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jadralska zgodba

Odhod
Končno je prišel dan odhoda, 6. 3., četrtek zvečer okoli 19. ure je 
prva ekipa v sestavi Marko, Dare in Damjan kot posadka in jaz kot 
krmar, prispela v Biograd na Moru. Sledilo je raztovarjanje, nato 
pa še zadnji nujni nakupi, prevzem barke z Mišom in poslovilna 
'putna' k Balde. Zahvala za pomoč pri urejanju dokumentacije za 
Uniforma. Birokracija se upira z vsemi štirimi, na Hrvaškem se mi 
zdi, da še nekoliko bolj kot pri nas: „Balde hvala!“

Četrtek, 6. 3.
Ob 21.15 izplutje, zaradi burje do 20 vozlov ob 21.30 previdno 
razvijemo jadra, ugasnemo motor in začnemo avanturo s prvim 
ciljem Šibenik, kjer smo se odjavili iz hrvaških teritorialnih voda. 
Burja je po polnoči postajala vse močnejša in ko smo obpluli Tijat, 
smo ji bili ob 1.30 povsem izpostavljeni. Drama! Verjamem, da smo 
imeli vsi cmok v grlu, takšne razmere smo pričakovali kasneje, mo-
goče na odprtem, ne pa v varnem zavetju hrvaških otokov … Sunki 
do 40! S pomočjo motorja zvijemo jadra in se prebijemo mimo oto-
ka Lupac ter kamnitih ovir pred Zlarinom v Šibenski kanal, kjer se 
je vreme po mučni uri končno le umirilo. Nekaj čez tretjo smo se 

privezali na črpalki v Šibeniku in se odpravili 
na kapetanijo. 24 ur na dan v teoriji pomeni v 
praksi samo do 22., razen v izrednih razmerah, 
nam pove zdolgočaseno po telefonu dežurni 
kapetan, od katerega nas med pogovorom lo-
čuje zaprta okenska roleta. Poskusite kar di-
rektno, na policijo, mednarodni mejni prehod 
pri luki nekoliko nižje. Žal, sicer prijazna gospa 
policistka pove: „Nema formulara, saćekajte do 
7 i po i onda kod kapetana.“. Nismo imeli druge 
izbire, sicer pa malce spanja tudi ne bo škodilo. 

Petek, 7. 3.
Zbudili smo se v lep dan. Prva pot je bila do 
kapetana 'pripravnika', ki mu je malo mar za 
naš off-shore projekt. Crew-listo uredimo v 
petih minutah, nato pa se z barko prestavimo 
na mednarodni mejni prehod, na carino in po-
licijo, nato pa ob 9. končno izplujemo. Po iz-
plutju iz kanala naravnamo premec proti jugu 
mimo Zlarina in Solarisa. Vetra je bilo za vzo-
rec, zadovoljstvo pa je tik pred potjo na vrhun-
cu. Ob premlevanju prvih vtisov skozi okno 
kabine opazim ribiča v čolnu, ki vleče mre-
žo. Tako majhen čoln zunaj na morju, si mi-
slim. S pogledom kakšnih 20 stopinj v levo pa 
obala! Poletim iz kabine na avtopilota, Dare pa 
za krmilo, ki ga zavrti ostro v desno, da se še 
pravočasno odpeljemo mimo otoka s pomen-
ljivim imenom Lukovnjak. Ne vem, če je bilo 
100 metrov do 'trdega' pristanka Uniforma, 
zato adrenalin kar 'šprica'. Situacija se sicer 
umiri, gospod ribič pa nič. Zdaj so glave bi-
strejše, z mislimi smo zopet 100-odstotno pri 
stvari, veter tudi imamo, zato dvignemo jadra 
in se usmerimo proti Visu. Veter kmalu dose-
že prek 10, zato dvignemo še rdeč genaker in 
Uniforma pospešimo na konstantnih 8, obča-
sno tudi preko 9 vozlov. Pri Visu dobimo sun-
ke vetra tudi prek 20, zato pospravimo gena-
ker. Zadovoljimo se z dvema vozloma manj in 
se potegnemo mimo Visa in Biševa. Burja nas 
je v zavetrju Visa zapustila. Čas je za pozno 
kosilo, nato pa v noč proti Palagruži. Motor je 
bil na dobrih 2000 obratov, hitrost pa 6-7 voz-
lov. Prva straža je v sestavi Damjana in Marka, 
menjavali smo se na tri ure. Ob ribiških ma-
nevrih v okolici Palagruže smo se prvič resno 
preizkusili tudi v branju AIS-a, res uporabne 
naprave. Ob polnoči, ko smo pustili Palagružo 
na naši desni, opravimo menjavo in nastavimo 
kurs direktno na Brindisi, kjer nas v soboto 
zvečer po napovedih naših vremenarjev na klic 
menda čaka tramontana do 50 vozlov. Hitrost 
je z dvigom jadra še nekoliko porasla, spremlja 

erjamem, da je veliko podobnih ekip, ki znajo imenitno 
pripravljati in tudi zakomplicirati tovrsten projekt, na 
koncu pa pridejo vedno kakšni izgovori, zakaj zadeva 

ni izvedljiva. Malo je manjkalo, pa bi se isto zgodilo tudi nam. Zato 
zahvala Marku za trmo in nepopustljivost v boju z oportunisti v 
lastnih vrstah in hrvaško državno navtično birokracijo.

V primežu birokracije
Verjetno bi bilo najbolje začeti z zgodbo tam, kjer se je najprej za-
pletlo, to je davno prej, preden smo sploh povohali morje in se 
ukvarjali s tem, kam kaj zložiti, da ne bo na odprtem morju lete-
lo po kabinah in kotičkih za 14 dni 'našega' elana 350 z imenom 
Uniform, ki smo si ga iz čarter menedžmenta izposodili za rea-
lizacijo navtične ekskurzije po Sredozemlju, Jadranu in Ionskem 
morju. Zgodba se je začela z branji zapisov o potrebni birokratski 
podpori v obliki dovoljenja, registracije in nujno potrebne opre-
me za plovbo po odprtem morju ter primerjavi predpisov in tol-
mačenj z dejanskim stanjem Uniforma, ki se je pripravljal na tre-
tjo sezono čarterskih podvigov. Kot laiki smo se ukvarjali s prav-
nimi tolmačenji paragrafov in jih kombinirali z informacijami, ki 

smo jih uspeli pridobiti od uradnih hrvaških oblasti (berite. luških 
kapetanov), seveda vse ustno in vedno približno. Ekipa čarterja, 
ki skrbi za Uniform, je pomagala po svojih močeh, glede na zim-
sko ležerno stanje v Dalmaciji tudi opravičljivo počasi in po siste-
mu „lako čemo“. Dokončno smo oblikovali dve ekipi, eno za plov-
bo na Malto in drugo za nazaj. Prva ovira je bila za nami, ko smo 
kupili letalske karte do Vallete in nazaj za obe ekipi ter tako na-
redili prve, še vedno zaradi res ugodnih cen letalskega prevoza iz 
Trevisa in nazaj zanemarljive, stroške. Enosmerna letalska karta 
je dva meseca pred potovanjem stala le dobrih 30 evrov. Varnost 
je na prvem mestu, zato smo kupili nove samonapihljive off-sho-
re jopiče s trapezi, naročili identifikacijski sistem AIS in 'tamale-
ga' Garmina za Uniform ter posledično naredili ireverzibilen ko-
rak v višini 1.500 evrov. V drugi polovici februarja smo si razdelili 
še zadnje naloge za izvedbo projekta v času med 6. in 20 marcem 
2014. Zadnji teden je bil prav posebej napet, saj smo se praktično 
do dne odhoda pogajali za žig v plovnem dovoljenju, tj. doregi-
stracija za plovbo v mednarodnih vodah brez omejitev. Brez vez 
in poznanstev ne bi šlo, s pomočjo prijateljev in pritiskom čarterja 
na izvršno oblast smo le nekako uspeli dobiti dokument.

V ã  Podpis k sliki!

Projekt Malta, ki se je kuhal zadnji dve leti v glavah nekaj članov 
Nautic cluba Rogla in prijateljev, je dokončno naletel na plodna 
tla s formiranjem ekipe in zadolžitvijo posameznikov za izvedbo 
pripravljalnih in še bolj izvedbenih nalog za realizacijo projekta.

+ STANKO KOLAR + foto: S. Kolar, Marko Druškovič
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pospravimo jadra, ki so gnala Uniform 200 milj preko Jadrana. 
Privežemo se na rivi v mestu, ob pomoči majhnega Giorga, ki nam 
poleg navtičnih uslug pričenja ponujati tudi kulinarične in eno-
loške specialitete mesta. Mogoče bi bilo celo zanimivo poskusiti 
kaj od predlaganega, vendar se glede na zaloge, ki jih tovorimo s 
sabo, odločimo za a la carte v lastnem aranžmaju. Diplomatsko ga 
speljemo na navtične teme in uredimo barko. Giorgio nam kma-
lu vrne dokumente in nam odnese presenetljivo malo, 23 EUR za 
nočitev z uporabo elektrike in vode. Po večerji in ogledu mesta 
ugotovimo, da je Brindisi pravzaprav lepo mesto, v poznem veče-
ru tudi presenetljivo živo. 

Nedelja, 9. 3.
Vstali smo v vetrovno nekoliko mirnejši Brindisi. Vetra je bilo še 
vedno dovolj, glede na občutek vsaj 10 vozlov več od napoveda-
nih 15-20. Izpluli smo v objem velikega zunanjega valobrana, kjer 
smo na začudenje nedeljskih 'romarjev' na valobran (očitno je to 
med domačini priljubljena nedeljska izletniška točka) pričeli z dvi-
gom in krajšavami za izplutje v razpenjeni val SV vetra moči med 
20-25 vozli. Val je še nekoliko višji kot dan prej, vendar se ga hitro 
privadimo. Drugače je, kot smo vajeni, voziti po valu, ki te dviga 
in spušča, kot da si hišica iz kart. Vse je novo, pregleduješ barko, 
iščeš napake, ocenjuješ obnašanje in na koncu ugotoviš, da je vse 
v redu. No, skoraj vse, pozabimo na površno zaprto okno v kabi-
ni, ki nam zmoči karte in težav s tesnilom prednjega okna, ki ne 
tesni. Pomaga gumenjak, poveznjen čez okno, ki dobro prestre-
za val, ki ga vsake toliko poberemo po vrhu, kar pomeni vsaj 100 l 
vode čez Uniform, po možnosti tudi prek drsnega okna v kabino, 
ki ga prej tudi nismo imeli navade zapirati. Ko smo uspeli sanirati 
vse te težave z okni, nas zaposli nova težava, tokrat prva resnejša 
na naši plovbi. Za list desnega krmila smo zapeli najlonsko ribi-
ško mrežo, ostanek večje mreže, ki ji družbo dela še nekaj kosov 
lesa, vej, rogovil, ki jih oplete na naše krmilo. Ne predstavljam si, 

da v takšni situaciji ostanemo brez krmila, ki 
sicer sicer deluje, štrleči kosi v vodi pol metra 
pod gladino pa ga kljub temu nevarno ogroža-
jo. Ročni poskusi odstranitve so bili neuspešni, 
šele tack, razbremenitev desnega lista krmila 
in upor morja povlečeta nesnago z barke. Val 
in veter se čez Otrant počasi umirita, zdaj vse 
teče kot po maslu. V večernih urah prispemo 
na peto škornja, do Santa Marie Di Leuca. Na 
hribu nad luko se prikaže mogočen, 47 metrov 
visoki bel svetilnik, ki razmejuje Jadransko in 
Ionsko morje. Ob sončnem zahodu priveže-
mo Uniform in se po veličastnem stopnišču 
povzpnemo do bazilike in svetilnika na vrhu. 
Razgledna ploščad nam ponudi slikovit po-
gled na stičišče Jadranskega in Ionskega morja. 
Poslovimo se od prijetnega kraja in v poznem 
večeru Uniform prek zaliva Taranto usmerimo 
proti Syracusi na Siciliji. V zgodnjem torkovem 
jutru se ob 3. uri zjutraj v sicer svetli noči pol-
ni zvezd in močne lune, ki megli občutek noči, 
približamo mestni luki Syracusa, ki me pošte-
no namuči z nerazumljivo slabo osvetljenostjo 
in signalizacijo. Brez Navionicsa na pametnem 

nas severovzhodnik okoli 10 vozlov. Ob 3. 
sva z Daretom zopet na delu, opremlje-
na z jopiči Baltic race 150 SL nadzorujeva 
barko na avtopilotu. Zdaj so jopiči postali 
naši stalni spremljevalci ob opravilih in po-
mikih po barki, tako ponoči kot podnevi. 
Drama pri Tijatu (brez jopičev!) nas je stre-
znila in nam dala misliti. Dogovorimo se, 
da je vstop na palubo Uniforma brez jopi-
ča, ki ima vgrajen tudi trapez za varnostno 
pripenjanje ob opravilih na izpostavljenih 
delih barke, prepovedan. Iz jasne noči smo 
zdrveli v oblačni predel morja. Nekje v viši-
ni Barija se kot temna stena pred nami dvi-
ga zavesa noči. Priznam, nekoliko neprije-
ten občutek, ki se mu počasi ob tej naši pri 
'off-shore' izkušnji privajamo. Barka še ne-
koliko dobi na hitrosti, val od zadaj doda 
cel vozel, veter se dviguje, motor že nekaj 
časa počiva, zdaj delajo jadra in GPS po-
kaže, da drvimo z več kot sedmimi vozli v 
svitajoče, sobotno jutro. 

Sobota, 8. 3.
Doda še nekoliko vetra in bojimo se, da bo napoved o 50 vozlih 
tramontane pri Brindisiju in nižje pri Otrantu pravilna. Kmalu me 
zamika genaker, tokrat manjši, moder. Dvignem ga sam in tako te-
stiram možnosti solističnega upravljanja z barko. Genaker doda 
še dober vozel, zdaj smo na poti proti Brindisiju z nekaj več kot 
osmimi vozli. Vsi se preizkusimo na krmilu Uniforma in uživamo 
na visokih valovih Jadrana. Dobro je poznati navigacijsko opre-
mo na barki, še posebej biti tudi toliko samokritičen, da se v pri-
meru nejasnosti pustiš podučiti ali si vzeti čas ter si kaj prebrati 
iz navodil za uporabo opreme. Naša ekipa si je za izobraževanje 
vzela čas kar na poti, ko smo žalostno ugotovili, da čarterist vetr-
nega avtopilota sploh ni priklopil! Preživeli bomo tudi brez tega, 
a si tudi to zapišemo v opombe za debato ob vrnitvi Uniforma v 
bazo. Okoli 16. ure se prikažejo obrisi nič kaj lepega, industrijske-
ga Brindisija. Po kontroli vremenskih napovedi za Otranto s profi-
jem iz ARSA in znanim vremenarjem z mednarodnimi izkušnja-
mi, Juretom Jermanom in našim prijateljem jadralcem Danijem 
Muho iz Konjic, zdaj po sili razmer tudi vremenarjem, se ob mra-
ku odločimo prenočiti v varnem zavetju starega mesta na vzho-
dni italijanski obali. Izognemo se vsem globokoležečim razbitinam 
na Navionicsu ob vstopu v luko in v zavetju ogromnega valobrana 

ã  Polno naložen 
Uniform pred 
odhodom iz 
Biograda.

å  Delfini, redni 
spremljevalci 
na odprtem 
morju.

æ  Po nočnih 
peripetijah 
v Šibeniku 
končno proti 
Malti.

  Santa Maria 
di Leuca 
v poznem 
večeru s 
pogledom 
proti Siciliji.

»Po 31. maju bo AIS sodil 
med obvezno opremo vseh 
komercialnih plovil nad 15 

metri(čarterske barke), za ostale pa  
po želji. Priporočam!«

jadralska zgodba
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Petek, 14. 3.
Dan odhoda. Ponočnjaki iz St Gillians z letalskimi kartami še veselo 
spijo, počasi jih druga ekipa, Dani in Samo ter jaz kot krmar, zbu-
dimo. Ob 7. uri smo že bili pred barko, naredili še skupne posnetke 
obeh ekip in si zaželeli veliko sreče na morju. Drugemu delu ekipe 
pa varen let. Ko se odpeljejo, nadaljujemo s pripravo barke, kot je 
pospravljanje drobnarij in večjih kosov. Nekaj pred osmo ogreje-
mo motor in zdrsnemo v valeški zaliv, na pot mimo trdnjav in ob-
zidij na vhodu v mesto. Pihalo je neprijetnih 20 vozlov, V/SV, zunaj 
se penil val, visok med 3-4 metre. Sledi druga krajšava in polovica 
floka. Ko se zaženemo v val, nam nagaja prehitro odprti flok, ki se 
noče in noče napolniti. Pri dokončni odločitvi pomaga Uniform z 
odletelo uvodnico jadra v jambor, tudi barki očitno ni za v veter 30 
vozlov z napovedanimi refuli do 50. Na valu uspemo obrniti šele v 
drugo, ob popuščanju obeh jader. Še pred deseto uro smo bili varno 
privezani na prejšnjem vezu. Ob kavici in ponovni ureditvi admini-
stracije v marini se v baru 037 odločimo počakati še dober dan, na 
boljše vremenske pogoje. Večerja v Black Pearlu je bila super izbira!
 
Sobota, 15. 3.
Vremenske napovedi so držale, popoldne se je V/SV veter umiril 
do znosnih 20-25 vozlov, v refulih do 30 vozlov. Po ogledu match 
racov v zalivu in hitrem kosilu izplujemo. Dvignemo jadro na dru-
go krajšavo in flok na 60 % odstotkov. V plovbi proti severu nas 
direktno na Sicilijo spremlja še vedno precej visok val, po oceni 
tudi do 4 metre. Uniform jih v orco lepo reže oziroma se vzpenja 
in spušča po njih. Predviden tack nas čaka okoli 8. ure zvečer, ko 
se v bližini plinskih ploščadi ob južni obali Sicilije usmerimo pro-
ti vzhodu. Poleg visokega vala nas preseneti tudi Samova popol-
danska slabost, ki ga je za celo noč prikovala v kabino. Z Danijem 
sva ostala sama in Uniform obvladava tudi tako brez težav. V noč 
in menjave dežurstev z njo se podava ob 21. uri s polnim jadrom 
in flokom. Naslednji tack opraviva predvidoma okoli polnoči na 

vzodu rtu južnega dela Sicilije. Solo dežurstvo 
je drugačno, jemlje več energije, ker ni rezerve 
in si ne smeš privoščiti napak. 

Nedelja, 16. 3.
Dan prinese novo dramo. Jutro v višini Syracuse 
na Siciliji deluje umirjeno, kmalu po 7. uri pa sle-
di sprememba. Veter počasi preseže 16 vozlov, 
spremlja ga dvig vala na 4-5 metrov. Kmalu v re-
fulih prek 20, celo 30 vozlov. Lotimo se krajša-
nja jader, kar ni preprosto delo. Porabimo ogro-
mno energije, najprej za krajšanje floka na prem-
cu, ki Danija premoči do kosti. Počasi se priva-
dimo na nove razmere, tudi avtopilot se ujame 
z valom. Del ekipe se vrne k počitku, drugi pa 
na dežurstvo. Kasneje se situacija umiri, s pri-
čakovano povečano pozornostjo in tudi preven-
tivnim ukrepanjem jadramo vse do naslednje-
ga dne pozno popoldan, ko doživljamo vzpone 
in padce vetra, sicer konstantne iz S/SZ smeri. 
Zanimiva je še izkušnja z italijansko obalno stra-
žo, ki nas po Markovem posredovanju poskuša 
locirati v Ionskem morju. Nič ni narobe, le signa-
la ni, jim pojasnimo. Še najbolje je bila o naših 

telefonu bi bilo zelo stresno, z Daretom se 
obnašava še skrajno previdno, kljub temu 
tudi po sreči uspem barko med vsemi past-
mi v vodi privezati na prvem prostem me-
stu v marini. 

Syracusa na kratko
Je zelo slikovito mesto z vsemi značilnost-
mi Sicilije, zato se ga splača videti. Ne po-
zabite na ogled tržnice, obvezno v jutranjih 
urah, ker je ribiški del res zanimiv. Sami 
smo se ujeli v lovke simpatične Siciljanke 
Angele, ki nas ob degustaciji hišnih dobrot 
s celo familijo gosti v svoji trgovinici sko-
raj dve uri. 
Oče sestavlja in reže panine na 100 načinov, 
brat pripravlja krožnike s siri in zelenjavo 
predelano na 1000 načinov itd.. Zraven 
smo degustirali še vino, najedli smo se za 
zajtrk in kosilo skupaj. Nekoliko zaradi sla-
be vesti, še bolj pa za utrditev prijateljskih 

vezi udarimo nazaj s steklenico Frešerjeve viljamovke in domačo 
suho salamo. Popoldne počitek, zvečer sprehod in odlična pizza 
pri Don Carminu. Ob 9. uri zvečer odvežemo Uniforma iz var-
nega priveza v Syracusi, naslednji dan nas čaka Malta. Noč mine 
brez posebnosti.

Sreda, 12. 3. 
Tudi v sredo smo imeli dovolj vetra za dopoldansko jadranje. To je 
dan, ko na obzorju uzremo cilj in pričnemo s pripravami za vplutje 
na Malti. Marko najprej opravi menda potrebno proceduro naja-
ve prihoda. Poskušamo po telefonu, VHF postaji na vseh možnih 
kanalih … Pa nič! Vse, kar je ostalo od birokratskih obveznosti, je 
dogovor o vezu v marini, kjer nas privežejo na transfer vez, in po-
šljejo mojstra po dokumente in denar. Birokratske zadeve v zve-
zi s prijavo in policijsko carinskimi obveznostmi na Malti so mala 
malica in prav presenetljivo jih uspem urediti sam, brez so čla-
nov posadke na Uniformu. Vse uredim kar na policiji z že skoraj 
osladno prijaznima in ustrežljivima policistoma. Znosne so tudi 
cene, vez le 30 EUR na noč. Valletta je zanimiva mešanica stare-
ga in novega, na eni strani mogočne trdnjave in cerkve, na dru-
gi pa hoteli v stilu Monte Carla. Če si želite nekaj v stilu Ibize, ne 
pozabite na St. Gilians.

  Združeni ekipi 
NCR pred Popeye 
village na Malti.

ã  Tipične 
malteške 
ribiške barke.

å  Odlična ribja 
tržnica v 
Syracusi na 
Siciliji.

æ  Posledice 
tridnevne orce 
so bile vidne 
tudi v kabini.

»Valletta je zanimiva mešanica 
starega in novega, na eni 
strani mogočne trdnjave in 

cerkve, na drugi pa hoteli v stilu 
Monte Carla.«

jadralska zgodba
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lokacijah obveščena vremenska služba. Ko je 
veter v poznem ponedeljkovem popoldnevu 
dokončno zamrl, nas razmere prisilijo, da v 
edino vmesno točko na naši vrnitvi domov, 
Santa Maria di Leuca, v večernih urah vplu-
jemo na motor. Še zadnje žarke dneva smo 
izkoristili za ogled že znanih znamenitosti 
male luke in si odpočijemo v baru ob luki, 
kjer uspemo tudi od dobrih 'birtov' izprosi-
ti nekaj svežega kruha za pot čez Jadran. Po 
vrnitvi na barko prelijemo gorivo v rezervoar 
in prihranimo rezervo za skrajni primer. Pot 
nadaljujemo ob 22. uri, pozno zvečer vplu-
jemo v Jadransko morje in jo mahnemo da-
lje proti Otrantu in Brindisiju.

Torek, 18. 3.
Za nami je brezvetrna noč, jutro pa je okoli 
Otranta tudi precej megleno. Ob sončnem 
vzhodu počasi izgine tudi megla, vetra pa 
niti za vzorec, zato nas ves dan in noč po-
ganja motor. Usmerimo se proti bližnjemu 

Lastovu, Vis raje izpustimo, goriva verjetno ne bi bilo dovolj, z 
vetrom pa tudi ne kaže najbolje. Časa za počitek imamo več kot 
dovolj, nekoliko bolj se posvetimo kuhanju in pogovorom, česar 
je bilo v prejšnjih dneh zaradi težjih razmer na morju bolj malo.

Sreda, 19. 3.
Ob 5. uri zjutraj na jutranjem dežurstvu ugledam Lastovo, najprej se-
veda svetilnik, ki nas ob spremljavi SV vala in vetra vleče nase. Lahko 
bi si že pomagali z jadri, vendar zadnji dve uri pred planiranim pri-
vezom in luškimi obveznostmi ni prave želje. Zaradi suhega rezer-
voarja in zibanja barke se z Danijem pripraviva še na nujno doliva-
nje goriva, ki ga opraviva v varnem zavetju Skrivene Luke. Nato se 
prestavimo v zaliv Ubli, kjer nam navkljub informacijam o nedelo-
vanju mejnih organov uspe opraviti vse obveznosti, policija je dose-
gljiva na klic. Tokrat nas hrvaški uradniki presenetijo s prijaznostjo. 
Očitno smo bili eni prvih gostov v sezoni in kavici s pelinkovcem sta 
bila dobrodošla spremljevalca naslednji dve uri po opravljenih for-
malnostih. Ko se poslovimo, usmerimo kljun direktno proti Biogradu 
na Moru, kamor smo brez posebnosti ob pomoči vetra in v večernih 
urah tudi motorja prispeli nekaj po polnoči. V četrtek zjutraj ob 00:30 
nas je drugi del ekipe pričakal s penino. Dare je poskrbel za presene-
čenje in pomagal privezati Uniform na pomol biograjske marine.  +

ã  Veter je 
prekrižal 
načrte za 
odhod in ga 
prestavil za 
dober dan.

å  Prijazni 
domačin 
na tržnici v 
Syracusi.

æ  Ekipa 1 ob 
prihodu v 
Valletto.

jadralska zgodba


