
 

 

 

 

 

VETER JE,  

VETRA NI... 

 

»MIRNO MORJE 2015« 
 

UČENCI OŠ V PARKU SL.KONJICE 

 

organizator LIONS KLUB KONJICE  

s partnerjema Leo klub Konjice in Nautic club Rogla   
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                  september 2015  

 

Pa se je začelo! 

Pomladi, ko smo izvedeli za udeležbo naših učencev na regati flote  »Mirno morje«, 

smo sicer že začeli z nekaterimi aktivnostmi, zdaj pa gre zares.  

Tjaša, David, Anja, Andraž in Klementina so vsako jutro prišli povedat, da že komaj 
čakajo odhod. Med odmori ni bilo težko ponoviti pesmice, vsi so pomagali pri urejanju 

pripomočkov in živil, tudi starše so spodbujali, da bi kaj primaknili zraven. 

Radi so se pohvalili, da so letos prav oni tisti, ki so si »zaslužili« jadranje. Če pa kdo 
ni bil najbolj zgovoren,  se je samo ponosno in nagajivo muzal. 

Posebna zgodba je bilo fotografiranje. Cele dneve so se veselili in smejali, ko pa smo 

morali naredit kakšno veselo fotko, so si bili najbolj všeč zelooo resni . 
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Ob petju himne Mirno morje so določili solistko Anjo, sami pa so si za spremljavo 
poiskali instrumente.  

Ko so bili sami, so instrumente izkoristili še  za kaj drugega, kot za igranje. Verjetno 

so tam nekje daleč že videli morje. 

 

 

                 Je Split kje blizu? 
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Veter je, vetra ni, morje valovi, 

veter je, vetra ni, jadramo vsi, 

veter je, vetra ni, le želimo si: 
MIRNO MORJE... 

 

Smo zapluli in še zarjuli: 
"Na svidenje," še zadnjič na pomol. 

Veter v jadro, popelje ladjo 

na pustolovščino. 
 

Veter je, vetra ni… 

 

Naš kapitan, povsod je znan, 
to je nasmešek, nikoli ni zaman. 

In mi junaki, v tem prvaki, 

veselo pojemo: 

 

Veter je, vetra ni… 

 

Naš patronček, vztrajni sonček, 
prijateljsko nas greje ves ta čas, 

ladja se ziba, galeb in riba pa z nami pojeta: 

 

Veter je, vetra ni… 
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Na sestanku s starši sta se nam pridružila tudi s predstavnika Lions kluba Konjice 

in Nautic kluba Rogla, Renata Kerovec in Stanko Kolar, ki sta staršem podrobneje 
predstavila projekt in aktivnosti, ki so nas čakale. 
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MORSKI KONJIČKI IZ SLOVENSKIH KONJIC  

Pri nas bilo veselo je že pri pripravah, si mislite, kaj vse bilo je v naših glavah? 

 

Našli smo tudi ime za našo skupino: MORSKI KONJIČKI 

Zakaj smo izbrali ravno to: Konjički, ker prihajamo iz 
Slovenskih Konjic. Morski pa, ker bomo pluli po morju. 

Naj se vam predstavimo 

V skupini Morskih konjičkov, ki smo pluli z jadrnico Sonja II , so 

bili ob petih članih junior posadke še dveh skiperja in dve učiteljici. To smo: 

 

Anja:  

Rada pojem. Petje mi polepša dan. Družim se s prijateljicami 

in komaj sem čakala, da grem na morje. 

 

Klementina: 

V šoli sem glavna pri šolskih nastopih. Zelo rada plešem in 

pojem. 

Cel september sem pripravljala prtljago za na jadranje. 

 

Tjaša:  

Rada imam vse vrste športov, še posebej nogomet. 
Veliko plešem in se družim s prijateljicami. 

 

 

Andraž: 

Rad hodim v šolo in se učim šole. Doma rad spravljam drva. 
V prostem času rad kuham. 
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David: 

Doma imamo kmetijo. Z dedijem in atijem delam v hlevu. 

 V šoli skrbim, da imamo vedno pospravljeno učilnico. 

 

 

Učenci so o Ireni, Nadji, Robertu in Sandiju povedali: 

Irena rada kolesari in igra harmoniko. Rada se smeji in rada 

kuha. Zelo rada pomaga drugim. Vedno nosi lepe uhane in 

zmeraj nam zrihta super izlete. 

 

 

Nadja se rada zabava in smeji. Rada pomaga drugim. Zelo 

rada kuha in vedno je urejena. Ko so otroci pri njej, se igrajo 

z lutkami. 

 

 

Robert je vedno vesel in dobre volje. Veliko se smeji. Hodil je 

na sestanke in nam poročal, kaj bomo počeli.  

 

Sandi je spreten. Splezal je visoko ob jamborju in obesil 

zastavo. Ves čas je pomagal Robiju in nam pri delu. 
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1. dan: sobota, 19. september 2015 

Zjutraj ob 8. 15 smo se zbrali na avtobusni postaji Slovenske Konjice.  Vsi smo težko 
pričakovali naš odhod proti Dalmaciji. S starši smo naredili nekaj skupnih fotografij, 

kmalu pa je prispel avtobus in po zlaganju »kupčka« prtljage smo že bili na avtobusu 
med novimi prijatelji iz Maribora. 

 

Pot je bila dolga in komaj smo čakali, da prispemo na cilj. K sreči, da smo imeli s 

seboj slastne sendviče, Tjašine kifeljčke, ki ji jih je spekla njena babica in 

Andraževo slano pecivo, ki jih je primaknila njegova mami. Kmalu so nas prav vsi na 

avtobusu poznali po naših dobrotah.  
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Končno smo po devetih urah vožnje prispeli v marino Kaštela pri Splitu. Čakala nas 
je pot do naše jadrnice (barke) in seveda ves tovor, ki smo ga imeli s seboj. 
Verjemite, ni ga bilo malo.  

Bili smo vznemirjeni in komaj smo čakali, da se namestimo na jadrnico Sonja II, tako 
je bilo namreč ime naši barki. Seveda pa smo bili radovedni, katera skiperja bosta 

z nami preživela teden pustolovščin. 
 

 

Nismo dolgo čakali, saj sta nas skipper Robert in koskiper Sandi  pričakala pri 

avtobusu in nam pomagala naložiti tovor. Tovorili smo in tovorili. Še sreča, da imajo 
v marini vozičke. Vse smo srečno pripeljali na barko.  

Sledila je namestitev v kabine. Hitro smo si našli svoja mesta, pospravili nekaj  svoje 

opreme in pripravili bivalne prostore. Dobili smo tudi zapestnice, s katerimi smo se 

lahko pohvalili, da smo tudi mi del flote Mirno morje. 
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Potem pa za mizo in njami, kako okusno popotnico so nam pripravili na centru za 

obšolske dejavnosti na Gorenju pri Zrečah. 

 

 

 
 

 

 

Sledilo je še umivanje, potem pa na zaslužen nočni počitek. 
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2. dan: nedelja, 20. september 2015 

Prvo prebujanje in vstajanje je bilo kljub kislemu vremenu v velikem pričakovanju. 
Jadrnice, marina, novi prijatelji, vse to nas je mikalo. Po zajtrku, ki smo ga pripravili 

skupaj, smo izobesili zastave flote in naših sponzorjev. Tjaša in Klementina sta se 
celo ojunačili in se s pomočjo vrvi in pridnih rok sojadralcev dvignili ob jamboru in 
preverili, če je vse tako, kot mora biti.  

 
 

Postorili smo tudi,  kar je bilo na jadrnici še potrebno. 
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Nato smo se razgledali po marini. Koliko jadrnic, pa skupne kopalnice in stranišča, 
manjkala ni niti trgovina. Ta je večkrat marsikoga kar potegnila vase. In ga spustila 
ven s kakšno čokolado, čipsom ali drugo slastno dobroto. Samo denarnice so bile 
vedno bolj tanke.  

Okoli poldneva smo se odpluli proti marini Frapa v Rogoznici. Med potjo smo 

občudovali naravo in čisto morje, spoznavali opravila na jadrnici in se učili vozle, ki 
jih morajo mornarji poznati, krmarili jadrnico, navijali in vlekli vrvi in sploh pridno 

pomagali Robiju in Sandiju. Da ne bi ostali lačni, smo si kar med potjo pripravili 
kosilo. Kako paše domači sataraš! 

 

 

Vreme se je po oblačnem jutru čez dan izboljšalo. Pred Frapo smo se skupaj z 
drugimi jadrnicami ustavili in najbolj pogumni so poskakakli v vodo in zaplavali proti 

obali. 
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Po privezu v marini smo si zavezali zapestnice prijateljstva. Ime so dobile zato, 

ker smo z njimi po barvah iskali svoj par in s tem nove prijatelje.  

 

Proti večeru nam je učiteljica Nadja 

obljubila sladico »banana Split«, za kar pa 
smo se morali po sladoled zopet odpravit v 

trgovino. Ampak ne kar v prvo, ki je bila že 
zaprta. Andraž nas je za dolgo pot do odprte  

trgovine navdušil z besedami: »Pa saj se 
vendar moramo malo razgibati!«. 

Zvečer smo se v romantičnem vzdušju ob svečkah zbrali na trgu in se ob petju in  
plesu pridružili mednarodni množici nastopajočih.  
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3. dan: ponedeljek, 21. september 2015 

Ta dan smo se v sončnem jutru zbudili v velikem pričakovanju plutja proti Maslenici 

na otoku Šolta. Slišali smo, da je tam ena izmed najlepših marin daleč naokoli. Komaj 

smo čakali da izplujemo, saj smo se veselili plutja in novih dogodivščin na poti, vedeli 
pa smo tudi, da nas v Maslenici zvečer čaka zabava in palačinka party. Kljub velikemu 

pričakovanju nas je Sandi navdušil še za vzpon na hrib nad Rogoznico. A splačalo se 
je. Pod nami se je ponujal čudovit razgled na marino, mesto in otoke daleč naokoli.  
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Tudi tokrat smo se na jadrnici med potjo izkazali pri delu. Eni na palubi, drugi v 

kuhinji. Vso delo je bilo vedno z veseljem in dobro voljo opravljeno. 
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Marina v Maslenici je bila res lepa. Že ob prihodu smo opazili manjši peščen zaliv 
in nismo potrebovali dolgo, hitro smo bili vsi po vrsti v vodi. 

 

Popoldan smo se malo razgledali po mestu, se do trgovine odpravili po sladkarije, ki 

jih je bilo vedno premalo, potem pa se začeli pripravljati na večerno zabavo.  

 

Doživeli smo pravi pomorski krst, ki smo ga na koncu počastili s palačinkami in 
kokakolo. Plesali smo dolgo v noč, na jadrnici pa so nas valovi zazibali, da smo  
sladko zaspali. 
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4.dan: torek, 22. september 2015 

Ta dan je bil namenjen kopanju in jadranju nazaj proti Kašteli. Po zajtrku smo oblekli 
kopalke in se pripravili za kopanje. Da je bilo vse skupaj še bolj zabavno in zanimivo, 
smo se do plaže odpeljali kar s čolnom. Le Nadja in Irena sta jo okoli zaliva mahnili 

peš. 
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Uživali smo v potapljanju, tunkanju, plavanju, sončenju, ko smo že videli prve 
jadrnice naše flote, ki so zapuščale Maslenico. Zato se je morala tudi naša vodna 
zabava končati in že smo hiteli naprej.  

Razprli smo jadra in se prepustili vetru. Dohiteli smo ostale. Pa kaj dohiteli. Naša 
skiperja sta bila z našo pomočjo tako dobra, da smo vse jadrnice prehiteli. Nismo 
jih spustili naprej prav do Kaštele. Kako smo bili ponosni! 

 

 

 

Tudi tokrat smo imeli kosilo kar med plutjem, Sandi pa se je po njem izkazal tudi 

kot odličen pomivalec posode. 
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Po pristanku smo se v Kašteli uredili in odhiteli na kopno, kjer so nas že čakale 
prve delavnice. Tam smo poskrbeli tudi za našo zastavo. 

 

 

 

Zvečer smo se odpravili tudi na plažo, kjer je bil piknik. Ampak piknik brez 

čevapčičev in brez harmonike!? Odpravili smo se na jadrnico in k sebi povabili 

prijatelje iz Nove Cerkve. Kmalu so se nam pridružili še drugi in na naši »Sonji« je 
nastala prava fešta. Veselo smo peli dolgo v noč. 
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5. dan: sreda, 23. september 2015 

Polovica našega potepanja. Tudi ta dan je minil v znamenju raznih delavnic in priprav 
na večerno zaključno prireditev.  
Okoli poldneva smo se z učiteljicama odpravili raziskovat kraj Kaštela pri Splitu. 

Seveda smo prišli tudi do trgovin in nakupili stvari, da si pripravimo piknik. Takšen 
pravi, s čevapčiči! Navdušeni smo jih pojedli, poskusili pa smo lahko doma 

pripravljene škampe. 
Zvečer smo se pridružili množici drugih udeležencev, ki so hiteli proti slavnostnemu 

prizorišču zaključne slovesnosti. 

 

Še nekaj točk in že smo bili na vrsti mi s pesmijo Mirno morje. Rekli so nam, da 

smo se odlično predstavili. 
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6. dan: četrtek, 24. september 2015 

Zjutraj sta Klementina in Andraž  že pred sedmo uro poskrbela, da je imela posadka 

svež kruh, ki smo ga dobili na pomolu. Po slastnem zajtrku smo nestrpno pričakovali, 
kdaj bomo dobili znak za izplutje iz marine in skupaj z ostalimi udeleženci flote 

Mirno morje spustili več kot tisoč balonov v zrak v znak miru in prijateljstva. Več 
kot sto jadrnic je skupaj zaplulo iz marine z namenom, da se poslovimo in spustimo 

balone miru.  

Prvič po petih dneh nas je pričakalo slabo vreme. Doživeli smo pravo pustolovsko 

plovbo. Malo nas je guncalo, valovi so udarjali ob barko in pričelo je deževati. Čakali 
smo na znak po radiu, da izpustimo balone.  

 

 

 

Po veličastnem spustu balonov smo nadaljevali pot po razburkanem morju do Splita, 

saj je bila naša jadrnica žejna. Prvič smo okusili prve znake morske bolezni.   

Zvečer smo dobili skipperske izkaznice, ki sta nam jih podelila Robi in Sandi. Vsi 

smo jih prejeli, saj smo se naučili veliko novega. Znamo zavezati nekaj vozlov, znamo 

očistiti stranišče in barko ter ob pomoči skipperja vozimo jadrnico. Ja seveda, da 

ne pozabimo, po morju z jadrnico delamo kroge in osmice.  In to je le nekaj veščin, 
ki smo jih v teh skupnih dneh pridobili.  
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Po razdelitvi izkaznic, se je od nas poslovil Sandi, saj je moral domov, mi pa smo po 

naporni plovbi smo po kosilu v deževnem popoldnevu legli k počitku. 
Zvečer smo odšli na sprehod po marini. Srečali smo ekipi z Dobrne in Iga, pridružili 
so se nam še varovanci doma Antona Skale. Skupaj smo zapeli, se  pogovorili in že 
smo se dogovorili, da si bomo pripravili skupno večerjo. Palačinke z nutelo in 
marmeladooo!!! Joj, kako so bile slastne. 

 

 

Po skupnem druženju smo se veseli razšli, Tjaša pa je postajala vedno bolj tiha in 
bleda. Preživeli smo burno noč ob Tjašini, pozneje še Davidovi slabosti. 
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7. dan: petek, 25. september 2015 

Jutro je bilo kislo, prav takšno pa tudi stanje na jadrnici. Tjaša in David še vedno 
nista bila boljša, zato pa smo dokazali, da smo res pravi prijatelji. Kuhali smo čaje, 
preoblačili posteljnino, sušili mokre vzmetnice in bolnikoma pomagali, kolikor se je 

le dalo. 

Po kosilu nam je Robi prijazno ponudil svoj prevoz do Trogirja, kamor smo se 

odpravili Anja, Andraž, Klementina in Nadja. 
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Tjaša in David sta v varstvu učiteljice Irene ostala na jadrnici. Vesela sta bila, ko 

jima je počasi šlo na bolje. 

 

 

Po prihodu »izletnikov« je Tjaša oživela. Ko je slišala, kaj vse imajo na stojnicah, je 
odgnala slabost in hitro je bila nared za pot. Zopet se je izkazal Robi in priskočil na 
pomoč s prevozom in dobro voljo, da pa Tjaša ne bi bila sama, sta se ji pridružila še 
Andraž in učiteljica Irena.  
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Zvečer smo se najprej udeležili skupne večerje v restavraciji, po njej pa smo na 
obali praznovali rojstni dan Bojana iz Maribora. Plesalo in pelo se je dolgo v noč, 
seveda pa ni manjkala niti praznična torta. 
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8. dan: sobota, 26. september 2015 

Naš zadnji dan skupnega druženja. Uredili smo prtljago, pospravili  po jadrnici in 

se odpravili proti avtobusu. Tam smo se poslovili od prijateljev, ki so pot 

nadaljevali s kombiji, nato pa se odpravili proti Biogradu, kjer smo pobrali nekaj 

potnikov, ki so pustili jadrnico tam. 

     

 

Čeprav smo se imeli lepo, smo bili veseli, da bomo po enem tednu spet objeli domače, 
spali v domači postelji, se srečali s prijatelji…  

Eni bi še šli, drugim je bilo predolgo, vsi pa smo si enotni, ko pravimo: 

HVALA VSEM, KI STE NAM OMOGOČILI TO NEPOZABNO 

SKUPNO DOŽIVETJE!   
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Pa še naši spomini v rimah 
KO SMO NA MORJE POTOVALI, 

SMO SE TAKOLE ODLOČILI, 
DA BOMO VSAK DAN SE KAJ NOVEGA NAUČILI, 

SE VESELILI 

IN RIM NEŠTETO POISKALI. 
 

KO PRIDEŠ ČEZ MEJO, 
NIMAŠ DENARJA VEČ NITI ZA ŽEJO. 

 

TJAŠA ZADNJI TEDEN SLABO JE SPALA, 
SAJ JADRANJE JE NESTRPNO PRIČAKOVALA. 

 

TA ŠPORTNICA JE PRAVA ZAPRAVLJIVKA, 
PRI TEM JE NE OVIRA NITI MORSKA MIVKA. 

 

ANJA NAŠA VES DAN KOT PTIČICA ŽGOLI,  
SE SMEJI 

IN RAZVESELJUJE VSE LJUDI. 

 

PRIJAZNI DAVID VSE POSTORI, 

KAR NA JADRNICI SE GODI. 

 

        KLEMENTINA PRIDNO IN PRIJAZNO JE DEKLE, 

SE MARSIKTERMU FANTU ZA NJO OGRELO BO SRCE. 

 

ANDRAŽ V ŠOLI PRIDNO ŠIVA, 
NA JADRANJU PA MU NE UIDE PRAV NOBENA RIVA. 

 

KO SKIPER ROBERT POKLIČE, 
VLEČEMO VRVI 

IN PRAV NIKOGAR NIČ VEČ NE BOLI. 
 

KOSKIPER ALESANDER ROBERTU POMAGA, 

O, KO ZDAJ VIDELA BI GA NJEGOVA DRAGA. 
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SPLIT 

  JE 

KRAJ ZA VESELIT. 

 

KAŠTEL JE KRAJ, 
KJER  ZDI SE NAM, 

DA TO JE PRAVI RAJ, 

OD TAM ODJADRAMO V NEZNANI KRAJ. 

 

ROGOZNICA LEPA JE MARINA, 

NE BRANI SE JE PRAV NOBENA PUNCA FINA. 

 

KO PO VODI PLAVA MORSKA TRAVA, 

ZA VSE NAS ŠE VEČJA JE ZABAVA. 
 

ZVEČER V MARINI GLEDAMO SVETILNIK 

IN KER JE VEČER, 
SE SPOMNIMO, DA BO VEČERJA, 

KJE JE JEDILNIK? 

 

KO JE VEČERJA, 
SE VSAK OD NAS VZNEMIRJA, 

PA PRAV NIHČE SE VEČ NE ZMERJA. 
 

SOBOTA 

 NAS PRIPELJALA JE DO KONCA POTA. 

 

ZDAJ PA DOMOV??? 

NEEE, SE RAJE SKRIJEMO V ROV! 
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Zahvaljujemo se vsem sponzorjem, donatorjem in ostalim, ki so 

nam kakorkoli pomagali: 

 

 Renata Kerovec in Stanko Kolar, 

 LIONS KLUB KONJICE, 

 Dobrodelni LEO klub KONJICE,  

 NAUTIC CLUB ROGLA, 

 Trgovinica Z moje dežele, 

 Grafoplast d.o.o., Slovenske Konjice 

 CŠOD Gorenje,  

 Gostišče Smogavc, Gorenje pri Zrečah, 

 Nobis Gorjup in Šauperl d.o.o., Slovenske Konjice, 

 Kmetijstvo Šajtegelj, Zeče, 

 Pekarna Strnad, Oplotnica, 

 Gostilna pod Škalcami, Ajdnik Sebastjan, Slovenske Konjice, 

 Gozdič d.o.o., Slovenske Konjice, 

 Camping Menina, 3332 Rečica ob Savinji, 

 Ajdnik Jasna, Luče, 

 Frizerstvo Ana Napotnik s. p., Ljubno ob Savinji, 

 Kmetija Jug, Modraže, 

 Kuharice OŠ Pod goro, 

 Mirko Wudler, Zavod Mirno morje Slovenije. 


