
PROJEKT JADRANJE ZA JUTRI 

 

Projekt »Jadranje za jutri« sodi med doživljajsko pedagoške projekte, ki so namenjeni pomoči 

otrokom in mladostnikom s težavami v socialni integraciji. S projektom smo in bomo 

otrokom in mladostnikom omogočili doživetja, za katera so iz različnih vzrokov prikrajšani. 

Pri udeležencih se tekom projekta razvija  in vzpodbuja medsebojno sodelovanje, solidarnost, 

empatija, tekmovalni duh, vzdržljivost ob ekstremnih naporih, premagovanje naravnih ovir, 

razvija se občutek za signale v zvezi s skupinskimi in individualnimi procesi, fleksibilnost. Z 

velikim izborom iger, delavnic, vaj in orientacije, se osvaja veščine vodenja tesnih in 

intenzivnih odnosov med udeleženci projekta, pedagogi in skipperji (medgeneracijski odnosi). 

Velika pozornost je posvečena razvijanju in krepitvi temeljnih vrednot, medsebojne strpnosti, 

pomoči, učenju sobivanja, sodelovanja, odprte komunikacije. Jadrnica kot majhen prostor 

sama omogoča in prisili posameznike, da v konfliktnih situacijah poiščejo konsenz, 

samostojno in odgovorno sprejemajo in izvajajo delovne naloge, se znajdejo v različnih 

situacijah. Sam program projekta »Jadranje za jutri«je oblikovan tako, da v končni fazi dela 

daje pozitivne rezultate na področju pozitivne samopodobe otroka/mladostnika, socializacije,  

razvijanju samostojnosti, zmanjševanju socialne izključenosti otrok in mladostnikov. Poleg 

vsega naštetega za samo delo v skupini predstavlja velik pomen krepitev pripadnosti skupini. 

Učinki so dolgoročni in se pokažejo takoj. Ne nazadnje se otroci/mladostniki naučijo 

praktičnih jadralnih znanj in veščin, kalijo se v skrbi samega zase (osebna higiena), kuhanju, 

pospravljanju, učijo se konstruktivnega zapolnjevanja prostega časa in prevzemanja 

odgovornosti za svoja dejanja. Ta pozitivna spoznanja nas usmerjajo in nam narekujejo, da je 

tak način dela še posebno učinkovit pri populaciji otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami, ki so institucionalno obravnavani zaradi čustvenih in vedenjskih težav. Projekt 

»Jadranje za jutri« kot večletni projekt tako ponuja in usposablja v veščinah in znanjih, ki so 

potrebni za uspešno plovbo skozi življenje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JADRANJE ZA JUTRI 2013 

(Pula, 22.5. – 25. 5. 2013) 

 

 

 

 

1. Dan,  sreda 22. 5. 2013 

Končno je prišel dan, na katerega smo se preko celega šolskega leta tedensko pripravljali. V ranih 

urah smo se polni pričakovanj in dobre volje odpeljali proti morju. Naše zbirno mesto je bila marina v 

Pomerju. Pričakala sta nas skipper Franček Bartolj in co-skipper Jože Zabavnik s katerima smo v 

sledečih dneh skupaj zapluli v jadralske pustolovščine. Po dvourni plovbi smo se pridružili še ostalim 5 

jadrnicam in se skupinsko zasidrali v zalivu Soline pri Verudi. Sledila je priprava kosila, ki pa je za 

mlade udeležence očitno trajala predolgo, kajti vroče sonce jih je premamilo in morje je bilo kar 

naenkrat polno plavalcev.  

 

 



 

 

 

 

Kar prehitro je prišel čas za povratek v marino. Na poti nazaj so se otroci preizkusili tudi kot krmarji. 

 



 

 

 

 

2. Dan, četrtek 23. 5. 2013 

Ob žvižganju ladijskih vrvi smo se zbudili v precej ‘burjasto’ jutro. Po zajtrku je sledila prva morska 

učna ura, med katero so mladi udeleženci ob asistenci spremljevalcev in posadke izpolnjevali delovne 

zvezke projekta JZJ 2013. Sledila je mornarska – Pozejdonova zaprisega, ki so jo ob prisotnosti 

samega Pozejdona in pod vodstvom kapitana Kljuke podali vsi udeleženci, ki še niso jadrali. 

 



 

Pozejdon in kapitan Kljuka. 

 

 

Ko smo okrog 12.30 dočakali primerne vetrovne pogoje za plovbo smo izpluli proti Brionom. Tja smo 

prispeli malo po drugi uri in se takoj odpravili na panoramski vlak, ki nas je čakal ob marini. Z vlakcem 

smo se odpeljali na ogled otoka, čez safari park do muzeja. 

 



 

 

 

 

Po večerji je sledila izredno zanimiva predstavitev potapljaškega foto kluba, ki se je na veliko 

zadovoljstvo otrok nadaljevala z diskom… 

 

 



3. Dan, petek 24. 5. 2013 

Naslednji dan so nas zbudile dežne kaplje. Tudi napoved ni bila obetavna zato smo morali odpovedati 
jadranje udeležencev do polotoka Kamenjak in izpust zapečatene steklenice želja v morje – želja, ki so 
jih napisali mladostniki. Namesto tega je sledil ogled Aquariuma v Puli, do koder smo udeležence 
prepeljali s kombiji. Ko se je čez čas iz oblakov poleg močnega dežja vsula še toča, je bilo jasno, da je 
bila to prava odločitev. 
 

 
 

 
Po izredno zanimivem ogledu podvodnega sveta in povratku na jadrnice je sledilo kosilo.  
 
 

 
 
 
Seveda je nujno potrebno dodati, da otroci niso le krmarili jadrnic, navijali vrvi in hranili galebe – 
sodelovali so tudi pri pripravi kosila, pomivanju posode in pospravljanju. 
 
 
 



 
 

 
 
 
Prenehalo je deževati in prikazalo se je sonce. Ker se želje izpolnijo le, če je steklenica želja odvržena 
v morje je prišel Pozejdon in poslal izkušene člane posadke z eno jadrnico na odprto morje ter jim 
naročil, da odvržejo steklenico na najvišjem valu. In tako se je tudi zgodilo. Sledilo je druženje po 



barkah, sprehodi po marini, kompletiranje delovnega zvezka in priprave mladih udeležencev na 
nastope v programu zaključnega večera. Kmalu po sedmi uri se je na prireditvenem prostoru začel 
večerni program. Vse prisotne je najprej pozdravil predsednik društva SAPPA Darko Malež. Sledila je 
podelitev nagrad za najboljšega mornarja vsake jadrnice, ki so jih izbrali njihovi spremljevalci. Pri nas 
si je ta nslov zaslužila Barbara Zbašnik. Program se je nadaljeval z nastopom čarovnika Mr. Lee-ja, ki s 
svojimi neverjetni čarovnijami osupnil in navdušil tako otroke, kot njihove spremljevalce in člane 
posadke. Po srečelovu je bil čas za palačinke, ki so bile res odlične, kajti 'kuharska sekcija' društva 
SAPPA jih je napekla krepko čez 200…  
 

4. Dan, sobota 25. 5. 2013 

Zbudili smo se v sončen dan. Po zajtrku je počasi sledilo izkrcanje udeležencev in opreme ter predaja 
jadrnic, ki je minila brez zapletov.  Udeleženci so se še zadnjič zbrali na parkirišču, ki je bil tudi kraj 
slovesa. Preden pa smo se poslovili je Doris, učenka  iz OŠ 27. Julija za 1. program Radia Slovenija z 
neposrednim javljanjem v oddajo Hudo! v živo strnila svoje vtise. Prisrčno slovo smo sklenili z 
iskrenimi željami na obeh straneh, da se naslednje leto spet vidimo. Nekateri so se odpeljali v smeri 
doma, nekateri pa še na ogled Puljske Arene. 
Kaj dodati ob zaključku letošnjega več kot uspešnega projekta? 
 
Ne moremo spremenit smer vetra, lahko pa nastavimo in prilagodimo jadra, da dosežemo svoj cilj… 
In natanko to nam je uspelo.  
 

Mirno morje in dober veter! 

 

 

*  Zapise dogodkov  Braneta B. Vrankarja, sem z njegovim privoljenjem uporabila, priredila in dopolnila 

 

Katarina Sekne,  Mlaka 



 

 

 


