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IGOR ORLOV

Navtik z izpolnjenim življenjskim ciljem
Potem ko je svoje najzgodnejše mladostne proste dni preživel z dedom ribičem na morju, si je Igor Orlov pri
12 začrtal življenjski cilj: njegova služba bo na morju. Potreboval je samo strategijo, kako ta cilj doseči. Na
Fakulteti za fiziko v Beogradu je tako študiral meteorologijo – zato, da bi razumel in predvideval vreme med
plovbo. Navtično znanje je zatem nabiral na vodilni jadralski akademiji na svetu, United Kingdom Sailing
Academy. Odprtih oči je gledal, kako funkcionirajo stvari v tradicionalno in materialno razvitem navtičnem
okolju in spoznaval, da obstajajo precej bolj nemirna morja, kot je Sredozemsko. Kljub obetavnim poslovnim
začetkom v Angliji s to deželo nista našla prave medsebojne kemije. Prišel je v Slovenijo, ki jo je od nekdaj
cenil in jo ceni še danes. Tu je našel svoj mir, z jadralno šolo pa izpolnil zadani cilj. Pred nedavnim je izšel
še njegov Navtični priročnik, v katerem so združene poti, po katerih je hodil: pristne izkušnje z morja,
akademsko navtično znanje in inštruiranje.
besedilo Karmen Stanovnik • foto arhiv Igor Orlov
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Igor, pod opisom avtorja v vaši knjigi Navtični priročnik najdemo besede: »Igor Orlov je prve nevihte in
zarje doživel že v otroštvu, na plovbah z dedkom z otoka Zlarina.« Kakšni so spomini na tiste dni?
IO: To so zame najpomembnejši spomini, na njih je slonela cela
moja življenjska pot. Saj ne, da mi
je zdaj kaj hudega, vsako življenjsko obdobje ima svoje čare, vsak del
poti je po svoje zanimiv in pomemben, ampak tako bom rekel: ti dogodki, povezani s prvimi kontakti z
morjem, so bili res najlepši. Najbolj
sproščeni, najbolj brezskrbni. Samo
dedek ribič, morje, veselje, odkrivanje. Tam nekje med mojim 7. in 13.
letom je bilo to; ded je umrl, ko sem
bil star 13 let. Tako me je potegnilo, da sem že takrat vedel, da bom
„kapitan“. Najlepši kompliment, ki
sem ga kadarkoli dobil, je prav nekje iz tega obdobja: na Zlarinu sem
pristajal z dedkovo sedemmetrsko
leseno barko s kabino. V luki je bil
nek ribič in me vprašal: »Mali, od
kod si?« »Iz Beograda,« sem mu odgovoril. »A ne, ti že nisi iz Beograda,
videl sem te, kako si pristajal.«
Pri 12. ste se torej odločili, da postanete pomorščak. Verjetno je zato
sledila taka izbira študija – v Beogradu ste namreč na Fakulteti za fiziko študirali meteorologijo, tema
diplomske naloge pa je bila lokalni
vetrovi, ki so zanimivi za jadralce.
IO: Ah, seveda je vse to povezano.
Že pred fakulteto sem prebral vse
knjige, ki so bile o navtiki napisane
v srbohrvaščini; bral sem tudi literaturo, napisano v angleškem jeziku.
Zavedal sem se, da je meteorologija v navtiki zelo pomembna. Z dedkom sva, preden sva šla lovit ribe,
vedno, kar nek ritual je to že bil, poslušala po radiu vremensko napoved za pomorce.
In sta se orientirala po njej?
IO: Deloma po tem, deloma pa
po dedkovih izkušnjah. Fasciniralo me je, kako je ded znal predvidevati, kakšno bo vreme. Pozneje
sem razumel, da so napovedi velja-

le samo za to področje, da se z leti
vzorci ponavljajo in ded jih je dobro poznal. Vse to sem želel čim bolje razumeti. V navtični literaturi, ki
sem jo prebiral, zadeve povezane
z vremenom nikoli niso bile jasne.
Vedno so bile vključene lepe fotografije, pa grafi s cikloni in frontami
… Zelo malo od vsega napisanega in prikazanega pa mi je bilo tako razumljivo, da bi podatke lahko
uporabil na terenu. Glede na to, da
sem živel v Beogradu in se mi je odprla možnost študija meteorologije, sem si rekel: »Zdaj bom končno
razumel, kako stvari delujejo.« Meteorologija je seveda zelo tesno povezana s fiziko, fizika z jadranjem,
idealno je, če znaš vse povezati. Da
bodo tema moje diplomske naloge
vetrovi na Jadranu, sem imel v mislih še preden sem začel fakulteto.
Skozi cel študij sem si poskušal vse
pretvoriti v prakso, venomer sem
razmišljal, kako bi lahko vse znanje
uporabil na morju.
A diploma še ni pomenila konec
navtičnega pridobivanja znanja v
izobraževalnih institucijah. V Veliki Britaniji, na United Kingdom Sailing Academy (UKSA), na vodilni
jadralski akademiji v Isle of Wight,
ste po koncu šolanja pridobili naziv
»yachtmaster«. Kako je prišlo do
odločitve, da nadaljujete šolanje v
Veliki Britaniji?
IO: To je bila sanjska priložnost.
Oditi v eno najbolj znanih, če ne
celo najbolj znano jadralno šolo, poleg znamenitega The Royal
Yacht Squadron-a, ki je že 200 let
center jadralskega sveta. Na mesto,
kje je startala prva regata za Pokal
Amerike, Volvo Ocean Race (nekoč Whitbread Ocean Race), Fastnet Race … Jadralska meka torej.
Mesto, ki je zahtevno in hkrati lepo ter privlačno za jadranje. Študij »Professional crew and skipper
training« je bil podlaga za to, da bi
se začel takoj zatem profesionalno
ukvarjati z jadranjem.
Po koncu študija na jadralski akademiji ste v Angliji vstopili v službo

inštruktorja jadranja.
IO: To, kako sem se zaposlil v Clipper Ventures, je zanimiva zgodba.
Naša akademija UKSA je imela
svetovalca, ki mi je kak mesec pred
zaključkom študija rekel: »Imate
najboljše ocene (res sem zaključil z
odliko in najboljšimi možnimi ocenami), razmišljamo, da bi vas zaposlili na akademiji.«
Preden sem šel v Anglijo o tem
niti sanjal nisem, ni se mi zdela možna opcija, da bi tam delal in našel svoj prostor, menil sem, da je za
to več kot dovolj Angležev. Ko je gospod omenil to možnost, sem se
seveda navdušil in se začel na to
pripravljati. Sebe sem že prepričal,
da ostanem v Angliji, kljub temu, da
je bil začetni načrt, da končam študij in grem delat na Hrvaško. Potem
pa so se glede tega delovnega mesta začeli z njihove strani pojavljati
nepojasnjeni zadržki; pravega razloga še danes ne vem, mogoče zaradi mojega delovnega dovoljenja,
morda ker nisem obvladal dovolj
angleščine, morda je preprosto kdo
drug želel priti na to delovno mesto. Skratka, nekaj časa so me držali
v negotovosti, moj dober prijatelj iz

V SLOVENIJI SEM SE POČUTIL VELIKO BOLJ
DOMA. ANGLIJA ME JE MIKALA, AMPAK
SE MI JE ZDELA PREVEČ HLADNA, PREVEČ
SEM BIL ODDALJEN OD LJUDI.
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VSAKO STVAR LAHKO V NAVTIČNEM
PRIROČNIKU NAJDEMO ZELO HITRO,
STRUKTURIRAN JE TAKO, DA TOČNO VEŠ
KJE SE KAJ NAHAJA. ZA VSAK STAVEK
POSEBEJ SEM DOBRO PREMISLIL, ČE NI
MORDA ODVEČ IN NEPOTREBEN.
Londona pa je rekel: »Glej, zdaj si v
Angliji, izkoristi to, pomagal ti bom
pri iskanju druge službe.« Sam sem
si mislil: »Prav ima, če zdaj ne poskusim tu, kdaj bom potem!?«
Na prvi navtični oglas, za službo v Clipper Ventures, sem se prijavil nekaj dni po zaključku študija,
moj angleški prijatelj mi je pomagal napisati življenjepis in rekel, da
bo prvič le izkušnja kako to gre. Pa
sem bil izbran na jadralski preizkus
– izmed okoli 100 prijavljenih so
nas povabili 50 na tridnevno testiranje na dveh jadrnicah. Spomnim
se, da sem, ko sem poslušal ostale predstavljati dotedanje izkušnje,
pomislil, da nimam tam kaj početi.
A po praktičnem preizkusu se je videlo, kdo dejansko zna jadrati in po
parih dneh sem dobil povabilo, naj
pridem v Southampton delat. Pozneje sem izvedel, da je bila za prvega kandidata letna plača 24.000
funtov premalo in kot drugi izbrani
sem zato dobil priložnost jaz. No,
izvedel sem tudi, da je bilo v komisiji dekle, ki je menilo, da bi bil lahko njen potencialni mož. (smeh)
Tako da sem imel pri vsem tem tudi malo sreče.

Po letu in pol sem dal odpoved.
Šef me je takoj naslednji dan poklical, pokazal svojo plačilno listo
in rekel, da mi da isto plačo, kot jo
ima sam. Lepo sem se zahvalil, a rekel, da sem se nepreklicno odločil
za odhod. Tako kot so bili oni izredno korektni do mene, sem bil tudi
sam do njih. Povedal sem, da bom
tri mesece še delal, da me imajo čas
nadomestiti. Po zaključku so mi dali še plačo za tri mesece, kot da bi
me oni odpustili … Lepa zgodba, lepo smo sodelovali. V Beogradu sem
potem tri mesece prostovoljno pripravljal vremenske napovedi skupaj
z meteorologi, ker me je zelo zanimala ta izkušnja praktičnega dela,
potem sem prišel v Slovenijo.
Zakaj Slovenija? Vaša mama je Rusinja, oče Hrvat. Govorila sva o življenju v Beogradu in Angliji …
IO: Ko sta se moja starša ločila in se
je mama vnovič poročila, je ugodno
kupila veliko hišo v Izoli. To je bilo pred približno 40 leti. V Slovenijo sem že prej prihajal smučat, imel
sem jo zelo rad, ljudje iz preostale
Jugoslavije smo na Slovenijo gledali kot na Švico, o njej smo imeli zelo lepo sliko. Ko sta mama in očim
rekla, da sta kupila hišo v Izoli, sva
z bratom sicer dejala: »Ali nista rekla, da sta kupila hišo ob morju?«
(smeh) Mislila sva si: »Joj, groza, kakšno je to morje tam, pa saj nima
niti otokov!« No, zdaj sem tu naj-

srečnejši in mi je super. Po končani
akademiji in kratkotrajnem delu v
Angliji tam nisem pognal korenin; v
nekem trenutku sem pomislil, da bi
zaživel v Izoli.
Anglija vas torej ni zanimala v smislu nadaljnjega bivanja, kariere?
IO: Ne da me ni zanimala. Nekako sem želel ostati tam, ampak po
dveh letih in pol življenja v Angliji
tam nisem več videl pravih izzivov,
počutil sem se utesnjenega tako
profesionalno kot socialno. Ko sem
prišel v Slovenijo, mi ni bilo žal. Takoj sem prišel v ekipo k Dušanu (op.
a.: Puhu), na Maxi Jeno, delal sem
teste za Navigator. Napisal sem Navtični priročnik. V Angliji bi mi vse to
veliko težje uspelo. V Sloveniji sem
se počutil veliko bolj doma. Anglija
me je mikala, ampak se mi je zdela preveč hladna, preveč sem bil oddaljen od ljudi. Bilo jih je veliko, ki
so mi pomagali, ki so se družili z
mano; a ni bilo … ni bilo neke prave kemije. Niti z moje niti z njihove
strani. Vsekakor je bila to neprecenljiva izkušnja, videti kako se dela v
razviti deželi, ki ima bogato pomorsko tradicijo in na koncu koncev
tudi veliko denarja ter možnosti.
Marsikatero stvar, ki sem jo videl v
Angliji in se mi je zdela dobra, sem
skušal prenesti sem. Še ena stvar je
zelo pomembna. V Slovenijo nisem
prišel, ker bi moral priti. Prišel sem,
ker mi je Slovenija zelo všeč. Tu nisem po kazni, po neki nesreči; zato,
ker bi me življenje sem vrglo in moram zdaj biti tu. Slovenija mi je pri
srcu in mi je tu zelo lepo. To je pomemben razlog, da sem tukaj. Ni
vse samo standard, to, kaj lahko nekje ustvariš. Pomembno je, kako se
v neki deželi počutiš. In tu se počutim svobodnega. Počutim se prijetno.
Udeležili ste se tudi raznih regat.
Katere so tiste, ki so vam najbolj
ostale v spominu?
IO: Definitivno so mi za vedno ostale v spominu regate, ki jih organizira
Royal Ocean Club. To so »offshore«
regate in regate čez Rokavski preliv,
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najbolj znana je Fastnet. Nedvomno
tudi prva udeležba na regatah Jabuka in Tisoč otokov ter ORC svetovno
prvenstvo leta 2017 v Trstu in 2019 v
Šibeniku.
Verjetno ste imeli na regatah zaradi poznavanja meteorologije prednost?
IO: Zagotovo. Predvsem zato, ker
sem to znanje dobil iz več virov.
Najprej od dedka, ki je bil kot ribič na morju skoraj vsak dan. To je
praktično znanje, izkušnje, ki se ti
vcepijo v kri. Potem je prišlo teoretično znanje, ki je bilo povezano
s fakulteto in z razumevanjem fizike. Krona tega je bila Anglija, kjer
sem se definitivno tudi zelo veliko
naučil.
Verjetno tudi tehničnega znanja o
jadranju?
IO: Ne, niti ne tega. Druge stvari so
bile. Najprej to, da so pogoji za jadranje v Angliji precej bolj zahtevni.
Valovi so večji, tokovi močnejši. Veliko več je dni s slabo vidljivostjo, z
dežjem. Tamkajšnje vode, v katerih
sem plul, so med najbolj prometnimi na svetu. Ko se vsega tega naučiš, je to zagotovo velika prednost.
Poleg tega imajo Angleži zelo dolgo
tradicijo, ko gre za pomorske veščine. Točno v piko vedo, kako se neki
stvari pravilno reče, kako se ji streže, kako se obnaša. Za to tradicijo
zelo skrbijo in jo prenašajo naprej iz
roda v rod. Kombinacija teh stvari
je bila zame najbolj pomembna, ko
je šlo za Anglijo. Kar se tiče tehnične, regatne plati jadranja, sem se tega največ naučil, če ne upoštevamo
meteorologije in taktike, povezane
z meteorologijo, v Sloveniji. Od Dušana Puha.
Kaj pa tekmovanja v smislu svetovnih prvenstev, olimpijskih iger –
vam nikoli niso »dišala«?
IO: Zagotovo so (globok vzdih), a
se mi ni nikoli odprla možnost za
kaj takega. Enostavno nisem imel te
sreče, da bi lahko bil blizu.
Pa vam je žal za to?

IO: Ne, nič mi ni žal. Toliko stvari se
mi je zgodilo v življenju, da se včasih uščipnem in vprašam, če je vse
res. Ker se mi je dogajalo vse, kar
sem si želel. In še več.
Pluli ste tudi izven regatnih okvirjev. Kje so še plule barke z vami na
krovu?
IO: Že pred akademijo v Veliki Britaniji sem se profesionalno ukvarjal
z jadranjem, bil sem tudi inštruktor.
V Grčiji, pa v Beogradu – tako na
deski kot na jadrnicah. Na Donavi,
Savi. Ljudje so šli v službo, jaz sem
jadral pod mostovi. Beograd ima
več obale, kot je ima Slovenija.
Kaj pa vetrovi? So v Beogradu primerni za jadranje?
IO: So primerni, a so precej zahtevni. Neprimerljivo lepše je jadrati v
Sloveniji kot v Beogradu. Na reki,
če ni izjemno široka, je vedno blizu obala. Veter je turbulenten, umazan, če temu dodamo še to, da reka
teče, da ne vidiš njene globine, ker
je motna, da je na njej kar nekaj
prometa, je zelo zahtevno pluti. Šele tam pri 17, 19 letih sem začel jadrati na reki, do tedaj sem samo na
morju. Moram reči, da me je bilo
na začetku strah, da mi je bil to večji izziv kot jadrati na morju. Ampak
sčasoma sem se navadil, začel ljubi-

ti in čutiti reko ter doživel veliko čudovitih jadralskih izkušenj. Jadral
sem tudi pozimi v snegu, to je kot v
vetrovniku, po snežinkah točno vidiš kako veter „teče“ skozi jadro, kako že pred jadrom spreminja smer
in vzdolž jadra pridobiva na hitrosti.
V Sloveniji že nekaj let kot inštruktor uspešno vodite jadralno šolo
z imenom NASA. Logično vprašanje, sicer malo za šalo, malo za res,
ki se postavi ob tem imenu, je: vas
kdaj kdo vpraša, če se je mogoče
na vaši akademiji izobraževati za
polete v vesolje?
IO: Seveda. V mojem priročniku je
čudovita slika dveh navtikov za krmilom, ki nosita jopiča z napisom
NASA. Krasna noč je v ozadju, polna zvezd. V bistvu je to morje – vesolje.
Ampak, da pojasniva, vaša NASA
je kratica za North Adriatic Sailing
Academy in ne za National Aeronautics and Space Administration.
Koliko udeležencev se je udeležilo
vaših tečajev od ustanovitve pred
desetimi leti?

KAR SE TIČE TEHNIČNE, REGATNE PLATI
JADRANJA, SEM SE TEGA NAJVEČ NAUČIL V
SLOVENIJI. OD DUŠANA PUHA.
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IO: Zelo veliko, nimam sicer natančne statistike. Mogoče več kot
število mi pomeni dejstvo, da so to v
veliki večini bili čudoviti ljudje in to
da ni malo teh, ki so zrasli v odlične
in izjemne jadralce.
Kaj bi svetovali začetniku, ki se želi
učiti jadranja: naj si najprej prebere
kak priročnik na to temo in se nato udeleži tečaja, ali naj se najprej
udeleži tečaja in seznani s prakso,
ter nato loti teorije v priročnikih?
IO: Eno in drugo vzporedno. Kar
najprej pade pod roko. Jadranje je
ljubezen in potrebno se ji je prepustiti.
Kaj bi dejali, kakšni učenci smo Slovenci, ko gre za navtiko?
IO: Iskreno rečeno: zelo dobri. Res.
Kaj pa v primerjavi z Angleži, od koder imate, kot sva omenila, prav tako izkušnje inštruktorja jadranja?
Kakšne vzporednice oziroma razlike bi potegnili z njimi?
IO: Hm.
Govorila sva o njihovi tradiciji … Že
zato je verjetno pristop drugačen?
IO: Vsekakor. A imajo tudi Sloven-

DAL SEM JIM ŠE NEKAJ, KAR VEČINA
INŠTRUKTORJEV V ANGLIJI NE PONUJA, IN
TO JE ISKRENA ČLOVEŠKA SKRB ZA LJUDI,
KI SO NA BARKI, NEKO TOPLINO, KI JE DO
TEDAJ NISO BILI VAJENI.
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ci dober pristop. Sicer zelo nerad
delam primerjave … Slovenci hočejo to, da so prišli na tečaj, izkoristiti do konca, kar je seveda prav. Lepo
je delati, ko so tečajniki motivirani in
ko se želijo veliko naučiti. Kar se tiče Angležev: moja izkušnja je, da so
vsaj na začetku precej pikolovski, zelo skeptični in zadržani – vsaj do mene kot inštruktorja so bili. Bili so
razočarani, ker so dobili ne-Angleža,
mislili so si: »Kakšno ubogo podjetje je to, da je zaposlilo nekega pribežnika!« (smeh) A so relativno hitro
ugotovili, da vendarle obstaja neka
kompetenca, avtoriteta, znanje. Dal
sem jim še nekaj, kar večina inštruktorjev v Angliji ne ponuja, in to je iskrena človeška skrb za ljudi, ki so na
barki, neko toplino, ki je do tedaj niso bili vajeni. In na koncu, ko je bilo
po zaključku treba napisati mnenje o
zadovoljstvu s tečajem, so malodane
pretiravali, kako dober inštruktor da
sem bil. Mislim, da sem dobil boljše
ocene od realnih.
Kaj pa Slovenci kot izkušeni navtiki. Kakšni so?
IO: Moje mnenje je, da imajo Slovenci izredno radi morje. Izredno
radi imajo jadranje. Precej dobrih
jadralcev je v Sloveniji.
Kaj bi rekli, katere tehnične napake
se najpogosteje pojavljajo pri udeležencih tečaja oziroma katere veščine je najtežje usvojiti?
IO: Uf, zelo težko vprašanje. Mo-

goče … jaz temu rečem orientacija pod jadri, ko se začenja razumeti,
kaj je to navidezni veter, od kod dejansko piha pravi veter, kateri manever sledi. Stvar, ki marsikomu
dela preglavice, je tudi pristajanje.
Veliko stvari se dogaja pri jadranju,
ljudje smo si različni, vsak ima svoje afinitete. Naša želja v jadralni šoli
je, da ljudem omogočimo, da napredujejo. Vesel sem, da smo to leto
sodelovali na svetovnem prvenstvu
z dvema barkama in da so bili na
eni sami tečajniki naše šole. Vesel
sem, da so dekleta, ki sem jih pripravljal, zmagala na Šavrinki, ugnala so vse fante.
Koliko deklet je sicer med tečajniki in kako vešče so učenja v primerjavi s fanti?
IO: Nekako vsaka četrta, peta je dekle. Fantje imajo res več smisla za
obračanje bark, a so tudi punce, ki
znajo to krasno delati. Na to gledam tako, da je kar precej stvari, ki
jih dekleta boljše delajo, tako da kakšnih primerjav, kdo je boljši navtik,
ne bi delal. Res pa je vse lažje, ko so
na tečaju na primer trije fantje in
eno dekle in so fantje boljši kot ona.
Problem je, če imam dva fanta – ki
tako in tako vse vesta – ter dekle, ki
je v praksi boljša od njiju, potem …
… ja, ja, ni si težko predstavljati situacije. (smeh) Pa zamenjajva temo:
pred desetimi leti ste izdali Navtični
priročnik, letos je izšla malenkost
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spremenjena izdaja …
IO: Gre za isto knjigo, a drugo založbo, v bistvu je to ponatis. Ponosen
sem, da mi ni bilo treba izvirnika nič spreminjati, do danes nisem
dobil niti enega slabega mnenja. V
novi izdaji so bile sicer odpravljene manjše napake, 80 drobnih popravkov je. Dodane so tudi nove, še
lepše fotografije. Nova izdaja Navtičnega priročnika je tako še boljša
in še lepša, za kar se lahko zahvalim
tudi novemu založniku Didakti.
Povejva še, zakaj naj bi navtik, ki
želi vedeti (še) več, vzel v roke prav
vaš priročnik, v čem se razlikuje od
ostalih?
IO: Ker je napisan zgoščeno in pregledno. Vsako stvar lahko v Navtičnem priročniku najdemo zelo
hitro, strukturiran je tako, da točno veš kje se kaj nahaja. Za vsak stavek posebej sem dobro premislil,
če ni morda odveč in nepotreben.
Res sem se trudil, da je čim krajši,
da je zbran skupek vseh najbolj pomembnih in koristnih stvari. Vem,
da v današnjem času ljudje nimajo veliko prostega časa. V tej knjigi
je zaklad vseh najbolj pomembnih
znanj in izkušenj, ki sem jih pridobil
z dedkom ribičem, kot študent meteorologije in angleške šole ter kot
inštruktor. Vse te izkušnje se mi zdijo zelo pomembne. Upam, delamo
na tem, da se knjiga izda še v nemščini in angleščini. Ne dvomim, da
je po vsebini, po kakovosti primer-

ljiva s tujimi. Sicer je priročnik napisan za vse pomorščake, ne samo za
jadralce, tako da knjiga samo za jadralce mogoče enkrat še pride.
Katera je sicer tista navtična literatura, ki je bila vam nekdaj za vzor?
IO: Všeč mi je bila serija knjig Sail
to win. Moram reči, da sem prebral
dobre knjige, pa tudi take, ki so me
razočarale. Predvsem, ko gre za meteorologijo. Bralcem priporočam,
da so odprti, a tudi kritični do vsebine, ki jo berejo. Presenetilo me
je, da v veliko navtičnih priročnikih
ni nič napisanega o valovih, o tem,
kakšni so, kako pluješ čeznje. To je
vendar ena izmed osnovnih stvari
za varnost plovbe! Stvari, ki sem jih
vključil v svojo knjigo, si nisem izmislil, temveč sem se jih naučil. So
sistematizirane, pravilno napisane,
uporabne. Hotel sem pravo vsebino, da se človek res nekaj nauči, ko
knjigo (pre)bere. Izdaja te knjige mi
je odprla marsikatera vrata in pritegnila marsikoga, da pride v šolo.
Vredno je bilo truda, saj ljudje prepoznajo kakovost.

ne. Nikoli sploh nisem razmišljal o
tem, da bi počel kaj drugega. Moje
sanje so bile samo ta šola, in to leta
preden sem šel v Anglijo. Razmisliti sem moral le, kako bom to delal in
kako bom od tega živel. Veliko srečo
sem imel, da je to sprejela tudi moja žena. Moja mama ji je, ko sva se
poročila, rekla: »Pa mu menda ja ne
boš pustila, da bo delal celo življenje
to?« Žena ji je odvrnila: »To je njegova zgodba. Ne bo srečen, če bo počel
kaj drugega.« Ogromno dela imam, a
to, da pridem domov iz službe dobre
volje, ni mala stvar. r

To je torej recept za uspeh šole?
IO: Recept je neusahljiva strast do
jadranja in ljubezen do ljudi.
Torej lahko zaključiva, da je biti inštruktor jadranja resnično vaša
sanjska služba?
IO: Sam pravim, da si nisem jaz izbral službe, da je služba izbrala mewww.val-navtika.net oktober 2019 71

