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V čast mi je, da sem bil ob 
polnoletnosti svojega članstva 
v Jadralnem klubu Loka Timing 
izvoljen za predsednika tega kluba in 
zaprošen, naj uredim zbornik kluba 
ob dvajsetletnici njegovega delovanja. 

Kaj naj napišem za uvod? 
Strinjali se boste z menoj, da v 
srednjeveškem mestu alpskega 
predgorja, kjer ni ne jezer niti morja, 
človek res ne bi pričakoval prav veliko 

jadralskih navdušencev in jadralcev, 
kaj šele državnih prvakov v jadranju 
ter številnih lastnikov jadrnic. A Škofja 
Loka je v tem pogledu izjemna in 
Jadralni klub Loka Timing zavzema 
z vsemi svojimi dejavnostmi posebno 
mesto med slovenskimi jadralnimi 
klubi. 

Iz našega mesta je nekaj 
pomorcev odplulo na morja že v 
zgodovini, kot boste lahko prebrali 

Marko Murn,
predsednik JK Loka Timing 2021-2024

UVODNIK

Družinska regata, Tkon na Pašmanu, 29. 9. 2017

v nadaljevanju zbornika. Tudi konec 
prejšnjega stoletja so Ločani začeli 
množično jadrati; najprej po Jadranu, 
nato na regatah, se podali dlje proti 
jugu, tja do Grčije in Turčije, nekateri 
še celo na oceane. Bili so taki, ki so 
na svojem vrtu iz betona zgradili 
barko, ki je plula, in tudi takšni, ki 
so šli jadrat na jezero na Krvavec. A 
najbolj ponosni smo lahko na tiste, 
ki so glas Škofje Loke ponesli na 
vrhunsko raven jadranskih jadralcev, 
tako v slovenskem morju kot tudi v 
hrvaških vodah. Za tekmovanja v 
jadranju so se navdušeni loški jadralci 
morali organizirati, najprej kot sekcija 
kluba časomerilcev, nato v samostojen 
jadralni klub. Od začetkov v letu 2001 
do danes so ponesli glas Škofje Loke 
na morske valove in jezerske gladine. 
Danes pozna Jadralni klub Loka 

Timing skoraj vsak resnejši jadralec 
na vzhodni obali Jadrana. 

Zato je prav, da si vzamete 
nekaj časa in si preberete zanimivosti 
dvajsetih let jadralnega kluba. Nič 
hudega, če še ne jadrate. Ob branju 
sestavkov zbornika vas bo prav gotovo 
zamikalo, da se nam pridružite. In mi 
vas bomo veselo sprejeli medse. Vsako 
prvo sredo v mesecu nas najdete v 
gostišču Pr Godč v Svetem Duhu, 
klubskim aktivnostim pa sledite na 
naši spletni strani:

 www.lokatiming.com 
ali 

www.facebook.com/jk.lokatiming/ 

Dobrodošli!
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Na začetku so vedno sanje. 
A če dovolj dolgo sanjaš, se ti sanje 
uresničijo. 

Vsi smo sanjali o jadranju, le poti 
do uresničitve so bile različne. A na 
koncu so nas poti vseeno povezale v 
odlično družbo jadralk in jadralcev. 

V osemdesetih letih minulega 
stoletja je v Škofji Loki delovala 
časomerilska skupina, ki je preko zime 
opravljala meritve na smučarskih 
tekmah SK Alpeturja in drugod. 
Med njenimi člani je bilo kar veliko 
privržencev vodnih športov. Imeli so 
svoje čolne in gliserje, veliko zanimanje 
so vzbujale jadralne deske, ki so bile v 
tistem času močno popularne. Obiski 
na jadrnicah in sodelovanje na krajših 
jadranjih nam je vzbudilo željo, da 
tudi sami enkrat zajadramo s pravo 
potovalno jadrnico. Od leta 1990 smo 
vsako leto najemali jadrnice in pluli 
po Jadranu.

Z jadranjem je že tako, da ko 
enkrat poskusiš, te lahko mine in ne 

poskusiš nikoli več, ali pa te zasvoji in 
potem želiš jadrati vedno pogosteje. 
Ni ti dovolj samo potepanje po morju, 
hočeš se poskusiti tudi na regatah. 
Koncem devetdesetih let smo imeli 
jadrnice, s katerimi smo že lahko 
sodelovali na regatah. »Urša« Gorana 
Djordjeviča in »Sreča« Gorazda 
Krajnika sta bili dovolj konkurenčni 
jadrnici. Manjkale so nam le izkušnje, 
ki smo jih nabirali na regatah okoli 
Krka in  Zadra. Na njih smo spoznali 
veliko jadralskih zanesenjakov, s 
katerimi smo se spoprijateljili. Postali 
smo družba, ki je skupaj organizirala 
odhode na tekmovanja in družabna 
jadranja.

Ko smo pričeli pogosteje 
sodelovati na regatah na Hrvaškem, 
se je pojavil problem prijave, saj nismo 
bili člani nobenega jadralnega kluba. 
Zaradi te ovire smo pričeli snovati 
idejo o lastnem klubu. Ker so bili 
naši jadralci člani časomerilskega 
kluba Loka Timing, smo na sestanku 

Gorazd Krajnik,
ustanovni član jadralne sekcije Loka Timing

KAKO SE JE ZAČELO

v Crngrobu januarja 2000 pripravili 
izhodišča za ustanovitev sekcije znotraj 
kluba. Na tem sestanku smo sodelovali 
Janez Zajc, Milos Četrtič, Alojz 
Zupančič-Cojz, Frenk Pintar, Goran 
Djordjevič, Tomaž Lunder in Gorazd 
Krajnik-Cic. Naša pričakovanja smo 
predstavili na 5. redni skupščini kluba 
časomerilcev Loka Timing.  Janez Zajc 
je glede na 11-letno tradicijo jadranja 
posadk časomerilcev Loka Timinga 
predlagal ustanovitev jadralne sekcije. 
Skupščina je sprejela sklep, da se v 
skladu s 6. in 7. členom Pravil kluba 
Loka Timing ustanovi jadralna sekcija. 
Za predsednika sekcije je bil soglasno 
izvoljen Janez Zajc, Miloš Četrtič pa je 
bil zadolžen za registracijo na Upravni 
enoti in Jadralni zvezi Slovenije.

Sam postopek registracije je 
potekal celo leto in 12. 6. 2001 smo 
se zbrali na ustanovni skupščini 
Jadralne sekcije kluba Loka Timing. 
Bili smo prijetno presenečeni nad 
zanimanjem za članstvo, saj nismo 
vedeli, da je v našem okolju toliko 

Prvo jadranje časomerilcev Loka Timing, Biograd, 1990

Čiščenje jadrnice, Biograd, 1990



12 13

ljubiteljev jadranja. Tudi postopek 
včlanitve v JZS je trajal precej časa, da 
smo končno dobili potrdilo za prijave 
na regate v slovenskem in hrvaškem 
morju, kjer smo lahko zastopali barve 
našega kluba. Tomaž Lunder nam je 
izdelal grafično podobo, ki je še danes 
prepoznavni znak našega kluba. 
Poseben pečat pa je s svojim delom 
tajnika v sekciji prispeval Franci 
Ziherl-Fudge. 

Zagnanost članic in članov ni 
popustila. Po več letih delovanja 
v okviru kluba časomerilcev smo 
se odločili osamosvojiti. Sekcija je 
januarja 2008 postala samostojni 
Jadralni klub Loka Timing. Bile so tudi 
pobude za spremembo imena, vendar 
smo zaradi prepoznavnosti ohranili 
ime Loka Timing.

Časomerilci ubijajo čas v Biogradu, 1990

USTANOVNI AKT

Zapisnik prve skupščine jadralske sekcije LT, 12. 6. 2001 
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Odločba vpisa Jadralnega kluba Loka Timing v register društev, 9. 1. 2008

Fotografija z ustanovitve sekcije, 12.6.2001
Z leve proti desni: 
Goran Djordjevič, 

Gorazd Krajnik - Cic,
 Franc Rebec - predsednik Časomerilnega kluba Loka Timing, 

Janez Zajc, 
David Poljšak in 

Andrej Jaklič
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Ko sem prevzel predsedovanje 
upravnemu odboru, je bil klub v zelo 
dobri kondiciji. In naš namen je bil, 
da tako stanje ohranimo in kjer se le 
da, delovanje še okrepimo. V klubu je 
bilo zelo živahno, odvijalo se je veliko 
dogodkov.

Poleti smo seveda jadrali 
in tekmovali. Naše posadke so 
sodelovale na vseh večjih regatah 
v Sloveniji, močno smo bili aktivni 
tudi v hrvaškem morju, pa tudi v 
italijanske vode smo zapluli. Dosegali 
smo vedno boljše rezultate, dostikrat 
tudi najboljše. Dve naši posadki sta 
uspešno sodelovali na svetovnem 
ORC prvenstvu. Vedno več članov je 
tekmovalo na jadrnicah Mini 12, tudi 
tu smo zmagovali. V razredu optimist 
smo imeli dva uspešna tekmovalca. 
Na tradicionalnih klubskih regatah 
v razredu Mini 12 in na potovalnih 
jadrnicah nas je bilo vsako let več.

V prvem letu našega mandata 
smo pripravili flotno jadranje v 

Benetke, ki je že naslednje leto postalo 
tradicionalno. Kar nekaj nas je izplulo 
iz Jadrana v Grčijo, Turčijo in Italijo, 
pa tudi preko Atlantika na Karibe. 
Vsako leto smo bili na Barcolani, na 
vrhu Krvavca pa smo imeli finalista 
v match race regati.

Ko nismo bili na vodi, je bilo 
živahno na suhem. Nadaljevali smo 
z rednimi mesečnimi srečanji, kjer 
so naši člani in drugi ugledni jadralci 
predstavljali svoje jadralne podvige. 
Gostili pa smo tudi zdravnike, 
meteorologe in druge strokovnjake, 
ki so nam povedali in pokazali mnogo 
zanimivih in poučnih stvari. 

V letu 2011 smo praznovali 
deseto obletnico delovanja kluba. Ob 
tej priložnosti smo veliko truda vložili 
v pripravo almanaha ter v Sokolskem 
domu v Škofji Loki pripravili razstavo 
o našem delu in uspehih. Odziv je 
bil lep, obiskovalcev veliko. Za naš 
prispevek k razvoju škofjeloškega 
športa pa smo prejeli bronasto 

Miran 
Župančič

PREDSEDNIK JK 2009-2012

priznanje Športne zveze in Zavoda 
za šport v Škofji Loki.

Tudi izobraževali smo se. 
V sodelovanju z avstrijskim 
inštruktorjem smo pripravili dva 
odprta ISAF tečaja za reševanje na 
visokem morju. Pripravili smo tudi 
tečaj za voditelja čolna ter predavanje 
z razlago regatnih pravil.

V skladu s tradicijo smo se 
udeležili smučanja na navtičnem 
veleslalomu v Kranjski  Gori, vsako 
leto pa smo organizirali tudi svoje ski-
navtično tekmovanje v veleslalomu. 
Dvakrat na leto smo šli na planinski 
izlet.

Vsako leto smo pripravili 
fotografski natečaj in izdali stenski 
koledar z jadralnimi motivi, leto pa smo 

vsakokrat zaključili s tradicionalnim 
druženjem članov in partnerjev.

Štiri leta so izredno hitro minila. 
Uspeli smo ohraniti in še nekoliko 
pospešiti živahnost delovanja in 
sodelovanja v klubu. Ostalo je nešteto 
vtisov in spominov na lepa doživetja. 
Na zmage in razočaranja na regatah, na 
uspele ali neuspele jadralne manevre, 
na olajšanje po preživeti nevihti sredi 
morja, na zataknjeno sidro, ki ga nismo 
mogli izvleči ali pa nas ni zadržalo 
v premočnem vetru, na nepoznane 
kraje, v katere smo pripluli prvič, pa 
na lepa jutra in večere na sidriščih ... 
Predvsem pa na prijetna prijateljska 
druženja, ki nas v klubu vedno znova 
povezujejo.

Almanah ob 10-letnici Jadralnega kluba, 2011
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Ker se mi vse življenje vrti okoli 
številke 13, verjetno tudi to ni le 
naključje, da se je moje predsedovanje 
Jadralnemu klubu Loka Timing 
zgodilo prav v 13. letu delovanja 
kluba, leta 2013. 

Sicer pa sem sam prvič stopil 
na jadrnico davnega leta 1997, ko 
sem bil povabljen na jadrnico Gajo 
Legend z Mitjo Kosmino in Dušanom 
Puhom na regati Lignano-Portorož-
Lignano in se zastrupil z regatnim 
jadranjem. 

Čeprav je osnovno načelo 
našega kluba druženje ljubiteljev 
jadranja, smo klub pred 20. leti 
formalno ustanovili z namenom, da 
bi se lahko udeleževali tekmovanj 
na hrvaških regatah pod slovensko 
zastavo in tekmovali za barve svojega 
kluba. Sam sem, kot ustanovni član, 
od vsega začetka deloval v upravnem 
odboru, dolgo kot predsednik 
tekmovalne komisije. Tako sem do 

potankosti poznal delovanje kluba 
in kot predsednik nadaljeval svoje 
poslanstvo po ustaljenih smernicah 
mojega predhodnika. 

Kot regatnega jadralca so me 
zanimale predvsem regate, zato je 
postala to moja prioritetna naloga. 
Uspehi na regatah so najboljši način 
za prepoznavnost kluba in s tem 
posledično poročanje v medijih. 

V aprilu leta 2015 je bila pod 
okriljem Jadralne zveze Slovenije 
ustanovljena Sekcija za velike barke 
in izvoljen sem bil v njen upravni 
odbor. Tako je klub z menoj tudi dobil 
funkcionarja v JZS. 

Na mojo pobudo smo maja 2015 
v Portorožu pod pokroviteljstvom 
Tempo Trade prvič na državnem 
nivoju organizirali regato za velike 
jadrnice, ki je štela za Pokal Slovenije.

S pomočjo članov smo uspešno 
izvedli praznovanje petnajstletnice 
kluba v Loškem Pubu ob zvokih 

Goran 
Djordjevič 

PREDSEDNIK JK 2013-2016

skupine Čarobnjaki. Marko Murn 
pa nam je pomagal, da smo običajno 
prednovoletno praznovanje iz 
gostilne Pr` Godč spremenili v 
kulturno-enološki izlet po slovenskih 
pokrajinah. 

Osebno sem prepričan, da nam je 
sprejete cilje v času mojega mandata, 
navkljub vse večji recesiji, uspelo 
skoraj v celoti uresničiti, za odpadli 
planinski izlet in klubski veleslalom 
pa je bilo krivo slabo vreme.

Regata Impression Sailing Week, 8.-9. 11. 2013
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Moja zgodba se začenja leta 2005, 
ko sem se včlanil v Jadralni klub Loka 
Timing na priporočilo znancev, ki so že 
bili člani. Takrat si nisem predstavljal, da 
bom nekoč postal njegov predsednik, 
saj nisem imel v sebi vodstvenih 
ambicij. Želel sem si le pripadati klubu, 
v katerem se bom počutil prijetno in 
kjer bom lahko dodal moj potencial 
regatnega jadralca.

A prišel je tudi ta dan. Leta 
2017 me je upravni odbor predlagal 
za prevzem funkcije predsednika 
kluba. Počutil sem se počaščenega, 
a istočasno sem se zavedal, da je to 
odgovorna naloga, ki je nikakor nisem 
želel prevzeti kot nekaj lahkega. Na 
volilnem občnem zboru v mesecu 
marcu so me člani potrdili. Razmišljal 
sem o tem, kaj bo moja dodana 
vrednost za klub. Nisem želel postati 
le predsednik s častnim nazivom, želel 
sem si več. Postati aktivni predsednik, 
za katerim bodo ostale sledi. Težko je 
bilo najti nekaj novega, saj je bila pot 

kluba tako uspešno vpeljana. V meni 
so se porajale ideje, ki sem jih hotel 
predstaviti klubu.

Ena od teh idej je bila, kako 
bolj intenzivno vključiti članice v 
upravljanje kluba. Po nekaj začetnih 
nerodnostih smo našli model, ki je do 
neke mere zaživel, a ga bo potrebno 
prestaviti še na višjo raven. To bo prav 
gotovo tudi eden od izzivov mojega 
naslednika.

Na mojo pobudo smo vpeljali 
vsakoletni junijski piknik, organizacija 
katerega je kar velik zalogaj. Na srečo 
se v klubu vedno najdejo člani, ki so 
pripravljeni pomagati. Brez njih tega 
dogodka ne bi bilo možno izpeljati.

Prestavitev lokacije izvedbe 
veleslaloma za ski-navtično 
kombinacijo iz Soriške planine na Stari 
vrh se je prav tako izkazala za pravo 
potezo. S pomočjo članov kluba, ki so 
tudi sicer zadolženi za red in ureditev 
prog na smučišču, je bilo uspešno 
izvedenih kar nekaj veleslalomov, ki 

Dušan 
Ušeničnik

PREDSEDNIK JK 2017-2020

so se zaključili s prijetnim druženjem 
v koči na Starem vrhu, lastnik katere 
je tudi naš član.

V moji organizaciji je že kar nekaj 
let tudi tradicionalna družinska regata. 
Vsako leto poskušam vpeljati kaj 
novega. Tako se je zgodil ‘’unplugged’’ 
ansambel Trio Adijo (David Poljšak, 
Anže Šinkovc, Dušan Ušeničnik). 
Vsi trije člani ansambla smo bili 
presenečeni nad navdušenjem 
udeležencev regate. Na začetku smo 
mislili, da bo to enkratni dogodek, 
a smo na željo poslušalcev morali 
nastop ponoviti v naslednjem letu.

 Ob vsem tem pa je nemoteno 
potekalo delo upravnega odbora 
kluba. Člani odbora so mi ves čas 
pomagali pri odločitvah, za kar se jim 
iskreno zahvaljujem.

Žal se je v zadnjem letu mojega 
predsedovanja zgodila pandemija 
koronavirusa. Delo kluba smo 
morali omejiti v skladu z odredbami 
za zajezitev širitve virusa. Upam, da 
bomo kmalu zaživeli bolj svobodno 
in se bo klub ponovno aktiviral v 
polnem tempu.

Trio Adijo na družinski regati, Tkon, 27. 9. 2018
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Leto Vrsta Opis

2001 Zastavica
Jopica

Jadralna sekcija Loka Timing
Mornarsko moder kapucinar Katom

2002 Kratke hlače, majica Mornarsko modre Katom/rumena Jermančič

2003 Jadralski klobuk Drap blago s trakom pod brado

2004 Pulover Drap z barvnimi všitki Katom

2005 Brezrokavnik Moder delovni z veliko žepi

2006 Kapa Granitno siva ali toplejša rdeča Berghaus

2007 Zastavica
Kratke hlače, polo majica

Jadralni klub Loka Timing
Drap hlače, rumenozelena maja Katom

2008 Majica dolg rokav Mornarsko modra z napisom “LT crew” na rokavih

2009 Brezrokavnik Svetlomoder soft shell

2010 Jadralska torba AWN 70 l, z doplačilom 100 l

2011 Velur pulover
Maja dolg rokav

Mornarsko moder Slam
Bela, 10 let JK

2012 Jadralske rokavice Belo rdeče Slam

2013 Kratke hlače Mornarsko modre Slam

2014 Polo majica kratek rokav Moška turkizna, ženska rumena Slam

2015 Jopica Mornarsko moder kapucinar Rusell Athletics

2016 Polo majica dolg rokav
Maja kratek rokav

Siva
Bela, 15 let JK

2017 Jakna Mornarsko modra Slam

2018 Čelna svetilka Interdiskont, vrečke Katom

2019 Jakna hybrid windy Moški modra, ženske rdeča

2020 Suha vrečka (dry bag) Rumena 7 l, znak JK LT

*Regalije je latinska beseda plurale tantum, ki ima različne pomene. Beseda izhaja 
iz latinske aktivacije pridevnika regalis, sama iz rex, ‘kralj’. Beseda se je prvotno nanašala 
na prefinjeno formalno obleko in oblačilne dodatke suverena, zdaj pa se navadno nanaša 
na katero koli vrsto dovršene formalne obleke in oblačilnih dodatkov, ki predstavljajo 
pripadnost organizirani skupini ljudi.

Regalije*JK Loka Timing

2002

ZASTAVA KLUBA

2015
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2005 2008

2007

2009

2006 in 2012

2009

2011 2016 - 1

2016 - 2
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Do leta 2007, ko je klub deloval 
kot sekcija jadralcev v okviru Kluba 
časomerilcev Loka Timing, nismo 
imeli uradnih organov vodenja in 
ne volitev. Sprejet je bil neformalen 
dogovor, da je prvi vodja sekcije njen 
pobudnik Janez Zajc, da mandat traja 4 
leta in se praviloma ne ponavlja. Tako 
je leta 2005 predsedovanje sekcije, še 
vedno neformalno, od Janeza prevzel 
drugi ustanovni član, Gorazd Krajnik.

Dne 29. 11. 2007 pa se je v 
gostilni Pr’ Godč v Svetem Duhu šest 
članov sekcije zbralo na ustanovnem 
občnem zboru Jadralnega kluba Loka 
Timig. Sprejeli so sklep o ustanovitvi 
jadralnega kluba (formalno-pravne 
oblike samostojnega društva), izvolili 
6-članski upravni odbor (Gorazd 
Krajnik - predsednik, Janez Zajc - 
podpredsednik, Franci Ziherl - tajnik, 
Miloš Četrtič - blagajnik ter člana 
Goran Djordjevič in Jani Anželj).

Sprejeli so tudi pravila (statut) 
Jadralnega kluba Loka Timing. Ta v 2. 

členu opredeljujejo namen delovanja 
kluba:

Klub je prostovoljno združenje 
ljubiteljev jadranja in jadralnega 
športa na amaterski osnovi, ki preko 
združevanja uresničuje svoje interese 
na področju navtike, športa, rekreacije 
in medsebojnega druženja.

Pravila se uporabljajo od dneva 
vpisa v register društev na Upravni 
enoti 9. 1. 2008.

PO TEH PRAVILIH SO ORGANI 
KLUBA:

- OBČNI ZBOR
- UPRAVNI ODBOR
- NADZORNI ODBOR
- DISCIPLINSKA KOMISIJA

ORGANI KLUBA  JK Loka Timing

Franci Ziherl,
tajnik JK 2005-2025

Občni zbor Pr Godč, 15. 3. 2017

Občni zbor je najvišji organ 
kluba, ki voli ostale organe in odloča o 
najpomembnejših zadevah. Sestavljajo 
ga vsi člani kluba (18. člen).

Upravni odbor upravlja 
o rga n i z ac i j s ke ,  u p rav n o -
administrativne in strokovno-
tehnične zadeve (25. člen). 
Sestavljajo ga predsednik, namestnik 
predsednika, tajnik, blagajnik in dva 

člana. Predsednik UO je istočasno 
predsednik kluba (27. člen)

Nadzorni odbor sestavljajo trije 
člani, ki jih izvoli občni zbor za dobo 
štirih let. Nadzorni odbor izmed sebe 
imenuje predsednika (33. člen).

Disciplinsko komisijo v tričlanski 
sestavi izvoli občni zbor za dobo 4 
let. Predsednika disciplinske komisije 
izvolijo člani le-te (36. člen).
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FUNKCIONARJI 
JK LOKA TIMING PO LETIH

Franci
Ziherl

2001 2005 2009 2013 2017 2021

SEKCIJA KLUB

Upravni odbor

predsednik kluba Janez Zajc Gorazd Krajnik Miran Zupančič Goran Djordjevič Dušan Ušeničnik Marko Murn

podpredsednik  Janez Zajc Tina Likozar Luka Zajc Aleš Hafner Maks Vrečko

tajnik Miloš Četrtič Franci Ziherl Franci Ziherl Franci Ziherl Franci Ziherl Franci Ziherl

blagajnik Goran Djordjevič Marko Oblak Miloš Četrtič Miloš Četrtič Miloš Četrtič Miloš Četrtič

član Goran Djordjevič Marko Murn Anže Šinkovec Oton Hafner Luka Zajc

član Jani Anželj Luka Zajc Stojan Vodopivec Anže Šinkovec Oton Hafner

Miloš Četrtič Aleš Hafner Luka Zajc Zvonka Košir

Saša Šinkovec Oblak Marko

Nadzorni Odbor

predsednik      Gorazd Krajnik Miran Župančič Goran Djordjevič Goran Djordjevič

član Boris Vodopivec Gorazd Krajnik Gorazd Krajnik Saša Šinkovec

član Tomaž Lunder Marko Murn Marko Murn Aleš Hafner

Disciplinska komisija

predsednik Janez Zajc Janez Zajc Janez Zajc Gorazd Krajnik

član Frenk Pintar Zvonka Košir Zvonka Košir Leon Tušar

član Igor Stanonik Tomaž Lunder Leon Tušar Janez Zajc

Tekmovalna komisija

predsednik Goran Djordjevič Dušan Ušeničnik Stojan Vodopivec Stojan Vodopivec

član Gorazd Krajnik Gorazd Krajnik Manja Pavšič Dušan Ušeničnik

član Aleš Hafner France Najdič Staš Mlakar Staš Mlakar

član Dušan Ušeničnik Stojan Vodopivec Manja Pavšič

član David Poljšak Staš Mlakar

član France Najdič
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Načrtovan standardni program JK pred pandemijo COVID-19, ki je udarila 
12. 3. 2020. Zaradi ukrepov države je bilo precej dogodkov odpovedanih. 
Načrtovano je bilo 34 regat.

KOLEDAR DOGODKOV ZA LETO 2020
Vsako prvo sredo v mesecu ob 20. uri sestanek v gostišču Pr’ Godč in 

predavanje.

Datum Dogodek Kraj Prijave Opombe

FEBRUAR
8. 02. 2020 Regata Mini 12 Zbilje Staš Mlakar

21.-23. 02. 2020 Karmevalska regata Biograd n/m Dušan Ušeničnik

MAREC
4. 03. 2020 Občni zbor JK Loka 

Timing
Pr´ Godč UO JK LT

8. 03. 2020 Klubski veleslalom Stari vrh Janez Zajc Z jesensko družinsko 
regato šteje za 
ski - navtično 
kombinacijo

12.-15. 03. 2020 Tečaj jadranja Biograd n/m Maks Vrečko

24. 03. 2020 Podelitev priznanj
Športne Zveze

Škofja Loka

26.-29. 03. 2020 Regata NCP 
Proljetni apostoli

Šibenik-Vis-Zlarin Dušan Ušeničnik,
Maks Vrečko

Franci
Ziherl

LETNI PROGRAM DELA 
JK LOKA TIMING

APRIL
1.- 4. 04. 2020 24. Uskršna regata Hvar Dušan Ušeničnik, 

Gorazd Krajnik

3.- 7. 04. 2020 Sea Opening Trogir JD Muštrin Flotno jadranje

5.- 8. 04. 2020 Tečaj jadranja Biograd n/m Maks Vrečko

8.- 13. 04. 2020 Regata Round 
Palagruža Race 

Biograd n/m Dušan Ušeničnik

9.-13. 04. 2020 S.O.S Party Weekend Kaštela Just Perfect Flotno jadranje

18. 04. 2020 Regata Gladuša Sali Dušan Ušeničnik 

MAJ
3. 05. 2020 56.Pulska regata Pula Janez Zajc

14.-17. 05. 2020 Sejem Nautica 2020 Portorož Franci Ziherl obisk sejma

8.-10. 05. 2020 Klub Škofjeloških 
študentov

Istra Luka Zajc Flotno jadranje

13. 05. 2020 Regata 
Izolanka

Izola Goran Djordjevič Pokal Slovenije, 
Open, ORC

16. 05. 2020 Regata 
Marinada

Izola Goran Djordjevič Open, ORC

22. 05. 2020 Regata One night cup Izola Goran Djordjevič

23.-24. 05. 2020 Regata One Sails Cup Izola Goran Djordjevič Pokal Slovenije,
 Open, ORC

17. 05. 2020 Planinski izlet glede na vreme Miloš Četrtič

JUNIJ
6. 06. 2020 Regata Merkur Cup Izola Goran Djordjevič Pokal Slovenije,

Open, ORC

6.-7. 06. 2020 72.Istarska regata Umag - Pula Janez Zajc, 
Miran Zupančič, 

Jurij Rihar, 
Franci Ziherl

5.-7. 06. 2020 Regata Sušac 2 x 100 Split Gorazd Krajnik,
Janez Zajc

11.-14. 06. 2020 Regata Fiumanka Rijeka Goran Djordjevič, 
Janez Zajc

20.-21. 06. 2020 43.regata prijateljstva Milje - Portorož -Milje Goran Djordjevič
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JULIJ IN AVGUST
4. 07. 2020 Piknik JK Loka Timing Gorajte Dušan Ušeničnik

7.-9. 08. 2020 Južno dalmatinska 
regata

Orebič Janez Zajc,
Gorazd Krajnik

22. 08. 2020 20.regata JK LT Mini-12 Bohinjsko jezero Janez Zajc

29.-30. 08. 2020 Regata Pokal Val 
Navtika

Izola Goran Djordjevič Pokal Slovenije,
Open, ORC

SEPTEMBER
5. 09. 2020 46.Šavrinska regata PI - IZ - KP - PI Goran Djordjevič Pokal Slovenije,

Open, ORC

5.-6. 09. 2020 Regata 
Bunarina Open

Pula Luka Zajc

12. 09. 2020 Diplomatska regata Izola Goran Djordjevič Open ORC

12.-13. 09. 2020 Lošinjska 
regata

Mali Lošinj Luka Zajc

26. 09. 2020 BYC regata Koper  Goran Djordjevič Pokal Slovenije,
Open, ORC

30. 09. - 3. 10. 2020 19. klubska
družinska regata

Murter Dušan Ušeničnik

OKTOBER
3. 10. 2020 Regata Skipper Cup Portorož Goran Djordjevič Pokal Slovenije,

Open, ORC

10. 10. 2020 Regata Go to Barcolana Portorož Goran  Djordjevič

11. 10. 2020 51.regata 
Barcolana

Trst Goran Djordjevič, 
Miran Zupančič, 

Vasja Avsec

16.-18. 10. 2020 Viška regata Split Maks Vrečko

17. 10. 2020 Planinski izlet glede na vreme Miloš Četrtič

19.-22. 10. 2020 Tečaj jadranja Biograd n/m Maks Vrečko

23.-25. 10. 2020 Regata Round Long 
Island

Zlarin-Veli rat Dušan Ušeničnik,  
Maks Vrečko

24. 10. 2020 Zaključna regata Portorož Goran Djordjevič Pokal Slovenije,
Open, ORC

NOVEMBER
8. 11. 2020 Regata 

Impression 
Sailing Week

Biograd n/m Goran Djordjevič,  
Janez Zajc, 
Stanč Logar, 

Dušan Ušeničnik

13. - 15. 11. 2020 Regata Jabuka Vodice Goran Djordjevič, 
Maks Vrečko, 

Dušan Ušeničnik

DECEMBER
4. - 6. 12. 2020 Regata Krstaša Šibenik Dušan Ušeničnik

12. 12. 2020 Prednovoletni 
klubski izlet

Vipavska dolina Marko Murn

1. Tečaj ISAF reševanje na odprtem morju, Železniki, 2010
2. Veleslalom JK, Stari vrh, 2018

3. Predavanje Dušan Ušeničnik: Regatno jadranje, Pr' Godč, 2017
4. Kolesarjenje po Krasu, Pliskovica, 2011 

1. 2.

3. 4.
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ISAF tečaj, Škofja Loka, 2010

Planinski izlet na Tolsti vrh, 2011 Izlet v Belo Krajino, 2019

Izlet v Haloze, 2018
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Prvo leto, torej leta 2001, se je v klub včlanilo 19 ljubiteljev jadranja. 
V naslednjih letih se je število članstva gibalo tako, kot prikazuje spodnja 
razpredelnica. Upoštevali smo samo člane s plačano članarino za tekoče leto. 
V drugi vrstici je število članov z verifikacijo - tekmovalno licenco JZS.

ŠT. ČLANOV JK IN JZS
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

19 33 35 41 64 62 74 76 74 73

17 19 25 36 53 54 54 44

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

74 61 70 68 70 77 79 88 81 75

43 37 31 31 32 34 31 28 36 34

Prva organizirana akcija za članstvo je bila regata Mini 12 v Bohinju 
leta 2001, združena s piknikom za prijatelje in družinske člane. To je naša 
najstarejša regata, ki jo vsako leto v avgustu organiziramo v Bohinju, nekaj let 
skupaj z JK Odisej iz Ljubljane. Za prva tri leta ni pisnih podatkov o regatah, 
od leta 2004 dalje pa podatki v razpredelnici prikazujejo število udeležencev 
in imena zmagovalcev. Od leta 2013 jadralci Odiseja niso več sodelovali. 

KLUBSKA REGATA MINI-12 V BOHINJU
Leto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

JK LT 9 17 16 13 15 17 25

JK ODISEJ 11 25

Zmagovalec Staš Mlakar Frenk Pintar Janez Zajc Staš Mlakar Franc Ziherl Janez Zajc France Najdič

Franci 
Ziherl

20 LET JK LOKA TIMING
V ŠTEVILKAH: 2001-2020

Leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

JK LT 16 19 16 14 10 12 9 9 10 15

JK ODISEJ 7 11

Zmagovalec Staš
Mlakar

Janez
Zajc

Aleš
Hafner

Staš
Mlakar

Dušan
Ušeničnik

Staš
Mlakar

Janez
Zajc

Staš
Mlakar

Janez
Zajc

Frenk
Pintar

Druga naša najstarejša, a najmnožičnejša regata, je jesenska klubska 
družinska regata. Začeli smo leta 2002 v Sukošanu na Elan 33, kasneje v 
Zadru na Elan 333, potem dvakrat na lastnih jadrnicah v puljskem akvatoriju, 
nato na Elan 340 iz Biograda n/m, zadnja leta pa spet iz Sukošana na različnih 
tipih Vektorjev in Bavarij. V letu 2020 zaradi epidemije regata ni bila izvedena. 
Statistika pa je naslednja.

KLUBSKA DRUŽINSKA REGATA JK
Leto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kraj Sukošan Sukošan Zadar Zadar Pula Pula Biograd Sukošan Sukošan

Tip barke E33 E33 E333 E333 Open Open E340 B32 B32

Št. bark 9 13 14 15 10 11 13 11 12

Št. udel. 52 76 81 86 58 64 82 64 65

Zmagovalec Goran
Djordjevič

Boris
Vodopivec

David
Poljšak

Boris
Vodopivec

Goran
Djordjevič

Goran
Djordjevič

Goran
Djordjevič

Dušan
Ušeničnik

Dušan
Ušeničnik

Leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kraj Sukošan Sukošan Sukošan Sukošan Sukošan Sukošan Sukošan Sukošan Murter

Tip barke B32 B32,33,
34

V361,
B33,34

V361,
B33

V361,
B401

V361,
B40C

B40C B40C B41C

Št. bark 11+RB* 15+RB 14+RB 13+RB 13+RB 13+RB 12+RB 12+RB 12

Št. udel. 72 94 82 88 84 98 96 95 94

Zmagovalec Stojan
Vodopivec

Janez
Zajc

Dušan
Ušeničnik,

Oton
   Hafner**

Dušan 
Ušeničnik, 

Miran 
Zupančič**

Dušan 
Ušeničnik, 

Oton 
 Hafner**

Dušan 
Ušeničnik, 

Saša 
Šinkovec**

Gorazd 
Krajnik

Gorazd 
Krajnik

Dušan
Ušeničnik

*   RB – regatna barka
** Tekmovali smo v dveh razredih, Bavarie in Vektor 361, v prvi vrstici zmagovalec na Bavariah, 
v drugi na Vektorjih 
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Od leta 2005 prirejamo tudi smučarsko tekmovanje v veleslalomu, ki 
skupaj z jesensko regato šteje tudi za Ski-navtično kombinacijo. Prvi dve leti 
je bilo tekmovanje na Starem vrhu, od leta 2007 je bilo na Soriški planini, 
zadnja leta pa zopet na Starem vrhu. Udeležba je bila naslednja.

SKI-NAVTIČNA KOMBINACIJA
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

65 66 19 19 34 25 * 21

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

11 * 12 28 30 34 29 19

* V letih 2011 in 2014 zaradi slabih vremenskih razmer tekmovanja ni bilo. 

V letih od 2004 do 2008 smo organizirali tudi regato na monotipih J-24 
v Izoli. Kasneje smo zaradi previsoke cene enodnevnega najema jadrnic to 
regato opustili.

KLUBSKA REGATA NA J/24 V IZOLI
Leto 2004 2005 2006 2007 2008    

Št. bark 6 6 8 6 6

Št. udel. 26 25 33 22 24

Zmagovalec Staš 
Mlakar

Goran
Djordjevič

Boris 
Vodopivec

Jure
Franko

Staš
Mlakar

Leta 2004 smo uvedli naziv Klubski jadralec leta. Upoštevali smo 
rezultate iz vseh treh regat (J/24, mini 12 in družinska regata). V zadnjih letih, 
ko ni več J/24, se štejeta rezultata samo mini 12 in družinske regate.

KLUBSKI JADRALEC LETA
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Staš
Mlakar

Staš
 Mlakar,
Goran

 Djordjevič*

Stojan 
Vodopivec

Goran
 Djodjevič

Luka 
Zajc

Luka 
Zajc

Janez 
Zajc

Janez 
Zajc

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Janez 
Zajc

Dušan
Ušeničnik

Aleš
Hafner

Dušan
Ušeničnik

Dušan
Ušeničnik

Janez 
Zajc

Saša 
Šinkovec, 

Oton 
Hafner*

Aleš Hafner Frenk Pintar

* dva zmagovalca z enakim številom točk

Leta 2005 smo ustanovili tudi alpsko sekcijo, ki jo vodi Miloš Četrtič 
in vsako leto organizira dva planinska izleta: prvega spomladi, nekam v 

slovensko sredogorje, drugega pa pozno jeseni, po zaključku jadralske sezone, 
na primorski hrib, od koder se vidi morje. Leta 2010 sta oba planirana izleta 
zaradi slabih vremenskih razmer odpadla. Običajno se je izletov udeleževalo 
od 10 do 20 članov. V zadnjih letih so izleti alpske sekcije manj pogosti, malo 
zaradi vremenskih razmer, malo pa tudi zaradi pomanjkanja interesa.

PLANINSKI IZLETI ALPSKE SEKCIJE
Leto 2005 2006 2007 2008 2009

Spomladi Po Rupnikovi liniji Po Rapalski meji Menina planina Nanos Ratitovec

Jeseni Slavnik Snežnik Mali Golak Vremščica

Leto 2011 2012 2013 2014 2015

Spomladi Tolsti vrh

Jeseni Črni vrh nad Idrijo Trstelj Škofejloško hribovje

Leto 2016 2017 2018 2019 2020

Spomladi Blegoš

Jeseni Mladi in Stari vrh Ratitovec

Vsa leta smo se člani kluba dobivali tudi na prednovoletnih srečanjih. 
Najprej redno v naši bazi v gostilni Pr’ Godč pri Sv. Duhu, od leta 2013 pa 
hodimo na prednovoletne izlete v slovenske vinske pokrajine. Kulturno-
degustacijske ekskurzije pripravlja in vodi dober poznavalec vin in sommelier 
Marko Murn. Bili smo že v naslednjih vinskih deželah:

PREDNOVOLETNI IZLETI
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Destinacija Slov. Istra Kras Vipavska 
dolina

Štajerska Dolenjska Haloze-
Prlekija

Bela
krajina

Vinorodna dežela Primorska Primorska Primorska Podravje Posavje Podravje Posavje

Št. udeležencev 56 57 54 55 53 38 48

V teh 20-ih letih je bilo še veliko drugih akcij, predvsem udeležba na 
različnih regatah in tekmovanjih ter predavanja na rednih mesečnih srečanjih, 
vendar zanje skoraj ni pisnih podatkov, ustni viri pa z leti postanejo precej 
nezanesljivi. 

Leta 2020 smo bili zaradi pandemije primorani skoraj vse akcije odpovedati.
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Franci Ziherl - Fudge, tajnik JKLT, 2005-2024

Miloš Četrtič, blagajnik JK LT, 2005-2024 Najuspešnejši tekmovalci JK LT: Goran Djordjevič, Dušan Ušeničnik, Staš Mlakar in še enkrat Goran

Gorazd Krajnik, Janez Zajc, Franci Ziherl - ”Spiritus agens JK LT”
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Stojan 
Vodopivec

TEKMOVALNI USPEHI KLUBA
Do zadnjih let prejšnjega 

tisočletja ni bilo v škofjeloškem 
območju organiziranega jadralnega 
kluba. Vsi, ki nas je vleklo na vodo pod 
jadri, smo bili prisiljeni iskati jadralne 
sredine drugod, predvsem v Ljubljani 
pri JK Ljubljana in JK Odiseju, v 
Kranju ali pri klubih na obali. A želja 
po druženju in izmenjavi slanih prigod 
je pripeljala do povezovanja ljubiteljev 

tega lepega športa v organizirano 
udejstvovanje na jadralnih regatah 
in srečanjih v domačem okolju, kar je 
vodilo v ustanovitev Jadralne sekcije 
pri klubu časomerilcev Loka Timing 
v Škofji Loki. Tako smo se od leta 
2001 dalje začeli udeleževati regat 
pod lastnim imenom. Več o njih lahko 
preberete v članku Kultne regate 
Jadrana. 

Kar trije naši zmagovalci ISW 2010

TU ŽELIMO NAŠTETI LE NEKAJ VEČJIH USPEHOV NAŠIH ČLANOV IN KLUBA:
 

GORAN DJORDJEVIČ:

• 2013 prva zmaga na regati ONE Sail Cup,  
    ki je štela za pokal Slovenije
• 2015 zmaga na Diplomatski regati v Izoli
• 2017, 2018 absolutni zmagovalec na ISW     
   regati (Impression Sailing Week) v Biogradu    
   na moru
• 2018 zmaga na Istarski regati
• 2019, 2020 zmaga za Pokal Slovenije in      
   državni prvak po ORC razvrstitvi
• 2019 zmaga v svoji klasi potovalnih bark  
   na Barcolani
• 2019 absolutni zmagovalec regate Jabuka

DUŠAN UŠENIČNIK:

•  2012 zmaga v ORC-A razvrstitvi na      
    Viški regati
•  2011, 2012, 2016 absolutni zmagovalec   
    na ISW regati (Impression Sailing Week) v  
    Biogradu na moru
•  2010, 2011, 2015 zmagovalec v monotip  
    klasi na Attemsovi regati v Šibeniku
•  2014, 2015, 2016, 2017 in 2019 absolutni  
    zmagovalec na NCP Proljetni Apostoli    
    regati v Šibeniku
•  2018 zmaga v razvrstitvi ORC-A na regati  
    Jabuka
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STAŠ MLAKAR 

• 2008, 2013, 2014, 2016-2020 državni     
    prvak v Mini-12
• 2018, 2019 zmagovalec regat za       
   Pokal kočevskega medveda
• 2018, 2019 zmagovalec Pokala 4 jezer

DAN POLJŠAK

• 2007 državni prvak v razredu Optimist do  
   12 let
• 2008, 2010 državni prvak v razredu   
   Optimist
• 2008 zmagovalec      
   Pokal Touring - Castiglione del Lago

Najpomembnejša družabna akcija našega kluba je Družinska klubska 
regata JK Loka Timing, katere se od leta 2002 do 2019 stalno udeležuje 10-
16 jadrnic s posadkami članov našega kluba, družinskimi člani in prijatelji. 
Dosedanjih 18 klubskih regat se je udeležilo že več kot 500 ljubiteljev jadranja, 
kar daje potrditev, da je jadranje res družaben šport za vse. Prav tako že od 
prvega leta našega obstoja organiziramo našo klubsko regato na jadrnicah 
Mini 12 konec avgusta na Bohinjskem jezeru. 

Za izjemne uspehe naših članov smo bili nagrajeni tudi s strani Športne zveze 
Škofja Loka. Tako so bronasta priznanja za dosežke v športu prejeli:

• 2010 JK Loka Timing
• 2015 Janez Zajc in Franci Ziherl
• 2017 Miloš Četrtič in Goran Djordjevič
• 2018 Gorazd Krajnik
• 2019 Staš Mlakar

In majoliko za posebne dosežke v športu:
• 2019 Goran Djordjevič

Bronasta priznanja za dosežke v športu, 2015
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ISW, 2011



48 49

Pri regatnem jadranju so pozicije  
in naloge vsakega posameznika 
točno določene. Vsak član posadke 
mora brezhibno opraviti specifična 
opravila. Regatne pozicije in naloge 
jasno določajo tudi hierarhijo 

na jadrnici. Kakšne naloge ima 
posameznik, je odvisno od velikosti 
jadrnice in števila članov posadke. 
Zapisani seznam velja za jadrnice 
velikosti 40-45 čevljev, na manjših 
pa se več funkcij združi v eno. 

REGATNE POZICIJE POSADKE

Shema regatnih pozicij

1. BOWMAN /PRIMO
Bowmani so običajno močni, spretni in ne sme jim manjkati poguma. 

Bowman je zadolžen za pripenjanje škot in dvižnic jader, ko se le-ta menjajo. 
Skrbi za prednja jadra. Poleg tega je zadolžen tudi za opazovanje morja in 
ostalih ekip pred jadrnico, kar je posebej pomembno ob štartu regate, ko 
mora poročati oddaljenost od štartne črte. Vse kar vidi, sporoči skiperju. Po 
potrebi priskoči na pomoč tudi pri pripravi jader.

2. SEKONDO
Sekondo je pomočnik bowmana, čigar delo mora dobro poznati. Tudi 

ta regatna pozicija je fizično izjemno naporna in zahteva dober želodec, saj 
je med jadranjem zaposlen tudi  v podpalubju. Na palubi skrbi za urejenost 
vrvi in jader na premcu ter za pripravljenost jader in ostale opreme ob 
njihovi menjavi. Običajno je sekondo zadolžen tudi za podpalubje, kjer so 
pospravljena jadra, ki trenutno niso v uporabi.  

3. DVIGOVALEC OB JAMBORU
Dvigovalec ob jamboru tesno sodeluje z pitmanom, še posebej ob 

dvigovanju in spuščanju jader. Pri dvigovanju jader vleče dvižnico, ki teče ob 
jamboru.  Pri obratih pogosto sodeluje pri nalogah premčne ekipe (npr. pri 
obratu z vetrom pomaga pri prenosu spinakerja).

4. PITMAN
Pitman zaseda centralno pozicijo na jadrnici, iz katere upravlja dvižnice 

(vrvi, s katerimi se jadra dvigajo in spuščajo). Upravlja tudi z vangom, bazo, 
tangunom in še čim (odvisno od tipa jadrnice). Predstavlja tudi povezavo med 
premčno ekipo in ‘možgani’ posadke, torej skiperjem in taktikom.

1
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5 IN 6. TRIMER IN TAILOR
Trimer je član posadke, ki skrbi za pravilno postavitev jader. Če želi 

posadka doseči optimalne hitrosti, morajo biti jadra pravilno postavljena. 
Trimerje, ki skrbijo za prednja jadra (flok, genova, genaker, spinaker) delimo 
na glavnega in njegovega pomočnika, t.i. tailorja. Trimerji opravljajo svoje delo 
iz kokpita, pri tem tesno sodelujejo s skiperjem za določanju pozicije jader. 

7. TRIMER GLAVNEGA JADRA
Trimer glavnega jadra skrbi za optimalno nastavitev glavnega jadra, s 

tem pa za nagib jadrnice in čim manjšo obremenitev krmila. 

8. SKIPER
Skiper je odgovoren za realizacijo odločitev na jadrnici, za katere se 

odločita skupaj s taktikom. Skiper je odgovoren za jadrnico in posadko, zato 
potrebuje voditeljske sposobnosti. Skiper je običajno tudi krmar. Ves čas 
skrbi za doseganje najvišje možne hitrosti, pri čemer mu pomagajo ostali člani 
posadke. Hkrati se mora pravilno odzvati na vsakršne dogodke in situacije, ki 
se lahko pojavijo med regato. Ti so lahko tehnične ali taktične narave, zato je 
nujno, da zna jadrnico vedno instinktivno postaviti v najboljši položaj. Skiper 
nosi večino odgovornosti, zato pobere tudi največ slave. 

9. TAKTIK
Taktik postavi generalno strategijo, po kateri bo jadrnica plula pred in 

med regato. Kakšna je optimalna štartna pozicija, katera stran polja je boljša 
itd. Ob sodelovanju z ostalo posadko odloča o taktiki, ki se nanaša na trenutno 
stanje na regatnem polju. Torej, kje so ostale jadrnice, kako piha tisti trenutek 
in kje na regatnem polju se nahaja jadrnica. Iz informacij, ki mu jih dajejo ostali 
člani posadke, izlušči najpomembnejše, na podlagi katerih svetuje skiperju pri 
odločitvah o manevrih in poteku regate. Med intenzivnimi manevri pogosto 
tudi pomaga tam, kjer je potrebno. Primer: v navezavi z trimerji in skiperjem 
upravlja z zadnjo pripono jambora,  katero se nadzira ukrivljenost jambora in 
posledično obliko jader. 

10. PAMETNI BALAST
Ne smemo pozabiti tudi na tako imenovani inteligentni balast. To je 

posadka, ki je med manevri zadolžena za morebitno pomoč ostalim članom 
posadke, med plovbo pa sedi na robu plovila in s tem skrbi za protiutež vetru.

Posadka menja prednje jadro na Taia2, 6. 7. 2017

Inteligentni balast pomaga uravnotežiti Karpo, 9. 11. 2013
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Vjetar raskopava more.
Ja sam na brodu isplovio sam.
Vjetar se diže i ruši na mene.

Ja njegovu namjeru znam.

On želi isprobati snagu.
Na mene obrušava svu svoju moć.
Al’ ja sam krenuo tamo gdje želim
i tamo gdje želim, ću sigurno doć.

Ne, ne bojim se juga, ne bojim se bure,
Ne bojim se neba, dubine ni dna.
Podivljali valovi me uzalud jure,
na krilima vjetra poletjet ću ja.

Ne, ne mogu mi ništa, ne mogu mi ništa,
sve prirodne sile i sav njihov bijes.
Ne mogu mi ništa ni žega ni kiša,

na krilima vjetra ja nastavljam ples.

U noći kad nevera stane
i nebo kad prekrije zvjezdanin roj,

more će dirati stećene rane
i skupljat će snagu za još jedan boj.

I pozvat će u pomoć vjetrove nove
i nebo će munjama parati noć.

Al’ ja sam od onih što vječito plove
i tamo gdje želim ja ću tamo i doć.

SUŠAC BLUES

DALEKA OBALA

Najava regate Sušač 100x2 v letu 2020

Ne, ne bojim se juga, ne bojim se bure,
Ne bojim se neba, dubine ni dna.
Podivljali valovi me uzalud jure,
na krilima vjetra poletjet ću ja.

Ne, ne mogu mi ništa, ne mogu mi ništa,
sve prirodne sile i sav njihov bijes.
Ne mogu mi ništa ni žega ni kiša,

na krilima vjetra ja nastavljam ples.

Vjetar raskopava more.
Ja sam na brodu isplovio sam.
Vjetar se diže i ruši na mene.

Ja njegovu namjeru znam.

On želi isprobati snagu.
Na mene obrušava svu svoju moć.
Al’ ja sam krenuo tamo gdje želim
i tamo gdje želim, ću sigurno doć.

Ne, ne bojim se juga, ne bojim se bure,
Ne bojim se neba, dubine ni dna.
Podivljali valovi me uzalud jure,
na krilima vjetra poletjet ću ja.

Ne, ne mogu mi ništa, ne mogu mi ništa,
sve prirodne sile i sav njihov bijes.
Ne mogu mi ništa ni žega ni kiša,

na krilima vjetra ja nastavljam ples.

U noći kad nevera stane
i nebo kad prekrije zvjezdanin roj,

more će dirati stećene rane
i skupljat će snagu za još jedan boj.

SUŠAC BLUES
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Na vzhodni strani Jadrana, 
v slovenskem in hrvaškem morju, 
poteka precej regat za potovalne 
jadrnice. Nekatere so za člane 
našega kluba prav kultne, saj se jih 
tradicionalno udeležujemo vsako leto. 
O njih bo govora in presenečeni boste, 
koliko jih je.

A najprej naštejmo člane kluba, 
ki se udeležujejo regat s svojimi ali 
najetimi jadrnicami. To so: Jani Anžel 
(Caliope, Sun Odyssey 33), Janez 
Avsec (Naša, Y 999), Leon Berčič 
(Liber, Elan 45), Sergej Dolenc (Lumpa, 
Big Six), Aleš Hafner (Locopolis, Elan 
410), Oton Hafner, Marko Jermančič, 
Rok Kavčič (Severina,  Elan 38), 
Gorazd Krajnik-Cic (Sreča, Elan 333), 
Stanislav Logar-Stanč, Tomaž Lunder 
(Spika, Elan707, Eli, Zuanelly Miller 
31), Marko Murn (Tinga Tinga, Malö 
36), France Najdič (Tauga, Joubert 21), 
Manja Pavšič, Tone Pogačnik (Sušca, 
betonska samogradnja Queensland 
33), Jurij Rihar (Le Ona, Elan 31), 
Igor Stanonik (Muti, Sun Odyssey 
40), Saša Šinkovec, Stojan Vodopivec, 
Maks Vrečko (Karpo, Elan 450), 

Janez in Luka Zajc (Mizar, Alpa 36, 
Felicitas, Faurby 36), Franci Ziherl 
in Jure Franko (Gorenjka, Elan 43), 
Miran Zupančič (Baja 3, Sing Sing 8 
m samogradnja, Baja 4, C&C 30).

Naša najuspešnejša tekmovalna 
jadralca sta Goran Djordjevič in Dušan 
Ušeničnik.

Goran je najprej tekmoval 
z jadrnico Urša (Y 999), nato z 
jadrnico Taia (Elan 410) in zadnja 
leta z jadrnico Taia 2 & White Goose 
(Arya 415 MOD). V okviru njegove 
posadke »Tempo group Sailing team« 
so pluli: Majda Šparovec, Vasja Avsec, 
Matjaž Pretnar, Tomaž Simčič, Janez 
Terčon, Dean Katič, Mitja Potočnik, 
Mitja Beltram, Alan Hajdinjak, Željko 
Planinšič, Jože Mihalič, Tomaž Bastar, 
Vladislav Mraz, Marko Jermančič, 
Aleš Cmrečnjak, Rok Čemažar, 
Franc Ziherl, Stojan Vodopivec, Tadej 
Kristan, Oton Hafner, Gorazd Krajnik, 
Borut Lavrenčič, Božidar Krivokapič, 
Jan Podobnik, Sandi Podobnik, Saša 
Šinkovec, Janez Zajc, Luka Zajc, Mirko 
Orehek, Uroš Šparovec, David Poljšak, 
Rok Kavčič, Dušan Seljak, Andrej 

Gorazd
Krajnik

KULTNE REGATE JADRANA

Peternel, Boris Vodopivec, Dušan 
Ušeničnik, Staš Mlakar, Uroš Žvan, 
Tina Likozar, Alojz Zupančič, Vilko 
Širca, Jani Anžel, pa tudi olimpijca 
Tomaž Čopi in Tina Mrak. Goran 
tekmuje na vseh regatah v slovenskem 
morju in najpomembnejših regatah v 
Jadranu.

Dušan jadra v Dalmaciji, kjer že 
leta zmaguje na hrvaških regatah z 
jadrnicami Galatea (Elan E40), Karpo 
(Elan 450) in Elaya (Elan E5). Njegovo 
ekipo 9-10 članov sestavljajo: Matjaž 
Beguš, Janez Čufer, Igor Eršte, Franc 
Goršek, Aleš Hafner, Oton Hafner, 
Mitja Herak, Saša Javorič, Marko 
Kočila, Tomaž Oberč, Roman Perko, 
Ana Rozman, Simon Savski, Saša 

Šinkovec, Gregor Šivic, Gregor Štefe, 
Marko Trebec, Aleks Tušek, Mojca 
Ušeničnik, Tadej Ušeničnik, Ečo 
Vodnik, Bine Zupan. 

ANEKDOTA, KAKO SMO ZAČELI 
REGATIRATI

Ko smo se davnega leta 1999 
odpravljali na našo prvo regato MIDDLE 
ADRIA BUSINESS CUP v Biograd na 
Moru, je Janez Zajc predlagal, da bi 
Frenk Pintar prinesel s seboj kakšen 
motoristični pokal sina Boštjana in 
bi se z njim svečano vrnili domov. Da 
pa ne bi izgledalo preveč prevzetno, 
bi vzeli pokal »samo« za tretje mesto. 
Boštjana smo poslali pogledat med 
zbirko motorističnih pokalov. Kar 

Ekipi Urše in Sreče na podelitvi Slovenskega pokala v Portorožu, 2008
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dolgo ga ni bilo nazaj, ker med vsemi 
pokali ni našel niti enega za tretje 
mesto. Našel je le prva in druga mesta. 
Tako smo vzeli s seboj motoristični 
pokal za drugo mesto. Polni dobre 
volje smo odjadrali našo prvo regato 
in res osvojili naš prvi pokal. Dosegli 
smo tretje mesto v naši klasi »Open 
C« za jadrnice med 9,5 m do 10,25 m. 
Na to regato smo se še večkrat vračali, 
ker imamo na to obdobje zelo lepe 
spomine.

REGATE OD TRŽAŠKEGA  
ZALIVA DO DUBROVNIKA

SUŠAC ZA DVA
Organizira JK Mornar iz Splita konec 
junija

»100 milj za dva člana posadke« 
je ena težjih regat. A najbolj kultna, 
vsaj zame. Njej je posvečena pesem 
Daleke obale: Sušac blues, pevca 
Marjana Bana, ki nazorno predstavi 
muke udeležencev.

S startom pred splitsko luko in 
vetrovno ruleto v Splitskih vratih 
med Bračom in Šolto nas popelje 
mimo Hvara in Paklenih otokov do 
najbolj oddaljenega otoka Sušac. Le-
ta je s svetilnikom na visoki steni 
običajno kar nočna mora, saj se veter 
preko noči pogosto poleže in obrne. 
Povratek proti Hvaru in Visu je trda 
preizkušnja za posadko po neprespani 

noči. Višek potrpljenja pa predstavljajo 
Splitska vrata, kjer se običajno veter 
ponovno obrača in dodobra premeša 
vrstni red. Regata ima svoj časovni 
hendikep preračunan na najhitrejšo 
jadrnico. Tako so rezultati najboljših 
preračunani šele, ko se vrne zadnja 
jadrnica. Prej se še ne ve za najboljše. 

Gorazd Krajnik in Janez Zajc sta 
se prvič podala na to regato leta 2003 
za Janezovo 50-letnico. Na večni listi 
udeležencev te res kultne regate smo 
člani našega jadralnega kluba dobro 
zastopani: Miloš Četrtič, Janez Čufar, 
Igor Eršte, Oton Hafner, Rok Kavčič, 
Gorazd Krajnik, Marko Pogačnik, 
Marko Škriba, Dušan Ušeničnik, 
Stojan Vodopivec, Maks Vrečko in 
Janez Zajc. 

BARCOLANA
Organizira Societa Velica di Barcola 
e Grignano iz Trsta drugo nedeljo v 
oktobru

Barcolana ali Barkovljanka je po 
številu prijavljenih jadrnic največja 
regata na svetu s skupinskim startom. 
Sodelujejo najprestižnejše jadrnice s 
celega sveta, med njimi tudi stoletnice. 
Leta 2018 je bil postavljen Guinessov 
rekord, ko se je 50. regate udeležilo 
2689 jadrnic. 

S startom med svetilnikom 
v Barkovljah in gradom Miramare 
do dveh obračalno razbremenilnih 
boj v slovenskem morju je regata 

vedno povezovala vse jadralce v 
Tržaškem zalivu. S celotedenskimi 
prireditvami privabi v Trst tudi po 
30.000 obiskovalcev na dogodke ob 
pomolih in h glasbi na trgih. Poleg 
naših jadrnic, ki tekmujejo na morju, 
si veliko naših članov z družinami 
ogleda regato s pečin in si popestri dan 
s kolesarskim izletom po Napoleonovi 
cesti pod Opčinami.

Miran Zupančič je z jadrnico 
Bajo 3 jadral na 22 regatah. France 
Najdič je na jadrnici Tauga sodeloval 
15-krat, kakor tudi Goran na Urši, 

Taii in Taii 2. Večkratno udeležbo 
imajo tudi Gorazd Krajnik na Sreči, 
Rok Kavčič na Severini, Jurij Rihar 
z Le Ono, Vasja Avsec z Našo, Aleš 
Hafner z Locopolisom, Sergej Dolenc 
z Lumpo, Jani Anžel s Caliope, Stojan 
Vodopivec na Taugi ali Sreči. Največji 
uspeh naših članov je dosegel Goran 
Djordjevič, ko je leta 2019 dosegel 1. 
mesto med potovalnimi jadrnicami 
klasa-1 in 48. mesto skupno.Dan pred 
Barcolano je še slovenska regata GO 
TO BARCOLANA, na kateri sodelujejo 
slovenske jadrnice in tudi naši člani.

Barcolana
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SLOVENSKE REGATE
V slovenskem morju Jadralna 

zveza Slovenije (JZS) vsako leto 
organizira cikel sedmih do desetih 
regat, ki štejejo v letno uvrstitev jadrnic 
za Slovenski pokal po razredih*1 in 
ORC premeru*2 . Mednje štejejo: 
dvodnevni regati ONE SAILS CUP in VAL 
NAVTIKA CUP, pa IZOLANKA, MERKUR 
CUP, ŠAVRINSKA REGATA, BYC REGATA, 
SKIPPER CUP in ZAKLJUČNA REGATA 
MEMORIAL FRANCIJA STRESA.
____________________________________

 *1
Pri Jadralni zvezi Slovenije se 

vodijo pravila za kategorizacijo jadrnic po 
posameznih razredih. Obstajajo olimpijske 
klase (finn, 470, laser, 49er), mladinski 
razredi (optimist, laser 4.7, 29er), fireball, 
mini 12 in najbolj razširjeni odprti razredi 
regatnopotovalnih jadrnic, ki so lahko 
izključno enotrupne jadrnice s kabino. Te 
regatnopotovalne jadrnice so razvrščene 
glede na dolžino čez vse (LOA, Length 
Over All) v razrede Maxi (preko 16 m), 
Zero (13,51-16,00 m), Alfa (12,01-13,50 
m), Bravo (11,01-12,00 m), Charlie (10,26-
11,00 m), Delta (9,51-10,25 m), Echo (8,76-
9,50 m), Foxtrot (7,81-8,75 m), Golf (6,81-
7,80 m), Hotel (do 6,80 m). Člani JK Loka 
Timing tekmujejo med regatno-potovalnimi 
jadrnicami in v razredu mini 12.

 *2
ORC (Offshore Racing Congress) je 

mednarodni organ, ki od leta 1969 skrbi 
za tekmovalno jadranje in standardizacijo 
kategorizacije jadrnic. ORC je enostaven 
in najbolj pošten način izenačenja jadrnic 
različnih velikosti in hitrosti. To je IMS način 

premeritve jadrnice, ki združuje preciznost 
izračuna hitrosti jadrnice glede na njene 
dimenzije. Meritve natanko določenih 
delov jadrnice (dolžina, širina, oblika in 
konfiguracija trupa, stabilnost, jadra in 
ploščadi, namestitve in oblike elise idr.) 
opravijo pooblaščene osebe. Dobljene 
izmere vstavijo v računalniški model VPP 
(program predvidevanja hitrosti), ki izračuna 
teoretično hitrost posamezne jadrnice. Na 
podlagi tega izračuna vsaka jadrnica dobi 
t.i. »rating« certifikat, ki upošteva, kako 
hitro naj bi posamezna jadrnica šla glede na 
karakteristike modela jadrnice in meritve. S 
tem ratingom se pri rezultatih regat izračuna 
korigiran čas po ORC.
______________________________________

Regat v slovenskem morju se 
stalno udeležujejo Goran Djordjevič, 
Aleš Hafner, Stojan Vodopivec, pred 
leti tudi Gorazd Krajnik. Goran 
Djordjevič je bil v letih 2019 in 2020 v 
skupnem seštevku regat Slovenskega 
pokala državni prvak po ORC. 

Poleg naštetih regat za Slovenski 
pokal je še nekaj tradicionalnih 
slovenskih regat:
- prvi vikend v januarju je regata
TRADICIONALNO NOVOLETNO 
SREČANJE LJUBITELJEV MORJA IN 
JADRANJA, ki ga organizira ŠKD 
WADA iz Ajdovščine
- DIPLOMATSKA REGATA v Izoli, na 
kateri je Goran s Taia 2 v klasifikaciji 
ORC stalno na zmagovalnem odru, 
na zadnji regati 2019 je zmagal

Marinada, 2010

- MILJE-PORTOROŽ-MILJE, na kateri 
je Goran 2018 zmagal, 2019 pa bil 
drugi v klasi ORC
- konec sezone je še MARTINOVA 
REGATA v Izoli

ŠAVRINKA
Organizira JK Ljubljana v jesenskem 
času

To je slovenska regata z 
najdaljšo tradicijo, saj je bila prvič 
izvedena že leta 1975. Ime zanjo je 
izbral legendarni prof. Miro Bogič po 
pogorju Slovenske Istre. Od vsega 
začetka je bil cilj regate, da poveže 
vsa slovenska obmorska mesta in 
je prijetno druženje za vse jadralce. 
Šavrinska regata je navigacijska regata 
s pričetkom pred piransko Punto in 
ciljem v Izoli. Drugi plov je do Kopra 
in zadnji od Kopra do Portoroža. V 

vsej zgodovini se je udeležuje med 
20 in 60 jadrnic. Ima družabno-
športni značaj, saj nanjo pridejo 
športni jadralci, kakor tudi ljubitelji 
morja in jadranja, ki nimajo velikih 
tekmovalnih ambicij. Zaradi tega je 
Šavrinka izjemno priljubljena med 
vsemi jadralci z različnim znanjem 
in izkušnjami.

Od naših članov sta se na 
Šavrinki merila Goran Djordjevič in 
Gorazd Krajnik. 

MARINADA
Organizira JK Burin v mesecu maju 

Marinada v organizaciji JK Burin 
iz Ljubljane je odlično organiziran 
navtični dogodek, ki privablja 
v Portorož veliko število jadralk 
in jadralcev. Po udeležbi je bil to 
največji jadralski praznik v našem 

Opis fotografije z modro barvo



60 61

morju, saj so tekmovanje jadrnic 
spremljali zanimivi dogodki ob 
otvoritvi, slovesna podelitev pokalov 
z žrebanjem praktičnih nagrad in 
koncert v Avditoriju v Portorožu.

Marinade se udeležuje več naših 
članov in članic: Goran Djordjevič, 
Gorazd Krajnik, Stanislav Logar, 
Manja Pavšič, Saša Šinkovec, Dušan 
Ušeničnik in Franci Ziherl. 

DRUŽABNE REGATE   
SLOVENSKIH JADRALNIH 
KLUBOV NA HRVAŠKEM

Veliko slovenskih jadralnih 
klubov organizira družabne regate v 
zadarskem akvatoriju, poznane pod 
imeni: 
ATTEMSOVA, DOMŽALSKA, 
KONJIČANKA, KOROŠICA, 
MARIBORČANKA, MUŠTRINOVA, 
POMURSKA, PTUJČANKA, 
SAVINJČANKA, VELENJČANKA.

Na Muštrinovi regati sodelujejo 
naši skiperji Marko Jermančič, Oton 
Hafner, Stojan Vodopivec, Janez Zajc 

in Franci Ziherl. Na Pomurski regati 
je Dušan Ušeničnik z žensko posadko 
trikrat zmagal, Gorazd Krajnik je z 
ekipo deklet sodeloval devetkrat, 
medtem ko so naše jadralke in jadralci 
z Otonom Hafnerjem sodelovali kot 
ekipa Mitnice. Dušan Ušeničnik je 
zmagoval tudi na Attemsovi regati 
(3x), Velenjčanki (3x), Savinjčanki 
(1x). Saša Šinkovec se udeležuje tudi 
regate Konjičanka. 

REGATE V SEVERNEM JADRANU
REGATA VENEZIA - NOVIGRAD - 
VENEZIA

Sredi osemdestih let je bila zelo 
popularna regata Benetke-Novigrad- 
Benetke. Takole se je spominja avtor 
članka, Gorazd Krajnik:

»S Sušco, betonsko jadrnico 
Toneta Pogačnika smo sodelovali na 
drugem delu regate iz Novigrada v 
Benetke. Z nočnim startom ob 22. 
uri smo po lahkem burinu pluli proti 
Caorle, kjer pa smo obstali v bonaci. 
Prav počasi smo prišli do glavnega 
kanala za Benetke in se privezali v 
simpatični marini v predelu Gardini, 
dvajset minut hoda od trga Svetega 
Marka. Zaradi slabega vremena z 
močnim jugom smo ostali v marini kar 
tri dni. Z vodnimi avtobusi vaporetti 
smo obiskali vse otoke lagune od 
Lida do Burana in Murana. Na kanalu 
Grande je veličastno dominirala 

Pomurska regata, 2014

jadrnica Il morro di Venecia, italijanska 
izzivalka Ameriškega pokala. 

Ti dnevi bivanja v Benetkah so 
se mi za vedno vtisnili v spomin. Ko 
smo člani organizirali flotno jadranje 
v Benetke, smo se vedno imeli zelo 
lepo. Poseben čar imajo Benetke 
zvečer, ko potihne turistični vrvež in 
mesto zaživi svojo veličastno zgodbo 
La Serenissime.«

Miran Zupančič je z Bajo 
3 sodeloval na desetih regatah 
Venezia - Novigrad - Venezia. Pred 
to regato poteka pred Lidom še regata 
Compania della vela Venezia, na kateri 
je 29. in 30. aprila 1988 Miran dosegel 
mednarodni uspeh s 3. mestom v 
klasi »Open D« jadrnice do 9,5 metra. 
Takrat je bila njegova Baja 3 tudi edina 
slovenska jadrnica na regati. 

ISTARSKA REGATA
Organizira JK Uljanik Plovidba Pula 
prvi vikend v juniju

Istarska regata je bila leta 2019 
že 70. in je ena od najstarejših regat 
v severnem delu Jadrana. S startom v 
Umagu in ciljem prve etape v Rovinju 
nas popelje po čudovitih pogledih na 
Istro, na njena znana mesta in zalive. 
Naslednji dan se pluje iz Rovinja 
do Bunarine pri Puli. Organizatorji 
poskrbijo za dobro počutje in tudi 
za pojadralske aktivnosti, mi pa jim 
vračamo z vsakoletno dobro udeležbo 
in dobrimi rezultati. 

Udeležba naših članov na tej 
regati je res številčna in skoraj vedno 
smo domov prinesli tudi pokale. Tako 
so se te regate udeleževali Franci 
Ziherl in Jurij Franko na Gorenjki, Jurij 

Istarska regata, 2016
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Rihar z Le Ono, Miran Zupančič z Bajo 
4, Gorazd Krajnik s Srečo, Janez Zajc 
z Mizarjem in Felicitas, Marko Murn 
s Tingo Tingo, Igor Stanonik z Muti, 
Rok Kavčič s Severino. Seveda so jim 
posadke sestavljali tudi ostali naši 
člani. Na zadnji klasični Istarski regati 
2018 je zmagal Goran Djordjevič s 
Taio 2. V letu 2019 so na 71. regati 
uvedli novo ruto Pula- Rovinj- Pula.

FIUMANKA
na Reki drugi vikend v juniju 

Na Reki se od leta 2000 vedno 
bolj uveljavlja po udeležbi največja 
hrvaška regata, Fiumanka. 

Posvečena je zaščitniku mesta, 
sv.Vidu. S svojim sloganom »Imaš 
brod, imaš jedro, prijavi se!«, povsem 

brezplačnimi prijavami in bogatimi 
nagradami je prepričala veliko 
število jadralcev, ki se radi vračajo. 
Regate se udeleži preko 200 jadrnic 
z več kot 2000 jadralkami in jadralci. 
Start pred reškim pristaniščem pelje 
hitrejše jadrnice do Krka, družinske 
pa obračajo v Kostreni. 

Na njej so že sodelovali Goran 
Djordjevič, Marko Murn, Dušan 
Ušeničnik in Janez Zajc. Goran je 
sodeloval tudi na Liburnijski regati, 
ki poteka pred Fiumanko od Malega 
Lošinja do Reke.

Pred leti so bile med nami 
popularne regate OKO KRKA in 
KRČKA JEDRA, ko so naši člani Leon 
Berčič, Goran Djordjevič in Janez Zajc 
še imeli barke v Punatu.

Fiumanka, 2016

LOŠINJSKA REGATA 
v organizaciji JK Jugo iz Malega Lošinja 

Poteka od leta 1983 prvi vikend 
v avgustu. Regata je sestavljena iz 
navigacijskega plova do Suska in 
Ilovika 25 Nm in dveh regat palic v 
Lošinjskem zalivu. Odkar ima Janez 
Zajc zelo konkurenčno jadrnico 
Felicitas, tudi na tej regati pobira 
pokale. Prej je na njej sodeloval Marko 
Murn s posadko JK Odisej pa Luka 
Zajc in Goran Djordjevič.

PULSKA REGATA
Organizira JK Uljanik, običajno v maju

S startom pod mogočno Puljsko 
areno, jadranjem znotraj zaliva in 
okoli Jerolima v Brionskih otokih 
Pulska regata v svoji že 56. izvedbi 
leta 2019 pričara pomembnost in moč 
ladjedelništva, pomorstva in vojaške 
navzočnosti skozi dolgo zgodovino 
mesta. Naš Janez Zajc s svojo Felicitas 
na tej regati pridno pobira pokale.

REGATE V DALMACIJI

Akvatorij z največjim številom 
regat pa je področje med Zadrom 
in Šibenikom. JK Biograd vsako 
leto organizira več kot 70 jadralski 
dogodkov za vse nivoje tekmovalnega 
in rekreativno-tekmovalnega nivoja. 
Enkratna kulisa Kornatskih otokov, 
Ugljana in Pašmana, Kaprij in Žirja, Tijata 

in Prviča, Zlarina, Mula, Blitvenice in 
Murterja se vsakomur vtisne v spomin 
in vsaka regata ima svoje zgodbe. 

Naša klubska, jesenska družinska 
regata je največji škofjeloški jadralni 
dogodek, saj vsako leto s skoraj 
stočlansko udeležbo poskrbi, da se 
o jadranju še dolgo govori. O tem sta 
v nadaljevanju več zapisali dve od 
udeleženk.

REGATA JABUKA
Organizator regate je JK Tijat iz Vodic 
sredi novembra

Legendarna regata popelje 
jadralce na 110 milj dolgo pot 
Vodice-Jabuka-Vodice. Regata slovi 
po nočnem štartu in mistični Jabuki, 
z značilnimi močnimi vetrovi in dolgo 
in naporno dirko. Štart regate je vedno 
v petek zvečer med Vodicami in 
Prvičem, čemur sledi nočno jadranje 
proti Komorici in Jabuki. Sledi obrat 
okrog Jabuke in Blitvenice ter cilj 
na pomolu v Vodicah. Ko obpluješ 
Jabuko, vidiš podivjanost kompasa, saj 
je glede na svojo magnetno kamnino 
edinstveni otok Jadrana. Zaradi 
termina je regata lahko zelo prijetna in 
počasna, a največkrat Jabuka pokaže 
vso svojo moč z močnim jugom ali 
burjo. Takrat zmagajo le najboljši. 

Dušan Ušeničnik je tako z 
Galateo kot Karpom dosegal odlične 
rezultate v svoji klasi in ORC. Na 
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tej regati sodeljuje že od leta 2005. 
Udeleženec je bil tudi že Maks Vrečko, 
vendar je zmaga Gorana Djordjeviča 
s Taio 2 na 17. regati leta 2019 
najodmevnejši rezultat našega kluba. 

USKRŠNJA REGATA 
Organizira PBZ Zagreb ob veliki noči

Uskršnja ali Velikonočna regata 
je bila v svojem začetku leta 1997 
Elanova regata, saj se je jadralo le na 
jadrnicah begunjskega izdelovalca 
plovil. Elanove barke so prevladovale 
do leta 2003, ko se je regata odprla 
tudi za jadrnice drugih proizvajalcev 
in je udeležba narasla na 125 jadrnic. 
Regata se je odvijala najprej v Vodicah, 
zadnja leta pa ima domicil na Hvaru. 
Organizator PBZ Zagreb je s svojim 
bogatim nagradnim skladom pripeljal 
regato na največji tekmovalni nivo 
na Hrvaškem, saj so bili prisotni vsi 
najboljši hrvaški jadralci, kakor tudi 
jadralci mednarodnega kova. 

Od leta 2000 smo se je pričeli 
udeleževati z Gorazdom Krajnikom 
na njegovi Sreči tudi Ločani, čeprav 
takrat še nismo imeli svojega 
jadralnega kluba. Dušan Ušeničnik 
je s svojo Galateo in Karpom redno 
mešal štrene najboljšim, posadka 
Gorazda Krajnika na Sreči pa se je tudi 
že veselila zmage v plovu, ko je Janez 
Zajc v bonacah in tokovih hvarskega 
zaliva in Pakljenjakov prijadral na 
prvo mesto v skupini Nauta, jadrnic 

z navijalnim prednjim jadrom. Na tej 
regati sta tekmovala tudi že Jani Anžel 
in Goran Djordjevič.

IMPRESSION SAILING WEEK (ISW)
Organizira JK Burin in JK Biograd prvi 
teden v novembru 

Burinov Impression sailing 
week je odmeven dogodek, ki smo 
se ga člani našega JK udeleževali v 
velikem številu. Regata, na kateri se 
vsako leto beleži večji in mednarodno 
obarvan obisk ljubilteljev jadranja 
predstavlja med jadralci zaključek 
jadralne sezone. Osrednje dogajanje se 
odvija v Marini Kornati v Biogradu na 
moru in akvatoriju pred Biogradom. 
Sprva je bila regata namenjena le 
Elanovim jadrnicam, a je prerasla v 
tip OPEN, torej za vse tipe jadrnic 
različnih proizvajalcev. Udeleženci 
so razvrščeni v dve kategoriji. 
Performance so jadrnice za družinsko 
in regatno jadranje, Impression pa so 
bolj družinsko počitniške barke. 

V obeh kategorijah smo kar 
uspešno prinašali domov prehodna 
krmila, dokler si ga ni v skupini 
Performance Goran Djordjevič s 
Taio prijadral v trajno last. Nasploh 
sta na tej regati Goran na Taii in 
Dušan Ušeničnik na Karpu uprizarjala 
pravzaprav jadralski dvoboj kluba 
Loka Timing za zmago. Tudi Stojan 
Vodopivec si je s svojo ekipo v skupini 
Impression že prijadral prehodno 

ISW, 2008

krmilo. Regate so se udeleževali tudi 
Stanislav Logar s svojo žensko ekipo, 
kakor tudi Saša Šinkovec z mešano 
ekipo jadralk in jadralcev, pa Mile 
Vilar in Jani Anžel. Po množičnosti 
smo na tej regati skoraj vsako leto bili 
dobro zastopani s 35 in več člani.

MRDUJSKA REGATA
Organizira JK Labud iz Splita prvo 
nedeljo v oktobru

V letu 2021 bo 90. izvedbo 
doživela najstarejša regata na 
Jadranu, ki je bila prvič že leta 1927. 
Otoček Mrduja je majhen otoček s 
svetilnikom v Splitskih vratih med 

otokoma Šolta in Brač. Zahteven pa 
je predvsem zaradi spreminjajočih 
se vetrov in morskih tokov, ki tudi 
najizkušenejšim jadralcem povzročajo 
obilo težav. 

Mrduja je bila dolga leta v istem 
terminu kot Barcolana, to je drugo 
nedeljo v oktobru. Gorazd Krajnik 
s svojo Srečo je bil v tem času leta 
2001 na regati v Zadru. Na Barcolani 
v tržaškem zalivu je pihala orkanska 
burja, ki je razredčila jadralce na vodi, 
na Mrduji je pihal orkanski jugo, naši 
jadralci v Zadru pa v popolni bonaci 
niso uspeli priti do prve boje in regata 
je bila prekinjena.
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VIŠKA REGATA
Organizira JK Labud iz Splita tretji 
vikend v oktobru

Viška regata je bila prvič 
izvedena leta 1939 in bo leta 2021 že 
77. po vrsti. Prvi dan se jadra od Splita 
do Visa, naslednji dan je v Viškem 
zalivu regata najhitrejših jadrnic, 
zadnji plov pa je nazaj v Split. Na njej 
je kar množična udeležba 100-200 
jadrnic. Od nas sta na njej že regatirala 
Dušan Ušeničnik in Maks Vrečko.

ROUND LONG ISLAND RACE
Organizira JK Kon-Tiki Sailing in JK 
Zlarin v oktobru

Regata okoli otoka Dugi otok 
je dolga 130 milj. Štarta na Zlarinu, 
objadra Kornate in Dugi otok (svetilnik 
Veli Rat) po zahodni strani in se 
vrača po vzhodni strani do Zlarina. 
Še na vseh doslej je nastopil Dušan 
Ušeničnik.

Poznane regate tega področja 
so še GLADUŠA na Saliju, JOSHUA 
SLOCUM v Zadru, ZADARSKA KOKA 
in prva organizirana regata za samce, 
dvojice in mešane dvojice, znana kot 
ONA-ON REGATA. V akvatoriju med 
Kornati, Murterjem in Pašmanom 
se regate pričnejo že v januarju 
s STOŠIJO in VALENTINOVO 
REGATO, zaključijo pa z BOŽIČNO 
in NOVOLETNO REGATO. V času 
okoli pustovanja od leta 2000 dalje 

JK Biograd organizira svojo najbolj 
veselo in množično KARNEVALSKO 
REGATO, ki ji v marcu ali aprilu sledi 
regata NCP PROLJETNI APOSTOLI. 
Le-to je prva leta organiziral NCP 
Navtični klub Primošten, zadnja leta 
pa JK Val. Udeležujejo se jih Goran 
Djordjevič, Saša Šinkovec, Dušan 
Ušeničnik in Stojan Vodopivec. Na 
regati NCP PROLJETNI APOSTOLI, ki 
se odvija v akvatoriju med Šibenikom, 
Visom in Primoštenom, je že šetkrat 
zmagal naš Dušan Ušeničnik. Dušan 
je leta 2017 zmagal tudi na 380 
Nm dolgi avstrijski regati ROUND 
PALAGRUŽA CANNONBALL, ki je 
one design Bavaria 42 Match Race 
regata.

REGATA SV. NIKOLA ZA SAMCE IN 
DVOJICE
Organizira JK Mornar iz Splita prvi 
vikend decembra

Miklavž je tudi zaščitnik 
pomorcev, zato je regata Svetega 
Nikola za samce ali dvojice v začetku 
decembra prava preizkušnja za 
najbolj trpežne jadralce, ker so lahko 
že močni južni vetrovi z velikimi 
valovi in mrzlo burjo. Ruta regate 
vodi 160 Nm na odprto morje. Štart 
v Splitu, pluje se okoli Palagruže do 
cilja v Komiži, kjer na praznik sv. 
Miklavža zažgejo staro barko na 
platoju nad Komižo. 

Južnodalmatinska regata, 2019

JUŽNODALMATINSKA REGATA
Organizira JK Orsan iz Dubrovnika 
prvi teden avgusta

Južnodalmatinsko regato 
organizira od leta 1981 JK Orsan 
iz Dubrovnika, klub z več kot 
80-letno tradicijo. Vsako leto se zbere 
približno 40 domačih in tujih posadk 
tekmovalnih kot potovalnih jadrnic.

Tridnevna regata štarta v Orebiču 
na Pelješcu z obračalno bojo pred 
obzidjem Korčule in ciljem v Pomeni 
na Mljetu. Naslednji dan se pluje 
od Pomene do otočka Lirica pred 

Pelješcem in cilja v Prožuri na Mljetu, 
zadnji dan pa mimo Elafitskih otokov 
do otočka Daksa pred Dubrovnikom. 
Vsaka etapa ima dolžino 20 Nm. 
Zaključek regate je na letnem vrtu 
hotela Lapad na Gružu, ki je eden 
najstarejših hotelov. Podelitev priznanj 
in večerja je res glamurozna. V letu 
2020 je bila že 40. po vrsti, vendar 
v okrnjeni izvedbi zaradi epidemije 
covida.

Te regate se udeležujejo Gorazd 
Krajnik, Dušan Ušeničnik in Janez Zajc.



68 69

REGATA TISUĆU OTOKA
Organizira JK SCOR iz Reke v drugi 
polovici septembra.

Najdaljša večdnevna regata 
v Jadranu je regata 1000 otokov. S 
štartom na Reki in ciljem v marini 
Porto Montenegro v Tivatu je prva 
etapa neprekinjen plov v dolžini 275 
Nm. Druga etapa je nazaj do Reke. 
Regata poteka med otoki Dalmacije. Od 
vetrovnih razmer zavisi hitrost plovbe, 
ki je običajno dva do tri dni v eno smer. 

V letu 2021 se nanjo prvič 
podaja Dušan Ušeničnik.

Našteli smo res samo tiste 
najpomembnejše regate odprtega tipa 
potovalno regatnih jadrnic, ki se jih 
tradicionalno udeležujejo naši člani. 
Že teh je preko petdeset. Poleg njih so 
še druge regate zaprtega tipa, manjše 
družabne regate, pa olimpijski razredi, 
regate ribiških jadrnic (gajete, falkuše) 
v seriji LATINSKO IDRO in še bi lahko 
naštevali.

ISW, 2013

SP ORC 2011, Cres navijači

SP ORC World Trieste, 2017
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Legendarni hrvaški pevec Oliver Dragojević z našimi jadralci v marini Vodice, 2001
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Na klubskih regatah Loka 
Timinga ima vsaka posadka pravico le 
do ene pritožbe. Takšen je bil dogovor 
posadk, kar v praksi vedno znova 
povzroča obilico stresa na krovu, 
saj se posadke jezijo na veter, morje, 
druge jadrnice, največkrat pa drug na 
drugega.

Vsaj kar se tiče tega zadnjega, 
pri jadrnici Mini 12 to ni možno. To 
je majhna jadrnica, dolžine 3.75 m, 
z enim samim članom posadke. Ta 
je v vlogi kapitana, krmarja, taktika 
in navadnega mornarja. Večkrat tudi 
v vlogi mojstra za vse, saj čeprav 
majhna, jadrnica potrebuje nenehno 
vzdrževanje in popravila, največkrat 
v paniki tik pred štartom regate. 

Jadrnice Mini 12 so se pri nas 
prvič pojavile v začetku 80-ih let, 
ko jih je bilo izdelanih nekaj deset. 
Navdušenje je bilo veliko, po jezerih 
so se začele dogajati regate. Nakar je 
ta tip jadrnice šel v pozabo. Pa vendar 
ne čisto. Nekaj enzuiastov iz JK Bohinj 

je konec 90-ih spet oživelo malo 
jadrnico, izdelalo ducat novih jadrnic 
in oživilo regate. Tudi prva klubska 
regata Loka Timinga je bila izvedena 
prav na teh jadrnicah na Bohinjskem 
jezeru, in sicer že v krstnem letu 2001. 
Ta regata je postala tradicionalna in 
bo letos izvedena že enaindvajsetič.

Jadranje na Mini 12 se je 
počasi širilo. Leta 2005 se je začelo 
tekmovanje za državno prvenstvo, 
pozneje Pokal Mini 12, ki je obsegal 
6 regat v sezoni. Vse regate so 
potekale na Bohinjskem jezeru. Že v 
prvi izvedbi državnega prvenstva je 
zmagal naš član France Najdič. Med 
leti 2006 in 2010 je zasedal 2. mesto. 
Počasi so se mu pridružili tudi drugi 
člani našega kluba, ki so vsa leta krojili 
sam vrh. Staš Mlakar je od leta 2008 
postal skupni zmagovalec Pokala 
Mini 12 kar osemkrat, neprekinjeno 
od 2016 dalje. Najbolj uspešno je 
bilo leto 2018, ko sta se mu na 2. in 
3. mestu pridružila še Janez Zajc in 

Staš
Mlakar

REGATE MINI 12

Regata Mini 12 na Krvavcu, na jezeru Zvoh, 19.7.2017

Saša Šinkovec. Tekmovanje ni bilo 
izvedeno le leta 2015, ko je zaradi 
administrativnih ovir na Bohinjskem 
jezeru večina regat odpadla. Tudi v letu 
2020 je bilo izvedenih vseh 6 regat, 
kljub omejitvam zaradi epidemije 
covida.

V letu 2016 se je s temi malimi 
jadrnicami pričelo jadrati tudi v 
Kočevju na rudniškem jezeru. JK 
Kočevje je nabavil 8 jadrnic Mini 
12 in organiziral 3 regate za Pokal 
kočevskega medveda. Teh regat smo 
se udeležili tudi Staš Mlakar, Zlatko 
Kovač, Saša Šinkovec in Franci 
Ziherl. Ker se je vsak od nas udeležil 
le ene regate, v skupnem dosežku 
nismo dosegli vidnejših rezultatov. 
Dobra organizacija in ugodne 

vetrovne razmere so nas privabile 
tudi v naslednjih sezonah 2018 
in 2019. Staš Mlakar se je udeležil 
vseh regat, v močni konkurenci 25 
jadralcev zmagal večino plovov in 
v obeh sezonah odnesel domov 
leseni kipec kočevskega medveda 
za skupno zmago. Tudi ostali člani, 
Saša Šinkovec, Zlatko Kovač, Janez 
Zajc in Franci Ziherl so se udeležili 
nekaj regat in dosegli nekaj uvrstitev 
med najboljše tri. V letu 2020 zaradi 
epidemije regat v Kočevju ni bilo.

Jadranje na teh malih jadrnicah 
je popolnoma varno, saj so zaradi 
svinčene kobilice in vzgonskih komor 
nepotopljive. Tako se je porodila ideja 
o zimskem jadranju in regatiranju. 
JK Kermar iz Črnuč je preko zime na 
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Zbiljsko jezero pripeljal 8 jadrnic in v 
letu 2018 so se začele tudi regate na 
tem jezeru: Novoletna regata, regata 
Povodni mož ob kulturnem prazniku 
8. februarja, Pomladanska regata. Tudi 
teh regat so se udeleževali naši člani in 
praviloma posegali po prvih mestih.

V letu 2019 je bila izvedena 
klubska Mini 12 navtična kombinacija 
z gosti iz JK Kermar. V soboto je 
potekala regata na Zbiljskem jezeru, 
v nedeljo pa veleslalom na Starem 
vrhu. Skupni zmagovalec je postal 
Janez Zajc.

Popularnost Mini 12 je v letu 
2018 pripeljala do regate za Pokal 
4 jezer: Zbiljskega, Kočevskega, 
Gradiškega in Bohinjskega. Seštevek 
vseh plovov na vseh regatah je dal 
skupnega zmagovalca. Že prvo 
sezono je bil naš klub najuspešnejši: 
Staš Mlakar, Saša Šinkovec in Zlatko 
Kovač so osvojili prva tri mesta med 
35 jadralci iz 8 klubov. Tudi naslednje 
leto sta Staš in Zlatko zasedla skupno 
1. in 2. mesto. 

V letu 2019 je bila z jadrnicami 
Mini 12 organizirana še najbolj 

Kočevje, 2010 Bohinj, 2020

nenavadna regata, Regata na najvišjem 
nivoju. Match race na jezeru na Zvohu 
na Krvavcu, ki je sicer namenjen 
umetnemu zasneževanju, je zmagal 
naš član Zlatko Kovač.

Prepričan sem, da se bodo 
uspehi našega kluba v tem jadralnem 
razredu nadaljevali in da se nam bodo 
pridružili tudi mlajši člani. Jadranje z 
jadrnicami Mini 12 je poceni in tako 
rekoč pred domačim pragom, da o 
pridobivanju jadralskega znanja in 
dobri družbi ne govorimo.

Naši trije zmagovalci, 2005
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Pred nekaj leti mi je zazvonil 
telefon … Oglasi se Fudge: »Živjo! 
Sestavljam žensko ekipo za našo 
klubsko regato, pa sem se spomnil 
nate. A imaš mogoče čas konec 
septembra? Regata bo iz Sukošana, z 
malimi bavarijami, od srede do sobote.« 
Mamljiva ponudba, ja itak, in ženska 
ekipa, te so super. Vprašam: »Kdo pa 
vozi? A katero poznam?« Saj ne da mi 
je to najpomembnejše, pomembno mi 
je le, da grem jadrat. Že dlje časa se s 
fanti iz JK Loka Timing srečujemo na 
regatah in raznih flotiljah. Vem, da so 
odlični jadralci, pa še družabni, zato 
odločitev ni bila težka.

Moja prva udeležba na družinski 
regati JK Loka Timing je bila tako 
leta 2011 v posadki ženske ekipe - 
Fudgete. Sreda. Ob prihodu v Marino 
Dalmacija vse vre in mrgoli. JK Odisej, 
ki že vrsto let deli tedenski najem 
jadrnic z JK Loka Timing, se je vrnil 

s svoje klubske regate za prehodni 
pokal JK Odisej. Skiperji prevzemajo 
svoje barke, na obali se razvijajo in 
pregledujejo spinakerji, ekipe nalagajo 
prtljago, hrano in pijačo na vozičke ter 
čakajo znak za vkrcanje. No, nekateri 
tudi ležerno posedajo ob pijači v senčki 
za mizo bližnjega bifeja. Vsekakor pa 
smo vsi polni pričakovanj. Vreme bo, 
napoved je ugodna, čakata nas sonce 
in dober veter. Takoj po prevzemu 
jadrnic odrinemo na trening in 
opravimo transfer do zaliva, kjer bomo 
prenočili. Zavzamemo svoje dodeljene 
pozicije, dvignemo klubsko zastavico 
in končno zaplujemo dogodivščinam 
naproti. Opravimo trening z nekaj 
dvigi in spusti spinakerja, vmes nekaj 
obratov z vetrom, zaplujemo še malo 
v veter in naredimo še nekaj obratov. 
OK, no, saj nam še kar gre. Gledam 
okoli, tudi ostali trenirajo. Zvečeri se 
in večina jadrnic se zbere v zalivu. 

Saša
Šinkovec

Družinska regata 
SPOMINI ENE FUDGETE

Nekateri se zagnano pripravljajo 
na regato, vneto se potapljajo okoli 
barke ter drgnejo njen podvodni 
del. Vse za boljši rezultat. Na eni 
barki imajo harmoniko in po zalivu 
odmeva »Ti-ti-ti-ti-ti ... moja rožica« 
od Modrijanov. Skratka, vzdušje je 
res pravo. Med večerjo se ob kozarčku 
dekleta podrobneje spoznavamo in 
razpravljamo o treningu. Pogovarjamo 
se dolgo v noč.

Nastopi četrtek, prvi dan 
regate. Prav veliko časa ni. Pojemo 
krepčilni zajtrk, pripnemo štartno 
številko, dvignemo sidro in 

zapeljemo pod mostom Ždrelac na 
dogovorjeno lokacijo štarta prvega 
plova regate. Veter zamuja … nič 
hudega, čas izkoristimo za trening, 
vmes pomahamo drugim barkam, 
se smejimo kakšnemu pripetljaju in 
seveda spet poslušamo popularno 
Rožico, ki odmeva po brezveterni 
gladini morja. Potem zapiha veter. 
Regatna barka Karpo postavi štartno 
linijo in prične s proceduro. Čuti se 
štartna nervoza, barke se drenjajo in 
se borijo za najboljšo pozicijo. Mojstri 
z desnimi uzdami paradirajo po štartni 
liniji in izrivajo leve uzde, zgodi se kak 

Družinska regata 2012
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dotik, vmes se sliši: »Jadra popusti, 
zategni, počakaj, vode, a vidiš tisto 
barko ...«

Štart je uspel. Gremo! Opazujem 
ostale, nekateri so se profesionalno 
odpeljali skozi štart, me pa jadramo 
v zlati sredini. Opazim, da vsi niso 
dvignili spinakerjev. Vetra je res bolj 
za vzorec, piha rahla burja, a nič ne 
de. Brez večjih zapletov se borimo 
za čimboljšo pozicijo in počasi 
napredujemo proti cilju. Posadka na 
Karpu že čaka in zapiska prečenje 
ciljne linije. Končale smo nekje v 
sredini. Veselo si čestitamo, a že pade 
komanda, da je treba pospraviti jadra. 

Drugi plov je tehnični. Pomislim, 
da bo ta težji za nas, povsem neuigrano 
žensko ekipo, ki se je včeraj šele 
spoznala. Na štartu se prerivamo - 
me bi seveda rade štartale prve. No, 
to nam ni uspelo, ampak dotika tudi 
nismo zakuhale. V veter jadramo 
brez večjih zapletov. Obračamo 
okoli otočka, spet smo nekje v zlati 
sredini. Peljemo palico okoli otočkov. 
Na krovu je napeto, veter piha nekaj 
časa v bok, nato v kljun, na obratu nas 
čaka manever s spinakerjem. Malo 
nas heca dvig velikega trebušastega 
jadra, ampak Fudge zadevo hitro 
uredi in že je spinaker gor. Balasti na 
vseh barkah se prevračajo levo-desno, 
barke se prehitevajo, krmarji kričijo 
»vode«, taktizirajo vsak po svoje in 

iščejo najhitrejšo pot do cilja. In spet 
je pred nami boja, ki označuje ciljno 
črto. Signal z regatne barke označi, da 
smo tudi me prečile cilj. Zadovoljne 
pospravljamo jadra in razpravljamo, 
kaj bi lahko še izboljšale do jutri. Jutri 
je še en dan. Nenazadnje smo skupaj 
prvič zajadrale šele včeraj. 

Po odpeljanih plovih nas čaka še 
družabni del dneva. Na plovbi proti 
zalivu gledam, kako na sosednji barki 
surfajo na pasareli* – kaj so to za eni 
»norci«. Zberemo se v zalivu, kjer 
na sredini zasidramo jadrnice in jih 
privežemo skupaj. Na vrsti je druženje, 
izmenjava vtisov, kopanje, oglasita se 
tudi kitara in harmonika. To je tudi 
čas za urejanje kakšnega zapleta z 
regatnega polja. Čas prehitro mine 
ob prijetnem druženju in klepetu. 
Prekmalu moramo odvezati barke, 
da odrinemo proti obali, kjer nas 
čaka večerja. Barke pristajajo druga 
za drugo, vsi se zbiramo na pomolu. 
Večerja z glasbo, plesom in druženjem 
se zavleče pozno v noč.

Petek je drugi in žal zadnji 
regatni dan. Zjutraj zadiši po kavi in 
že nas kličejo na pomol. Čaka nas 
tradicionalni »Štajnbirtov zajtrk«. 
To pomeni, da Miloš in Fudge na 
pomolu režeta mesne dobrote 
poznanega loškega mesarja in 
strežeta z odlično zaseko in svežim 
kruhom. Pomislim, ali je sploh lahko 

kaj lepšega - jutranje sonce, morje in 
odlična družba. Pred nami je še zadnji 
regatni dan in regatni odbor skliče 
skiperje na sestanek. Medtem punce 
pripravimo jadrnico. Regatna jadrnica 
nas vodi do štarta. Kot prejšnji dan 
so nekatere ekipe bolj tekmovalne 
in spretneje iščejo najboljše pozicije, 
drugi pa so tu bolj zaradi družbe in 
jadranja. Vsak po svoje odjadramo še 
zadnji plov, navigacijo. Kako hitro je 
minilo. Regatna barka pobere bojo 
in spet je čas za malico in druženje s 
kopanjem v bližnjem zalivu, preden 
se odpravimo v Marino Biograd, kjer 

nas čaka zaključni večer. Že dva dni 
nam nekaj »grozijo« s krstom ... in 
po večerji ga res izvedejo. Super, cela 
ekipa - razen seveda Fudgeta - smo 
novinke, zato si nas organizatorji krsta 
kar lepo privoščijo. Sredi restavracije 
Marine Biograd smo postavljene, 
kot da bi bile na regati. Manja nas 
nadira s krmila. Punce trimamo in se 
mečemo po barki. Vlečem, spuščam, 
zategujem, oooh, ubogo moje glavno 
jadro. Po vseh uspešno opravljenih 
nalogah in slavnostni zaprisegi nas 
novince generacije 2011 krsti sam 
Pozejdon. Dogajanje se nadaljuje z 

Družinska regata, 2015
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glasbo, plesom, smehom in prijetnimi 
pogovori. Sledi razglasitev najboljših 
treh ekip, podelitev pokalov in lanterne 
za najpočasnejšo ekipo. Druženje s 
plesom se nadaljuje še dolgo v noč. A 
naslednjega dne je treba zgodaj vstati, 
saj nas čaka trasfer do Sukošana, kjer 
vračamo jadrnice.

Tako sem se kot članica ženske 
ekipe Fudgete 2011 prvič udeležila 
družinske regate JK Loka Timing. 
To je bila 10. - jubilejna družinska 
regata. Ali bo res letos minilo že 10 
let od takrat? Še vedno se mi zdi 
nepozabno in skoraj tako, kot bi bilo 
včeraj. Konec septembra si vsako 
leto rezerviram termin za družinsko 
regato JK Loka Timing, saj sem postala 
redna udeleženka. Od leta 2014 se je 
udeležujem kot skiperka. Okusila sem 
tudi sladkobo zmage, saj smo leta 2016 
z mojo ekipo uspeli osvojiti prehodni 
pokal JK Loka Timing, ampak to je že 
nova zgodba. Še ena nepozabna.

*pasarela = deska za vkrcanje/
izkrcanje s krova; običajno s krme na 
kopno.

Krst, 2013

Krst, 2010

Zmagovalci, 2011

Krst, 2011

Zmagovalci, 2014

Ko ni vetra, 2010
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September! Vau, kmalu gremo 
spet na klubsko regato. Že začutim 
vznemirjenje od pričakovanja in 
spravim se na google, kjer bom dva, 
tri tedne pregledovala, kakšno vreme 
nas čaka. Par dni pred odhodom se 
spogledujem že z napovedjo vremena 
za pomorščake. Še dobro, da ga ima 
JK Loka Timing stalno na svoji strani. 
Zakaj mi je vse to pomembno? Pod 
prvo: zaradi prtljage, ki jo potrebujem 
za en teden, ne maram dežja na morju, 
vetra pa naj bi bilo ravno prav. Verjetno 
ste že po nekaj stavkih ugotovili, 
kakšne vrste jadralka sem. V prvi 
vrsti ljubiteljska, z rahlim pridihom 
tekmovalnosti in adrenalina.

Kako sem sploh spoznala 
jadrnico? Z jadrnico me je okužil Janez 
Zajc, ko nas je štiri dekleta, vključno 
z njegovo Matejo, pred mnogimi leti 
s svojim Tavom popeljal za štiri dni 
iz Punata čez Kvarner v Sukošan. 

Tam naj bi nas pričakali fantje, ki so 
se odpravljali na vsakoletno moško 
jadranje. Že drugi dan nas je zajel 
dež z vetrom, tako da smo se močno 
pozibavali, bile smo prestrašene, 
občutek sem imela, da sem v filmu 
Starec in morje. Ker smo malo preveč 
razmišljale na glas, nam je Janez 
razložil, da se na morju trpi v tišini. 
No, naprej je bilo lepo. Zadnji dan 
smo odšli tankat in spomnim se, da je 
imel Janez merilec nafte, ki si ga moral 
kontrolirati pod palubo. Vse smo bile 
spodaj in ko je bil tank poln, smo ena 
po ena prihajale na palubo. Zaposleni 
na črpalki je z občudovanjem gledal 
Janeza, ne nas, ko je videl, koliko 
žensk ima na ladji. Ko smo pripluli v 
marino, kjer naj bi nas fantje pričakali, 
pa rahlo razočaranje. Namesto da bi 
bili ponosni na mlade fazanke, so bili 
reveži tako utrujeni od avtobusnega 
prevoza, da smo morale pristati same 

Andreja 
Oblak

Družinska regata 
MOJE JADRANJE

brez njihove pomoči. Ta izkušnja mi 
je omogočila, da smo kot družina 
začeli preživljati dopuste na jadrnici. 
V začetku je bilo težko, saj si odvisen 
sam od sebe, potem pa so se nabirale 
izkušnje in pričelo se je uživanje.

Kljubske regate se udeležujem že 
vse od začetka. Spomnim se, da smo 
prvo leto na koncu rekli, da boljše ne 
more več biti, vendar je bilo naslednje 
leto še boljše in tako naprej do danes. 
Prvi del dneva je regata, drugi del 
dneva pa druženje. Jasno: drugo del 
dneva je boljši. 

Zadnja leta našo posadko 
sestavljamo trije pari, Lado in Nevenka 
Kržišnik, Leon in Branka Tušar, Mare 
Oblak in jaz. Vsi smo bolj turistični 
jadralci in jadrnico najemamo za cel 

teden. Nam je najpomembnejše, da 
vsi uživamo in smo si soglasni, da je 
to za nas podaljšani poletni dopust. 
Konec septemba se otoki umirijo 
od počitniške norije in na morju 
zavladata mir in tišina. Problem je 
samo v tem, da je ob osmih zvečer 
že tema. Spomnim se, da sem eno 
leto praznovala rojstni dan, in ker do 
polnoči nihče več ne zdrži pokonci, 
so mi že ob desetih prinesli torto in 
čestitali. Na ladji ima vsak svojo vlogo. 
Moški kuhajo in nas strežejo, me pa 
uživamo. No pa naj še katera reče, da 
to ni OK. Z jadranjem med otoki, ki 
si jih tudi ogledamo in prehodimo, 
vse prehitro pride sreda. Prehitro 
zato, ker se bliža konec sproščenega 
jadranja. Prihajati začno naši prijatelji, 

Večerja, 2009
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ki se vkrcavajo polni pričakovanja in 
načrtovanja za regato naslednjega dne. 
Tudi v nas se naseli prijeten nemir 
in tisti večer ponavadi ni težav s 
prehitrim odhodom v posteljo. 

Prav posebnih priprav na regato 
nimamo. Zase lahko rečem, da sem raje 
bolj opazovalka. Fantom pomagamo 
po najboljših močeh. S hrano in 
pijačo. Kar pa včasih res ni dovolj. Ne 
rečem, da nisem zadovoljna, ko nam 
gre dobro. Nisem pa tudi žalostna ali 
razočarana, kadar nam ne gre in od 
zadaj opazujemo ostale, ki se borijo 
za najboljšo uvrstitev. Imamo borbeni 
duh, vendar, kot sem že zapisala, 
tu štejejo tudi številne izkušnje in 
udeležbe na drugih regatah. V svojih 
vitrinah vsak od naše posadke že 
hrani kakšno laternico, ki jo dobimo, 
kadar smo slučajno zadnji (ha-ha). 

Vse prehitro pride zadnji dan, 
ko se vračamo v matično marino. 
Ponavadi se odpravimo že zgodaj 
zjutraj, ko je še tema. Sedim z enim od 
fantov, ki vozijo, in najlepše mi je, ko 
se začne daniti. Poskušam si vtisniti v 
spomin sonce, ki se prebija na površje, 
mir, tišino in ribiče v daljavi, ki mečejo 
mreže. To me greje v dolgi zimi, ki 
prihaja. 

Na koncu bi rada citirala Janeza, 
ki pravi, da je z jadranjem tako, da ko 
enkrat poskusiš, te ali takoj mine in ne 
poskusiš nikoli več, ali pa te zasvoji. 
Razlika pri meni je samo v tem, da je 

meni dovolj samo potepanje po morju. 
V tem neizmerno uživam. Regate pa 
so bolj za fante.

2016

2016

Štajnbirtov zajtrk, 2018

Laterna zadnjih, 2018
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Z regatno ekipo smo se z mojo 
jadrnico Karpo (Elan 450) več let 
udeleževali regat na Jadranskem 
morju. Večkrat smo posegali po 
najvišjih mestih. Zmage so nam 
nekako prišle v navado. Tako smo 
morali opravičevati vlogo favorita, kar 
ni bilo prav lahko. Na eni od teh regat 
se nam je zgodil tale zanimiv dogodek.

Konec oktobra je tradicionalna 
regata okoli Dugega otoka, s startom 
izpred otoka Zlarin. V vetru burje 
ali maestrala je smer določena po 
vzhodni strani Dugega otoka, okoli 
svetilnika Veli rat na zahodni strani in 
povratek po odprtem morju nazaj do 
Zlarina (smer obratna kazalcem ure). 
V primeru juga je določena obratna 
smer (v smeri urinih kazalcev). Dolžina 
regatne rute je 130 Nm. Doslej je ruto 
najhitreje prejadrala jadrnica ČaSa 
(Justinten) na prvi regati leta 2014, 
s časom 14 ur 52 min, ko so bile zelo 
dobre vetrovne razmere za doseganje 
rekorda. Naslednje leto smo mi prišli 
na to regato kot eni od favoritov za 

zmago. Tu je kratko poročilo s te 
regate.

ČETRTEK, 22. 10. 2015, OTOK 
ZLARIN

Zaradi premočne burje, ki je 
presegala 35 vozlov, je bil štart regate 
prestavljen s četrtka na petek zjutraj 
ob 9.00. Sestanek skiperjev je bil 
najavljen za četrtek zvečer ob 20.00. 
Sledila je večerja ekipe in povratek 
na jadrnico. Prvi hip, ko smo se preko 
krme vrnili na jadrnico, sploh nisem 
opazili, da je karkoli narobe. Imel sem 
samo čuden občutek, da nekaj ni v 
redu. Po kakšni minuti smo le prišli do 
spoznanja, da je naša jadrnica na desni 
strani močno poškodovana. Oblila 
me je slabost in močna jeza. Med 
našo odsotnostjo so se na pomolu 
dogajale čudne stvari. Po pričevanju 
domačinov, ki so vse skupaj spremljali 
s pomola, je trajekt pri zadnjem od prej 
neuspelih manevrov privezovanja s 
spuščeno rampo preletel preko naše 

Dušan
Ušeničnik

REGATA ROUND LONG ISLAND 
2015 (Okoli Dugega otoka)

Poškodovani Karpo

jadrnice in poškodoval desno stran. 
Trk železnega potniškega trajekta z 
našo plastično jadrnico se je končal 
dokaj grozljivo. Trup jadrnice je bil na 
srečo nedotaknjen. Poškodovana je 
bila ograjica na desnem boku, potrgana 
škota glavnega jadra in iz trupa sta bila 
iztrgana oba desna vinča. Po temeljitem 
pregledu stanja in premišljevanju 
kako in kaj, smo se odločili, da gremo 
naslednji dan na start regate kljub 
poškodbam in posledično z oteženimi 
manevri z jadri.

PETEK, 23. 10. 2015
Okoli 6.00 smo morali odhiteti 

v Šibenik, da smo prijavili incident 
na pomolu Zlarina na kapetaniji 
Šibenik. Lučki kapitan je bil kar se da 
učinkovit, a se je stvar vseeno zavlekla. 
Zaradi našega urejanja formalnosti so 
organizatorji ugodili naši prošnji in 
prestavili štart regate za eno uro. 

Start je bil ob 10.00, pihala je 
burja moči okoli 20 vozlov. Ko je že 
kazalo, da se bomo v vodstvu z lahkoto 
sprehodili po 130 Nm dolgi trasi, se 
je zgodila bonaca. Mi in ekipa Gaishe 
(First 47.7) smo se odločili jadrati 
južno od otoka Iža, ostali so zapluli 
po severni strani otoka. Žal je bil naš 
izbor napačen, kljub vremenskim 
napovedim. Zaostali smo preveč, da 
bi lahko ponovno napadli prvo mesto. 

SOBOTA, 24. 10. 2015

Ponoči iz petka na soboto pa se 
je zgodila neverjetna zgodba. Okoli 
tretje ure zjutraj smo prejeli radijski 
poziv regatnega odbora. Nismo 
mogli verjeti, da nam sporočajo, da je 
jadrnico Seascape 27, na kateri so bili 
izkušeni jadralci iz Slovenije, močna 
burja odpihnila na obalo otoka Vela 
Kurva. Klic smo prejeli na odprtem 
morju, s polnimi jadri, pri hitrosti naše 
jadrnice preko 10 vozlov, oddaljeni le 
2 Nm stran od nasedle jadrnice. Takoj 
smo se odzvali prošnji za pomoč. Ob 
prihodu na kraj nesreče je bil pogled 
na obalo res grozljiv. Polovica jadrnice 
je bila na obali, zadnja polovica pa 
v razburkanem morju. Posadka se 
je srečno umaknila na obalo, da ne 
bi prišlo do hujših poškodb članov. 
Reševanje je potekalo dramatično. 

jadralskih navdušencev in jadralcev, 
kaj šele državnih prvakov v jadranju 
ter številnih lastnikov jadrnic. A Škofja 
Loka je v tem pogledu izjemna in 
Jadralni klub Loka Timing zavzema 
z vsemi svojimi dejavnostmi posebno 
mesto med slovenskimi jadralnimi 
klubi. 

Iz našega mesta je nekaj 
pomorcev odplulo na morja že v 
zgodovini, kot boste lahko prebrali 
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Bila je tema, brez lune, ki bi jo še kako 
potrebovali. Hitro smo spustili jadra in 
začeli z idejami, kako nesrečno jadrnico 
s čim manj tveganja in poškodbami 
zvleči nazaj v morje. Burja je pihala z 
močjo 25 vozlov, dvignilo se je morje 
in težko je bilo vreči vrv do obale, 
kjer se je nahajala posadka Seascapa. 
Grozilo nam je, da bi na istem mestu 
nasedli tudi sami. Po uri reševanja, v 
močni burji in visokih valovih, smo v 
četrtem poizkusu našega mimohoda 
le uspeli zavezati nasedlo jadrnico 
na obali ter jo potegniti z motorjem 
nazaj v morje. Posadka na obali je ob 
pravem trenutku urno poskakala na 
svojo jadrnico. Bili smo zadovoljni, 
da nam je reševanje uspelo. Po žilah 
se nam je pretakal adrenalin, da 
je kar pokalo. Ko smo ugotovili, da 
sta posadka in jadrnica Seascapa na 
varnem, smo ponovno dvignili jadra 
in odjadrali naprej proti Zlarinu. Kljub 
vsemu smo prišli v cilj drugi. Prvo 
mesto si je zasluženo prijadrala ekipa 
Krke (Elan 410), s prednostjo 1 ure in 
33 minut pred nami. 

Za konec še sklepna misel. 
Karpo smo po teh poškodbah uspešno 
sanirali. Stroški za popravilo so zrasli 
na preko 20.000 €. Tožba z Jadrolinijo 
se je vlekla štiri leta, ker kapitan 
trajekta ni želel priznati svoje napake. 
Na koncu vedno zmaga pravica in 
tako je bilo tudi tokrat. Za nameček 
smo zmontirali vse nove in za številko 

večje vinče . Zahvala gre moji ekipi 
za požrtvovalnost in dobro delo na 
jadrnici. V težkih vremenskih razmerah 
in s poškodovano jadrnico smo morali 
večkrat menjati vsa jadra. Manevre 
smo opravljali le z dvema vinčema. 
Morali smo uskladiti delo ekipe s 
pomankanjem tehnike. Zelo malo je 
manjkalo, da zaradi poškodb na Karpu 
sploh ne bi startali. Hendikepirani 
s poškodovanim plovilom smo se 
vseeno opogumili za tekmovanje 
na regati. Posadka Seascapa je to 
noč prespala na Kornatih, naslednji 
dan pa srečno prijadrala na Zlarin 
na razglasitev rezultatov. Njihovo 
jadrnico smo si lahko ogledali ob 
dnevni svetlobi. Pravzaprav se jim je 
dobro končalo, le s praskami po trupu 
in nalomljeno ograjo.

Nihče od nas ni pričakoval, da 
bo naše poslanstvo na regati reševanje 
nasedle jadrnice in njene posadke. 
Ni bilo lahko, a bilo je vredno. To je 
zgodba, ki je ne bomo pozabili.

Poškodovani  vinč
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Zora sviće, evo njeg’
škoja nasrid pučine

Ref. 2x
Ula la la la jupi je
život ide naboje
otkod son oplovi
oko škoja Jabuke

Busole polude
oko škoja Jabuke

A Gego, čuja san neke priče
da je malo drukčije bilo

nego šta nan ti sad
ovdi pivaš

a, šta misliš

Rigali smo utroje
malo iza Jabuke

i rigali smo utroje
malo iza Jabuke

Ref. 1x
Ula la la la jupi je
život ide naboje
otkod son oplovi
oko škoja Jabuke

Busole polude
oko škoja Jabuke

JABUKA 

GEGO I PICIGIN BAND (feat. Marijan Ban) 

Jabuka s krova

Vjetar raskopava more.
Ja sam na brodu isplovio sam.
Vjetar se diže i ruši na mene.

Ja njegovu namjeru znam.

On želi isprobati snagu.
Na mene obrušava svu svoju moć.
Al’ ja sam krenuo tamo gdje želim
i tamo gdje želim, ću sigurno doć.

Ne, ne bojim se juga, ne bojim se bure,
Ne bojim se neba, dubine ni dna.
Podivljali valovi me uzalud jure,
na krilima vjetra poletjet ću ja.

Ne, ne mogu mi ništa, ne mogu mi ništa,
sve prirodne sile i sav njihov bijes.
Ne mogu mi ništa ni žega ni kiša,

na krilima vjetra ja nastavljam ples.

U noći kad nevera stane
i nebo kad prekrije zvjezdanin roj,

more će dirati stećene rane
i skupljat će snagu za još jedan boj.

SUŠAC BLUES
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Regata Jabuka je ena najbolj 
ekstremnih in množično obiskanih 
navigacijskih regat na Hrvaškem. 
Poteka drugi vikend v novembru. 
Start je običajno v petek zvečer 
med 20. in 24. uro med Vodicami in 
Prvičem, sledi nočno jadranje proti 
Komornici in na odprto morje proti 
Jabuki, obrat ob sončnem vzhodu 
okoli mistične Jabuke in vračanje 
nazaj mimo Blitvenice s ciljem pred 
pomolom v Vodicah.  

Prvič smo se regate Jabuka 
udeležili leta 2011 z jadrnico Taia 
(Elan 410). Takrat smo s sedemčlansko 
posadko dosegli 27. mesto. V drugo, 
leta 2018, smo se bolje pripravili in z 
novo jadrnico Taia 2 & White Goose 
(Arya 415 MOD) v cilj pripluli kot 
sedmi.

Ampak v tretje gre rado. Čeprav 
prvotno 17. regate Jabuke leta 2019 
nismo imeli v planu, je odločitev, 
da gremo nanjo, padla na zaključni 
slovesnosti Pokala Slovenije. Ko smo 
zmagali še na zadnji slovenski regati 

in veselo proslavljali naslov skupnega 
zmagovalca Pokala Slovenije, je Dean 
naenkrat vprašal: »Fantje, a gremo na 
Jabuko?« Za akcijo nas je bilo takoj 
šest iz naše desetčlanske ekipe. Poleg 
mene še Vasja Avsec, Matjaž Pretnar, 
Dean Katič, Željko Planinšič-Žila in 
Janez Terčon-Čone. Najti je bilo treba 
še štiri. Ko je k naši mizi prisedel še 
Samo Žvan - krmar jadrnice Generali 
(TP 52) in nam čestital za osvojeno 
prvenstvo, je pogovor nanesel tudi na 
Jabuko. Samo nam je povedal, da so 
oni zaključili sezono in ne gredo, jaz 
pa Samotu, da bi mi šli, a nam manjka 
nekaj ljudi. Samo in član njegove 
ekipe Aleksander Valenčič-Sašo sta 
bila takoj za to, da gresta z nami. Z 
Brankom Brčinom sva bila že nekaj 
časa dogovorjena, da bi šel z nami na 
kakšno regato, in ko sem ga povabil 
na Jabuko, je bil takoj za. Potem sem 
poklical še Jožeta Miheliča-Joto. Malo 
se je obotavljal, a ko sem mu rekel: 
»Pojdi z nami, gremo zmagat!«, je bila 
ekipa popolna.

Goran 
Djordjevič

REGATA JABUKA 2019 - 
v tretje gre rado

Iz Portoroža je del ekipe odplul 
že v torek popoldan, saj je bil za konec 
tedna napovedan močan jugo. Prvo 
noč smo prenočili v Puli, naslednji dan 
nadaljevali do Zadra in bili v četrtek 
dopoldne v Vodicah, kjer se nam je 
uspelo vezati na bok večje barke. Vsem 
udeležencem to ni uspelo. Zaradi 
napovedi močnega juga so si tisti, 
ki niso našli prostora v ACI marini 
v Vodicah, morali privez poiskati v 
Tribunju.

Petkovo dopoldne je še minilo v 
lepem vremenu, popoldne pa je jugo 
res začel naraščati. Takrat se nam je 
pridružil še preostanek ekipe, ki je 
prispel po kopnem. 

Na večernem sestanku krmarjev 
regate je veter v Vodicah že pihal 

spoštovanih 20 vozlov, sunki pa 
so bili še precej močnejši. Zato je 
regatni odbor na podlagi konzultacije 
s slovenskim meteorologom in 
jadralcem Juretom Jermanom štart 
regate iz petka zvečer prestavil na 
soboto ob 7.00 zjutraj. 

V soboto je bilo na štartu 106 
jadrnic in gneča je bila podobna kot 
na Barkolani. Mi smo takoj po štartu 
prešli v vodstvo in se tako izognili 
številnim trčenjem, ki so se dogajala 
zadaj. Po pliču Sestrice sta nas prehitela 
favorizirana Cleansport one (VOR 60) 
in Molo longo tutta Trieste (Cecrelli 
53), tako da smo otok Komornico 
obpluli na tretjem mestu. Sledil je 
obrat v veter in začeli smo se zaletavati 
v valove iz smeri juga. Cleansport one 

Ekipa Taia2 & White Goose v cilju regate Jabuka, 2019
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in Molo longo sta se usmerila malo 
bolj desno, proti otoku Mažirini, mi pa 
smo izbrali čim krajšo pot po sredini. 
Kasneje se je izkazalo, da so tisti, ki 
so jadrali desno, pridobili, saj je veter 
po dobri uri obrnil v desno. Jadranje 
je postajalo vedno bolj težavno. Od 
spredaj so prihajali 1,5 m visoki valovi 
z juga, veter pa je bil tramontana, 
jakosti 12 vozlov. Tako nas je nekajkrat 
pošteno streslo. Naš tekmec Molo 
longo je v teh razmerah zaradi okvare 
v ležišču jambora odstopil. Nas je ob 
tem še opral dež, tako da je bil užitek 
popoln. Z Žvanom sva se menjavala 
na krmilu, na škotinah genakerja pa 
Žila, Sašo in Čone. Bolj ko smo se 
bližali Jabuki, bolj so se krepili sunki 
vetra. Tudi naša hitrost je narasla na 
15 vozlov. Približno 6-7 milj pred 
Jabuko smo zaradi 25 vozlov sunka 
vetra doživeli štraorcado. Razparali 
smo genaker, ki se nam je žal ovil okoli 
prednje pripone. Problem smo začasno 
rešili s hitrim dvigom drugega, vendar 
na odprtem morju, v valovih nismo 
mogli osvoboditi pripone. Morali smo 
se zateči v zavetrino Jabuke, kjer nam 
je po petnajstminutni borbi vendarle 
uspelo pobrati ostanke genakerja in 
osvoboditi prednjo pripono, da smo 
lahko dvignili flok. Okoli Jabuke 
smo obrnili na 7. mestu. Potem ko 
je Cleansport one malo pred Jabuko 
strgal genaker, je prvi obrnil Toto travel 
(Farr 40), drugi Facing future (Club 

Swan 36) in tretji Cleansport one. A 
ko je Cleansport one v orco prehitel 
vodeča dva, se mu je razparalo glavno 
jadro in moral je odstopiti. Mi smo 
se držali po sredini. Z odlično taktiko 
Brčina in dobro vožnjo v veter smo 
počasi dohitevali vodeče. V 40 miljah 
smo nadoknadili več deset minut 
zaostanka. Ko se je začelo mračiti, je 

Ruta zmagovalcev, Jabuka, 2019

Žvan prevzel navigacijo. V coni otoka 
Mula, ki je bil zadnja kontrolna točka, 
smo prehiteli še Toto travel in Facing 
future in prvi obrnili okoli Mule. 
Dvignili smo jadro code zero in držali 
razdaljo pred novo foiling jadralno 
mašino Facing future. Pred Komornico 
smo code zero zamenjali s flokom 
in rutinirano nadzorovali hitrost in 
konkurente. To ni bilo lahko, saj saj 
so pri manevrih taktično ugašali luči, 
tako da smo jih bolj slišali kot videli. 
Je bilo pa zelo napeto. Moral sem se 
popolnoma osredotočiti na vožnjo za 
krmilom, ki je zahtevala maksimalno 
koncentracijo. Razen pogleda na jadra 
in instrumente sem popolnoma izločil 
vse ostale moteče elemente. Na barki 
je zadnje milje vladala popolna tišina. 
Ko so naš prihod skozi cilj spremili z 

izstreljeno rdečo raketo, se sploh nisem 
zavedal uspeha. Bil sem še preveč pri 
stvari. Šele čez kako minuto sem se 
zavedel naše zmage in kljub pošteni 
utrujenosti od napornega plova je na 
barki izbruhnilo navdušeno veselje.

Na 17. regati Jabuke smo 
prepluli 106,80 Nm v času 14:53:23, 
s povprečno hitrostjo 7,17 vozlov in 
največjo hitrostjo 14,90 vozla. Regato 
smo zmagali kot prva slovenska 
jadrnica s povsem slovensko ekipo. 
To si štejem za res velik uspeh. 

Drugi dan so sledili intervjuji za 
HTV, lokalni radio in časopise. Čakal 
nas je še povratek domov. Razdaljo 
150 milj do Portoroža smo prepluli res 
hitro: v 23 urah skupaj s formalnostmi 
na meji v Umagu in Piranu. Ostali so 
nam nepozabni spomini.

Podelitev pokala zmagovalcem, Jabuka, 2019
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DRUGI O NAS

 
petek, 8. november 2019, Vilma Stanovnik 

 

 

Najboljša sezona škofjeloških jadralcev 
Jadrnica Taia 2 & White Goose s krmarjem Goranom Djordjevićem je že ob 
začetku letošnje jadralne sezone osvojila naslov državnih prvakov ORC, te dni 
pa posadka Tempo group sailing team sezono zaključuje z vrsto odličnih 
mednarodnih rezultatov in naslovom zmagovalcev slovenskega pokala. 

Škofja Loka – Čeprav Ločanom morje še zdaleč ni tik pred nosom, pa je vedno več ljubiteljev 
jadralnega športa, vedno več pa je tudi dobrih rezultatov ekip, ki so večinoma včlanjene v Jadralni 
klub Loka Timing. Največje uspehe v zadnjih letih doživlja Tempo group sailing team z jadrnico 
Taia 2 & White Goos, kjer so člani posadke krmar Goran Djordjević, lastnica jadrnice Majda 
Šparovec, Matjaž Pretnar, Vasja Avsec, Dean Katič, Alan Hajdinjak, Željko Planinšič, Tomaž 
Simčič, Janez Terčon in Mitja Potočnik, občasno pa se jim pridruži še Jože Mihelič. 

V iztekajoči se sezoni so dosegli nekaj res odmevnih rezultatov, saj so bili 13. na svetovnem 
prvenstvu ORC v Šibeniku, poleg tega pa so slovenski državni prvaki, zmagali so v slovenskem 
pokalu, prvo mesto so osvojili na Diplomatski regati. 

Prav tako so prvo mesto v svojem razredu osvojili na GO to Barcolana in bili najboljša slovenska 
potovalna jadrnica na 51. Barkovljanki. Med med vsemi potovalnimi jadrnicami so bili sedmi, prav 
tako pa so osvojili odlično 49. mesto med sicer 2015 prijavljenimi jadrnicami. 

»Da se obeta dobra sezona, je bilo slutiti že na prvi tekmi v Izoli, ko smo postali državni prvaki 
ORC, hkrati pa smo zmagali na prvi tekmi slovenskega pokala. Nastopili smo tudi na svetovnem 
prvenstvu v Šibeniku. Tam smo bili najhitrejša slovenska barka, med potovalnimi amaterji pa smo 
pristali na 13. mestu na svetu. To je bil lep uspeh, saj smo nastopali v pogojih, ki jih sicer nismo 
vajeni. Bilo je namreč precej vala in vetra. Jeseni smo ponovno nastopali na regatah za pokal 
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pokalu, prvo mesto so osvojili na Diplomatski regati. 

Prav tako so prvo mesto v svojem razredu osvojili na GO to Barcolana in bili najboljša slovenska 
potovalna jadrnica na 51. Barkovljanki. Med med vsemi potovalnimi jadrnicami so bili sedmi, prav 
tako pa so osvojili odlično 49. mesto med sicer 2015 prijavljenimi jadrnicami. 

»Da se obeta dobra sezona, je bilo slutiti že na prvi tekmi v Izoli, ko smo postali državni prvaki 
ORC, hkrati pa smo zmagali na prvi tekmi slovenskega pokala. Nastopili smo tudi na svetovnem 
prvenstvu v Šibeniku. Tam smo bili najhitrejša slovenska barka, med potovalnimi amaterji pa smo 
pristali na 13. mestu na svetu. To je bil lep uspeh, saj smo nastopali v pogojih, ki jih sicer nismo 
vajeni. Bilo je namreč precej vala in vetra. Jeseni smo ponovno nastopali na regatah za pokal 

Slovenije, kjer smo štirikrat zmagali in bili enkrat drugi. Tako smo zanesljivo osvojili prvo mesto. 
Prav tako smo jeseni uspešno nastopili na Barkovljanki,« je povedal krmar Goran Djordjević, ki je 
prepričan, da je vzrok za uspehe uigrana posadka, ki je že nekaj let ista. »Prav tako smo dodobra 
spoznali barko,« je tudi povedal Djordjević, ki je bil skupaj z ekipo vesel tudi zmage na 
Diplomatski regati. 

»Letos nam je tako uspelo vse, česar smo se lotili. Kljub temu da imamo potovalno barko, se 
vozimo med dirkalniki,« je tudi povedal kramar Goran Djordjević, še preden je sredi tedna z barko 
in ekipo odpotoval proti Vodicam, kjer bodo danes ponoči nastopili na zadnji tekmi sezone, regati 
Jabuka. »Čaka nas devetdeset milj dolga navigacijska regata, nato pa bo sezona končana. Drugo 
leto nas mika, da bi tekmovali tudi v italijanskem pokalu, vendar pa še ne vemo, kako nam bo to 
zneslo in časovno in finančno, saj bi bil to za nas velik zalogaj,« je še dodal Djordjević. 
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www.regate.hr/  OFFSHORE OBJAVLJENO: 12 STUDENI 2019 

Regata Vodice - Sestrice - Jabuka - Mulo - Vodice 
 

 

Stvarno zahtjevna prognoza cijeli tjedan prije održavanja jedne od najpopularnijih hrvatskih 
regata, a koju organizira JK Tijat iz Vodica, nije pokolebala brojne posade kojih se i ove 
godine skupio impozantan troznamenkasti broj! 

Regata 
Ovogodišnja Jabuka se razlikovala od drugih po dvije stvari. Jedna je bila da je start odgođen 
na 7:00 u subotu ujutro, a druga da se jedrila ruta broj dva iz Uputa za jedrenje, odnosno 
nakon starta ispred Vodica obilazila se plič Sestre, potom se Jabuka ostavljala lijevim bokom, 
jednako kao i hrid Mulo ispred Rogoznice, te pravac cilj u Vodicama. 

Do odgode starta je došlo zbog vrlo jakog juga koje je puhalo u vrijeme predviđenog starta, u 
petak navečer. Zbog sigurnosti većine posada Regatni odbor se odlučio na izmjenu ovog 
vremena, a o tom se i nagađalo nekoliko dana prije starta jer je vremenska prognoza bila 
ujednačena skoro cijeli tjedan ranije. Naravno, pomak početka jedrenja je za sobom povukao 
i pomak ograničenog vremena jedrenja na nedjelju u podne. 

Za vrijeme starta i još par sati kasnije puhalo je jugo od deset i više čvorova. Ubrzo flota ulazi 
u kišni oblak ispod Žirja, nakon kojeg kreće tramontana koja je u kombinaciji s velikim 
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u kišni oblak ispod Žirja, nakon kojeg kreće tramontana koja je u kombinaciji s velikim 
valovima od juga stvarala neugodan osjećaj mnogim jedriličarima, te velika naprezanja kako 
brodova, tako i jedara. 

Nakon obilaska Jabuke i dolaska popodnevnih sati na regatnom polju počinje puhati levanat 
koji flotu prati do Mula, nakon kojeg po laganoj burici stižu do cilja u Vodicama. 

Od 106 posada na startu, do cilja uspješno stiže njih 90, Među njima nisu bili neki od 
najvećih favorita. Ubrzo nakon starta regatu napušta Molo Longo Tutta Trieste. Razlog je 
ispadanje okvira koji je fiksirao jarbol na razini palube. Vjerojatno je razlog veliko posrtanje 
i udarci u valove koji su doslovno bili ravno u provu, što je izazvalo vibracije jarbola i 
posljedično ispadanja spomenutog okvira. Da su nastavili jedriti postojala je opasnost da se 
jarbol zbog udaraca na tom mjestu ošteti, a možda bi se jarbol i slomio. 

Drugi favorit regate bio je VOR 60 - Cleansport One. Jedrilica građena za oceanske uvjete 
trebala je vrlo lagano svladati uvjete na ovom regatnom polju, ali materijal jedara je ovog 
puta bio najslabija karika. Do Jabuke su se rasparala dva genakera, a nakon Jabuke su 
izgubili i glavno jedro. Uglavnom su sva tri jedra nastradala zbog dotrajalosti, tako da su 
vlasnici sad primorani upustiti se u nabavku novog kompleta, a tada bi se ovaj maxi mogao 
ponovno upisati na pobjednički pehar ove regate. 

Kad su se ove dvije jedrilice povukle iz regate na moru su ostale samo "normalne", bar po 
veličini. Glavnu riječ su vodile četrdesetice. Već prije starta se pretpostavljalo da će 
zanimljivo biti nadmetanje dva Class 40, Crazyja i Fulcruma III. Tako je i bilo te ih je u cilju 
dijelilo samo desetak minuta. Premda su uvjeti na moru bili naklonjeni ovim dvjema 
jurilicama, ipak su im planove pobrkale još neke druge jedrilice. Na vrhu flote još su jedrili 
Toto Travel, Taia 2 & White goose, Dubrovnik, Munjek i dva Club Swana 36, a u blizini je bilo 
i nekoliko jedrilica More 55. 

U pojedinim dionicama su se izmjenjivali u vodstvu, a nekako najstalniji u vrhu je bio Toto 
Travel. Tek ga u zoni Mula uspijeva prestići jedan od Swanova, a ispred oboje sa sigurne 
udaljenosti počinje ih kontrolirati Taia. Nakon obilaska Mula njen posao je skoro pa rutinski 
s obzirom na kut vjetra, ali foiling mašina za jedrenja u obliku najnovijeg modela Swana je 
bila Taina stalna prijetnja. Na kraju slovenska posada ipak uspijeva s pet minuta prednosti 
presjeći ciljnu ravninu ispred Swana, koji je uspio održati razliku od jedne minute ispred 
Tota. 

Vrijeme ulaska u cilj prve jedrilice je bilo 21:53:23, a posljednji je do cilja stigla Karla i to u 
04:57:01. Kad se uzme u obzir da je 90 jedrilica završilo regatu za manje od 22 sata jedrenja, 
može se reći da je ovo bila najbrža Jabuka do sada! 
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    četrtek, 18. maj 2017, Alenka Brun 
 

 

Regatna ekipa Karpo šteje v bistvu dvajset ljudi, vendar se na svetovno prvenstvo odpravlja 
jagodni izbor enajstih. Gre za fante z dobrim tekmovalnim predznanjem. Jadranje je timsko delo, 
kjer sta pomembni tudi posameznikova angažiranost in kolegialnost, za odstopanja ni prostora, 
saj mora ekipa na koncu funkcionirati kot eno. 

Gorenjski Karpo    

Karpo najdemo v grški mitologiji. To je tudi moško ime, tako so poimenovali 
tudi Jupitrovo luno, ki so jo odkrili februarja 2003. Karpo pa je tudi jadrnica, ki 
se bo junija z istoimensko ekipo gorenjskih zaljubljencev v jadranje udeležila 
svetovnega prvenstva v jadranju ORC Worlds Trieste 2017. 

Simon Savski, Igor Eršte, Gregor Šivic, Marko Trebec, Oton in Aleš Hafner, Mitja Herak, Matjaž 
Beguš, Gregor Štefe, Tadej in Dušan Ušeničnik so imena regatne ekipe Karpo, ki bo poskušala 
na svetovnem prvenstvu v Trstu doseči najboljši rezultat. Vodja ekipe je Dušan Ušeničnik, ki je 
letos marca postal tudi predsednik Jadralnega kluba Loka Timing Škofja Loka, znotraj katerega 
najdemo tudi ekipo Karpo. Sicer na svetovno prvenstvo odhajata dve posadki: Taia 2 in Karpo, ki 
se je odločila, da svojo regatno ekipo predstavi v priljubljeni Panorami Stara pošta v Kranju, na 
dogodku, kjer smo spoznali tudi rdečo in belo žlahtno kapljico posestva Monte Rosso. S tem so 
se jadralci nekako želeli zahvaliti tudi vsem svojim dosedanjim sponzorjem in morda spoznali tudi 
kakšnega novega. 

»Svetovno prvenstvo bo potekalo v Trstu, v Tržaškem zalivu, konkretno v Muggi (Milje) med 30. 
junijem in 8. julijem. Vse se bo dogajalo v Porto San Rocco (pristanišču sv. Roka). Plovi bodo 
potekali po Tržaškem zalivu,« razloži Dušan Ušeničnik, ki drugače na morju preživi na leto od sto 
do sto petdeset dni, tako da smo se pošalili, če bo na stara leta živel na barki. 
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Na začetku jih je vodil entuziazem, potem se je razvila posebna ljubezen, strast. »In če smo 
morali izbrati neko zasvojenost, je jadralstvo prava pot,« se nasmeje. V Jadranskem morju jih 
poznajo in tu spadajo v sam vrh jadralskih ekip. »Smo že stari mački regatnega polja.« 

Tokat se bodo svetovnega prvenstva udeležili drugič. Prvič so se ga pred petimi leti, ko se je ta 
odvijal na Cresu. Zasedli so 36. mesto med 136 ekipami, kar je odličen rezultat za amatersko 
ekipo, saj je na takem svetovnem prvenstvu veliko profesionalnih ekip, katerih letni proračun je 
lahko izjemno visok – milijon in več. Tega denarja karpovci seveda nimajo, se pa trudijo po svojih 
najboljših zmožnostih, da se lahko udeležijo tovrstnih, višje rangiranih tekmovanj. 

Fantje prihajajo večinoma iz Gorenjske, njihova značilnost pa je, da so izjemno natančni jadralci. 
»Ne dopuščamo niti centimetra na regatnem polju in zato nas tudi cenijo.« 

 

https://enavtika.si/sl/novice/  IMPRESSION SAILING WEEK  

Zmaga na ISW-2016 Dušanu Ušeničniku 

 
Dušan Ušeničnik in posadka Loka Timinga z gostjo Danico Lovenjak na krovu jadrnice 
Karpo so absolutni zmagovalci regate Impression Sailing Week 2016. 

V znamenju Burin Yachting Cluba in predstavitve novega logotipa OPEN regate s strani Davida 
Hawline je 4. in 5. novembra v Biogradu potekala jubilejna deseta tradicionalna mednarodna regata 
Impression Sailing Week 2015. 

Sonce, dež, jasno nebo, oblaki, nič vetra in stopnjevanje juga prek 35 vozlov ter nepozabni trenutki 
večernih druženj bodo jadralkam in jadralcem iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske, Češke in 
Poljske še dolgo ostali v spominu. 

Dvaintrideset posadk je prvi dan spremljalo sončno vreme z nič vetra in dobili smo zmagovalca v 
plavanju Grega Lebič z jadrnice Oskar, ki ga bo tudi prihodnje leto težko premagati. V lahkih 
vetrovnih razmerah pa je vseeno uspel plov regate in zmagovalka dneva je bila jadrnica Elan S5 
Rotgipfler pod taktirko krmarja Chlaus Chabina iz Austrije. 

V soboto so jadralke in jadralci odjadrali še dva plova. Poleg benda Škabelini so potekale večerne 
karaoke in zlati glas Burina je pripadel Mile Vilarju z jadrnice Echo, ki bo moral glasbeno točko 
ponoviti še v restavraciji Glažuta 14. decembra, ko bo potekal After Party Impression Night. 

Zaznamovali pa so letošnjo regato in postali absolutni zmagovalci jadralke in jadralci Loka Timinga. 
Kot najštevilčnejši klub na regati je absolutni zmagovalec regate Impression Sailing Week jadrnica 
Karpo (Elan 450) s krmarjem Dušanom Ušeničnikom, na drugo mesto se je uvrstila jadrnica Taia2 
& White Goose s krmarjem Goranom Djordjevičem, tretje mesto pa je prijadrala Ana Gojčeta na 
jadrnici GS 40R in posadka JK Šibenik. 

Izjemno jadralno znanje so poleg navedenih absolutnih zmagovalcev pokazali tudi naslednji: 

Zmagovalci skupine One Design (Elan 350) jadrnica Victor – Christian Kargl, 

zmagovalec skupine Open 1 Peter Keršan z izjemnim jadranjem celotne njegove ekipe Fasala 
Sailing Team na jadrnici Polaris (Elan 333) 

in zmagovalci skupine Impression na jadrnici Evolution (Impression 444), ekipa Neptun Yachting 
Slovenija s krmarjem Iztokom Svetina. 

Po podelitvi pokalov in nagrad je sreča žreba No Skipper – No Price novih Elan smuči doletela 
Janeza Zajca, ki je tudi član JK Loka Timing. 
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V sklopu zabave je bilo podeljenih veliko prestižnih nagrad s strani organizatorja in pokroviteljev. 
Jadralke, jadralci in povabljeni gosti so bili z letošnjim dogodkom in njegovo organizacijo izjemno 
zadovoljni. 

David Hawlina je na zaključnem večeru že najavil Impression Sailing Week za naslednje leto in 
druženje jadralk in jadralcev nas čaka teden dni pred regato Jabuka v začetku novembra 2017. 
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Dušan Ušeničnik, Karpo, 2017
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Legendarno zmagovalno krmilo regate ISW, kjer so zapisani zmagovalci. 

 Štart ISW regate, 2011Hrvaška revija More, december 2010 / januar 2011
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1. Leve uzde se izogibajo desnim.  
(prednost ima plovilo, ki zajema 
veter z desne)

2. Privetrna jadrnica se izogiba 
jadrnici v zavetrju.

3. Jadrnica zadaj se izogiba jadrnici 
spredaj.

4. Jadrnica v manevru, se izogiba
jadrnicam, ki jadrajo.

5. Izogibaj se dotikom! Namen 
regatnih pravil je preprečevanje 
dotikov, ne pa izzivanje nesreč.

6. Če imaš prednost oz. nameravaš 
spremeniti smer, pusti nasprotni 
jadrnici dovolj časa, da se umakne.

7. V coni dveh dolžin okoli oznake 
ima notranja jadrnica pravico 
do prostora za manever okoli 
oznake.

8. Jadrnica, ki odstopi oz. ne 
tekmuje, ne sme ovirati jadrnic 
v regati.

9. Če si prekršil pravilo, sprejmi 
kazen.

10. Bolje je pustiti prostor, kot
preživeti ure in ure v sobi 
za proteste ali pri luškem 
kapitanu.

Pravila o izogibanju pod jadri
SPOŠTUJ LADIJSKI KODEKS:
1. Skiper ima prav.
2. Skiper ima vedno prav.
3. Tudi če ima član posadke prav, se 

uporablja člen 1.
4. Skiper nikoli ne spi – on počiva.
5. Skiper nikoli ne zamuja – on je 

zadržan.
6. Skiper nikoli ne zapusti 

mesta - odpoklican je.

7. Skiper nikoli ne pije – on okuša.
8. Skiper je vedno skiper, tudi ko je 

v kopalkah.
9. Posadka lahko vstopi v kabino 

skiperja s svojimi idejami, vendar 
se morajo strinjati z odločitvijo
skiperja.

10. Skiper mora razmišljati za
vsakogar - in za to potrebuje čas.

Prečenje ob upoštevanju prednosti
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TUJA MORJA IN OCEANI

St Croix, US Virgin Islands, 2015 Virgin Gorda, British Virgin Islands, 2015
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Člani našega kluba ne jadramo 
samo po Jadranu, podali smo se že po 
Sredozemlju in tudi po oceanih. 16 
članov nas je opravilo preko 60 daljših 
jadralnih rut izven Jadrana. To smo 
Anžel Jani, Avsec Vasko, Bernik Jurij, 
Franko Jure, Hafner Oton, Kavčič Rok, 
Murn Marko, Pavšič Manja, Rihar Jure, 
Vilar Mile, Vodopivec Boris, Vrečko 
Maks, Zajc Janez, Zajc Luka, Ziherl Franc 
in Zupančič Miran. Poleg družin je z 
nami plulo še 25 ostalih članov našega 
JK. Tako imamo že preko 40 članov z 
izkušnjami v mednarodnih vodah.

Vsi našteti so že pluli med 
grškimi otoki v Jonskem morju, 8 jih je 
plulo po Karibih, 7 po Atlantiku, 6 po 
Egeju in po zahodnem Sredozemlju, 
2 po Pacifiku in po 1 po Baltiku in po 
Indijskem oceanu. Njihove preplute 
milje zunaj Jadrana štejejo preko 
100.000 Nm, kar je več kot 4,5-kratni 
obseg Zemlje na ekvatorju.

Izpostavimo le devet naših 
jadralcev, ki so se soočili s pravo 
oceansko plovbo:

Franci Ziherl, 
Marko Murn

JADRANJA PO 
SVETOVNIH MORJIH

Marko Murn, 2007Franci Ziherl, 2015

BERNIK JURIJ: 
INDIJSKI OCEAN, 2001, 
Reunion-Madagaskar s Hrvatsko 
Čigro (860 Nm)

HAFNER OTON: 
ATLANTIK, 2015, 
Guadeloupe-Bermuda-Azori na 
Beneteau Oceanis 475 (3300 Nm)

MURN MARKO:  
ATLANTIK, 2000, Mali Antili s 
Hrvatsko Čigro (680 Nm)
ATLANTIK, 2009, regata ARC 
Kanari-Karibi na Halberg Rassy 
48 (3000 Nm) skupaj z BORISOM 
VODOPIVCEM
ATLANTIK, 2014, Wales-Škotska-
Ferski otoki-Islandija na Y 40 z 
Miranom Tepešem (1450 Nm) 

PAVŠIČ MANJA:
ATLANTIK, 2006, 
Izola-regata ARC Kanari-Karibi z 
možem na lastni IOR 44 (5500 Nm)

ATLANTIK, 2015,
regata ARC Europe Tortola-
Bermuda na Bavaria CR 42 
(870 Nm) 

VILAR MILE:
ATLANTIK, 2014, Islandija-
Grenlandija-Islandija (1100 Nm) 
ATLANTIK, 2015, Kanari-Kapverdi-
Karibi (4000 Nm)
PACIFIK, 2016, Panama-Tahiti (4500 
Nm) vse plovbe na Y 40 z Miranom 
Tepešem

VREČKO MAKS:
ATLANTIK, 2015,
La Coruna Španija-Southampton na 
Dufour classic 36 (670 Nm)
PACIFIK, 2017, Adelaide-Perth 
Australia na Y 40 z Miranom 
Tepešem (1400 Nm)
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ZIHERL FRANC:
ATLANTIK, 2015, 
regata ARC Europe Tortola-Bermuda-
Azori na Bavaria CR 42 (2000 Nm)

ZUPANČIČ MIRAN:
ATLANTIK, 2013,
Baleari-Kanari-Karibi na Bavaria 44 
(4300 Nm)

NEKAJ ZANIMIVOSTI: 

Manja Pavšič, ki leta 2006 
sicer še ni bila članica našega kluba, 
je na lastni jadrnici Marisa (IOR 44) 
skupaj z možem najprej preplula 
Sredozemlje od Izole preko Jonskih 
otokov do Gibraltarja (približno 2500 
Nm), potem pa še regato Atlantic Rally 
for Cruisers (ARC) od Gran Canarie 
v Kanarih do St. Lucie v Karibih. To 

razdaljo, nekaj manj kot 3000 Nm, so 
prepluli v 15 dneh 1 uri in 53 minutah, 
kar je še vedno rekord jadrnice pod 
slovensko zastavo. 

Miran Zupančič se je leta 2013 
že v lepi starosti 70 let podal na 
prečenje Atlantika z mednarodno 
mešano posadko nemškega skiperja 
jadrnice Bavaria 44. Izpluli so iz 
Ibize na Balearih, skozi Gibraltar do 
Kanarskih otokov in od tam do St. 
Lucie v Karibih. Na 4300 Nm dolgi 
plovbi, ki je trajala slaba dva meseca, 
so imeli izrazito lepo vreme, sploh na 
Atlantiku, kjer so jih spremljali ugodni 
pasatni vetrovi.

Z Miranom Tepešem, ki je na 
svoji Skokici (Y 40) trikrat objadral 
Zemljo, so pluli Marko Murn, Mile Vilar 
in Maks Vrečko. Zaradi hladnega morja, 
močnih morskih tokov ob velikanski 
bibavici (6-9 m) in megle je bila 
posebej zahtevna plovba po Severnem 
Atlantiku od Walesa do Islandije, ko 
je Marko plul z Miranovo družino. 
Najhuje pa je bilo Miletu in Miranu 
na plovbi proti Grenlandiji, ko so jima 
plovbo ovirale številne ledene gore. 
Nevarnost ukleščenja jadrnice v plošče 
talečega ledu so jima celo preprečile 
doseči obalo največjega otoka in pred 
slabim vremenom sta morala bežati 
nazaj na Islandijo.

Z Janezom Mrakom na njegovi 
jadrnici Rhea (Bavaria CR 42) so 

Manja Pavšič na ARC, 2006

pluli Marko Murn, Manja Pavšič in 
Franci Ziherl. Janez je izplul iz Izole 
do Karibov in nazaj. Atlantik je prečil 
v obe smeri v sklopu regat ARC-2013 
in ARC Europe-2015. Z zakoncema 
Mrak je plul Marko po Balearskem 
otočju (Menorca-Malorca-Ibiza) in v 
Karibih (British Virgin Islands-US VI-
Puerto Rico-BVI). Manja in Franci pa 
sta se Janezu pridružila na povratku 
s Karibov v Evropo. Vkrcala sta se na 
Tortoli (BVI) in v 4-članski posadki 
jadrala do Bermudov (870 Nm, 7 
dni), kjer se je Manja izkrcala, Franci 
pa je nadaljeval preko Atlantika do 
Azorskih otokov. 

Mister Murphy jim je pošteno 
nagajal celo pot. Do Bermude so 
imeli težave z motorjem zaradi navite 
ribiške mreže okoli elise, pregorele 
elektronike na motorju, nedelujočega 
inverterja 12 V na 220 V, strgane 
dvižnice prednjega jadra in strgane 
dvižnice lazy jacka. Posledično so 
ostali brez notesnika in možnosti 
komuniciranja preko radijske zveze. 
Na odprtem morju proti Azorom so za 
2000 Nm potrebovali kar 17 dni, saj 
so jih pestila brezvetrja, niso pa imeli 
dovolj goriva, ki bi jim omogočil daljšo 
vožnjo z motorjem.

Zastava JK LT na ARC
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Oton Hafner je jadral z Matjažem 
Kurnikom, ki je na svoji jadrnici Mima 
(Benetteau Oceanis 475) objadral 
svet. Oton je z njim jadral približno 
mesec dni na ruti Guadeloupe, 
mimo otokov Montserrat, Antigua, 
Saint Kitts&Nevis, St.Eustatius in St. 
Martin preko Sargaškega morja do 
Bermudskega otočja, od tam pa še do 
Horte na Azorskih otokih.

Največ prejadranih dni in milj v 
tujih vodah ima Marko Murn. Od leta 
1985, ko je prvič jadral na Egeju od 
Aten do Rodosa, je odjadral že preko 
38.000 navtičnih milj (to je več kot 
70.000 km) ali skoraj dvakrat okoli 
sveta. Kar 18 let je jadral na lastni 
jadrnici Tinga Tinga (Malö 36) po 
vsem Sredozemlju sam, z družino in 
prijatelji, tudi našimi člani. Veliko je 
prejadral kot skiper na charterskih 
jadrnicah ter se udeleževal klubskih 
regat na Jadranu. Skupaj z Borisom 
Vodopivcem sta leta 2009 kot prva 
škofjeločana prečila Atlantik. Med 
5 obiski Karibov je obplul vse otoke 
Malih Antilov in Deviške otoke. Jadral 
je celo po reki Dneper v Ukrajini in tri 
krat po Baltiku (zahodno in vzhodno 
obalo Švedske ter iz Kiela s »tall ship« 
Zuidersee iz leta 1909). 

Franci Ziherl in Manja Pavšič 
sta zadnjih deset let veliko jadrala 
po tujih morjih. Skoraj vsako leto v 
Grčijo v Jonsko morje, enkrat tudi 
preko Egejskega morja do vzhodne 

Turčije, pa dvakrat na Kreto, enkrat 
okoli Peloponeza, okrog Sicilije in 
Liparov in seveda ob celotni hrvaški 
obali do Črne gore.

Na koncu naj omenimo še našega 
prvega predsednika Janeza Zajca. Prvič 
je s svojo takratno jadrnico Mizar 
zaplul v Jonsko morje v Grčijo 2004 
in potem v naslednjih letih še večkrat. 
Vedno so bile rute dolge okrog 2000 
Nm. Leta 2009 se je podal celo do 
Turčije. Na tem jadranju je razdaljo 450 
Nm od Kosa v Egejskem morju skozi 
Korintski prekop do Krfa v Jonskem 
morju preplul sam.

Atlantski valovi na ARC, 2009

Marko Murn in Boris Vodopivec na ARC, 2009

Mile Vilar proti Grenlandiji, 2014
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MIRNO MORE

Mirovna flota MIRNO MORE 
je eden najuspešnejših evropskih 
socialno-pedagoških mirovnih 
projektov. Idejni oče projekta in 
ustanovitelj društva Mirno more, 
Avstrijec Christian Winkler, je leta 
1994. ob izbruhu vojne v državah 
bivše Jugoslavije popeljal po Jadranu 
otroke iz držav na vojnem območju 
sirote različnih narodnosti, na isti 
jadrnici pod motom »Skupaj v istem 
čolnu«.

Mirovna flota danes velja za 
pomemben prispevek k svetovnemu 
miru, toleranci in prijateljstvu preko 
meja. Je največji jadralni projekt 
za socialno prikrajšane otroke na 
svetu. Kar se učijo poslovneži na 
team building delavnicah, se na 
jadrnici posreduje otrokom: timsko 
sodelovanje, socialne kompetence, 
mirno reševanje konfliktov – in vse 
to v okviru enkratnega doživetja v 
naravi dalmatinskih otokov. Seveda 
pa za odgovorno ekipo spremljevalcev 
(učitelji, vzgojitelji, skipperji, zdravniki, 
organizatorji) to ni počitniško jadranje, 

ampak celodnevno delo. Krmarji 
imamo odgovornost za varno plovbo 
celotne posadke in učimo otroke 
mornariških veščin, učiteljice in 
spremljevalci vodijo šolski program, 
organizator poskrbi za družabno in 
zabavno animacijo otrok v marinah.  

Udeleženci mirovne flote so 
socialno ogroženi otroci in mladostniki, 
ki so povabljeni v projekt preko 
ustanov, ki zanje skrbijo. Projekta 
se lahko udeležijo tudi otroci in 
mladostniki z motnjami v duševnem 
in telesnem razvoju, če so njihovi 
skrbniki mnenja, da prizadetost ne 
predstavlja ovire za udeležbo. Od 
leta 2004 na tej akciji sodeluje tudi 
Slovenija. Zadnja leta je udeležba na 
tem 7-dnevnem jadranju že preko 100 
jadrnic iz 20 držav, od tega vsaj 20 
jadrnic iz Slovenije. Skupaj okoli 1000 
udeležencev.

Na tej akciji pogosto sodelujejo 
tudi člani našega kluba kot prostovoljni 
skiperji jadrnic. Miran Zupančič 
se je tej akciji pridružil leta 1999 s 
prvo slovensko posadko – z otroki 
iz Mladinskega doma Malči Belič iz 
Ljubljane. Od takrat se kot organizator 

Miran Zupančič, 
Marko Murn

HUMANITARNE AKCIJE 

in skiper udeležuje projekta vsako 
leto, razen leta 2020, ko je bil projekt 
odpovedan zaradi pandemije covida. 
Pri projektu je sodeloval tudi Jurij 
Rihar. Janez Zajc že štiri leta sodeluje 
kot skiper, Marko Murn je k akciji 
povabil Rotary klube iz Škofje Loke, 
Medvod in Freisinga, ki financirajo 
udeležbo otrok iz ustanov, katere 
podpirajo. Marko je bil tudi sam skiper 
leta 2012 in 2013, ko je jadral z otroci 
iz OŠ Jela Janežiča iz Škofje Loke. 

JADRANJE ZA JUTRI
Akcijo Jadranje za jutri od leta 

2009 dalje organizira 14 srčnih mož iz 
ŠD Sappa v Kamniku. Je podobna kot 

Mirno more, 2012

Mirno more, 2013
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Mirno more, le da tu zgolj slovenskim 
otrokom in šolskim ustanovam 
zagotovijo malce krajši 4-dnevni, a 
v domačem jeziku izpeljan lasten 
terapevtsko-izobraževalni program. 
Skupaj s strokovnimi kadri iz šolstva 
je pripravljeno tematsko izobraževalno 
gradivo, ki je bilo verificirano in 
priznano šolam kot program “Šole v 
naravi”. Projekt je namenjen otrokom in 
mladostnikom s posebnimi potrebami. 
Osnovni namen projekta je krepiti 
njihov odnos do življenja in narave ter 
učinkovito povečati komunikacijo in 
pripadnost skupini. 

Financiranje te akcije od leta 2014 
dalje v veliki meri organizira naš član, 
Marko Murn preko slovenskih Rotary 
klubov in preko IYFR (mednarodno 
združenja Rotary jadralcev). Med 6-8 
slovenskih izobraževalnih ustanov 
se s po 6 otroci udeležujejo te akcije. 
Rotarijci financirajo udeležbo otrok 
s posebnimi potrebami z OŠ Jela 
Janežiča iz Škofje Loka, socialno 
ogroženih učencev podružnične OŠ 
Topol-Preska ter slepih in slabovidnih 
dijakov iz Centra IRIS-Zavoda za slepo 
in slabovidno mladino v Ljubljani. 

Otroci, ki se udeležujejo obeh 
humanitarnih akcij, imajo, ne glede 
na njihove posebne potrebe in 
socialni status, možnost izkusiti čar 
jadranja, vzpostaviti drugačen stik 
z morjem in sodelovati kot aktiven 
član posadke na jadrnici. Tako lahko 

vsaj za trenutek pozabijo na pogosto 
žalosten vsakdan, sklepajo nova 
poznanstva in prijateljstva ter ob 
ustreznem pedagoškem delu doživijo 
nova pozitivna spoznanja.

Morje, jadrnica in posadka 
zahtevajo medsebojno skrb, 
upoštevanje in spoštovanje vseh. 
Takšen način preživljanja časa v naravi 
mlade uči prevzemanja odgovornosti 
zase in druge, timskega dela, socialnih 
veščin, strpnega razreševanja 
konfliktov, obvladovanja strahu in skrbi 
ter izražanja zdrave tekmovalnosti. 
Jadranje z vrstniki je za otroke s 
posebnimi potrebami nepozabno 
doživetje. S strokovnim pedagoškim 
delom se v tem času doseže takšna 
socialna dinamika skupine, za kakršno 
bi v običajnih pogojih dela v šoli 
potrebovali več mesecev, saj jih spomin 
na to doživetje še dolgo spremlja.

Med mladimi udeleženci obeh 
humanitarnih akcij se najdejo takšni, ki 
so prvič videli morje, prvič sodelovali 
v timskem delu upravljanja jadrnice, 
kuhanja, pomivanja, čiščenja plovila. 
Pristen kontakt z morjem, sonce in 
voda jih sprosti v pravem terapevtskem 
smislu in domov se vrne vsak s svojim 
koščkom sreče v srcu. Lahko rečemo, 
da so sijoče otroške oči naš skupni 
uspeh takšnih akcij!

JZJ, otroci s posebnimi potrebami, 2019

PESEM OTROK Z AKCIJE 
“JADRANJE ZA JUTRI”

To je za otroke, ki so drugačni:
otroke, ki ne dobijo zmeraj petic,

otroke, ki imajo ušesa
dvakrat večja kot vrstniki
ali jim iz nosa visi svečka.

To je za otroke, ki so drugačni:
za otroke, ki so preprosto “taki”;

ki imajo razbita kolena
in večno mokre čevlje.

To je za otroke, ki so drugačni
in radi zganjajo norčije.

A ko bodo odrasli,
kar je dokazala zgodovina,

so te drugačnosti tisto,
zaradi česar so edinstveni.

JZJ, slepi in slabovidni dijaki, 2014 

Jadranje za jutri
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Predstavljamo dva mlada 
Škofjeločana, ki sta se razvila v 
vrhunska jadralca. Člana našega kluba 
sta bila več let njun oče David Poljšak 
in tudi Dan Poljšak.

Dan in Lara imata ljubezen do 
jadranja zapisano v svojih genih. 
Prihajata iz jadralske družine, zato sta 
od malih nog povezana z morskimi 
zgodbami. Vso mladost sta vsako 
poletje in vsak konec tedna preživela 
na družinskem starodobniku, ki nosi 
ime Sandokan, in letos praznuje 
častitljivih 89 let. 

Prve samostojne korake v 
jadranju sta Dan in Lara naredila pri 
5-ih letih s starim lesenim optimistom 
v krajinskem parku Sečoveljskih solin. 
Kanal sredi solnih polj je nudil varnost 
pred močnim vetrom in valovi, 
obenem pa je bilo potrebno jadrnico 
ves čas krmariti in obračati zaradi 
bližine bregov. Oče David je vse skupaj 

spremljal na kopnem vzdolž kanala 
in dajal navodila, ko je bilo potrebno 
povleči krmilo, da barka ni nasedla.

Sodobnega tekmovalnega 
optimista je Dan dobil prav s pomočjo 
dobrodelne akcije JK Loka Timing in 
z njim leta 2007 osvojil prvi naslov 
državnega prvaka. 

Mlajša Lara je sledila bratovim 
stopinjam in tudi ona leta 2009 za 
barve JK Loka Timinga zmagala 
državno prvenstvo med kadetinjami. 
Oba sta na optimistu jadrala do svojega 
15. leta, nanizala številne uspehe, njun 
trener pa je bil vsa leta oče David. 

A to je bi šele začetek …
Dana so poleg športnega jadranja 

vedno privlačili ustvarjalni projekti, 
zato ni presenečenje, da se je pri 16-ih 
letih lotil gradnje unikatnega škunerja. 
Dobrih pet let je trajalo, da je v Marini 
Portorož sam ob podpori družine in 
prijateljev zgradil dvojambornico z 

Judita 
Poljšak

MLADI JADRALCI 
DAN in LARA POLJŠAK

imenom Cassiopeia. V projekt je med 
obiskovanjem srednje pomorske 
šole vložil skoraj 7000 ur svojega 
časa in končno dočakal dan, ko se 
je lesena lepotica prvič dotaknila 
morske gladine. Dan je s svojo veliko 
željo, vztrajnostjo in brezmejno voljo 
dokazal, da je vredno slediti svojim 
sanjam. S projektom je pripomogel 
tudi k utrjevanju in promociji 
pomorske kulture in izobraževanja ter 
k ohranjanju veščin gradnje klasičnih 
bark. 

Cassiopeia pluje s polnimi jadri 
po Jadranu, priteguje poglede, na njej 
pa ponosno vihra slovenska zastava.

Lara je že na prvih regatah 
pokazala, da ima jadranje v krvi; vedno 
je bila bistra učenka, zelo ambiciozna 
in tekmovalna in ta duh jo spremlja 
tudi na poti profesionalnega jadranja.

Le nekaj dni po krstu Cassiopeie, 
katere botra je bila prav Lara, se ji je 
poleti 2018 ponudila edinstvena 
priložnost, da je postala članica 
ameriške ekipe Quantum Racing, ene 
najuspešnejših posadk v razredu TP52. 

Nikoli si ni mislila, da bo imela 
priložnost jadrati s svojimi idoli (krmar 
QR je bil Dean Barker, taktik pa Terry 
Hutchinson), kaj šele skupaj z njimi 
osvojiti naslov svetovne prvakinje. 
Lara je bila ena redkih žensk in 
najmlajša udeleženka v celotni floti, ki 
je štela 13 posadk. Stkala je prijateljske 

vezi z nekaterimi najuspešnejšimi 
jadralci naše dobe in je v rednih stikih 
z njimi. 

Urok morja ima svoj čar, ki nas 
nikoli ne izpusti iz svojega objema. 
Morje, ki se pretaka znotraj nas in izven 
nas, nas navdihuje in ni naključje, da 
moč naših misli prikliče na pot nove 
priložnosti in izzive. Ena takšnih je tudi 
prihod klasične 28-metrske jadrnice 
Mariska razreda 15 Metre Class v 
naše morje. Tuji lastnik se je odločil 
za nakup ene od štirih še aktivnih 
klasičnih lepotic nekdaj številčne in 
prestižne flote ter jadrnico dal pripeljati 
v Marino Portorož.

Vlogo kapitana in skrbnika 
Mariske, ene najlepših jadrnic na 
svetu, je zaupal Danu, ki mu je tudi 
svetoval pri nakupu.

Medtem je Lara zavzeto 
spremljala America’s Cup 2021 in 
navijala za ekipo American Magic, 
katere posadko zelo dobro pozna. V 
obdobju korone je bila večina regat 
odpovedanih, zato se je posvečala 
študiju in skrbno načrtovala korake za 
udeležbo na naslednji izvedbi regate 
Ocean Race. Pred vrati pa je tudi nova 
sezona regat razreda RC44 z ekipo 
Aleph.
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LARA POLJŠAK, 
rojena 28. 12. 1998

Športna jadralka, študentka 
magistrskega študija »Management 
trajnostnega razvoja«, mlada 
podjetnica, ambasadorka ženskega 
jadranja, trenutno živi na jadrnici.

NAJVIDNEJŠI ŠPORTNI DOSEŽKI:

2020

• S/Y Mariska, 15 metre class – 
krmarka. Transfer jadrnice Mariska 
iz St. Tropeza do Portoroža – 

   1200 nm.
• članica Team Aleph RC44 – sezon

odpovedana zaradi korona virusa 
• udeleženka projekta za enakost

žensk v jadranju  “The Magenta
proect mentoring scheme”

2019
• RC44 Team Aleph RC44 članica 

posadke
• 1. mesto Adris 44 Cup Rovinj 
• 4. mesto 44 Cup overall season

ETCHELLS Team Tquila 
• 4. mesto Coral Reef Cup Florida

2018 - Dean Barker NZ, Lara Poljšak in Terry Hutchinson USA, svetovna jadralna asa
2018 - Lara Poljšak, članica posadke Aleph, 

edina ženska jadralka v celi floti RC44 

2018 

• TP52 Team QUANTUM RACING
• 1. mesto ROLEX TP52 World

Championship, Cascais
• 1. mesto Puerto Portals 52 Super

Series Sailing Week 
• 1. mesto Overall 52 Super Series

MELGES 20 Team NIKA 
• 5. mesto MELGES 20 World

Championship, Cagliari

2014 - 2017
• 7. mesto UFO 22.European Champi-

onship, edina ženska krmarka v floti 
• ORC World Championship
• 12’ Dinghy Italian Championship - 

1. mesto ženske, 5. mesto skupno 
• 29 er – krmarka
 

2009 - 2013
• 4. mesto Optimist European

Championship 2013
• 2. mesto Optimist Tema Racing

European Championship 2013
• 2x članica slovenske reprezentance:
   New Zeland 2011,
   Dominican Republic 2012
• 2x članica slovenske državne 

reprezentance za EP: Poland 2010, 
Hungary 2013

• 3. mesto BMW Optimist Team 
Cup, Berlin 2011

• 1. mesto Slovensko državno prven-
stvo ekipno Optimist 2010 in 2013

• 2. mesto Slovensko državno
   prvenstvo ekipno Optimist 2012
• 3. mesto Slovensko državno 
   prvenstvo do 12 let Optimist 2009

2018 - Lara Poljšak, članica posadke 
Quantum Racing, svetovno prvenstvo TP52 
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DAN POLJŠAK, 
rojen 14. 2. 1997

Športni jadralec, kapitan, konstruktor, 
ljubitelj in graditelj klasičnih jadrnic, 
zaključuje študij lesarstva, trenutno 
v Marini Portorož skrbi za jadrnico 
Mariska in živi na svoji Cassiopei.

NAJVIDNEJŠI ŠPORTNI IN 
USTVARJALNI DOSEŽKI:

2020

• S/Y Mariska, 15 metre class -  
kapitan in skrbnik jadrnice

• vodja ekipe in transfera jadrnice od 
St. Tropeza do Portoroža – 1200 nm

• 1. mesto na regati “Trieste – San
Giovanni in Pelago”, 15M 

• vodenje delne prenove Mariske
(oktober 2020 – april 2021)

2019
•  jadranje s Cassiopeio ter 

sodelovanje in promocija na 
regatah klasičnih bark: Regata 
starih bark in avtomobilov Piran, 
Rovinjska regata, Krčka jedra, 
Regata starih bark Izola, Barcolana 
classic

• rokodelski projekti prenove 
tradicionalnih plovil in izdelava 
lesenih jamborov za domače in tuje 
naročnike 

2013 - 2018
• samogradnja unikatne lesene 

jadrnice Cassiopeia (škuner 
dolžine 7.5 m) na lokaciji Marina 
Portorož je trajala 5 let, vloženih 
je bilo 7000 delovnih ur, krst in 
splovitev, julij 2018    

• član posadke Adriatic Europa od  
2016 naprej 

• sodelovanje na regatah starih bark 
z jadrnico Roberta III

2007 -2012
•  načrtovanje in predelava jadrnice 

Schkrgha ter nastanek TV filma 
“Dan Poljšak – mladi izumitelj”, 
2009

• samostojna razstava skic, modelov 
in oljnih platen – občinska galerija 
Škofja Loka, 2011

• 1. nagrada mednarodnega likovnega 
natečaja Volvo Ocean Race & IODA 
za risbo jadrnice prihodnosti, 2009

• 3x član slovenske državne 
reprezentance za EP: Riva del 
Garda 2008, Strunjan 2009 in 
Poljska 2010

•  1. mesto Slovensko državno 
    prvenstvo ekipno Optimist 2010 
• 1. mesto Pokal Touring - 

Castiglione del Lago 2008
•  1. mesto Slovensko državno 
    prvenstvo Optimist 2008
•  1. mesto Slovensko državno 
    prvenstvo do 12 let Optimist, 2007

Zapis iz Skupščine 
JK Loka Timing 2007:
Dan Poljšak, državni prvak
»Na trodnevnem državnem prvenstvu 
v razredu optimist, ki se je prejšnji 
konec tedna (14.-16.9.2007) odvijalo 
pred Izolo, je med mlajšimi kadeti 
osvojil naslov državnega prvaka naš 
član Dan Poljšak, hkrati pa 6. mesto 
skupno v kadetskem razredu. To je res 
lep uspeh našega mladega jadralca, saj 
je bila letos konkurenca precejšnja: 
156 tekmovalcev mlajših od 12 let se 
je merilo v 6 preizkušnjah. 
ČESTITAMO !«

Danova CassiopeiaDan, državni prvak, 2007

Mariska in njena posadka ob prihodu v Piran
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»Mladeniči« v našem jadralnem 
klubu, kjer nam povprečna starost že 
močno diši po številki 60, so sklenili, 
da bi bil morda čas, da navdušenje nad 
vetrom v jadrih, pljuskajočimi valovi 
in soljo med zobmi poskusimo deliti 
tudi z mlajšimi generacijami in morda 
počasi malce pomladimo svoje vrste. 
Avtor tega članka povprečno starost 
v klubu sicer trdno drži, da ne zdrsne 
proti višavam, a kljub vsemu so njegova 
sladka študentska leta že davno 
mimo. Vendar ga to ni ustavilo in si je 
pridobil zaupanje v Klubu Škofjeloških 
študentov ter predlagal naslednje: 
»Jadralni klub Loka Timing poskrbi za 
jadrnice, skiperje, navigacijo, varnost …  
Študentje pa priskrbijo posadko, živež 
in zabavni program.«

Tako se je del ekipe znašel 
čudovitega aprilskega jutra na pomolu 
marine v Pomerju, na dnu istrskega 
polotoka, kjer smo z navdušenjem zrli 
v našo čudovito 11-metrsko sopotnico 
za naslednje tri dni (Dufour Grand 

large 382). V precej turbulentnem 
vremenskem obdobju se nam je 
odprlo okno 72-ih ur, ki bo krasno za 
prikaz in testiranje jadralskih veščin. 
Smer Rovinj. Tam se dobimo z drugim 
delom ekipe, ki je štartal z drugega 
konca Istre. Njihovo izhodišče je 
bil Koper, njihova barka gostiteljica 
pa legendarna Elan 431, z imenom 
Gorenjka. Na plovbi, vsak s svoje strani 
Istre, smo med vožnjo spoznavali člane 
posadke z jadrnico in njeno opremo. 
V rahlem vetru smo prvič začutili, kaj 
pomeni, tisto meni najljubše na barki, 
ko se razpnejo jadra, ugasne motor in 
v čisti tišini drsiš po morski gladini, 
tišino pa prebada le rahlo udarjanje 
valov v trup jadrnice in kakšen 
radoveden galeb. Za veliko večino je 
bila ta izkušnja prvi stik z jadralskim 
svetom, s pogledom na obalo z druge 
perspektive. Čudovito preživet dan 
je poskrbel, da je bila posadka vedra, 
in da je bila prva izkušnja resnično 
pozitivna. 

Luka
Zajc

ŠTUDENTI JADRAJO

Rovinj, april 2018

Po večernem snidenju z ekipo, 
ki je priplula iz Kopra, smo ugotovili, 
da so preživeli ravno tako prekrasen 
dan kot mi. Naslednje jutro smo se 
namenili ogledati Vrsar. Na plovbi do 
tja smo se pomerili v pravi mali regati, 
a se na naše veliko razočaranje naša 
barka ni izkazala najbolje in kmalu 
smo lahko le žalostno zrli v krmo 
naših kompanjonov. Po Vrsarju je sledil 
premik nazaj proti Rovinju, natančneje 
na boje pred Crvenim otokom, za 
katere smo pričakovali, da v zgodnjem 
pomladanskem času ne bodo zasedene, 
niti da bi se komu v tem zgodnjem delu 
leta dalo pobrati denar za privez. Med 
plovbo smo zavili še v čarobni Limski 
kanal, kjer smo lahko občudovali lepote 

narave. Prijeten vetrič je omogočil, da 
smo to počeli v popolni tišini, saj so 
bila jadra lepo napeta, posadka pa se je 
lahko urila še v veščinah obratov z jadri. 

Naslednje jutro je sledilo kopanje, 
za katerega se je odločilo presenetljivo 
veliko članov posadke kljub mojemu 
skromnemu mnenju, da je morje močno 
prehladno in sem ponudbo prijazno 
zavrnil. Nato sta posadki krenili vsaka 
proti svoji matični luki. Takrat se je veter 
kar konkretno okrepil in pod polnimi 
jadri je vsak član posadke v lastnih 
rokah začutil krmilo, obremenjeno s 
polno močjo vetra v jadrih. Nekateri 
zgolj za pokušino, nekatere pa je 
občutek tako prevzel, da jih je s položaja 
pregnala šele kakšna občasna ploha, 
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ki je nakazovala, da se naše 72-urno 
okno lepega vremena počasi zapira. 
Zdržalo je še toliko, da smo v pozno 
popoldanskem sončku jadrnico varno 
privezali v marini in se v miru izkrcali.

Čez dobro leto se je ekipa 
ponovno dobila v še večjem številu. 
To pot je bilo izhodišče Punat na 
Krku. Naši sopotnici pa Bavaria 49, 
ki v tem primeru sprejme 9 članov 
posadke in Bavaria 40, ki sprejme 7 
članov posadke. Čeprav so sredi maja 
temperature precej bolj ugodne kot 
na začetku aprila, nam je proti koncu 
vikenda grozila orkanska burja, česar pa 
v teh koncih Jadrana ne želiš pričakati 
nikjer drugod, kot varno privezan v 
marini. Prvi dan je bil cilj mesto Rab na 
otoku Rabu. Po celodnevnem jadranju 
v rahlem vetriču smo z lahkoto dosegli 
cilj in zvečer preverili utrip mesta. 

Zjutraj smo se po rahlem zapletu z 
lokalnimi oblastmi glede interpretacije 
dokumentov za barke, odpeljali proti 
zloglasnemu Golem otoku, ki leži sredi 
Senjskih vrat in govori zgodbe ubogih 
duš, ki so prekladale kamenje po otoku 
med letoma 1949 in 1989. Večkrat sem 
že obiskal ta nesrečni otok, z različnimi 
posadkami, in vsakič je na barki nekaj 
minut tišine, ko se oddaljimo od 
kopnega. K sreči tišina ni trajala dolgo, 
saj smo imeli s seboj nadobudnega 
podvodnega ribiča, ki ga je bolj kot 
zgodovina otoka zanimala podvodna 
favna. Mi smo ga potem morali locirati 
in pobrati nekje vzdolž obale. Nadejali 

smo se vsaj hobotnice v solati, a kaj ko 
ni bilo po besedah našega ribiča pod 
vodo na ogled nič drugega kot kaka 
osamljena morska kumara, iz katere 
pa se kaj prida obroka ne da narediti. 
Večerno spanje in kopanje smo imeli 
že kar v zalivčku na otoku Krk, saj je 
bila napovedana burja tik pred vrati. 
Napovedal jo je že večerni dež. Zjutraj 
se nismo nič obirali in jo ucvrli proti 
marini, kjer nas je pred vhodom v 
punatski zaliv ujel prvi val napovedane 
burje. Ker smo bili še zgodnji in jadrnice 
v rahlih vetrovih, ki so nam pihali do 
tedaj, še nismo uspeli kaj prida nagniti, 
smo se odločili, da močno skrajšamo 
jadra in barko pošteno »prevrnemo« 
ter začutimo malo pravega jadranja. 
V dobre pol ure, kot je trajala ta burja, 
še nisem videl toliko iskric v očeh in 
navdušenja nad jadranjem. 

Po varnem pristanku smo bili 
odločeni, da se čez eno leto zopet 
dobimo. Vmes so ambicije še rasle in 
beseda o okrepitvi posadk je stekla 
še v drugih, nam bližnjih študentskih 
klubih. A na žalost vse zaman, saj 
smo, tako kot ostale aktivnosti v letu 
2020 in 2021, morali jadranje zaradi 
epidemije covida za nedoločen čas 
prestaviti. 

Hvala Klubu Škofjeloških 
študentov, hvala sodelujočim skiperjem 
(Franci Ziherl - Fudge, Peter Petrovčič, 
Borut Hafner in moja malenkost)! Se 
dobimo na vodi takoj, ko bo to spet 
izvedljivo!

Krk - Rab- Goli, maj 2019
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Jurij Rihar je eden starejših 
članov Jadralnega kluba Loka Timing, 
vendar izjemna osebnost, človek večih 
znanj in podvigov. Vsi ga poznamo kot 
prijetnega sogovornika, izkušenega 
jadralca in v zadnjem obdobju 
prepoznanega restavratorskega 
mojstra Thonetovih stolov.

Čeprav prijateljujeva že vrsto 
let, sem ga tokrat obiskal v vlogi 
novinarja, ki naj bi ga predstavil 

v našem zborniku. Našel sem ga v 
prizidku njihove hiše v Podlubniku, 
pravzaprav med zaključnimi deli na 
prizidku za njegovo novo delavnico, ki 
ga je v celoti izdelal z lastnimi rokami. 
Kot že toliko prejšnjih posegov na 
njihovem domu. Spomnim se samo 
njegovega tesarstva, ko je pred leti sam 
samcat krivil in lepil les za konstrukcijo 
ostrešja in mansardnega stanovanja 
sinove družine. Neumoren kot vedno. 
A sonce že tone za Lubnik in lahko 
sedeva za mizo v dnevni sobi, ki je 
natrpana z njegovimi restavriranimi 
Thonetovimi lepotci. Kam naj sedem 
v tej množici stolov? Jasno, usedem 
se na napačnega. Ilona mi svetuje, 
da zasedem sosednjega, manjšega, a 
precej udobnejšega. Kljub njenemu 
slabemu počutju, bolezen jo je precej 
oslabila, nama postreže s kruhki, 
namazanimi z zaseko in odprtim 
rdečim vincem, da bo beseda lažje 
stekla. Nato naju pusti sama:

Marko
Murn

Predstavitev člana 
JURIJ RIHAR

»Jure, povej mi najprej, kako si ti 
začel jadrati«, ga nagovorim. In beseda 
steče:

»Leta 1984 sem prvič najel 
6-metrsko jadrnico Amon Big Six 
v Punatu na Krku, da z družino 
preživimo teden dni na morju. 
Jadralnih izkušenj nisem imel. Tisti 
izpit za voditelja čolna sem naredil po 
hitrem postopku. Z Daretom Derendo 
iz Hruševice pri Štanjelu sva se z 
njegovo »katrco« (Renault 4) zapeljala 
na Reko na izpit k luškemu kapitanu. 
Med vožnjo sem čital učbenik na 
kolenih. Izpita ne bi naredil, če me ne 
bi rešilo motoroznanstvo, kajti nekaj 
motorjev in avtomobilov sem pa že 
popravil. In veš kaj nama je rekel luški 
kapitan na koncu po izpraševanju: 
»Momci, imam samo jednu želju – da 
vas nikad ne sretnem na moru!« 

S tem znanjem smo se pripeljali 
v Punat. Na srečo sta mi jadrnico 
predajala prejšnja najemnika, takrat 
meni še popolnoma neznana, Staš 
Mlakar in Jure Bernik, da sta me 
naučila, kako dvigniti jadra in kje je kaj 
na jadrnici. In smo izpluli. Z Amonom 
smo družinsko jadrali še dva-krat iz 
Punata. 

Prijatelji iz Ljubljane so kupili 
Elanko 31S. S tako veliko ladjo si niso 
upali izpluti in so mene prosili, da sem 
jim pomagal. Tako se je razvedelo tudi 
po Kompasu, da sem velik jadralec. Pa 
so me najeli, da pripeljemo 2 barki, 

Jeanneau Legend 41 iz Lignana 
v Rovinj. Z Martinom in Rokom 
Zelinko smo se odpravili v Lignano. 
kjer so Kompasovi predstavniki 
barki prevzeli, mi pa smo ju morali 
najprej spustiti v vodo in zmontirati 
kompletno snast (jambor s priponami 
in vso palubno opremo). To je trajalo 
teden dni in z nami je bil tudi Emerik 
Zelinka, izumitelj legendarne pijače 
Cocta, ki je prišel obiskat svoja 
nečaka. Proti Rovinju smo izpluli s 
pomočjo avtokarte, saj kaj drugega za 
navigacijo nismo imeli. Čez teden dni 
sva z Martinom jadrnici zapeljala še 
od Rovinja do Dubrovnika. 

Tako sem začel skiperaže za 
Kompas, ki je imel takrat jadrnice v 
dveh bazah, v Rovinju in Dubrovniku. 
Čartirali so jih za plovbo v eni smeri, 
mene pa najemali za transfer med 
bazami. Vozil sem tudi njihove goste. 
Ker znam francosko, predvsem 
francoske turiste, med Rovinjem, 
Biogradom in Dubrovnikom, na 
jadrnicah Bianca 311, Bianca 42, 
Jeanneau Sun Rise idr. 

Spomnim se, da me je po 
3-tedenski skiperaži skupine Nemcev 
na Sun Odyssey prišel v Punat 
povprašat za vse napake, pripombe 
glede jadrnice Japec Jakopin, ki je 
bil konstruktor te jadrnice. To isto 
jadrnico je naslednji teden kot skiper 
vozil moj sin Jan, ki je imel šele 17 let.



134 135

Aprila 1987, za veliko noč, so me 
poslali po novo jadrnico Sun Shine 
38 v francosko marino Cap d’Agde, 
jugozahodno od Montpelliera, da jo 
pripeljem do Dubrovnika. Ko sem 
iskal posadko, sem pred vhodom v 
Medex srečal Jureta Hawlino in ga 
nagovoril za ta transfer. Jure je našel še 
svojega bratranca Andreja Suhadolca 
in Andreja Nebca. Noben od njih še 
ni bil na čolnu. Pa smo šli. V ogromni 
ladjedelniški marini smo barko morali 
najprej zmontirati, nakar smo v lepem 
popoldnevu izpluli proti Jugoslaviji. 
Najprej smo odpluli v San Tropez, 
po kratkem postanku nadaljevali 
ob Korziki do Bonifacia, od tam 
pa mimo svetilnika Sardinije Capo 
Ferro v smeri Neaplja. Čez dva dni 
smo ob dveh ponoči pristali v Capriju 
in naslednji dan nadaljevali mimo 
vulkana Stromboli za Messino, kjer 
smo pristali spet ponoči. Tam se je 
pričelo vreme kvariti, zato smo hiteli 
dalje. Ob Kalabriji smo se po radiu 
slišali z Jožetom Mušičem, ki je 12 ur 
za nami tudi vozil trasfer Sun Magic 
39 iz Cap d’Agde. On nas je obvestil 
o res slabi vremenski napovedi, zato 
smo bežali mimo Crotoneja direktno 
za Santa Mario di Leucco. Od Messine 
do pete italijanskega škornja smo 
vozili dva dni in celo noč ostro v veter 
tramontane in skozi več neviht.«

»Jure, to poznam. Tudi sam sem na 
svojih prečenjih Tarantskega zaliva doživel 
takšno ujmo. Jonsko morje, ki je odprto na 
jug vse do Afrike, se tu dvigne iz globine 2 
km na komaj 200 m globine. S tramontano 
nastanejo veliki čopasti valovi, ki se ti 
zaletavajo v kljun in ustavljajo barko«, 
mu potrdim.

»Mi nismo imeli nobene 
navigacije, le fotokopije zemljevidov. 
Fantje za krmilom so med našim 
cikcakanjem v veter in deževnimi 
nalivi iskali luč svetilnika. Dolgo 
niso bili gotovi, ali sploh vidijo luč 
svetilnika, nakar je trajalo še nekaj 
časa, da smo ga z muko identificirali. 
Izmučeni smo pod svetilnikom vrgli 
sidro in zaspali. Naslednji dan smo 
nadaljevali v Brindisi, od tam pa 
na sever za Dubrovnik. April nam 
je zagodel z mrazom, točo in celo 
snegom. To je bila res huda izkušnja 
vremena,« zaključi Jure.

»Kdaj pa si kupil Le Ono, s katero 
smo jadrali tudi mnogi člani našega kluba 
in jo imaš še danes?«, sem radoveden.

»Aja, ne veš? Polovico Le One sem 
prodal gospe Pavšič Silvani iz Grgarja, 
ki se je zelo navdušila za jadranje in s 
svojo družino že sama jadra. 

Barko Le Ona, tipa Elan 31S, 
letnik 1985, sem kupil rabljeno v 
Portorožu leta 1987. Po dveh letih 
sem jo pripeljal v ACI marino v Puli, 
kasneje sem se selil v Verudo, Pomer 
in na koncu v Bunarino. Z njo sem 

dvakrat zaplul tudi v Jonsko morje 
do Zakintosa, šel dvakrat na Istarsko 
regato in kar štirikrat na Barcolano. V 
muzeju Barcolane sem našel vitrino 
»Cero Anche Io«, kjer so navedene 
moje udeležbe.

Sicer pa sem vsa leta tudi precej 
skiperiral, vsaj 3 do 4 tedne za nemške 
in francoske turiste. Enkrat sem celo 
krmaril dve jadrnici Francozov hkrati. 
Na eni je bil za krmarja njihov pilot 
miraggea, ki je prvič stal za volanom, 
a je imel občutek za krmilo. Vozil 
je starše, jaz pa sem imel na krovu 
njihovih 7 otrok. Ves čas sva bila na 
zvezi po VHF postaji radia. In smo 

prijadrali od Portoroža do Ilovika in 
nazaj. 

Vozil sem tudi otroke na 
humanitarni akciji Mirno more, 
zadnjič pa moje stalne nemške goste 
leta 2019. In to je pravzaprav vse o 
mojih jadralnih podvigih,« zaključi 
Jure.

Ob kozarcu rdečega ga zaslišujem še 
o njegovi življenjski poti, ki se mi zdi prav 
tako zanimiva:

Jurij Rihar se je rodil leta 1943 v 
takratni italijanski okupaciji Ljubljane, 
na Šišenski 22 a. Štiri leta osnovne 
šole je obiskoval v Šentvidu, nato pa še 
štiri leta klasične 1. Gimnazije Šentvid. 

Razstava v Cankarjevem domu, 2019
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Maturiral je iz dvojiških sistemov, sam 
jih imenuje diadični sistemi. Študiral 
je fiziko, pa ekonomijo, a mu študija 
ob vseh drugih aktivnostih ni uspelo 
zaključiti. 

Vozil je kamion za špedicijo 
pohištva po celi Jugoslaviji. Po maturi 
je šel na avtoštop v Nemčijo in delal 
na tekočem traku v Deutzu, kjer je 
dobro zaslužil. Pisal je pismo županu 
francoskega mesta Poiteres, ki je 
pobrateno z Ljubljano za počitniško 
delo. Župan je dal oglas in mu priskrbel 
počitniško prakso pri plemiški družini 
kot »oper« (na spolovino, ali po naše 
na žetvi). Dobra dva meseca je vozil 
kmetijsko mehanizacijo, da so poželi 
400 ha polj. Ta družina je imela 
počitniško stanovanje v Parizu, ki je 
bilo takrat prazno. Dovolili so mu, 
da je tam preživel še teden dni med 
umetniki Montmartra, preden se je 
na avtoštop vrnil domov.

Leta 1968 se je poročil z Ilonko 
in se zaposlil v Intertrade, IBM 
birotehniki kot področni komercialist. 
Uspešno je izpolnjeval tekmovalne 
prodajne kvote v prodaji pisalnih 
strojev, stavnih strojev in tiskalnikov. 
Po 8 letih dela v IBM so mu dali v 
TOZD Trgovina, Sektor Biro oprema 
vodenje oddelka 50 zaposlenih za 
potrošnji material računalnikov 
(nekateri se še spomnimo tistega 
zeleno-belo zebrastega papirja za 
linijske tiskalnike). Jure je posel 

uspešno razvil in zagotovil veliko rast 
s partnerstvom založnika Vestnik.

Leta 1991 je s Tehnotrade 
ustanovil joint-venture podjetje, 
v katerega je on prenesel posel 
biro opreme, Tehnotrade pa uvoz 
Black&Decker strojev in Duty Free 
trgovine. A propad Jugoslavije je 
prinesel tudi finančni zlom podjetja 
in Jure je šel na svoje.

1993. je odprl svoje podjetje 
Trend, v katerega je uvedel tudi svoje 
družinske člane in ga še danes vodi 
njegov sin Jan. Prevzel je zastopstvo 
Russel Athletics in cel spekter novih 
zastopstev.

Leta 1996 je pričel zastopati 
kataložnega trgovca AWN, ki ponuja 
opremo za navtike. S sodelovanjem 
principala ne more biti zadovoljen, 
ker so zelo togi v poslovanju in vedno 
bolj neodzivni. A zastopa jih še vedno, 
čeprav ob njihovi vse slabši podpori.

Leta 2005 je prevzel še službo 
reklamacij za proizvajalca bazenov 
Steinbach. To delo mu zelo odgovarja, 
saj je najprej prevedel vsa njihova 
navodila za naš trg, podporo strankam 
pa vodi enostavno preko telefona ali 
po elektronski pošti.

Ampak ob vsej tej poslovni 
karieri ne moremo mimo Juretovega 
srčnega hobija, to je dela z lesom. 
Njegov stari oče po mami, Andrej 
Kregar, znan mizar, je imel tovarno 
pohištva. V njegovi delavnici je kot 

mladenič preživel veliko časa. Tam so 
izdelovali vrhunske izdelke, intarzije, 
spalnice in jih je opazoval pri delu. 
Takrat so delali vse po starem; šelak 
polituro, tisto pravo mizarstvo in ne 
takšno, kot je danes, ko uporabljajo 
iverno ploščo in nitrolak. Takrat je bilo 
pravo mizarstvo in on se je v to delo 
enostavno zaljubil. Veliko stvari je tudi 
naredil zase in to mu je uspevalo. Tako 
se je lotil tudi vseh hišnih projektov, 
kjer se je dokazal kot tesar in mizar. Pa 
ne samo to. Je en redkih specialistov 
za obnovo pohištva iz krivljenega lesa. 

Danes je Jure prava zakladnica 
znanja o restavriranju Thonetovega 

pohištva, ki datira tja v leto 1850. 
Po 40 letih, odkar je restavriral svoj 
prvi stol, ga je nekaj prijelo in je 
začel znova obnavljati stole. Prvi 
restavrirani stol po dolgem času ga je 
tako navdušil, da je že iskal drugega. 
V zadnjih letih primerke pohištva 
iz krivljenega lesa išče po antičnih 
sejmih in starinarnicah po celotni 
jugovzhodni Evropi, od Nemčije, 
Italije do Srbije. Kupi stare zapuščene 
stole, bolj ali manj poškodovane, ki 
po 50-, 70-ih ali več urah njegovega 
preciznega restavriranja zablestijo 
v vsej svoji krasoti. In za vsakega 
pozna njegovo zgodbo, kje ga je 

V svoji delavnici, 2018
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dobil, kakšna je zgodovina tega kosa, 
njegova posebnost. Doma ima nekaj 
sto primerkov stolov, od katerih jih 
je več kot pol obnovil, preostali še 
čakajo, da jih zbrusi s sipino kostjo 
in nanje nanese lak po starem 
obrtniškem postopku, imenovanem 
politiranje. Sedišče je iz ratana, ki ga 
naroča preko trgovcev iz Indonezije. 
Navadno ima eno sedišče sto lukenj, 
za kar porabi 22-25 ur, da splete ratan; 
če ima sedišče 150 lukenj, porabi 
tudi do 100 ur. Po svojem delu je 
poznan v vsej jugovzhodni Evropi, v 

Sloveniji pa si je pridobil občudovalce 
na svoji odlični razstavi Restavracije 
Thonetovih stolov v Cankarjevem 
domu leta 2019.

Pozna večerna ura, po Juretovem 
celodnevnem delu na prizidku in 
zdaj še odgovarjanju na moja vsiljiva 
vprašanja, me opozori, da je že čas, 
da končam. Vljudno se od obeh 
gostiteljev poslovim v želji, da se še 
večkrat takole podružimo.

Jure, hvala ti, da si delil z nami 
nekaj utrinkov iz svoje bogate življenjske 
zakladnice.

Pri pletenju stola doma, 2018. Pri pletenju stola na jadrnici, 2020
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Bil je vesel človek, svetovljan, 
fotograf, jadralec, soprog in oče, 
raziskovalec življenja, potapljač, 
ljubitelj jazza, poznavalec umetnosti 
in dobrega vina, smučar, grafični 
oblikovalec, kajakaš na divjih vodah, 
kolesar, popotnik, in še marsikaj – 
pa ne nujno v tem vrstnem redu … 
Predvsem pa nam je bil prijatelj, ki ga 
močno pogrešamo.

Rojen v Škofji Loki, maturiral 
v ameriški zvezni državi New 
York, diplomiral na Fakulteti za 
elektrotehniko Univerze v Ljubljani, 
bil zaposlen v Rudniku urana Žirovski 
Vrh in v Iskri, se je pri 35-ih letih 
odločil za samostojno pot fotografa 
in oblikovalca. Za svoje fotografsko 
ustvarjanje je dobil veliko priznanj 
in nagrad, mi pa smo mu hvaležni 
za ure in dneve, ki jih je preživel z 
nami in mi z njim. Družili smo se na 
vodi in na kopnem. Veliko milj smo 
skupaj prejadrali, veliko večerov (in 
noči) skupaj presedeli ter se ob dobri 
hrani in dobrem vinu pogovarjali o 
vsem mogočem.

Rad je jadral in se udeleževal 
regat. Ni bil pa zagrizen tekmovalec, 
ki bi se za vsako ceno želel čim bolje 
uvrstiti. Raje je skozi objektiv svojega 
fotoaparata opazoval okolico in 
svoje sojadralce. Tako je ovekovečil 
številne trenutke, ki smo jih ostali 
zamudili. Ker smo imeli pogled uprt 
le v svoja jadra in v nasprotnike. 
Veliko njegovih fotografij in reportaž 
smo objavili na naši spletni strani, 
več let smo izdajali stenske koledarje 
z njegovimi fotografijami. V klubu 
smo na njegovo pobudo vrsto let 
pripravljali natečaje in izbirali 
najboljše fotografije, povezane z 
navtiko. Visoko raven fotografije 
njegovi nasledniki v klubu še vedno 
ohranjajo.

Tomaž je dobro poznal življenje 
in ga je znal tudi uživati. Sredi morja 
nas je večkrat presenetil – no, kasneje 
to niti ni bilo več presenečenje – s 
steklenico dobrega vina in pravimi 
steklenimi kozarci, ki jih je hranil 
v posebej za to izdelani plastični 
embalaži. Skoraj dvajset let je že od 

Miran
Zupančič

In Memoriam – TOMAŽ LUNDER 
(28. maj 1955 - 24. februar 2016)

Tomaž Lunder, 2011

takrat, ko smo na jadrnici z imenom 
Barolo pluli skozi mesinsko ožino, 
on pa nam je v sončnem dopoldnevu 
odprl steklenico hladnega barola, 
odvil zavitek prekajenega lososa in si 
prižgal eno od cigar, ki jih je prinesel s 
Kube. Takrat je izrekel tisti znameniti 
stavek o skromnem uradniku iz 
Škofje Loke, ki uživa težko prigarani 
dopust. Seveda on takrat ni bil 

uradnik, dopust (pravzaprav transfer 
jadrnice) niti ni bil težko prigaran, 
zagotovo pa je užival, in mi z njim.

Težka, zahrbtna bolezen je bila 
vzrok, da je Tomaž odšel mnogo 
prezgodaj. Zapustil nam je mogočen 
opus svojih fotografij, idej in 
spominov. Zato trdno verjamem, da 
se bomo nekoč in nekje spet srečali, 
skupaj jadrali in se veselili.v tej množici stolov? Jasno, usedem 

se na napačnega. Ilona mi svetuje, 
da zasedem sosednjega, manjšega, a 
precej udobnejšega. Kljub njenemu 
slabemu počutju, bolezen jo je precej 
oslabila, nama postreže s kruhki, 
namazanimi z zaseko in odprtim 
rdečim vincem, da bo beseda lažje 
stekla. Nato naju pusti sama:

Predstavitev člana 
JURIJ RIHAR
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Marko
Murn

POMORCI, 
POVEZANI S ŠKOFJO LOKO

S pomočjo Loškega muzeja in dugih virov smo zbrali nekaj zgodovinskih 
zapisov o pomorcih z Loškega področja kot tudi pričevanja živečih pomorcev.

Splavitev tovorne ladje v Uljaniku, Pula 2012

MATEJ G.GASSER, ladjar na Reki

Skupaj z reškima ladjarjema A. 
Matešičem in Francem Jelovškom je 
bil v letih 1842−57 lastnik trgovske 
jadrnice Laibach (Ljubljana). Jadrnica 
je bila zgrajena leta 1842 s hrastovim 
lesom iz okolice Ljubljane. 

Leta 1717 je bila razglašena 
svobodna plovba po Jadranu, 1719 
je bil Trst razglašen za svobodno 
pristanišče, 1818 je tu zaplul prvi 
parnik v Jadranskem morju, 1829 
so tu potekali Resslovi poskusi s 
Civetto – prvim parnikom na ladijski 
vijak. Sredi 19. stol. je prišlo v Trstu 
do dokončnega zagona ladjedelstva, 
ladjarstva in zavarovalništva, kar je 
omogočila trgovina, ki je spodbujala 
promet, odpirala možnosti za nove 
ambiciozne projekte in bogatenje.

Pomorstvo je postalo 
najobetavnejša dejavnost v Trstu in 

na Reki, zato ni manjkalo kapitala, ki 
so ga bili nekateri pripravljeni vložiti 
vanj. Tudi Slovenci so vlagali kapital 
v nakup ladij ali delnic pri pomorskih 
družbah in si prizadevali uspeti v tej 
novi gospodarski veji. Med njimi so 
znani Danijel Polak iz Trsta, Nikolaj 
Valušnik, Marija, Leopold in Valentin 
Dolenc, Matej Gasser iz Škofje Loke 
(deloval je na Reki), Franc Jelovšek iz 
Vrem na Krasu, Anton in Peter Mašera 
izpod Krna, družina Miklavčič (Jožef, 
Ivan, Emilija) idr., ki so bili lastniki 
ali solastniki jadrnic, kasneje pa tudi 
parnikov. Ena najpomembnejših 
ladjarskih rodbin v Trstu in na Reki 
je bila Kalister-Gorup iz Slavine. 
Josip Gorup še danes velja za enega 
najbogatejših Slovencev. Slovenci so 
bili člani trgovinskih in industrijskih 
zbornic za Trst in Reko, kar vsekakor 
kaže na njihovo pomembno vlogo in 
visoki položaj v družbi.

Splavitev ladje na Reki v 19. stoletju
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DR. KONSTANTIN HIRSCHE 
(1863-1923), fregatni zdravnik 

Češki zdravnik je postal fregatni 
zdravnik v c. kr. mornarici med leti 
1891-99. Na znanstveni  odpravi 
v Avstralijo je dobil za zdravljenje 
bolnih mornarjev na Salomonovih 
otokih visoko državno priznanje, 
Zlati zaslužni križ s krono. To mu je 
omogočilo, da se je 1899 že lahko 
upokojil in odšel iz vojaške službe. 
Pot ga je zanesla v Ljubljano, kjer 
se je naučil slovenskega jezika in s 
priporočilom župnika Frančiška 
Hirsche iz Sore pri Medvodah dobil 
službo v bogatih Železnikih. Naselil 
se je v Dermotovo hišo, Železniki 33, 
kjer je odprl ordinacijo. Kot zdravnik 

je v Železnikih služboval v letih 1901-
21.  (več o njem Tone Košir, Loški razgledi 56, 
stran 149-152). 

AVGUSTIN A. J. BERTHOLD 
(1880-1919), fotograf in strasten 
jadralec

Avgust se je rodil v gradu Puštal. 
Po materini strani je izhajal iz rodbine 
Oblak, ki je v 17. stol. prišla iz Gorenje 
vasi in kupila propadajočo graščino. 
Oblaki so s trgovanjem z železom in 
denarnimi špekulacijami pridobili 
precejšnje bogastvo, ugled in baronski 
naslov Wolkensperg. Mati Ema 

Znanstvena odprava c. kr. mornarice

Wolkensperg, poročena z beneškim 
mornariškim oficirjem in kapitanom 
fregate Jožefom Bertholdom, je bila 
sestra puštalskega barona Avgusta 
Wolkensperg. Zgodnja izguba 
staršev (mati mu je umrla mesec 
dni po porodu, očeta je izgubil pri 
sedmih letih) in predvsem druženje 
z umetniško srenjo, s katero se je 
srečaval pri gostilničarju Karlinu (tja so 
takrat zahajali znani slikarji, publicisti, 
fotografi in gledaličniki: Rihard 
Jakopič, Ivan Grohar, Matej Sternen, 
Gvidon Birolla, Mileva Zakrajšek, Ante 
Gaber, Gustav Blaznik idr.) so močno 
vplivali na njegov umetniški opus. Po 
državni gimnaziji v Ljubljani je 1902 
šel na priznano dunajsko fotografsko 
šolo Höhere Graphische Bundes Lehr 
und Vesuchanstalt Wien. Razvil se je v 
priznanega evropskega fotografskega 
mojstra, ki je pomemben za razvoj 
slovenske fotografije. Ustvarjal je v 
ateljeju v Ljubljani in sodeloval na 
pomembnih mednarodnih razstavah 
v Beogradu, Bruslju, Sofiji, Brnu, 
Oslu in Budimpešti. Berthold se 
je odlikoval v piktorializmu in v 
tehnikah gumijevega postopka, ki mu 
je služila kot izrazno sredstvo njegovih 
notranjih občutij in fotografske 
estetike. Zapustil nam je obsežen 
fotografski opus, ki zajema mojstrsko 
krajinsko, žanrsko, arhitekturno, 
portretno in dokumentarno fotografijo 
ter fotografijo akta.

Na tem mestu pa Bertholda 
omenjamo predvsem zaradi njegove 
strasti do jadranja. Bil je lastnik treh 
jadrnic, zasidranih v Devinu, na Barju 
in celo na Sori. Prav jadralska strast ga 
je na koncu stala življenja. Spomladi 
leta 1919 se je pri Devinu prevrnil z 
jadrnico in posledično hudo zbolel. 
Umrl je 1.  avgusta istega leta za 
pljučno tuberkulozo.

Jadrnica Avgustina Bertholda
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VIKTOR ŽUŽEK (1894-1977), 
višji mornariški podčasnik

Škofjeločan, višji mornariški 
podčasnik na avstro-ogrski oklepni 
križarki Sankt Georg, je bil eden od 
vodij upora mornarjev v Boki Kotorski, 
februarja 1918. 

Zaliv Boke Kotorske je bil poleg 
Pule najpomembnejša pomorska 
baza avstro-ogrske mornarice med 
1. svetovno vojno. Leta 1914 je 
avstro-ogrska mornarica štela 34.000 
pomorcev, od katerih jih je bilo 19.000 
na ladjah. Upor mornarjev je izbruhnil 
zaradi pomanjkanja hrane in slabega 
odnosa častnikov do mornarjev. V 
dveh dneh se je uprlo skoraj 4000 
mornariev, ki so na ladjah izobesili 
rdeče zastave, določili poveljnike 
ladij iz svojih vrst in častnike zaprli v 
ladijsko podpalubje.

Viktor Žužek je kot tajnik 
revolucionarnega odbora mornarjev 
napisal zahteve mornarjev, ki so jih 
postavili poveljstvu. A poveljnik 
Kotorskega območja je s pomočjo 
dodatnih ladij, ki so priplule iz Pule, 
s silo zadušil upor. 11. 2. 1918 so blli 
4 mornarji obsojeni na smrt, 2 na 
zaporno kazen, 2 pa sta bila oproščena. 
Viktor Zužek je bil oproščen. (več o tem 
Biljana Ristić, Zbornik 1.svetovne vojne, stran 
41)

JOŽE KRAJC – ŽAKELJ (1903-
1943), podoficir jugoslovanske 
kraljeve mornarice

Rojen na Rakeku, ladijski 
strojnik in podoficir v jugoslovanski 
kraljevi mornarici, partizanski 
borec, politkomisar Jelovške čete in 
komandant 2. Poljanskega bataljona.

V Trstu se je izučil za ladijskega 
strojnika in postal podoficir v 
jugoslovanski kraljevi mornarici. 
Zaradi leve usmerjenosti (član KPJ 
od 1932) je bil odpuščen iz vojske. 
Odšel je za mornarja trgovske 
mornarice v Marseille v Francijo. Na 
republikanski strani se je udeležil 
španske državljanske vojne. 1940 
se je vrnil v Jugoslavijo in se po 
krajši zaporni kazni zaposlil v 
jeseniški železarni. Takoj ob začetku 
oboroženega odpora zoper okupatorja 
je odšel v ilegalo. Postal je politkomisar 
Pokljuške in nato Jelovške čete, 1942 
je bil 3 mesece celo komandant 2. 
Poljanskega bataljona. Spomladi 1943 
je odšel na Primorsko kot inštruktor 
CK KPS. Jeseni 1943 je postal sekretar 
novoustanovljenega komiteja KPS za 
zahodno Slovenijo. Politično je deloval 
največ v Brdih in Beneški Sloveniji. 
Pri prehodu Soče je utonil skupaj z 
nekaterimi svojimi tovariši. Njegovo 
partizansko ime je Žakelj, po njem se 
imenuje OŠ na Rakeku.

JURIJ GRAČAN (1919-1942), 
mornar v Kraljevi mornarici

Rojen v kraju Kovači grad 
pri Vinici je služil kot mornar v 
jugoslovanski kraljevi mornarici. Po 
razpadu Jugoslavije je prišel nazaj 
domov in nato v Šenčurju vstopil med 
partizane. Bil je udeleženec dražgoške 
bitke. Ko se je Cankarjev bataljon 
umaknil iz Dražgoš, so s soborci 
skušali prezimiti v koči na Mošenjski 
planini. A bili so izdani. Nemci so kočo 
zažgali, partizane pa pobili.
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VLADIMIR ŽUŽEK (1920-1998),
kapitan dolge plovbe

Rojen na Mestnem trgu 21 v 
Škofji Loki se je po očetu Viktorju tudi 
sam odločil za študij na pomorsko-
trgovski akademiji v Bakru. To je 
bila mednarodno priznana šola in je 
spadala med najboljše, zato so se v njej 
šolali tudi tujci. Po končani akademiji 
je bila dve leti obvezna praksa na 
ladjah, nato se je opravljal 1. državni 
izpit za poročnika trgovske mornarice. 
Po dveh letih navigacije je sledil 2. 
državni izpit za kapitana dolge plovbe. 
Leta 1941 je kot zadnja predvojna 
generacija uspešno maturiral in se 
vrnil domov v Škofjo Loko. 

Zaposlil se je v Tovarni klobukov 
Šešir kot mezdni knjigovodja. Na 
pomorski akademiji so se namreč učili 
tudi knjigovodstva, ki ga je bilo treba 
voditi na ladji. Zato mu delo v prvi 
službi ni delalo težav. 

Loka je bila tedaj pod nemško 
okupacijo in Vladimir je od pristojnega 
urada za delo (Arbeitsamt) prejel 
obvestilo, da kot pomorec ne 
more biti zaposlen drugod kot na 
morju. Dobil je nalog, da se zglasi 
na Dunaju pri Donavski plovbi 
(Donauschiffahrtgeselschaft), od 
koder naj bi ga poslali v Brailo na 
Donavi v Romuniji. Od tam so ladje 
plule do Črnega morja in navzgor 
po Dnjepru in Dnjestru. To je 
pomenilo rusko fronto, saj so ladje 
tja prevažale vojaštvo in vojaško 
opremo. Nevarnosti ga je rešil oče, ki 
mu je dal s seboj steklenico žganja in 
dve kranjski klobasi, rekoč: »Če bo 
kaj narobe, daj to direktorju!« To je 
res naredil in direktor mu je hvaležno 
zaupal, da potrebujejo kapitana tudi 
na Vrbskem jezeru pri Celovcu. Tako 
je na Vrbskem jezeru postal kapitan 
turistične ladje Thalia, občasno pa 
tudi na ladjah Helios, Stuttgart in 
Wiesbaden. Tam je bila plača 200 
RM, ker je bilo precej več kot pred tem 
90 RM v Šeširju. A julija 1943 so ga 
rekrutirali v Brest na bojno plovilo AF 
10 (Artilerieflotile), močno oklepljeno 
topnjačo z 80-člansko posadko. Ladja 

je predvsem spremljala konvoje skozi 
La Manche in zato bila stalna tarča 
letalskih napadov angleške RAF. 
Smrtnost članov posadke je bila 
zelo visoka. Zaradi dobrega znanja 
instrumentne navigacije je posredoval 
ukaze kapitana upravljalcem strojev 
in orožij. Običajno so pluli po ruti 
Brest-Cherbourg-LeHavre-Dieppe-
Boulogne-sur-Mere-Calais-Ostende-
Antwerpen. Dva dni pred invazijo 
v Normandijo so pluli ponoči mimo 
Cherbourga, ki je bil ves osvetljen od 
letalskega zavezniškega osvetljevanja. 
Za Božič 1944 so jih v ustju reke Šelde 
na poti v Antwerpen bombardirali 
in potopili. Januarja 1945 se je iz 
Hamburga, kjer je bil na čakanju, 
samovoljno napotil domov. Zaradi 
podobnosti uniforme z železničarsko 
se je med potjo izdajal za železničarja 
in tako varno prišel domov. 

Po vojni se je zaposlil v Jugoliniji, 
kjer je bilo več njegovih sošolcev. A 
delati je moral v planski službi, ker so 
morali zaradi pomanjkanja plovnih 
objektov nekaj let čakati na vkrcanje. 
Po dveh letih se je z Reke raje vrnil 
domov v podružnico Narodne banke 
Slovenije v Škofji Loki, kjer je delal v 
različnih enotah vse do upokijitve leta 
1984. (več o njem Alojzij Pavel Florjančič, 
Loški razgledi 45, stran 399-405). 

ERIK KUŽEL (rojen 1943), 
Master Mariner, kapitan dolge 
plovbe v pokoju  

Erik se je rodil v Domžalah. Z 
družino so se priselili v Škofjo Loko 
šele leta 1959. Že po letu dni, oktobra 
1960, je šel na Višjo pomorsko šolo 
v Piran in se vračal v Loko le še na 
počitnice. Prvih pet let po šolanju je 
plul za Splošno plovbo Piran. Kasneje 
je poveljeval ladjam za generalni 
tovor in razsuti tovor za več tujih 
ladjarjev, kot so Sudan Shipping Line 
(Jugoslavija je državam neuvrščenih 
posojala svoje kadre, zato je bilo takrat 
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v Sudanu zaposlenih več slovenskih 
kapitanov), Claus-Peter Offen iz 
Hamburga (danes eden največjih 
operaterjev s kontejnerji) in Ofer 
Brothers (XT Group), izraelski ladjar 
v Londonu. Vmes je med leti 1976 in 
1980 poučeval na Srednji pomorski 
šoli v Piranu. Leta 1995 se je vrnil 
na kopno in se zaposlil na področju 
kontrole tovora, certificiranja in 
verificiranja pri velikem švicarskem 
podjetju SGS, kjer je ostal vse do 
upokojitve leta 2011. Danes živi v 
Izoli.

JANEZ BOGATAJ (rojen 1950), 
Chief Engineer, upravitelj stroja 

Janez je pričel delati najprej kot 
avtomehanik, naredil večerno strojno 
tehnično šolo in doštudiral v Piranu 
na Pomorski fakulteti. Leta 1975 se je 
zaposlil pri Splošni plovbi Piran, kjer 
je v 28-ih letih službovanja plul po 
vseh morjih sveta. Po vsakem dopustu 
so mu dodelili delo na drugi ladji. 
Tako je služboval na ladjah Koper, 
Kras, Nova Gorica, Ljutomer, Vrhnika 
(2x), Bočna, Goranka, Velenje, N’Gola, 
Izola (2x), Maribor, Piran, Arosia, 
Portorož, Kranj, Cielo di Vancouver, 
Kanin, Planica, Orientor, Bled, Planica, 
Slovenija in Piran (4x).  V posadkah so 
bili predvsem Slovenci, Dalmatinci in 
Črnogorci. Plul je na tovornih ladjah 
nosilnosti 14.000-46.000 ton, dolžine 
140-220 m in skrbel za ladijske stroje 
z močjo do 14.000 konjskih moči. 

Kot upravitelj stroja ali po 
domače »kapo« je bil po rangu drugi 
človek na ladji, takoj za kapitanom, 
saj je ladja brez pogona nevodljiva 
in izpostavljena brodolomu. Moral je 
skrbeti, da na ladji ni prišlo do t.i. »black 
outa«, ko se ustavi pomožni motor, 
ki daje elektriko glavnemu motorju, 
nakar se v domino efektu ustavijo 
vsi stroji in na ladji nastane popolna 
tišina. Takrat je ladja nevodljiva in 
prepuščena morskim silam. V strojnici 
morajo odpraviti napako, zagnati vse 
črpalke in pogonske sklope, da ladijski 
vijak spet požene ladjo. Na srečo se mu 
v njegovi karieri to ni zgodilo v kakem 
slabem vremenu.

V strojnici je delo najbolj 
naporno, kadar ladjo zajame slabo 
vreme in razburkano morje in kot pravi 
sam, je bilo slabega vremena vsaj 70 
% plovbe. V podpalubju zibajoče ladje 
ni prostora za morsko bolezen. Sam 
jo je izkusil samo pri svojem prvem 
izplutju iz luke, ker za zajtrk ni jedel 
goste hrane, ampak le popil preveč 
čaja. Pa se je iz te izkušnje naučil, da 
se mu to ni nikoli več ponovilo. 8. 
septembra 2003 se je zadnjič izkrcal 
v luki Gdanska. Danes živi v pokoju 
doma v Javorjah.

ANDREJ GOLJAT (rojen 1950)
je po izobrazbi kuhar, ki je plul tudi 
na ladjah. Je znani kuharski mojster, 
svetovljan, umetnik oblikovanja 

skulptur iz ledu, sladkorja in 
marcipana, avtor številnih knjig 
ter prejemnik mnogih domačih in 
mednarodnih priznanj.

Leta 1968 je končal gostinsko 
šolo v Ljubljani. Čeprav je tehnični 
tip in ga je zanimalo tudi oblikovanje 
kovin, se je odločil za kuharski poklic, 
ker ga je za to navdušil mojster Ivačič 
s svojimi kuharskimi oddajami. Kot 
mladi kuhar je šel na delo v Švico in 
se tam dve leti dodatno izpolnjeval. 
Po vojski se je zaposlil v gostinsko-
turističnem podjetju Alpetour v Škofji 
Loki, kasneje je bil vodja kuhinje v 
hotelu Argonavti (zdaj Perla) v Novi 
Gorici, nakar se je zaposlil na Brdu pri 
Kranju, dve leti je bil vodja kuhinje 
v restavraciji Zemono v Vipavi. Leta 
1980 se je zaposlil pri Splošni plovbi 
Piran in tri leta plul na ladjah Ljutomer, 
Litija in Velenje. Kariero je nadaljeval 
v Italiji, kjer je dve leti spoznaval 
italijansko kulinariko v Milanu, 
potem pa se je spet vrnil na Brdo pri 
Kranju, kjer je dolga leta skrbel za 
kulinariko pri protokolarnih in drugih 
dogodkih. V Škofji Loki na Trati je 
ustanovil šolo kulinaričnih umetnosti 
in vse do upokojitve ponujal različne 
programe izobraževanja s področja 
kulinarike. Poleg tega je napisal tudi 
štirinajst samostojnih kuharskih knjig 
in štiri kot soavtor. Med njimi: Slastno 
pecivo, Vsi pečemo kruh, Krašenje tort 
in piškotov, Kava, Prigrizki in narezki, 



152 153

Med v pijačah in jedeh, Čokolada, 
Potice in druge. Upokojen zdaj živi v 
Hafnerjevem naselju na Trati.

MIRO HAFNER (rojen 1951), 
Master Mariner in MBA, 
kapitan kontejnerske ladje

Škofjeločan, ki je leta 1976 
doštudiral na Visoki pomorski šoli v 
Portorožu in nadaljeval svojo kariero 
kapitana dolge plovbe, sam o sebi 
pravi takole:. 

»Miro o Miru: Sem skromen sin 
delavca, kovača in sem ponosen, da 
sem imel načitanega očeta in soseda 

Zajca, ki mi je dal prve knjige. Hotel 
sem biti mednarodni pomorski 
pravnik, pa mi zaradi financ ni uspelo. 
Ostala pa je ljubezen do prava in 
mi še danes pride prav. Pravzaprav 
sem hotel biti pilot, kot vsi otroci v 
tistem času. Pa tudi ni ratalo. Sedaj 
sem, kar sem in v tem sem dober – 
kapitan prekoocenke. Največja ladja, 
ki sem ji poveljeval, je bil ultratanker, 
nosilnosti 320 tisoč ton, dolg 400 m, 
širok 64 m, z ugrezom 24 m. Na to sem 
ponosen. Sedaj poveljujem na 50-tisoč 
tonski ladji, dolgi samo 190 metrov 
in z ugrezom le 13 metrov, vendar so 
principi isti. Nerad govorim o sebi, še 
posebno o svojih dosežkih.«

Zato smo poklicali na pomoč 
strica Googlea, ki nam je povedal še 
za dve področji delovanja kapitana 
Hafnerja: 

YHA - YOUNG HOPES AFRICA, 
CAPT. HAFNER’S WAR WEARY 
CHILDREN 

YHA mednarodno nevladno 
organizacijo (NVO) je leta 2008 
ustanovil Miro Hafner, ki je bil takrat 
kapitan ladje Slovenija, privezane v 
pristanišču Freetown. Potrebo po 
NVO je zaznal po obisku lokalnega 
aktivista na ladji na privezu. Aktivist 
je zbiral donacije za otroke, toda 
kapitan Hafner ni bil pripravljen 
ničesar darovati, dokler ni preveril, 
komu bodo donacije dane. Odpeljali 

so ga v bližnji begunski tabor Waterloo, 
kjer se je srečal s častitim Marcusom 
Jonesom, ki je skrbel za več sirot, 
organiziranih v skupine, vendar zunaj 
kakršnekoli dobrodelne organizacije. 
Potreba po organizirani in registrirani 
pomoči je bila očitna. Miru po ogledu 
nedolžnih obrazov otrok ni bilo težko 
sprejeti odločitve. Lotil se je težkega 
birokratskega podviga in ob pomoči 
Jonesa in lokalnih prostovoljcev je 
registriral nevladno organizacijo 
MLADE NADE AFRIKE z blagoslovom 
in velikim razumevanjem vlade 
Sierre Leone in njenih ministrstev. 
Donacije so bile v tistih letih brez 
interneta skromnejše in počasne, 
vendar je organizacija preživela. Z 
leti so se reorganizirali in prilagodili 
novostim. Preko svoje spletne strani 
http://yha-hafner.com/ so pritegnili 
več zanimanja za svoje delo in s 
tem več donacij, ki jim omogočajo 
transparentno uresničevati vizijo: 
zagotoviti boljše življenje otrokom 
sirotam. 

Podjetje Baha Maritime so 
leta 2017 ustanovili lastniki zadrug 
SOCADAL v Gvineji. Skrbijo za 
čolne in tehnično oskrbo, zaščitna 
sredstva, bunkerje in dostavo 
ladijskih rezervnih delov. Podjetje 
opravlja svoje storitve in ima zaloge 
v vseh gvinejskih pristaniščih. Je eno 
najbolj organiziranih in zanesljivih 
oskrbovalnih in servisnih podjetij v 

Gvineji, ki mu zaupajo večja rudarska 
in druga podjetja na tem območju. 
Miro Hafner z izkušnjami poveljnika 
plovila in poslovneža s svojim znanjem 
vodi področje načrtovanja, financ in 
razvoja podjetja Baha Maritime.

JURIJ VIDMAR (rojen 1961), 
dipl.inženir za pomorski promet, 
Ship’s Mate - poročnik trgovske 
mornarice

Jurij se je rodil v Postojni, vendar 
se je družina kmalu po njegovem 
rojstvu iz Rakeka vrnila v Škofjo Loko, 
kjer je tudi zaključil osnovno šolo v 
Podlubniku. Šolanje je nadaljeval na 
Srednji pomorski šoli v Piranu in leta 
1987 diplomiral na Višji pomorski 
šoli Piran. Po končani srednji šoli se je 
zaposlil na Splošni plovbi Piran ter tri 
leta plul kot kadet in tretji/drugi častnik 
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krova, nakar so ga zdravstvene težave 
z vidom prisilile k vrnitvi na kopno, v 
komercijalni oddelek Splošne plovbe 
Piran. Leta 1994 se je ponovno vkrcal 
kot drugi častnik krova, tokrat na ladjo 
angleškega ladjarja DENVAL MARINE 
CONSULTANTS Ltd., a se je po letu 
in pol vrnil v pisarno istega ladjarja, 
kjer je četrt stoletja nadaljeval svojo 
kariero na raznih vodilnih mestih. V 
tem obdobju, med leti 2002 in 2013, 
je bil komercijalni in operativni 
direktor trajektne linije v Rokavskem 
prelivu med belgijskim pristaniščem 
Oostende in angleškim pristaniščem 
Ramsgate. Linijo je vzdrževala firma 
TRANSEUROPA FERRIES n.v. s 
šestimi potniškimi trajekti in letno 
prepeljala tudi do 170.000 tovornih 

vozil. Leta 2013 so v Kopru ustanovili 
novo podjetje Pulchra Mare d.o.o. 
(SMS Certified Management). Jurij 
je prevzel v tehnično in kadrovsko 
upravljanje dva potniška trajekta, ki 
sta v dolgoročnem najemu španskega 
ladjarja vzdrževala trajektne povezave 
med Španijo, Marokom in Alžirom. Žal 
je zaradi omejitvenih ukrepov proti 
epidemiji COVID-19 angleški ladjar 
januarja 2021 prodal zadnjo ladjo in 
s tem zaprl dejavnosti v Kopru. Tako 
je trenutno samostojni svetovalec v 
pomorskem prometu. Živi v Piranu.

Jurij je tudi jadralec. Bil je 
lastnik dveh jadrnic: regatne jadrnice 
Express-770 z imenom North Sails, 
ki jo je projektiral Marko Paš in 
holandskega maloserijskega daysailorja 

Vidmarjeva jadrnica, Ranger 9.9

Ranger 9.9. z imenom Juvita. Žal mu 
službene obveznosti niso dopuščale 
več kot vikend jadranj po Tržaškem 
zalivu.

MILAN BERNIK (rojen 1967)

Milan se je izučil za kuharja. 
Prva tri leta je kuhal v Grand Hotelu 
Bled, kamor se je za eno leto še vrnil 
po odsluženem vojaškem roku. 
Leta 1988 se je zaposlil pri Splošni 
plovbi Piran in vse do leta 2002 plul 
na njihovih ladjah po vseh morjih 
sveta. Zamenjal je kar 20 ladij. Zdaj 

je zaposlen v podjetju Slorest in 
skrbi za prehrano mladine v šolskem 
centru na Podnu.

Žal nismo uspeli dobiti več 
podatkov še za nekatere pomorce 
iz našega področja, kot so: kapitan 
dolge plovbe Tone Perko iz Škofje 
Loke, ki je leta 1932 končal Pomorsko 
trgovsko akademijo v Bakru, Brane 
Debeljak (1953-), strojnik, ki je v 70-
tih letih 3 leta plul s Splošno plovbo 
Piran in verjetno še koga drugega.

Splošna plovba, 190m ladja Novo mesto

Delovni knjižici pomorcev v Jugoslaviji in 
Sloveniji
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Vsakdo, ki je kdaj malo bolj 
povohal morje in ga prečkal bodisi na 
mali jadrnici ali na veliki prekooceanki, 
bo vedel, o čem govorim. Občutek 
pride sam od sebe, ko se vsak dan 
zbudiš, pogledaš morje okoli sebe in 
nekako veš: “Jutri smo tam …” Tako 
so mi minevala leta in vedno smo bili 
jutri tam …

 Ko sem šel daljnega leta 1969 z 
ladjo “Postojna” na moje prvo veliko 
potovanje v Afriko, nisem veliko 
razmišljal o stvareh, kot so, kje bomo 
jutri. Zanimalo me je bolj, kje bom 
lahko nabavil opico, ki mi jo je doma 
naročilo moje dekle z obljubo, da me 
bo zvesto čakala. Opico sem uspel 
nabaviti, a kaj, ko mi je na poti domov, 
nekje v Splitu, ušla. Mogoče je ušla na 
kopno ali pa skočila v morje, upajoč, 
da bo priplavala na kopno. Ko pa sem 
prišel domov, mi je postalo jasno, da 
nisem izgubil samo opice, ampak tudi 
dekleta.

Tako sem se naučil prvih 
stvarnosti v mojem pomorskem 
življenju, ki so vse nekako povezane 
z: “Jutri smo tam …” Lahko bi to 
imenovali pričakovanje ali pa mogoče 
sprejemanje dejstva, da smo jutri 
vedno tam, pa kjerkoli to že je.

Na začetku moje poti poklicnega 
pomorščaka ni bilo velikih ladij. Naše, 
jugoslovanske, so lahko vplovljavale 
v male luke in se privezovale sredi 
mesta, kjer je bilo do prve trgovine 
ali gostilne le par korakov. Delalo 
se je od osmih zjutraj do petih 
popoldne, nedelje so bile proste in 
mi mladi nadebudneži smo menjavali 
s starejšimi mornarji svoje vino za 
deserte ali sadje. Vsakemu članu 
posadke je namreč pripadalo pol litra 
vina na dan. V pomorstvu je bila še 
romantika, o kateri je toliko napisanega 
in opevanega. Ni bilo ne televizije, ne 
videa, še manj kakega interneta. Člani 
posadke smo se ob večerih družili ob 

Miro
Hafner

JUTRI SMO TAM …

Prijatelja: Janez Zajc in Miro Hafner

kartah, šahu in družabnih igrah, v 
mesto smo odhajali skupaj. Ladje so 
ostajale v lukah po teden ali več, tako 
da je bilo obilo časa za obiske mesta, 
nova kratka poznanstva ali sproščanje 
v bližnjih barih, kjer smo srečevali tudi 
posadke drugih ladij. Včasih smo se 
dogovorili za nogometno tekmo, ki 
smo jo odigrali kar pod ladjo na ad 
hoc postavljenem “igrišču”. Prijateljske 
tekme smo večinoma igrali z ruskimi 
posadkami. Te so v tistih časih 
imele še komisarja, pomembnega 
političnega vodjo, ki je skrbel, da 
se pomorščaki niso preveč navzeli 
gnilih kapitalističnih idej. Mi, ki smo 
prav tako pripadali socialistično-
komunističnemu taboru, smo jih 
pomilovali, češ uboge pare, stalno ste 

pod nadzorom komisarja, še sami ne 
smete v mesto. Za njih smo mi bili 
nekakšen hibrid med komunizmom 
in kapitalizmom, ker si take svobode, 
kot smo jo imeli mi, niti v sanjah niso 
zamišljali. A to ni bila ovira, da se ne 
bi iskreno družili – na koncu smo vsi 
Slovani.

Naneslo je, da sem se prijavil 
nekemu kapitanu v Ljubljani, ki je 
nabiral posadke za neko nemško 
pomorsko podjetje, in tako sem 
začel kariero na tujih ladjah. Živo se 
spominjam mojega prvega vkrcaja 
v Hamburgu, kamor me je dotični 
kapitan poslal z vlakom kot tretjega 
oficirja palube. V žepu sem imel 
pogodbo, ki mi je obljubljala mesečno 
plačo, kot jo je moj ata zaslužil v dveh 
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letih in mi je zaradi tega svetoval, naj 
pogodbe ne kažem okoli, da ljudje ne 
bodo mislili, da ima butastega otroka. 

In sem prispel v Hamburg. V 
gnilo kapitalistično Nemčijo, kjer jedo 
take kot sem jaz. Tako so nas vsaj učili 
v takratnih časih. Kar precejšen cmok 
sem imel v grlu, ko sem se približeval 
svojemu novemu delovnemu mestu v 
hamburškem pristanišču. V glavi mi 
je odmevalo: gnili kapitalisti te bodo 
pojedli s kostmi vred, še dlake ne bo 
ostalo. Res sem bil bolj koščen, tako 
da kake pojedine ne bi bilo z menoj, 
a strah je le bil in pri meni je zares 
imel velike oči. Pa pridem v luko in kaj 
zagledam: novo novcato ladjo, tako, 
kot je bila moja prva ladja Postojna – 
prva polavtomatska ladja v Jugoslaviji. 
Se povzpnem nanjo in odnesem 
prtljago do kabine. Nova, lepa kabina 
s klima napravo, razkošje, ki ga nisem 
bil vajen. V salonu televizija in video. 
Hladilnik poln dobrot: od salam do 
surovega masla. Hm, meni je bila 
to Indija Koromandija. Vendar od 
dobrega ne boli glava in jaz, mlad 
nadebuden oficir, sem se razkošja hitro 
privadil. Hitro sem tudi doumel, da 
me ne bodo pojedli, ne kako drugače 
maltretirali, saj je bila vsa posadka, 
razen kapitana, jugoslovanska. Torej 
nekako kot doma.

A plovba po morju se je začela 
drastično spreminjati. Vodilna sila v 

brodogradnji je postal Ari Onasis, ki je 
pričel graditi ladje velikanke za prevoz 
nafte. Takrat so namreč zaprli Sueški 
prekop in ladje so morale okoli Rta 
dobre nade na jugu afriškega roga v 
Indijski ali Tihi ocean. Največ nafte je 
prihajalo iz Perzijskega zaliva, tankerji 
so postajali vse večji. Suhi tovor, ki se 
je do takrat prevažal z malimi ladjami 
z okoli 12 tisoč ton nosilnosti, se je 
začel prevažati ali v zabojnikih ali v 
ladjah za razsuti tovor, ki so prav tako 
postajale vse večje.

Moja kariera poklicnega 
pomorščaka je šla precej hitro navzgor 
in s 23. leti sem bil že prvi oficir, ki 
je desna roka poveljnika ladje. Po 
enajstih letih službe sem leta 1985 
dobil svojo prvo komando na za tiste 
čase majhnem tankerju: “le” 40.000 
ton nosilnosti. Romantike je bilo 
konec. Ladje in z njimi mi, so se vse 
manj zadrževale v lukah. Vkrcavanje 
in izkrcavanje je potekalo 24 ur na 
dan, petek in svetek, v dežju ali včasih 
celo snegu. Vse manj je bilo mest, kjer 
so nas pustili na kopno. Na velikih 
tankerjih smo kopno lahko gledali 
le na televiziji. Privezali nas bi sredi 
morja, od koder se kopna ni videlo in 
nas nasuli ali izpraznili skozi cevovod 
potegnjen s kopna. Spomnim se, da 
sem s 400 m dolgim in 64 m širokim 
tankerjem ugreza 24 m, le enkrat 
privel v Singapurju. Pomagalo nam 

je 8 vlačilcev. Manever je trajal 8 ur. 
S 320.000 tonami je bila to največja 
ladja, ki sem ji poveljeval.

Danes se je zadeva še poslabšala 
s pandemijo covida 19. Ne samo da 
ne smemo več v mesta, tudi oditi 
na dopust je bolj sreča kot pravilo. 
Čeprav po morju prevozimo 95 % 
vsega tovora na svetu, nam stroga 
pravila zaščite pred covidom kratijo 
nemalo osnovnih človekovih 
pravic. Nekateri pomorščaki so brez 
zamenjave tudi po letu dni, ne glede na 
to, da svetovne pomorske organizacije 
zahtevajo rešitev tega problema. 

Postali smo nekakšne uboge ovce v 
rokah birokracije. Vsak pisarček, ki 
se je naučil malo pisati in slabo brati, 
vendar dela v pomorskem podjetju ali 
državnem uradu na kopnem, misli, da 
nam je dolžan soliti pamet. 

Mi pa smo še vedno »Jutri tam 
…« Naj bo karkoli. In bom tam tudi jaz. 
Vse dotlej, da me bo pot spet pripeljala 
na sedaj mojo, nekoč Zajčevo, jadrnico 
Mizar v Bunarini pri Puli. In spet bom 
lahko jutri tam … Prav zares. Vendar 
takrat z Mizarjem … To pa je že druga 
zgodba.

Miro Hafner na svoji jadrnici Mizar
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Nikoli pravzaprav nisem bil 
vraževeren. Kljub temu pa mi petek 
trinajstega vrta po možganih – kaj pa, 
če je le nekaj na tem?

Zgodba se je začela odvijati 
pravzaprav že v soboto, sedmega 
oktobra 2006. Z Bajo, 25 let staro 
in 8 metrov dolgo jadrnico domače 
izdelave smo iz Novigrada odpluli 
na Barcolano. Zjutraj smo še natočili 
gorivo, nato pa se je med motoriranjem 
(morda zaradi vode v tanku z gorivom) 
pokvarila visokotlačna Bosch črpalka. 
Z Barcolano seveda ni bilo nič. Na 
jadra smo se počasi vrnili v Novigrad, 
črpalko pa sem odnesel v popravilo.

V petek, 13. oktobra, sva se 
z Janijem namenila, da prepeljeva 
jadrnico iz Novigrada v Pomer. Po 
črpalko, ki naj bi me že čakala v 
Novigradu, je bilo treba oditi v Umag 
in jo nato še namestiti. Tako se je 
odhod zavlekel do poldneva. Vetra ni 
bilo. Veselo sva motorirala proti jugu, 
ko je motor po dveh urah vožnje pred 
Vrsarjem zakašljal in se ustavil. Vzrok 
sva kaj kmalu ugotovila – v filtru se 
je počasi nabirala voda in ko je prišla 

do vrha, se je pač zgodilo. To sva hitro 
uredila, se prepričala, da iz tanka 
priteka le še gorivo, in nadaljeva pot. 
Pa vendar se je motor po dveh urah 
vožnje pred Brioni ponovno ustavil 
– spet je bila v filtru voda namesto 
goriva. Tudi tokrat sva hitro rešila 
situacijo in pognala motor, čeprav so 
bile meni zadeve čedalje manj jasne: 
od kod spet voda, ko pa gorivo iz tanka 
izteka na najnižji točki? V bonaci bi 
se morala gorivo in voda že zdavnaj 
ločiti in na dnu tanka vode ni bilo več. 
Nemogoče je bilo tudi, da bi voda od 
nekod drugod prihajala v dovodno cev 
za gorivo. Tretjič je motor odpovedal 
poslušnost pred Verudo. Poravilo je 
bilo samo še stvar rutine – odviti filter, 
iztočiti vodo, izprazniti napajalne 
vode, zavrteti motor, da je priteklo 
gorivo, priviti matice in že je motor 
spet veselo brnel.

Pred Verudo se je že nekoliko 
mračilo, prebujala se je burja in razpela 
sva jadra. Ko sva obrnila proti rtu 
Kamenjaka, nama je burja pihala 
naravnost v premec, jadra sva zvila 
in spet pognala motor. Na valovih 

Miran
Zupančič

PETEK TRINAJSTEGA

Brodolom Baje, 2006

naju je živahno premetavalo, a motor 
je deloval brezhibno, tako kot dobri 
motorji pač delujejo.

Pri rtu sem si oddahnil. Če bi 
bilo še kaj vode v gorivu, bi do zdaj že 
zagotovo pritekla do motorja. Zavila 
sva proti Pomerju. Burja je že lepo 
vlekla, kakih 25 vozlov. Mesec se še 
ni prikazal in v mislih sva se že videla 
v marini, kjer sta naju čakali ženi. 
Nenadoma pa je motor četrtič zakašljal 
in se ustavil. Tokrat ni bilo časa za 
odpravljanje napake. Bočni veter burje 
bi jadrnico odnašal proti obali. Razvila 
sva veliko prečko (genovo) in sprva se 
je zdelo, da bova brez kakih posebnih 
težav pač nadaljevala z jadrom in nato 

v zavetju pod Kaštejo spet poravila 
motor. Kmalu pa sem opazil, da je 
nekaj hudo narobe. Z razvitim jadrom 
nisva pridobila nikakršne hitrosti, le 
burja naju je bočno odnašala. Obala, 
ob kateri so se penili valovi, je bila 
vse bliže. Postalo mi je jasno, da se bo 
današnja plovba predčasno končala. 
Treba se je bilo samo še pripraviti 
na trd pristanek. Veter z valovi naju 
je potisnil na južni krak rta med 
zalivoma Debeljak in Portič. Močno 
je zahreščalo, ko se je skeg s krmilom 
dotaknil dna, vendar se je jadrnica kar 
nekako »nežno« (vsaj tako se mi je 
takrat zdelo) naslonila na izpostavljen 
skalni greben. Po radiu sem oddal 
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klic na pomoč, a ni bilo odziva. Kljub 
temu da so valovi močno premetavali 
nasedlo jadrnico, sva brez problema 
izstopila in se celo še dvakrat vrnila 
po najnujnejše stvari – dokumente, 
mobilnika, baterijsko svetilko, oblačila. 
Zatem sva se po Kamenjaku odpravila 
peš proti Premanturi.

Tu se je začelo popolnoma novo 
poglavje. Zajela naju je hrvaška vojska, 
ki je takrat imela na Kamenjaku 
strelske vaje, zaradi česar je bil cel 
polotok močno zastražen. Vojaki so 
naju na cesti prestregli in odpeljali 
v svoje poveljstvo. Za opis vseh 
podrobnosti tu ni prostora. Naj povem 
le, da so bili vsi, ki so naju obravnavali, 
zelo korektni, kljub postopkom in 
proceduram, ki navadnemu civilistu 
niso vedno popolnoma razumljive. 
Tisto noč sva imela opravka s kar 
nekaj vojaškimi častniki ter s civilno in 
vojaško policijo. Ob enih ponoči smo 
se vsi skupaj s kar tremi terenskimi 
vozili še odpeljali na kraj dogodka. 
Ob lunini svetlobi, bučanju valov in 
plapolanju odprte genove, je bilo šele 
takrat vsem jasno, kaj se je pravzaprav 
zgodilo. Takrat je po moje še zadnji 
dvomljivec spoznal, da pravzaprav 
nisva tuja vohuna, marveč zgolj 
brodolomca. Ob dveh zjutraj so naju 
spustili in odpeljali smo se v marino. 
Tam nas je prijatelj Ivan gostoljubno 
sprejel na svoji barki.

Za reševanje jadrnice sem 
se dogovoril z g. Vitezom, znanim 
potapljačem iz Premanture, ki je z 
morskega dna dvignil že ničkoliko ladij, 
nekaj manj pa jih je potegnil s skal na 
obali.

Naslednji dan, v soboto, smo 
si po dokaj zamudni proceduri in v 
spremstvu pomorske policije lahko 
ogledali jadrnico. Takrat so nastale 
tudi prve fotografije. Vendar smo 
morali zaradi močnega vetra na 
začetek reševanja počakati do torka, 
medtem pa so burja in valovi opravili 
svoje. Jadrnico so porinili visoko na 
skale in temeljito načeli njen trup. 
Jadrnica je bila praktično na suhem in 
bi bilo tudi zaradi terena najenostavnje 
priti do nje z dvigalom, jo dvigniti na 
tovornjak in odpeljati. To pa zaradi 
vojaške zasedbe Kamenjaka ni prišlo 
v poštev. Akcijo je bilo treba izvesti z 
morske strani. Je pa zaradi vojaških 
vaj dodatno težavo predstavljala 
prepoved približevanja Kamenjaku 
med 6. in 16.uro. Najvišja plima je bila 
tiste dni ravno okrog devetih zjutraj.

V torek popoldne smo se z ladjo 
odpravili po jadrnico. Do večera smo 
jo uspeli potegniti z obale. A obtičala 
nam je na podvodnem grebenu, preko 
katerega se je ni dalo potegniti. V sredo 
popoldne smo jadrnico z dodatnimi 
baloni, vzgonskimi posodami in 
močno zavzetostjo dveh potapljačev 
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ob večerni plimi le uspeli potegniti 
preko grebena in jo počasi odvleči 
proti Pomeru. Ker napihljivi baloni 
niso bili čisto novi, jih je bilo med vleko 
potrebno še enkrat dodatno napihniti. 
Kljub temu je bila jadrnica popolnoma 
pod vodo, iz vode je gledal le jambor. 
Ob polnoči smo jadrnico privlekli v 
marino, jo dvignili nad vodo, v četrtek 
zjutraj pa postavili na trdna tla.

Ko je bila jadrnica na stojalu, je 
bilo najpomembneje čimprej razstaviti 
motor, da bi bila škoda zaradi morske 
vode čim manjša. Takrat sem bil še 
odločen, da bom jadrnico popravil 
in znova usposobil za plovbo. Samo 
popravilo trupa tehnološko niti ne bi 
bilo zelo zahtevno. Potreben je čas, 
primeren material, ugodno vreme 
ter spreten mizar, ki bi izdelal tisto, 
čemur sam ne bi bil kos. Le volje je 
bilo takrat, ko sem to barko gradil, 
precej več kot zdaj. Tako se je zgodilo, 
da sem jadrnico v stanju, kot je bila, 
za majhen denar prodal domačinu 
iz Pule. A kolikor vem, ta jadrnica ni 
plula nikoli več.

Sem se pa takrat ubadal z dvema 
vprašanjema: od kod je prihajala 
voda v gorivo in ali bi, in kako, lahko 
preprečil najhujše.

Odgovor na prvo vprašanje 
je zdaj jasen. Voda, ki je v tank 
najverjetneje prišla z gorivom, se 
je med mirno plovbo zadrževala v 

zadnjem delu tanka. 200-litrski tank 
za vodo v premcu je bil namreč skoraj 
prazen. Z dvema članoma posadke v 
kokpitu pa je bil zadnji del barke tako 
obtežen, da se je voda iz zadnjega dela 
tanka prelila v njegov sprednji del, kjer 
je bil iztok goriva, le ob malo večjem 
zanihanju barke.

Odgovor na drugo vprašanje pa 
ni bil tako enostaven. Naredil sem 
več napak. Prva je bila izbira rute 
v Medulinskem zalivu, kjer sem se 
počutil »doma« in sem kljub močni 
burji plul po najkrajši poti ob obali. 
Če bi plul po sredini zaliva, bi v 
primeru odpovedi motorja imel več 
časa in prostora za manevriranje z 
jadri. Druga napaka je bila napačna 
ocena oddaljenosti od obale – ta je 
bila znatno manjša, kot se mi je v 
temni noči zdelo. Tretjo napako pa 
sem naredil, ko sem razvil genovo in 
nisem vsaj poskusil spustiti sidra. 

Pol leta kasneje, naslednjo 
pomlad sem si omislil novo, nekoliko 
večjo jadrnico. Z njo sem do zdaj plul 
brez kakršnihkoli neprijetnosti. Če 
sem danes kaj pametnejši kot pred 
petnajstimi leti, ne vem, sem pa 
zagotovo petnajst let starejši in - to 
pride z leti - še nekoliko previdnejši 
in preudarnejši.

Reševanje Baje 3
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Skandinavija je pri nas 
priljubljena destinacija turističnih 
potovanj ali potepanj z avtodomi, manj 
pa je znana slovenskim morjeplovcem. 
Zato bo tale zapis mogoče zanimiv za 
vse, ki iščete nove teritorije za svoja 
potepanja pod jadri, predvsem pa si 
želite na morju več svobode in manj 
birokracije.

Najbolj priljubljeni jadralni 
akvatoriji v Baltiku so zahodna 
Gotlandija (otočje Bohuslän) med 
Göteborgom in Oslom, Stockholmski 

arhipelag, otok Gotland in otok 
Bornholm.

Sam sem leta 2005 prejadral 
zahodno Gotlandijo, leta 2011 še del 
Stockholmskega arhipelaga, ki šteje 
kar 30.500 otočkov in 2019 južni 
del Baltika iz Kiela. Dvakrat smo 
jadrali kot posadka dveh parov na 
najetih jadrnicah v mesecu juliju, ko 
je vreme najbolj stabilno in dan daljši. 
In obakrat smo si bili vsi udeleženci 
edini, da nas je Švedska očarala zaradi 
resnične jadralske svobode, izjemne 
kulture jadralcev, ugodnih jadralnih 
razmer, idilične narave ter ličnih in 
nadvse slikovitih naselij. Priporočamo, 
kajti jadranje med potomci vikingov 
je res nekaj posebnega!

GRADNJA BARK IN POMORSTVO 
STA NA ŠVEDSKEM STARODAVNI 
TRADICIJI

Leta 2003 leti sem se odločil 
za nakup skandinavske jadrnice in 
ob njenem prevzemu odpotoval v 
ladjedelnico Malö na Švedsko. Znašel 

Marko
Murn

JADRANJE  MED POTOMCI
VIKINGOV - ŠVEDSKA

Najbolj priljubljeni jadralni akvatoriji na Švedskem

sem se na otočku Orust pri Göteborgu, 
v zalivu Kungsviken (zaliv kraljev), 
kjer so vikingi gradili ladje svojim 
kraljem že pred 1500 leti. V tem zalivu 
je bila pri vsaki družini doma tradicija 
gradnje ladij. Nekateri so preselili 
svoje delavnice v sosednje zalive, tu pa 
je ostal le Lars Olsson, ki je nadaljeval 
obrt svojih dedov v podjetju Malö. 
Bil je edini, ki ni želel prerasti v 
masovno serijsko proizvodnjo, a je 
bil po gospodarski krizi leta 2008 
tudi on prisiljen prodati ladjedelnico. 
Med 36 zaposlenimi, ki so takrat s 
proizvodnjo do 30 bark letno ustvarili 
dobrih 10 milijonov evrov prometa, 
sem bil sprejet kot njihov družinski 
član. Vsaka njihova barka je bila 
izdelana po posebnih željah naročnika 
in kvaliteta jim je bila na prvem mestu. 
Od njih sem izvedel več tudi o ostalih 
proizvajalcih plovil, kajti na tem otoku 
Orust je deset največjih švedskih 
izdelovalcev jadrnic.

Poznana je zgodba tovarne 
Hallberg-Rassy. Harry Hallberg, ki je 
živel 1914-1997, je pričel z gradnjo 
lesenih bark v Kungsviknu že pri 
štirinajstih letih. Prve barke je izdelal 
bolj po instinktu. S kupci je dorekel 
možne različice in našel ustrezno 
rešitev. Delal je brez konstrukcijske 
dokumentacije. Njegov moto je bil: 
„Kdor ne zmore izdelati barke brez 
načrta, se ne more imeti za pravega 

graditelja plovil.“ V 60-ih mu je 
postalo v Kungsviknu pretesno in 
preselil se je v Ellös, 10 km stran. 
Njegovo staro delavnico pa je kupil 
Nemec Christoph Rassy, ki se je 
obrti učil v Bavarii in zatem še pri 
švedskih ladjedelcih. Tako sta si 
vse do leta 1972 Hallberg in Rassy 
konkurirala. Po nesreči Hallberga, ki 
ga je privezala na invalidski voziček, je 
hči prodala očetovo podjetje Rassyju, 
ki je združeno podjetje poimenoval 
Hallberg-Rassy. To je še danes največja 
tovarna jadrnic na Švedskem, ki je 
v najboljših letih izdelala preko 350 
plovil letno.

Znana so tudi podjetja v 7 km 
oddaljenem Henanu. Tu sta NAJAD 
in CR Yachts, nekaj dlje pa Regina af 
Vindö in v sosednjem Stenungsundu 
še Sweden Yachts. Pred nekaj leti so 
pri gradnji avtoceste našli z ostanki 
smole zatesnjene kose lesa trepetlike, 
ki dokazujejo, da so tu gradili prve 
barke že pred 9500 leti. 

ŠVEDSKA NE POZNA POMORSKE 
BIROKRACIJE

Na Švedskem ne poznajo 
registracije plovil, ne popisa oseb, ne 
popisa posadke. Pravzaprav na plovilu 
ni nobenega tovrstnega dokumenta. 
Menda je parlament po vojni že 
dvakrat neuspešno obravnaval predlog 
registracije plovil, a je moral odstopiti 
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celo minister. Razlog je v tem, da ima 
vsak osmi prebivalec svojo barko in je 
skoraj polovica le teh samogradenj. Vsi 
pa vedo, da bi registraciji sledili davki. 
Prav smešno sem izpadel, ko sem 
prvič pri prevzemu barke od Stefana, 
lastnika barke, na vsak način hotel 
prejeti v roke vsaj kakšen papirček o 
najemu plovila ali dovoljenje lastnika. 
S skandinavsko redkobesednostjo me 
je ustavljal: 

Uf, raje mu nisem povedal 
zgodb s Hrvaške. Ne bom pozabil, 
bilo je istega leta, ko me je slučajno 
na Hrvaškem prijateljica iz Amerike 

prosila, da bi zapeljal njeno hčer 
enkrat z jadrnico po morju. Počakati 
je morala do naslednjega dne, ko ob 
8-ih odprejo luško kapitanijo, da sem 
žrtvoval eno mesto na »popisu osoba«, 
da sem napisal novo »crew listo« in 
po tem lahko za nekaj uric popeljal 
ameriško mladenko po našem Jadranu. 
Opravičila se mi je, ker ni vedela, da je 
jadranje tako komplicirano ...  

Na Švedskem me nihče ni 
legitimiral, nihče zahteval prijave, 
nihče ni štel posadke in nihče nam 
ni zaračunaval turistične takse ali 
koncesij.

SVOBODA GIBANJA, PRIVEZA ALI 
SIDRANJA

Švedska je imela že od nekdaj zelo 
liberalno zakonodajo glede dostopa 
do nepremičnin in gibanja v naravi. 
Za parkiranje ali celo šotorjenje lahko 
z dovoljenjem lastnikov koristiš celo 
privatne parcele ali vrtove, le škode 
ne smeš povzročati, oziroma motiti 
lastnikov. Prav tako je na morju. Nikjer 
nobenih koncesij. Brezplačno sidraš, 
privežeš se na skalo, drevo ali mestni 
pomol (izjema so pristani, namenjeni 
javnemu prevozu ali iztovarjanju rib – 
tam piše, kdaj se moraš umakniti). Če 
se vežeš na bok, je velika verjetnost, 
da se ti kasneje, ko zmanjka privezov, 
še kdo priveže na tvoj bok. In nanj 
naslednji ... Videti je tudi do 10 bark, 
vezanih ena na drugo, kar je  stalna 

»Ne rabiš nobenega dokumenta.«
»Kaj pa bom pokazal v marinah?«
»Tam ne rabijo nič. Samo plačaš 
privez.«
»Kaj pa, če me kdo ustavi? Recimo 
policija.«
»Ne bodo te preganjali, saj nisem 
prijavil kraje jadrnice.«
»Kaj pri vas ne preganjajo črnega 
čarterja?«
»Kaj je to črni čarter?«
Ker nisem nehal »gnjaviti«, mi 
je na prazen list papirja napisal 
naslednjo izjavo:
»To whom it may concern: Spodaj 
podpisani Stefan ... sem posodil 
svojo jadrnico Catalina 36mkII 
do 24. 7. 2005 Marku Murnu. 
Lahko me pokličete na moj gsm 
telefon ... Podpis«. 

praksa in nihče se ne razburja zaradi 
tega. 

V neki vasici sem videl »ata« 
s čisto novim HR-38 in prekrasno 
nedolžno tikovo palubo. Ko se je nanj 
do večera bočno vezalo še 6 bark, 
je revež napeljal vrvico kot vodilo 
prehoda pred jamborom, položil čez 
palubo preprogo in prav tako nov 
predpražnik »Welcome on Board«. A 
zjutraj je tudi na tiku ostalo nekaj sledi 
od tistih 60-ih nog, ki so mu prečile 
palubo. Pa še na odhod je moral čakati 
poslednje zaspance, saj v tem primeru 
velja: prvi na privezu izpluje zadnji.

Marine so odločno premajhne za 
takšno gostoto navtičnega prometa, 
kot smo jo imeli julija na višku sezone. 
Velja pravilo, da si vsak sam najde 
prosti vez. Ni namreč osebja, ki bi 
te čakalo na pomolu. Ko privezov 
zmanjka, se vežeš na barke: bočno, 
prečno, zaporedno, kot je pač prostor. 
Večkrat je bilo morje v marini do 
vhoda povsem zapolnjeno, zato smo 
se sami raje vezali zunaj marine, kajti 
nismo želeli čakati opoldanskega 
praznjenja. 

Nasploh so nam že privezani 
jadralci povsod hiteli pomagati ob 
našem privezovanju. Obstaja zelo 
visoka stopnja solidarnosti in kultura 
vedenja. Prav tako so nam bili vsi 
pripravljeni svetovatit, če smo se 
pozanimali za zanimive kraje, varna 
sidrišča ali priveze. 

CENENE MARINE

Priveze se plačuje samo v 
marinah ali na bojah Švedske jadralne 
zveze. Upošteva se poštenost jadralcev 
in nihče te ne preganja s privezov. 
Napis pove, kolikšna je cena. Za 10 
m dolge barke so bile cene do 100 
kron (10 €), za 15 m do 200 kron 
(20 €). In to v dragi Švedski! Na 
Hrvaškem plačujemo precej več! 
Do večera si se sam sprehodil do 
kioska na koncu marine, kjer je kaka 
mladenka prodajala sladoled, in se 
prijavil. Vprašala te je o dolžini barke 
in morebitnem najemu električnega 
priključka. Plačaš in dobiš nalepko za 
na ograjo. To je vse. Le na določenih 
pomolih (vendar z vsemi priključki) 
so te zvečer obiskali mladi fantje in 
zaračunali vez. A je tudi tam obvezno 
tabla s cenikom, da si že ob prihodu 
vedel, kolikšen prispevek te čaka. 

Povsod sami »poštenakarji«. 
Seveda smo mi naših 36 čevljev 
povsod prijavili kot 10 m ...

VEZANJE PO SEVERNJAŠKO

Na severu je običaj, da se jadrnice 
vežejo s kljunom proti obali (tudi v 
marinah). Na ta način lahko prideš 
bližje obale, pa še v kokpitu zadržiš 
določeno intimo. Zato se za privez 
najpogosteje uporablja krmno sidro.
Zanimivo je na naravnih sidriščih in 
vezih. Imaš poseben vodič, ki ti na 
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mapi ali fotografiji prikazuje v skalo 
vpete kline oz. primerna mesta za tvoj 
klin. Obala je namreč granitna in se 
ne kruši. Zato si poiščeš razpoko in 
zabiješ svoj klin. V priboru na barki 
imaš taborniško kladivo (macolo) in 
nekaj klinov z rinko. Strmo padajoče 
obalne stene lepih hlebčastih oblik 
dopuščajo, da se obali približaš na 
nekaj centimetrov in večkrat smo 
videli barke, vezane kar bočno na skalo. 
Mi smo se držali bolj konzervativne 
metode krmnega sidra in le vez kljuna 
na skalo – to sem poimenoval »alpsko 
sidranje«.

VISOKA ŠOLA JADRANJA IN SKRB 
ZA VARNOST

Človek dobi občutek, da na 
Švedskem vsi jadrajo, oziroma da je 
to šoloobvezna veščina. Od plovil je 
vsaj 90 % jadrnic. Družinsko jadranje 
in številne jadralne šole na obali 
zagotavljajo, da se mladi Švedi naučijo 
jadralnih veščin že v mladosti. Večina 
posadk obvlada vodenje svojih bark na 
precej višjem nivoju, kot je povprečje 
pri nas. Pravzaprav nismo imeli sreče 
videti takšnih nerodnežev, ki jih pri 
nas tako pogosto opazuješ zvečer na 
privezu, kako s panično nerodnostjo 
skušajo pristati. Nasprotno, opazoval 

“Alpsko sidranje”

sem celo spretne solo jadralce, kako 
so umirjeno prijadrali (ne motorirali) 
in se mehko privezali. Poleg številnih 
družin je bilo precej mladih posadk 
in najstnikov. Tudi več čisto ženskih 
posadk smo srečali in mladenke so 
zadevo res obvladale.

 Drugo, kar ti pade v oči, je 
stalna nošnja rešilnih jopičev. Tradicija 
ali zakon, ne vem, a v močnejših 
vetrovih, ki so tu doma, in dolgi zimi 
s težjimi razmerami na morju, je to 
verjetno res nujno. Nosijo jih stari in 
mladi, izkušeni skiperji in gosti. In 
nadenejo si jih že, ko vkrcavajo otroke, 
najkasneje pa ob izplutju.

MORSKE AVTOCESTE IN TESNA 
VOŽNJA KOT NA REGATI

 Otočji Bohusläna in 
Stockholma sta izredno razgibani, 
precej bolj kot naši Kornati in poleg 
vidnih otočkov in čeri so tudi takšne 
zahrbtne plitvine z globino 0,5 ali 
0,7 m. Posamične nevarne točke 
večinoma niso označene z drogovi, 
zato pa imajo dobro označene trase, 
ki jih priporočajo za plovbo.

Navigacija je bila tako zahtevna, 
da sem moral imeti ves čas prst na 
zemljevidu, čeprav smo večinoma 
uporabljali označene trase. Tam nam 
vsaj ni bilo treba paziti na plitvine, 
ampak smo bolj uživali v izogibanju 

”Jadralska avtocesta”
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in prehitevanju sosedov s polnimi 
jadri. Trase so označene z zelenimi 
in rdečimi bojami, ponekod pa stoje 
sredi morja, na križiščih tras, klasični 
leseni smerokazi z napisi smeri. Če 
pogledaš po morju, vidiš te trase kot 
belo progo jadrnic. Poimenovali smo 
jih kar avtoceste. Na njih je res gost 
promet v obe smeri in zaradi takšne 
gostote imaš ves čas občutek, da voziš 
na regati. Vsi namreč jadrajo in ne 
motorirajo, saj je vendar veter. Pogosto 
voziš več milj vzporedno z istimi 
jadrnicami, se srečuješ, ali prehitevaš 
na razdaljah le po nekaj metrov. Na 
srečo vsi poznajo pravila izogibanja 
pod jadri. V času naših potepanj smo 
imeli vetrove med 10-30 vozlov, le 
nekajkrat preko 40 vozlov, kar je z 
ustreznimi krajšavami res omogočalo 
prav športno jadranje.

PRETIRAVANJE Z ZASTAVAMI
Po skandinavskih državah, že 

vse tam od Beneluxa dalje, srečujete 
hiše in kmetije z drogovi, na katerih 
plapolajo državne zastave. Vsak dan, 
ne le za praznik. Barke imajo zadaj 
obvezen drog in zastavo »kopenskih 
dimezij«. V vožnji proti vetru ti plahta 
zastave veselo plapola in ropota 
zadaj, a v vožnji z vetrom te veselo 
klofuta, da sem si jo raje zvil. Toda 
sama dimenzija še ni vse. Po tradiciji 
se mora zastavo razviti zjutraj ob 
sončnem vzhodu, oziroma ko posadka 

vstane, in pospraviti ob sončnem 
zahodu, ki je julija na severu po 23. uri. 
Na sidriščih in privezih smo zlasti pri 
počitniških objektih opazovali tipične 
jutranje obrede: še pred zajtrkom 
pride na plano vsa družina v kopalnih 
plaščih. Glava družine prinese zastavo, 
ki jo v navzočnosti ostalih dvigne na 
drog. Nato vsi goli poskačejo v vodo 
na osvežilno jutranje plavanje. Tudi 
malčki. Zatem šele pride na vrsto 
zajtrk.

Naša posadka si je sicer zastavila 
cilj, da se bo držala domorodskih 
običajev, a zastavo smo zvečer 
večinoma pozabljali pospravljati, 
kopanje pa v jutranji svežini tudi ni 
premamilo vseh članov naše posadke. 
Raje smo se kopali med postanki čez 
dan.

PREPROŠČINA: VOZIČEK ZA 
OTROKE, SVEČE, LESENI VIKENDI 
IN VEČERNA ROMANTIKA

Skandinavci živijo v težkih 
naravnih pogojih (dolga zima, kratek 
dan, slabo vreme, draginja), zato so 
v kulturi naroda usidrane vrednote 
skromnosti in preproščine. Tako ne 
vidiš bahaških vikend hiš ali celo 
vil. Večina vikendov so obnovljene 
ribiške hišice ali nove montažne 
hišice v stilu nekdanjih ribiških. Čas 
dopustovanja družine preživijo skupaj 
in starši skušajo svojim otrokom 
pričarati tradicijo in preprostost. Niso 

redki prizori prevažanja malčkov v 
starinskih štirikolesnih vozičkih za 
prevoz tovora, ki so pri nas izginili s 
cest že pred desetletji. V počitniških 
hišicah zvečer gorijo prižgane sveče 
in mamice berejo otrokom pravljice. 
Večinoma nimajo televizijskih 
sprejemnikov ... Mhm, smo si različni.

Na čudovite skalnate obale 
si ljudje prinesejo žare za enkratno 
uporabo, si spečejo košček mesa 
in spijejo kozarec ob opazovanju 
sončnega zahoda. Naši gospe sta bili 
tako očarani, da smo si tudi sami 
privoščili romantične piknike na 
skalah ob obali.

TEŽAVNA PRESKRBA Z 
ALKOHOLOM

Posebno doživetje je 
nakupovanje alkohola. Trgovina, 
ki želi prodajati nad 3 % alkoholne 
pijače (do tega nivoja imajo pivo 
še v običajnih marketih), potrebuje 
državno koncesijo. Kot kaže, ta 
koncesija ni poceni. Tako najdete 
trgovine z alkoholom Systembolaget 
samo v večjih mestih, kar se je izkazalo 
za problem na manjših otokih. Saj 
ne, da bi bili pijanci, a Slovenci smo 
vajeni na kozarček vina ob obroku, na 
barki pa mora biti v prvi pomoči tudi 
steklenica žgane pijače. Tako smo se 

Varno sidrišče iz 5. stoletja 
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prvi dan ob prevzemu barke vedno 
podali na nakup hrane, a tudi v lov za 
Systembolaget. Vrsta čakajočih ljudi 
se je vila iz trgovine. Ob prihodu je 
potrebno odtrgati listek z zaporedno 
številko in šele, ko se na ekranu nad 
blagajno pojavi tvoja številka, lahko 
pristopiš k prodajnemu okencu s 
pultom, podobnim našim lekarnam. 
Vsak artikel ima kataložno številko, 
ceno in osnovne podatke. Cene so v 
trgovini približno 100 % višje kot pri 
nas, v restavraciji pa celo 4 x. 

KLIMA IN NARAVA 
Zahodni del švedske obale v 

Skageraku obliva topli zalivski tok, 
zato je tam temperatura morske 
vode 20-22 °C, medtem ko je bil 
zrak v sončnem delu dneva do 24 
°C, ponoči in zjutraj pa med 12-18 
°C. Pred Stockholmom so podobne 
temperature, saj plitko morje Baltika 
poleti sonce tudi primerno ogreje. 
Morska voda je kar 3 x manj slana 
kot v Jadranu in slanosti na koži skoraj 
ne čutiš. Barve morja so zelo temne 
zaradi črnosive granitne obale, na dnu 
naravnih sidrišč pa je običajno mulj, 
zato nekateri uporabljajo nam manj 
poznana gobasta sidra. Bibavice je 
približno pol metra. 

Kljub mesecu juliju nas je skoraj 
vsak drugi dan malo popršil dež, kar 
je tam običajno. Večina švedskih 

jadrnic ima namesto sončnih streh 
(tende) platnene špricdeke in šotore 
za pokrivanje celotnega kokpita. 
To nam je prišlo zelo prav, saj s tem 
kokpit ostane funkcionalen za celo 
posadko tudi v primeru dežja. Nadloga 
poletij na severu so lahko le komarji in 
obadi, a na srečo so najbolj aktivni ob 
sončnih zahodih, ko smo se navadili 
na primerno zaščito z dolgimi rokavi.

Kopanje ni nevarno (ni močnih 
tokov, tudi ne morskih psov in kakih 
strupenjač). Na nekaterih področjih 
smo naleteli na meduze. Manjše niso 
nevarne, večje oranžne pa menda 
kar opečejo, a opazne so od daleč 
in se jim lahko izogneš. Srečali smo 
tudi delfine in celo kolonije tjulnjev. 
Ribiške opreme nismo preizkušali, 
čeprav je morje bogato s plavo ribo, 
predvsem skušami. Amaterski ribolov 
je dovoljen. Mi smo si raje privoščili 
bogato izbiro vsakovrstnih rib iz 
bogato založenih ribarnic.

Tatjana in Marko za krmilom Utirnki z jadranja po Skandinaviji
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Mladen Šutej je leta 1994 v 
okviru Hrvatskega Oceanskega 
Jedriličarskega Kluba iz Zagreba 
zgradil legendarno jadrnico 
Hrvatska Čigra za ekspedijo Arktik-
Antarktik. Ko so obpluli Zemljo v 
smeri poldnevnikov, so se lotili še 
vzporednikov. Na tej poti Čigrom oko 
svjeta smo se jim pridružili Marko 
Murn (konec leta 2000) ter Jurij in 
Tatjana Bernik (konec leta 2001). 
Marko je z njimi plul po Karibih, 
medtem ko sta Bernika jadrala po 
Indijskem oceanu od Reuniona do 
Madagaskarja. 

MARKO MURN:

Barka je izplula iz Biograda na 
moru 2. septembra 2000, začetek 
decembra prečila Atlantik in 26. 
decembra pričakala našo posadko v 
marini Fort du Bas na Guadeloupu. 
Sledilo je 20 dni jadranja, kuhanja 

in raziskovanja otokov v prekrasnih 
jadralnih razmerah. Čeprav je to 
severna zemljepisna širina (15°N, 
61°W), je to čas najstabilnejšega 
vremena s povprečno temperaturo 
25 °C, morje jih ima enako, pasati pa 
pihajo s 25-45 vozli iz SZ. Orkani so 
pogostejši v avgustu, ko je tudi več 
dežja. No, dež smo večkrat imeli tudi 
mi, kajti oblaki se nad goratimi otoki 
otresejo vode. A mlačen dež ti kar 
nekako prija, saj po par minutah spet 
sije močno sonce.

Naša ruta je bila Point-a-Pitre 
(Guadeloupe), Nelson Harbour 
(Antigua), Oranjestadt (Statia oz. 
St.Eustatius), Charlestown (Nevis), 
Rendes-vous-Bay (Montserrat), 
Portsmouth (Dominica), Fort-de-
France in St.Pierre (Martinique), Point-
a-Pitre. To je 7 otokov oz. 6 držav z 
vsemi pečati nekdanjih kolonijalistov 
iz Anglije, Francije ali Nizozemske. Še 

Marko Murn,
Jurij Bernik

Hrvatska Čigra 
ČIGROM OKO SVJETA

dobro, da smo bili na morju, kajti na 
kopnem so avtomobili stalno menjali 
strani.

Vsi otoki so vulkani, zato so 
njihovi obrisi strmi stožci nad morjem 
visoki tja do 1000 m.  Verjetno ste 
slišali za katastrofo prejšnjega stoletja, 
ko je vulkan Mt. Pele na Martiniqueu 
leta 1902 v 1 uri uničil St. Pierre s 
30.000 prebivalci. Preživela sta samo 
dva: prvi je šel ravno v klet po vino, 
drugi je bil morilec zaprt v mestnem 
zaporu. Ob našem obisku je Mt. Pele 
miroval, otok s 400.000 prebivalci pa 
je bil prava Francija. Drugačen je bil 
Montserrat, kjer je vulkan z izbruhom 
1995 zasul Charlestown. V London so 
izselili vseh 8000 prebivalcev. Zaradi 
počasnega plazu lave in pepela je bilo 

le 19 žrtev. Vulkan se še ni umiril. 
Iz njega se je valil dim in pepel, ki 
nam je belil palubo. Čudovita je bila 
nočna vožnja ob tem visokem otoku, 
kjer v temni noči žari le gornji del 
temne stožčaste gmote. Na Dominici 
je vulkan zalit z vodo, ki v kraterju 
stalno vre. Na višini 1000m je sredi 
deževnega pragozda jezero Boiling 
Lake, za pol našega Blejskega. Do njega 
smo se povzpeli trije člani posadke z 
lokalnim vodičem v 7 urnem trekingu 
skozi čudovito pokrajino.

Vsak otok ima malo drugačno 
podobo, a najbolj impresivna je 
razbrazdana, gorata, divja Dominica, 
dežela banan in pragozdov. Všeč je 
tudi huricanom, saj jo obišče vsak 
karibski vihar in v zalivih pusti rjaveče 

Hrvatska Čigra pod polnimi jadri
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valobrane iz nasedlih razbitin ladij. 
Imel naj bi 365 rek in v rezervatu 
še 3000 avtohtonih prebivalcev 
»karaibov«. Guadeloupe in Martinique 
sta Francija, z evri, dobrimi cestami, 
večjimi mesti z dobrimi restavracijami, 
a tudi slikovito notranjostjo z vulkani 
in deževnim pragozdom. Antigua je 
bila dolga leta angleška pomorska 
baza. 15 let je tu živel tudi Nelson. 
Med barakarskimi fasadami v St. 
Johnu izstopa le ena večja stavba Bank 
of Antigua, kjer ima na tisoče podjetij 
svoje off-shore račune. V Fallmouthu, 
English Harborju in Nelson Harborju 
pa so privezane najprestižnejše 
ameriške jadrnice. Videl sem takšne 
s 100 m dolžine z enim jamborom, 
pa jadrnico s helidromom na krovu. 
Naša Čigra je bila prav majhna med 
njimi. Tam smo silvestrovali ob ritmu 
karibske glasbe, zibajočih se črncih in 
plastični jelki na ulici. Če ne bi popili 
toliko koktajlov v nabito polnem baru 
marine, verjetno sploh ne bi pomislili 
na novo leto. Otok ima čudovita 
sidrišča in po prospektu 365 plaž. 
Statia je holandska baza, kjer Shell 
v cisterne prečrpava nafto z orjaških 
arabskih tankerjev, da jih od tu dalje v 
ZDA vozijo manjši tankerji prilagojeni 
za plitvine okoli Bahamov in Floride. 
Ima le 2000 prebivalcev, ki se vsi 
poznajo med seboj. Zato se na cesti vsi 
pozdravljajo. In enako so pozdravljali 
tudi nas. Na vsakem vogalu ti je domači 

črnec rekel »Živjo!«, da si se zvečer v 
dilemi pogledal v zrcalo, če si tudi ti 
mogoče črn. Nevis, Slovencem poznan 
po izginulem Tomažiču, je very british! 
To je prava angleška kolonija, kjer ima 
posesti tudi kraljeva družina. Tu je 
počitnikovala Diana. Sicer pa ima otok 
več opic kot prebivalcev. Montserrat, 
otok vulkanskega pepela pa sem že 
omenil.

Mogoče še nekaj kopenskih 
vtisov z otokov. Prebivalci so skoraj 
izključno črnci, potomci iz Afrike 
pripeljanih sužnjev, ki so delali na 
plantažah sladkornega trsa in banan. 
Potomke so bile na naše razočaranje 
precej obilne. Postalo nam je jasno, da 
očitno obstaja določena razlika med 
Polinezijo in Karibi. Tu je domovina 
ruma, banan, ananasa in drugega 
ekzotičnega sadja. Povsod ponujajo 
hladne sadne koktajle, ki bazirajo na 
rumu. Zvečer so prav osvežujoči in ne 
braniš se nekaj rund. Žal so posledice 
naslednji dan občutne v zadnjem delu 
glave. O sadju in ribah se raje ne bi 
razpisal, kajtih tistih bogato založenih 
tržnic pri nas ni in jih tudi ne bo. 

Otoke po vzhodni strani zalivajo 
valovi Atlantika, ki jih SV pasati 
pritiskajo v čeri in koralne grebene. 
Zato smo pluli po zavetrinski JZ strani, 
kjer so mirna sidrišča in manj valov. 
Seveda pa oceanskim valovom nismo 
ušli na čistinah med otoki. Kljub svoji 
višini niso strašni, saj so lepo zaobljeni 

English Harbour, Antigua

in le redko smo se v orci zarili tako 
globoko, da je val prekril palubo do 
krme. 

Hrvatska Čigra (Bruce Roberts 
65) je težka železna jadrnica, ki 
so jo leta 1992 izdelali v vojnem 
brodogradilištu Kraljevica za poledeno 
morje: ugrez samo 1,9 m, debelina 
železne lupine 7 mm s poliuretanskim 
sendvičem 12 cm. Dvojambornica 
dolžine 22,5 m in teže 55 ton ima 
za novinca nepričakovane plovne 
lastnosti. Prva je njena poskočnost, 
druga pa njena trma. Naj pojasnim. 
Nizek grez pomeni višje prijemališče 
težišča, kar se pozna na valovih, ko 
barko ziblje bolj kot Elanke. Če vam še 
izdam, da smo pol poti opravili ponoči, 
si lahko predstavljate, kako sladko 

smo spali med zibanjem (samo enkrat 
sem zgrmel s pograda). Spoštljiva teža 
in vzdolžna kobilica prek vsega dna 
naredi gospodično hudo trmasto, da 
zlepa noče spremeniti smeri. Če se 
že odloči za obrat, je le-ta precej hujši 
od želje krmarja in spet rabiš čas, 
da jo zravnaš nazaj. To ti v začetku 
krmarjenja povzroča nemalo težav. 
Ob krohotu posadke namreč vrtiš 
veliko krmilo najprej intenzivno v 
smer popravka. A se ne zgodi nič. 
Barka vozi v svoji smeri. Potem se 
gospodična odloči iti za teboj, a to tako 
pošteno, da ji tega tudi z odločnim 
kontriranjem krmila ne moreš več 
preprečiti. Rezultat je najlepše viden 
v beli gazi za barko, kjer je vsak od nas 
prve milje risal lep veleslalom. Toda 
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počasi se privadiš njene rahločutnosti 
in jo vodiš le z rahlimi popravki krmila. 

Jader je imela barka dovolj: dve 
prednji prečki z genovo in flokom, 
glavno in krmno jadro, medtem ko 
genakerja s 199 m2 nismo vlekli iz 
podpalubja. Žal se je jadrovje upravljalo 
ročno, tako da pride do izraza le surova 
sila. Vitli so bili veliki z ročko za dva. 
Za namestitev 80 kg tanguna smo 
rabili 4 povprečne moške. Motorirali 
smo le ob pristankih. Naša potovalna 
hitrost je bila 8 vozlov, največ pa 12 
vozlov. Pri stalni smeri pasata, smo 
imeli skoraj stalno bok ali orco, pa če 
smo pluli na JZ ali se vračali na SZ.

Deset članska posadka je bila 
dokaj pisana druščina jadralskih 
samcev, dveh Zagorskih parov in 

gospe iz Zagreba. Kapitan je bil 
Ozren Bakrač, legendarni hrvaški 
morski volk, njegov pomočnik pa 
mladenič Dule, ki je lahko do jutra 
žuriral ali bil celo noč v pripravljenosti 
za manevre z jadri, čez dan pa ali 
popravljal okvare na krovu ali šel na 
treking s samci. Žreb mi je za gvardije 
krmarjenja in kuhanja določil gospo. 
Imel sem srečo, da se je sama javila 
za kuho, če prevzamem njene izmene 
za krmilom. Lažje mi je bilo krmariti 
tudi v nočnih izmenah, kot biti kuhar. 
Kuharska gvardija se je namreč začela 
s kuhanjem jutranje kave ob 8h, 
pripravo zajtrka ob 9h in čiščenjem 
salona. Čez dan je morala skrbeti 
za poln kozarec krmarja, posadki 
postreči s suhim prigrizkom, zvečer 

St. Pierre, Martinique

skuhati večerjo in pomiti posodo, da je 
ob 22. uri utrujena razglasila zapiranje 
kuhinje. In razpored dežurstva se je za 
4 izžrebane pare hitro vrtel naokoli.

To moje prvo jadranje v Karibih 
me je tako navdušilo, da sem se tja 
vračal še več let, leta 2009 celo s 
prečenjem Atlantika. Hrvatska Čigra 
je obplula svet in se še do leta 2013 
vračala na oceane. Nato je nekaj let 
samevala in rjavela na vezu na Ugljenu, 
dokler je ni kupil privatni lastnik in 
jo obnovil. Zadnjič sem jo videl leta 
2018, ko sem v Kukljici privezal svojo 
jadrnico Tingo-Tingo. Na nasprotnem 
pomolu so jo še obnavljali. Lastnik 
naju je z ženo povabil na ogled. Toplo 
mi je bilo pri srcu, ko sem po 18-ih 
letih spet stopil na njen krov. 

JURIJ BERNIK:
Odločitev, da se z ženo Tatjano 

pridruživa jadranju s Hrvatsko 
Čigro, je bila sprejeta precej na hitro. 
Več kot leto pred odhodom me je 
poklical Marko Murn in vprašal, če 
naju zanima oceansko jadranje na eni 
od etap Hrvatske Čigre v Indijskem 
oceanu. Iz Škofje Loke naj bi nas 
skupaj odšlo šest, izbrali pa smo etapo 
Reunion – Madagaskar. Odločitev 
je bila toliko lažja, ker je bilo za 
rezervacijo mesta na barki potrebno 
plačati zgolj simbolično predplačilo. 
Okoliščine so nanesle, da sva na 
Indijski ocean odpotovala  sama in 

se na Reunionu pridružila hrvaškim 
članom posadke. V posadki nas je bilo 
deset. Poleg skiperja Mira Muheka 
in njegovega pomočnika Mladena 
Beniča, oba doma iz Slavonije, še trije 
mlajši člani iz Splita in Trogirja (dva 
študenta in učitelj telesne vzgoje) ter 
trije štiridesetletniki z Reke (zdravnik, 
učiteljica in odvetnik). Bili smo zelo 
zanimiva druščina. Odlično smo se 
razumeli, sodelovali in se tudi zelo 
sproščeno zabavali.

Hrvatska Čigra je na Reunion 
pripluja iz Mavriciusa, ki je Reunionu 
najbližji otok, oddaljen nekaj več kot 
100 navtičnih milj. Mi smo v glavno 
mesto otoka Saint Denis prileteli iz 
Pariza, po devetih urah leta. Reunion je 
majhen otok sredi Indijskega ocena in 
leži vzhodno od Madagaskarja. Otok 
je vulkanskega izvora in meri zgolj 63 
x 45 km, najvišji vrh Piton des Neiges 
pa meri kar 3070 m. Vrh je pogosto v 
oblaku, kjer se zbira vlažen oceanski 
zrak, zato tudi zelo pogosto dežuje. 
Tudi ob našem obisku vrha je bilo 
tako. Otok je po izvoru, morfologiji, 
rastlinstvu in živalstvu zelo poseben 
in predstavlja idealno destinacijo tudi 
za daljši turistični obisk. Vsem, ki imajo 
radi naravo in adrenalinske športe, ga 
zelo priporočam. Na kar 40 % otoka se 
razprostira nacionalni park. Reunion 
je francoski čezmorski departma in 
je precej evropski. V 16. stoletju so 
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ga odkrili portugalski pomorščaki, že 
pred njimi Arabci, v 17. stoletju pa so 
prišli Francozi. Otok je narodnostno 
zelo pisan in ima 840.000 prebivalcev. 
Naseljujejo ga Francozi, Pakistanci, 
Afričani in Kitajci. Uradni jezik je 
francoščina, veliko pa se govori tudi 
lokalni reunionski kreolski jezik. 
Večina prebivalcev je katolikov. Na 
Reunionu smo pri 34 °C praznovali 
božič 2001, skupaj z domačini je 
biko praznovanje precej burno in 
živahno, preden smo zapluli proti 
Madagaskarju. Na odprtem oceanu 
smo bili 6 dni. Od pristanišča Le 
Port na Reunionu do Toliare na 
jugozahodnem delu Madagaskarja 
smo s Čigro prepluli 857 Nm.

Plovba je minila dokaj mirno, z 
menjavanjem vseh jader smo dosegali 
hitrost med 5-7 vozli in vmesnimi 
obdobji motoriranja. Skiper Miro je 
dovolil prižgati motor šele takrat, ko je 
hitrost Čigre z jadri padla pod 2 vozla. 
Ko smo prišli v fronto, pa smo ob 
dolgih oceanskih 5 m visokih valovih 
in vetrom 35 vozlov samo z viharnim 
flokom dosegli 8,5 vozlov hitrosti.

In kakšni so občutki in življenje 
na barki, ko jadraš po oceanu. 
Poseben je tisti prvi občutek, ko z 
barko zapuščaš kopno, ki se vse bolj 
oddaljuje, ti pa veš, da zvečer ne boš 
sidral v mirnem in znanem zalivu  
domačega Jadrana. Ti občutki so zlasti 
močni, ko se prvič podajaš na ocean. 

Tukaj dodajam misel Mladena Šuteja: 
»Odvezati brod od obale poseban je 
osječaj. Taj kratki trenutak bitna je 
granica između dva različita svijeta, 
djelić vremena kad tvrda realnost 
kopna prelazi u meko zanosno gibanje 
mora, mašte i želja. To je trenutak 
koji u sebi nosi mješavinu strepnje, 
olakšanja, radost plovidbe i strah od 
prirode.«

Pri 24-urni plovbi si ves čas sledijo 
dežurstva. Čez dan se menjavamo za 
krmilom na 2 uri, ponoči na 1 uro. 
Vsak dan sta dva dežurna v kuhinji, ki 
skrbita za čim boljše počutje celotne 
posadke. Predvsem pa posadka ne 
sme biti nikoli žejna. Na odprtem 
morju je najtežje kuhati in pomivati 
posodo. Kljub štedilniku na kardanu, 
velikosti tistega v domači kuhinji, se 
poliva vse - masa za palačinke, olje, 
kava, vroča voda. Kapitan Miro je 
neglede na stanje morja vsak dan 
zahteval redno 3 obroke: 

Ob 8.00 – močan zajtrk, ob 
13.00 - lahko kosilo – sendviči, solate 
in ob 18.00 – topla večerja

Posebna zgodba je pomivanje 
posode. Da na razburkanem morju 
pomiješ posodo za 10 ljudmi 
potrebuješ dve uri. Ker je v tropih že 
tako vroče, v kuhinji pa še posebno, 
med kuhanjem in pomivanjem ves 
čas hodiš ven na palubo po svež zrak, 
potem pa spet nazaj na delovno mesto 
za pomivalno korito. 

Madagaskar

In kaj je bilo največkrat na 
jedilniku: ocvrti zrezki, surova tuna 
z limono, pečena tuna, ocvrta tuna, 
golaž s polento, krompir v oblicah. Za 
slavnostno božično večerjo pa juha, 
biftek, krompir, zelena solata, kompot 
in sladica ter seveda vino. Vedno je na 
jedilniku dobrodošla sveže ulovljena 
riba. Že drugi dan plovbe smo ujeli 
5 kg težko tuno in takoj sta jo Siniša 
in Marin odlično pripravila za kosilo. 
Tune smo ujeli potem še večkrat, 
najlepši pa je bil ulov več kot meter 
velike zlate skuše. Tudi pečica na barki 
ni ostala hladna. Violeta in Tatjana sta 
se lotili celo buhteljnov in si z odlično 
sladico pridobili simpatije posadke in 
kapitana.

Ko smo se približali 
Madagaskarju, se je vreme poslabšalo. 
V svoj dnevnik sem 31. 12. 2001 
zapisal: »Ves dan se vozimo ob 
Madagaskarju okrog južnega dela 
otoka proti zahodu in obračamo proti 
severu. Ob obali je ves čas koralni 
greben, ki je živ in še vedno raste. Z 
barko se je nevarno približevati obali. 
Motoriramo s hitrostjo 5-6 vozlov. 
Bonaca. Večina posadke spi in počiva 
po fronti. Beremo o Madagaskarju in se 
dolgočasimo. Občasno pride nevihta. 
Težko čakamo obalo. Okoli 20.00 se 
približamo Toliari, ki je port of entry 
in naš cilj na Madagaskarju. Tatjana za 
krmilom, skiper Miro navigira. Čeprav 
je že noč, je treba najti prehod skozi 
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koralni greben do Toliare. Vidimo 
beli svetilnik, ni zelenega, ni rdečega. 
Vozimo po radarju, nad obalo visijo 
težki nevihtni oblaki, dežuje. Vidljivost 
zelo zelo slaba. Tudi na radarju je 
težko razločiti, kaj je obala, kaj je reef 
in kaj so nevihtni oblaki. Nekako 
najdemo prehod skozi koralni greben 
in se znajdemo v ustju reke Onilahy 
pred Toliaro. Sidramo. Ob 22.30 smo 
vsi zelo utrujeni. Ni občutka, da je 
silvestrovo. Siniša in Luka spuščata 
rakete. Odgovorijo z raketo z obale. 
Poslušamo glasbo na lokalnem radiu 
– malgaški jezik in Radio Mozambik 
– portugalski jezik. Tatjana gre spat ob 
23.00 uri – uničena. Vsi se mažemo z 
repelentom proti komarjem, kot zaščita 
zaradi malarije. Okrog in v barki je 
polno muh, vešč, mušic, tudi komarjev. 
Ob polnoči odpremo šampanjec in 
nazdravimo novemu letu. Potem spat. 
V barki vroče čez 30 stopinj z visoko 
vlago. Barka je mirna, saj sidramo na 
notranji strani koralnega grebena. Pada 
dež. V kabini brez zraka. Kljub vlagi in 
vročini spim kot ubit.«

Že pred pristankom na 
Madagaskarju smo dobili obvestilo, 
da se približuje tropska nevihta 
- ciklon Cyprien, ki bi lahko tajal 
tudi 5-6 dni in se bo zadrževal prav 
nad Madagaskarjem. Pritisk je začel 
izrazito padati, veter se je krepil in dež, 
se je zlival v potokih.Llije in lije, kot da 
si pod tušem. Iz sidrišča pred Toliaro 

smo se premaknili do ribiških bark, 
ki so bile vezane na obalo. Vsi so se 
zatekli na privez, bili smo peti v vrsti. 
Zaradi prihajajoče tropske nevihte so 
bili odpovedani vsi letalski prevozi 
znotraj Madagaskarja in tudi leti iz 
Antananariva do Pariza. Zaradi močnih 
nalivov so bile prekinjene tudi vse 
kopenske povezave med kraji na otoku. 
Močno zategnemo vrvi in upamo, da 
bo barka zdržala. Veter konstantno piha 
50-55 vozlov. Ciklon pritiska. Dodatno 
se vežemo na dva remorkerja. Zaradi 
sunka vetra 69 vozlov in valov v krmo 
se na Čigri najprej strgata dve vrvi. 
Privežemo se dodatno z debelo vrvjo, 
ki jo podajo iz remorkerja. Tanke vrvi 
pokajo ena za drugo. Šele ko dobimo 
dodatno jeklenico iz remorkerja, se 
barka nekoliko stabilizira. Ves čas 
si pomagamo z motorjem. Vsi smo 
premočeni, ker dežuramo zunaj. Šele 
v drugi polovici noči se veter in valovi 
nekoliko umirijo. Zjutraj nas pozdravi 
še vedno vetrovno jutro, dežja ni več, 
vse nebo pa je kristalno čisto. Ciklon 
je mimo in k sreči se je nad Toliaro 
zadržal samo 2 dni. Okrog Toliare so 
čudovite plaže. Naslednji dan se skozi 
od ciklona poplavljeno pokrajino in 
vasi s terenci prebijemo do Ifatija, ki 
velja za odlično lokacijo za potapljanje 
na koralnem grebenu. Z domačini 
se vozimo na pirogah in uživamo v 
čudovitem vremenu, ki nas je obdarilo 
po prehodu tropskega ciklona.

Pogled v shrambo v premcu 
barke potrdi, da so zaloge hrane in 
pijače praktično pošle. Etapa Reunion–
Madagaskar je zaključena. Hrvatska 
Čigra potuje naprej proti Afriki, midva 
pa se vračava v Evropo. Posloviva 
se od umirjenega in preudarnega 
kapitana in članov posadke, s katerimi 
smo na barki spletli res trdne vezi. 
Še se bomo videli na našem Jadranu. 

Že sva v dingiju in se še z zadnjimi 
pogledi ozirava na Čigro. Poletiva 
proti Antananarivu in od tam preko 
Pariza domov.   

Čeprav je prtljaga prispela šele 
10 dni za nama, se oba strinjava – 
celotno potovanje je bilo resnično 
prava in bogata izkušnja.

Jadralci na Madagaskarju
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DELI JADRNICE
1. PREMEC je prednji del jadrnice
2. KRMA je zadnji del jadrnice
3. JAMBOR nosi jadra
4. LIST KRMILA je v vodi in spreminja smer jadrnice. Upravljaš ga na manjših 
jadrnicah z RUDOM (palico) ali KRMILNIM KOLESOM na večjih jadrnicah
5. KOBILICA je težka perut v vodi, ki jadrnici omogoča stabilnost
6. KOKPIT (krmarnica) je prostor kjer se nahaja posadka med jadranjem
7. BUM ali deblo nateguje glavno  jadro po spodnjem robu in navzdol
8. TANGUN ali prečka je pomožna palica, s katero fiksiramo prosti vogal 
prednjih jader
9. GLAVNO JADRO, je jadro, ki sega od jambora proti krmi
10. PREDNJE JADRO (glede na velikost FLOK ali GENOA) je jadro, ki sega od
premca proti jamboru
11. SPINAKER in GENAKER sta večji jadri za jadranje v šibkejših vetrovih 
iz smeri krme ali boka. Vpeti sta le na vrhu jambora in kosniku (palici, ki 
podaljšuje premec)
12. VANG ali priteg buma se uporablja za regulacijo oblike glavnega jadra z  
zategovanjem navzdol
13. ŠKOTA je vrv, s katero nastavljamo kot buma glede na središčno os jadrnice
14. UZDI ali škotini sta leva in desna vrv, s katerima nastavljamo kot prednjih jader
15. VINČI ali vitli so pripomočki za zategovanje vrvi oziroma sidrne verige 
(sidrni vinč ali windlass). Mehansko upravljamo vitle z ROČKO.

VSE VRVI IN JEKLENICE imajo na jadrnici določena imena (npr.: ŠKOTA, UZDE, 
BAZA, GONDOLJER, DVIŽNICA, KRAJŠAVA, PRIPONA), a to je že zahtevnejše 
področje glede na velikost in konstrukcijo jadrnice, kot tudi na jezikovno različico 
poimenovanj (na Jadranu se poleg slovenskih uporabljajo še italijanska, nemška 
in angleška). Za pritrjevanje vrvi se uporablja oprema kot so BITVE, ŠTOPERJI, 
ŠKRGE ipd.

1
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Najprej nastane ideja, ideja o 
tem, kakšno plovilo želimo imeti. 
Ideja, za katero lahko pride pobuda 
z več različnih naslovov: vodstva 
podjetja, samostojnega naročnika, 
marketinške ekipe, razvojne ekipe 
idr. Nato se generira t. i. »design brief« 
- specifikacija idej, zahtev in ciljev, 
kakšnemu namenu naj plovilo služi.

Tipov plovil je nešteto. Vsak 
naslavlja svojo ciljno publiko. Če se 
ustavimo le pri jadrnicah, seže rang 
od špartanskih regatnih jadrnic 
iz najmodernejših in najlažjih 
materialov; do športnih jadrnic, tako 
imenovanih »perfomance cruiserjev«, 
kjer vas kljub udobju na krovu, čakajo 
zelo spodobne jadralne sposobnosti 
jadrnice; preko čarterskih plovil, 
ki imajo zopet popolnoma svojo 
filozofijo, ki bazira na maksimalni 
izrabi prostora in udobju, jadranje 
pa je poenostavljeno za dopustniško 
jadranje; do čvrstih prekooceanskih 
jadrnic, ki so zasnovane, da se z njimi 
brez strahu podate okoli sveta, če jih 
naštejem le nekaj.

Ko so opredeljene smernice, kaj 
bi želeli od končnega produkta, se 

zbere ekipa, ki bo pripeljala projekt do 
proizvodnje in sodelovala pri izdelavi 
prototipa. Ekipo običajno sestavljajo: 
navtični arhitekt, oblikovalec, 3D 
modeler, strojni inženir, lesni inženir, 
konstruktor in vodja projektov.

Načrtovanje se začne z idejnimi 
skicami ter definicijo tlorisa in narisa 
zunanjosti in notranjosti, ki določajo 
tudi končne mere plovila.

Ko so prve idejne skice in 
tloris notranjosti potrjene, se zgodi 
prehod v računalniško generirano 3D 
datoteko, pri kateri se najprej definira 
navtično arhitekturo: obliko trupa, to 
je plovne lastnosti plovila in njegov 
volumen. Oblika in volumen trupa sta 
osnovi, na kateri bo nastal bivalni del 
plovila. Od te faze naprej praktično 
vsi udeleženi simultano delajo vsak 
na svojem področju. Strojni inženir 
postavi motorje in strojne inštalacije, 
konstruktor naredi laminat plane in 
določi, kje pridejo ojačitve v trup in 
katere stene so nosilne. Lesni inženir 
začne s postavitvijo osnovnih gabaritov 
interierja. Oblikovalci se podrobneje 
ukvarjajo z obliko zunanjosti in 
notranjosti. 3D modeler se ukvarja z 

Luka
Zajc

ROJSTVO PLOVILA

Iskanje oblikovnih rešitev za interier

modeliranjem vseh gradnikov plovila; 
plastičnih kosov, kovinskih kosov, 
palubne opreme, oblazinjenja. Vodja 
projekta skrbi za organizacijo dela, 
roke, medsebojno komunikacijo, popis 
opreme, finance ...

Ker vse to načrtovalsko delo 
poteka simultano in se proti koncu 
že močno prekriva tudi z začetkom 
proizvodnje prototipa, je zelo 
pomembna komunikacija, saj je treba 
na dnevni ravni usklajevati delo vseh 
na projektu, ugotavljati, kje so kritične 
točke med posameznimi elementi in 
jih sproti reševati.

Proces in trajanje načrtovanja 
je v veliki meri odvisen od velikost 
in števila različic (predvsem notranje 

razporeditve), ki jih želi naročnik. Za 
izdelavo nekako povprečnega plovila 
velikosti 12-ih metrov recimo je realno 
pričakovati, da bo od prve skice do 
prvega prototipa, s katerim se lahko 
pluje, potrebno nekje okoli eno leto. 
Sodeloval sem že na projektih, kjer 
smo s prvim plovilom pluli že po 
tričetrt leta, pri drugem projektu pa 
je proces trajal dobro leto in pol.

Pri procesu izdelave plovila iz 
kompozitov je bil eden opaznejših 
napredkov vakumska infuzija, kjer 
s procesom vakumiranja dovajamo 
smolo v kalup, v katerem so položeni 
kompoziti, pokrit pa je z neprodušno 
zaprto folijo. Pri tem postopku se lažje 
nadzira količino smole (porabi se je 
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manj kot pri ročnem laminiranju), 
izdelek je na koncu bolj homogen, 
trdnejši, lažji in tudi lepši. Hkrati je 
to precej prijaznejši postopek, saj 
kemijski hlapi ne gredo v zrak in 
postopek je hitrejši. Performance 
plovila za zmanjšanje teže in večjo 
trdnost uporabljajo karbonska vlakna. 
V začetnih fazah pa je uporaba 
kompozitov iz naravnih vlaken, ki 
zmanjšajo ogljični odtis produkta 
tudi do 75 %. Za pohištvo se vedno 
bolj uporabljajo lahki lesovi, lahko 
tudi penasta sredica, ki ravno tako 
pripomorejo k znatno manjši teži ter 
s tem posledično manjši porabi goriva.

Pri načrtovanju se je že večkrat 
izkazalo za zelo koristno, če so 
sodelujoči na projektu tudi sami 
navtiki. Z izkušnjami, pridobljenimi 
z uporabo plovil, le-ti velikokrat 
pripomorejo k inovativnim rešitvam 
končnega izdelka, ki trgu ponudi 
nekaj novega, predvsem pa dobro 
premišljenega in uporabnega. Moderna 
tehnologija in njena povezljivost z 
internetom poskrbita za povečanje 
varnosti na plovilih (vremenska 
napoved je vedno pri roki, opozorilniki 
za nevihte, online rezervacije privezov). 
Prav tako so na modernih plovilih 
prek tablice ali pametnega telefona 
pod kontrolo vsi sistemi. Dogaja pa 
se tudi že hibridizacija plovil, kjer je 
motor generator elektrike, za pogon pa 
se uporablja Z- noga, ki je vrtljiva 360 

stopinj in v kombinaciji z »joystickom« 
izjemno olajša manevriranje in izdatno 
poskrbi za varnost v pristaniščih in 
sidriščih.

Postopkov, materialov, tehnik 
grajenja je še ogromno, a upam da 
sem v tem kratkem zapisu uspel 
zajeti bistvo ter opisati, kako poteka 
projektiranje plovila dolžine cca 40 
čevljev, narejenega iz kompozitov.

 

Oblikovanje detajlov zunanjosti Oblikovanje notranjosti
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Med zdravstvenimi težavami, 
ki vas lahko doletijo na plovilu, je t. i. 
morska bolezen. Plovba se za bolnika 
takrat spremeni v resnično trpljenje, 
predvsem takrat, ko je kopno daleč in 
ve, da bodo težave trajale še dolgo. V 
takih primerih si lahko pomagamo sami. 

KAJ JE MORSKA BOLEZEN?

Morska bolezen je potovalna 
bolezen, ki jo navadno spremljajo 
slabost, nemir, bledica, glavobol, 
bruhanje in utrujenost. To je bolezen, 
ki se razvije zaradi nasprotujočih si 
podatkov, ki jih čutila (oči, ravnotežni 
organ in druga čutila, ki zaznavajo 
položaj naših mišic) pošiljajo v 
možgane. Ker so informacije, ki jih 
posredujejo oči, in informacije, ki jih 

posreduje ravnotežni organ, različne, 
jih možgani ne znajo pravilno uskladiti 
in to privede do slabosti. Najpogosteje 
se pojavlja pri otrocih. S starostjo 
verjetnost, da boste dobili morsko 
bolezen, upada. Če plujete pogosto, 
postanete nanjo odporni.

KAKO ZMANJŠAMO TVEGANJE 
ZA MORSKO BOLEZEN? 

Pred plovbo poskrbimo, da:
• smo spočiti,
• popijemo čim več vode ali nesladkan 

zeliščni čaj,
• zjutraj pred odhodom zaužijemo

topel obrok,
• pred izplutjem zaužijemo samo suho 

hrano,
• pred vkrcanjem naredimo en krajši

sprehod.
Med plovbo je pomembno, da:
• v primeru kratkih potovanj ne 

uživamo hrane ali pijače,
• se postavimo v osrednji, zunanji del 

plovila, kjer je manj zibanja – pri 
jadrnicah je to v predelu stopnic za 
prehod v kabino,

• med plovbo gledamo naprej – 
najbolje je opazovati nepremično 

KAKO RAVNATI PRI TEŽAVAH Z 
MORSKO BOLEZNIJO

točko na morskem horizontu v smeri 
plovbe,

• pazimo, da se čim manj premikamo 
in ne vdihavamo izpušnih plinov,

• v primeru dolgotrajne slabosti ležemo 
in zapremo oči,

• v primeru bruhanja pazimo, da ne bi 
dehidrirali – zato je pomembno, da 
izgubo tekočine nadomestimo,

• se poskušamo čim bolj aktivno 
vključiti v dogajanje in poskušamo 
preusmeriti misli na druge zadeve, 
ki niso povezane s plovbo. Običajno 
oseba za krmilom nima morske 
bolezni, saj budno spremlja valove 
in smer plovbe.

Med zdravili, namenjenimi 
preprečevanju morske bolezni, je 
Medramnine-R. Tablete izdajajo tudi 

brez zdravniškega recepta in uspešno 
preprečujejo razvoj morske bolezni oz. 
potovalne slabosti v lažjih do srednje 
težkih pogojih. Učinek zdravila se prične 
15-20 minut po zaužitju tablete. Zaradi 
podaljšanega učinka zdravila, ki traja od 
10 do 12 ur, jih je najbolje zaužitji 30 
minut pred izplutjem.

Poznamo še Scopolamin TTS 
obliže, ki jih nalepite nad uho, vsaj 
šest do osem ur pred začetkom plovbe. 
Ob sprejemljivih neželenih stranskih 
učinkih delujejo približno tri dni.

Predvsem ne pozabite, da 
preventivna zdravila začnejo delovati 
šele nekaj ur po zaužitju, zato niso 
učinkovita, če je bolezen že nastopila. 
Vzeti jih je treba še pred začetkom plovbe.

povzeto po www.spinaker.si
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Menjava zadrg
Popravila, izdelava, krajšanje,..

Pester izbor gumbov

Ulica Staneta Žagarja 37,
4000 Kranj

Mob: 040 190 600
Tel: 04 235 28 50
info@trgovinavida.si

NUDIMO NASLEDNJE STORITVE:

-  VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA

-  VAROVANJE JAVNIH PRIREDITEV

-  VAROVANJE ŠPORTNIH DOGODKOV

-  VAROVANJE PRIREDITEV V 
   GOSTINSKIH LOKALIH

Več informacij o naših storitvah vam nudimo na 
telefonski številki 01 320 4335, 040 215 996 
(Jože Mihalič, direktor), ali nas kontaktirajte po 
elektronski pošti na naslov: 

alfa@amis.net                 www.alfavarovanje.si 

POKROVITELJI

ALFA VAROVANJE IN ZAŠČITA
TRGOVINA VIDA
DIMPEX 
FLAŠKA 
IMPULZ 
LAMAS
MIZARSTVO ZUPANC 
MONNA LISA
PIZERIJA BARON
TREND
VISION STUDIO
GOSTIŠČE DRAGA
DUEL 
GEA CONSULT
BAR MITNICA
INOX PINTAR
SCHWARZMANN ŠOTORI

RESTAVRACIJA SHAMBALA
HIŠA NA KOLESIH
STUDIO LARIMAR
ŠINKOVEC OBDELOVANJE TEKSTILIJ
Z VETROM
INTERSOCK CROCKS 
KOČA STARI VRH
LOKA DEKOR
POLYCOM
TISKARNA BUCIK 
TAHEEBO
ZAJC DESIGN
WOODTALES.EU
RTC KRVAVEC
JD MUŠTRIN
TEMPO TRADE
TEMPO GROUP



Računalniški inženiring d.o.o.
Ivančna Gorica

Impulz d.o.o., 
Toplarniška 1a, 
1000 Ljubljana
01/544 20 16

www.flyer.si

TREND, d.o.o., 
Podlubnik 235, 
4220 ŠKOFJA LOKA.

Poslovna enota: 
Plemljeva ulica 2, 
1000 LJUBLJANA.

Telefon: +386 1 500 87 00, 
faks: +386 1 5008 710, 
e-mail: info@trend.si

C36 M100 Y68 K52

C36 M100 Y68 K20

C0 M0 Y0 K80

Pantone 195

Pantone 1945

Pantone Cool Gray 9

C0 M0 Y0 K100

Pantone



Mestni trg 5, 4220 Škofja Loka
tel: 04 515 74 20

info@gea-consult.si
www.gea-consult.si

BAR MITNICA
OSVEŽUJOČE DOŽIVETJE NA TERASI V CENTRU KRANJA

LIMONADE

LUBENICA
MALINA
SIVKA

MANGO
PASIJONKA

META
 

LEDENO TOČENO PIVO

LADY'S GIN & TONIC
 

GENTLEMAN'S GIN & TONIC

INFORMACIJE IN 
REZERVACIJE: 040678778

 

IZDELOVANJE INOKS, ALU IN FE IZDELKOV

DUEL
DUEL d.o.o., Kranj
Zgornje Bitnje 212
4209 Žabnica
GSM: +38641682202
Email: duel@siol.net

Podjetje za servisiranje in proizvodnjo
avdio-vizuelnih naprav



Sončna jadra s pridihom morja

www.larimar.si

Inovativne 
      rešitve 
         senčenja

Kidričeva cesta 2, 4220 Škofja Loka, Slovenija
Mob: 040 413 118, 031 472 506

e-mail: info@larimar.si

Studio Larimar d.o.o.



KEMIČNA ČISTILNICA IN PRALNICA
Koširjeva 5, 

4220 Škofja Loka, 
04 51 51 210

info@negovanjesinkovec.si

Računovodska hiša

TEMPO GROUP
Tempo trade, Škofja Loka, d.o.o.

Pod Plevno 52
4220 Škofja Loka

tel: 04 513 04 59 tempo@siol.net www.tempogroup.si

Davčna št.:  SI27551016 | TRR:  SI56 0510 0801 3237 097 | Matična št.:  3932281000 

                                    R AČ U N OVO D S T VO  |                                                                   | DAVČNO IN PRAVNO SVETOVANJE

Tempogroup d.o.o. | Forme 7a, 4209 Žabnica | t: 04 513 04 54 | g:  051 31 37 39 | f: 04 513 04 55 | e: uros@tempogroup.si | w: www.tempogroup.si



www.jadralnodrustvo-mustrin.com

Doživi Krvavec
 Vse dni v letu!
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Slovenia's
Best Ski Boutique

Hotel

Slovenia's
Best Ski Resort

N A  V O L J O  V  T R G O V I N A H

CROCS SUPERNOVA LJUBLJANA – RUDNIK 
IN CROCS CITYPARK LJUBLJANAIn
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Butična spletna trgovina z dovršenimi lesenimi izdelki

www.woodtales.eu

BIRDFEEDER

www.woodtales.eu



Gostišče in penzion Stari Vrh se nahaja na smučišču Stari vrh nad Škofjo Loko (1032 m). Leži na vrhu 
šestsedežnice, na ravnici nad vasjo Zapreval, kjer je prekrasen razgled na Karavanke in Kamniško 
Savinjske alpe. Daleč proč od cestnega hrupa se boste odpočili in okrepčali z domačo hrano. V 
gostišču je restavracija za 100 oseb, v starem delu objekta za 40 oseb in sobe za 25 oseb.

REZERVACIJE: +386 04/5189-007

www.gostiscestarivrh.si

 Kidričeva cesta 75 / 4220 Škofja Loka

www.lokadekor.si / e-mail: Info@lokadekor.si
tel: 04 51 51 730



w w w . t a h e e b o l i f e . s i

        info        info@@taheebolife.sitaheebolife.si

Z MOČJO TAHEEBA NAD BOLEČINO   

let

SKREIRAMO, STISKAMO INSKREIRAMO, STISKAMO IN
ZAPAKIRAMO VAŠE IDEJE.ZAPAKIRAMO VAŠE IDEJE.

Bucik d .o .o . ,  Roška cesta 69,  Semič    T.  07/30 67 631    E.  info@bucik .s i

w w w . b u c i k . s i

040 678 888040 678 888

TISKARNA OBLIKOVANJE OGLAŠEVANJE
NA JUMBO PLAKATIH

FOTO IN VIDEO
PRODUKCIJA
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”Udomačenega galeba ne sprašuješ, 
zakaj mora vsake toliko izginiti na odprto 
morje. Pač gre, in to je to.”

Bernard Moitessier


