
 
 
11. poletni tabor za otroke s KVČB 
Jadranka Stričević, Petra Leskovšek Lasetzky 
 
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je letos že enajsto leto zapored izvedlo projekt »Rehabilitacija 
otrok in mladostnikov s KVČB« in sicer v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije, Debeli rtič. 
Potekal je od 25. 6. do 1. 7. 2019 v hotelu Arija.  
 
Tako kot vsa leta do sedaj, smo bili tudi tokrat vpeti v številne gibalne in ustvarjalne aktivnosti, ki so potekale 

večinoma zunaj, na svežem zraku.  

Ponovno smo se sproščali ob podiranju kegljev in sicer v Bowling centru Ankaran, smo pa se letos prvič, pod 
vodstvom gospe Polonce, animatorke na Debelem rtiču, sprehodili tudi preko Jurjevega hriba.  

Resslov gaj je namreč gozdna učna pot, ki se razprostira na Jurjevem hribu. Posejan je z značilnimi drevesnimi 
vrstami, grmovnicami in zelišči hrastovega gozda. Ime je dobil po svetovno znanem češkem izumitelju ladijskega 
vijaka Josefu Resslu, ki je bil sicer po poklicu gozdar, deloval pa je na Hrvaškem, v Italiji in v naših krajih. Na južni 
strani Resslovega gaja se razprostira tudi največji sklenjeni nasad oljk v slovenski Istri.  

Prijetno izkušnjo smo doživeli tudi na Pokopališču školjk v Ankaranu kjer pa je kakšna školjka odpotovala tudi v 

Maribor, Ljubljano, Mursko soboto, Slovenj Gradec … 

Sobotni večer je bil namenjen našim talentom. Glede na želje, pogum in ostale veščine naših otrok, smo v 

trenutku sestavili ocenjevalno komisijo, določili odgovornega za fotografijo in odgovornega za video vsebine, pa 

moderatorja in seveda nastopajoče. Veliko smeha je odmevalo v prijetnem kotičku Debelega rtiča. 

V svojih vlogah smo se počutili odlično in verjameva, da nam bo ta večer ostal v prav posebnem spominu. 

Kakšen je bil sladoled in kje, pa naj ostane naša mala skrivnost. 

Tokrat bi želeli zaključiti na malce drugačen način oziroma kar z besedami ene izmed deklic, ki se je letošnjega 

otroškega tabora udeležila prvič. Predzadnji dan je nekega trenutka pristopila do naju in dejala: »A bi bilo možno, 

da bi imeli otroški tabor dva krat v letu?« 

Najbrž nam te otroške, spontane in iskrene besede povedo več kot karkoli drugega kajne? 

 

Zahvala gre otrokom, njihovim staršem in organizatorjem 11. poletnega tabora. 

 

 


