgledana ploščad, s katere 

sva videla daleč na odprto morje z otoki pa 

tudi vijugasto in strmo pot do obale. Pešpot 

je vodila do pomola, nekaj sto metrov nižje 

in na njej sva opazila majhne pikice ljudi, ki 

so se prebijali počasi navzgor. Nikjer ni bilo 

sledu o slavni restavraciji. Meti je imela 

nekaj idej, kako bova šla po poti do pomola, 

kjer mora biti restavracija, vendar jo je 

preočitna strmina kaj hitro prepričala, da to 

ne bo najbolje za njeno stanje komaj dober 

mesec po operaciji. Zato sva se odpravila po 

ozkih uličicah v vas, ki je res lepa in 

zanimiva. Vendar tudi res majhna. V vasi 

verjetno ne živi več kot desetina ljudi. No, 

našla pa sva restavracijo. Čisto spodobno 
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sva jedla, čeprav sredi vasi, s podrtimi 

hišami na eni strani in zelo lepo urejenim 

dvoriščem na drugi strani pa vsekakor brez 

pomola in pogleda na morje. Natakarica 

nama je povedala, da je to edina 

restavracija v Lubenicah in da je hišica,ki sva 

jo videla z razgledne ploščadi daleč spodaj 

na pomolu samo neka stara »ribarska 

kučica« in nikakor ne slavna restavracija. Še 

dobro, da sva ostala zgoraj.  

Po kosilu sva se odpeljala naprej in prišla sva 

v Valun. No in na kaj sva naletela tam. Na 

restavracijo, z mizami na pomolu in to tik ob 

morju. Valun je bil pravi kraj. Na začetku 

malo kislo, nato pa od sva se nasmejala – 

sebi. V restavracij z zelo opisnim imenom – 

Restoran na moru - sva popila kavo. Prosila 

sva tudi za  telefonsko številko restavracije 

saj je poleti potrebno za mizo ob morju 

poklicati in rezervirati vnaprej. Junija, ko 

bova v Punta Krži, prideva sem na večerjo. 

Zagotovo.  

Pot v Slovenijo je bila mirna in proti večeru 

sva prispela domov.  

 

 

Spoznanja zadnjih dni:  

Presenetilo me je, koliko Slovencev je res 

bilo v teh dneh na Lošinju. Kako so tekali, 

rolali, kolesarili in bili na vse možne načine 

športni in aktivni. Ja tudi jaz. Tudi mene je 

zagrabil športni duh in tekal sem sem ter tja 

po Lošinju ter lovil živost, zdravje in 

mladost. Sem jih ujel? Sem, vendar ne v 

teku. No, malo morda tudi v teku. Najlepše 

mi je bilo, ko sva bila z Meti na vrhu Lošinja 

pri cerkvici Sv. Ivana in sva gledala sočni 

zahod. Takrat sem vedel, da je to vse, ker 

šteje. To, da sva skupaj in da se imava rada.  

Ja pa še nekaj mi je jasno. Nikoli slepo ne 

zaupaj tehnologiji. Celo najboljši Garmin se 

lahko zmoti.  

In ko sem to prebral Meti, je takoj dodala: 

»Pa ženo poslušaj!« 

 


