
Draga Violeta! 
 
Zdaj je pa res že čas, da se ti oglasim. Z Davidom vedno prebereva Aktualno in spremljava 
tvoje aktivnosti. 
Z Bojanom Brecljem se pogosto vidimo v Braceri (tudi on je taka svetla dušica) in včeraj sem 
ga povprašala po tebi. No, kaj smo govorili: "Neverjetna! Koliko energije ima; prava šamanka. 
Deluje v paralelnih svetovih, ZELO uspešna." 
 
Tudi pri nas doma čutimo tvojo neverjetno moč in energijo in te v mislih pogosto podpiramo. 
 
Mi  se kar uspešno trudimo z morskimi zgodbami in sončna jadra prejemajo lepe odzive.  
Poglej, če utegneš, na  www.soncnajadra.net  - vse projekcije so naše. Pravijo, da izdelujemo 
najboljša jadra in res nam pomaga dodana vrednost iz sveta navtike. 
 
Naš, pa tudi tvoj, Dan je sedaj dijak in živi v Portorožu v dijaškem domu, saj je izbral 
pomorsko šolo. Velika sprememba za celo družino, saj ga domov sploh ni več, ker smo ob 
vikendih tudi na morju zaradi treningov jadranja. 
Naša LARA je zelo uspešna in je bil v tem letu na dveh SP ter že načrtuje ponovno uvrstitev v 
reprezentanco. 
Dan je še vedno izrazito ustvarjalen in pri njem je vedno kaj novega. Trenutno se je malo 
oddaljil od tekmovalnega jadranja in snuje nov tehnološki podvig: 
gradil bo leseno jadrnico - spet je narisal svoje načrte in pridobil naklonjenost preprostega 
strokovnjaka, ki mu je/bo pomagal izdelati risbe posameznih delov v naravni velikosti. 
Jadrnica bo povsem samosvoja, resnično klasičnih potez, dvojambornica s številnimi jadri, 
seveda. Čisto po Danovo. Res bi bil pravi pionir nove pomorske države.  
Vmes je uspel vskočiti na jadrnico Esimit Europa- trenutno najhitrejša barka z najboljšo 
posadko Evrope - doživel je trening in svoj prvi intervju v angleščini in lahko je predstavil 
tudi svoje dosedanje dosežke; 
v ospredju načrtovanje in gradnja Škrge ter film posnet o tem. 
Sponzorjev in štipenditorja ni uspel pridobiti, je pa bil deležen pozornosti. Morda jih uspem 
vključiti ob Danovi slikarski razstavi, ki je že v planu. 
Verjetno zgodaj spomladi (februar-marec), ko bo Dan praznoval Valentina; razmišljamo o 
prodajni razstavi ali dražbi, da  bi si pridobili nekaj malega za material nove lesene jadrnice. 
Glede nove jadrnici razmišljamo o mednarodnem projektu: aktivno vključevanje mladih 
dijakov pri gradnji, sodelovanje z dijaki/študenti iz tujine, primer šolske jadrnice pomorske 
šole/države in aktivnosti na njej - druženje, timsko delo...).  Javi se nam, če se ti utrne kakšna 
ideja. 
 
Škrga še vedno živi in Dan jo sam vzdržuje: vse lesene dele samostojno obnavlja, naredil je 
nekaj preureditev jader in se z njo vsako leto udeleži regate old-timerjev v Piranu kot 
najmlajša posadka. Poleti veliko pluje z njo. 
 
Drugače je pa fant v roke vzel krmilo naše dvojambornice Sandokan (jadrnica ima 13 m in 
tehta 15 ton) in jo povsem samostojno upravlja. Ta vikend je z njo vozil in tudi jadral celo 
inšpektorje z OKS ter profesorje s Pomorske fakultete (brez očeta na palubi). Tako si je 
pridobil naklonjenost in možnost sodelovanja in omenil svojo željo po gradnji lesene jadrnice. 
Sandokan je letos praznoval 80 let in Dan je aktivno sodeloval pri njeni prenovi; večino del 
sva naredila sama, saj je bil David poleti prezaposlen z montažami jader. 
 
Dodajam nekaj fotografij v priponki in ti posredujem pozdrave cele družine (Dan, Lara, Luna 



in David). 
 
Topel objem, 
Judita 
http://soncnajadra.net/ 
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