
POČITNICE NA DEBELEM RTIČU 
 

Nekega dne smo po pošti prejeli pismo. Bilo je zame, za očeta in mamo. Za nas 
tri. V pismu je pisalo: »Vaš otrok, Zala Vučko, se lahko pridruži našemu društvu 
za kronične vnetne črevesne bolezni, na počitnicah na Debelem rtiču.« Mamo 
sem komaj prepričala, da je izpolnila prijavnico. Še zadnji dan sva jo oddali na 
pošti in čez nekaj dni sem bila sprejeta.  
Končno je prišel dan odhoda. Odpravili smo se ob sedmih zjutraj. Ko smo 
prispeli, je bilo na kraju, kjer smo se zbirali, veliko otrok. Z nami so bile: 
psihologinja Tanja, voditeljica Marija in njena pomočnica Anja, zdravnica 
Martina in zdravnica Darja, ki je bila z nami prvi dan in zadnja dva dneva. Naši 
starši so se z njimi pogovorili in nato skupaj odšli pogledat sobe. Tam smo 
odložili prtljago in odšli na kosilo. Po kosilu smo se igrali igrico, da bi se bolje 
spoznali. Nato je bil čas za počitek, kjer smo se igrali, takoj za tem pa smo se 
odšli kopat. Nato smo se odšli oprhat in nato takoj na večerjo. Po večerji je bila 
navada, da smo odšli v disko v naravi. Ko je bila ura enajst, so disko zaprli in 
odšli smo spat. Tako se je dan ponavljal do dne, ko smo imeli delavnice in 
avtobus, ki je imel filme in internet, da nam je prikazoval onesnaženost in 
uničevanje okolja. Dan ali dva za tem smo odšli na izlet in na tržnico v Piran. 
Naše skupne počitnice so trajale en teden. Ko je napočil dan slovesa, smo bili 
malo veseli, da bomo spet s starši, in zelo žalostni, da se bomo razšli. Dobili 
smo zgoščenke s slikami, da se bomo spominjali naših skupnih dni. Jaz in 
nekateri drugi otroci smo sklenili, da se bomo prijavili tudi drugo leto. Uživala 
sem v takih počitnicah!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
                                                                                                             Zala Vučko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Debeli Rtič 

  
Letošnjo poletje sem se udeležila tabora na Debelem Rtiču. Bilo je super. Hodili 
smo na plažo, zvečer na zabavo. Šli smo tudi na Soline.   
Hrana je bila odlična. Punce smo zvečer dolgo klepetale. Enega večera smo 
postale lačne. Povedale smo našim zdravnicam in animatorjem. Prinesle so nam 
sojine pudinge. Nismo imele žlic, zato smo bile zelo umazane. Kopali smo se 
več v bazenu kot v morju, saj je morje cvetelo in bilo je toliko alg , da so se ti 
zavozlale za noge, ko si plaval. Prvi bazen je bil topel, drugi, ki pa bi naj bil 
vroč, pa je bil mrzel. Igrali smo se veliko različnih iger. Prva je bila težka, 
zanimiva in povezana z imeni vseh ki smo bili na taboru. Ko smo se že spoznali 
so nas fantje začeli potapljati eno za drugo. To je bilo še prvi dan. Naslednji dan 
pa me njih. 
Upam, da se bom lahko naslednje leto spet udeležila. V bistvu hočem iti 
naslednje leto spet. 

                                

                                                                                            Tjaša Draškovič, 10 let 

 


