
 

Poročilo iz 12. OTROŠKEGA TABORA Mladinsko zdravilišče in 
letovišče RKS Debeli rtič od 27.06.2021 do 03.07.2021 
Alen Vidervol  
 

Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je po enem letnem premoru zaradi epidemije covid-19 letos 

ponovno organiziralo otroški tabor, tokrat 12. po vrsti. Tabor je potekal od 27. 6. 2021 do 3. 7. 2021 v Mladinskem 

zdravilišču in letovišču RKS na Debelem rtiču. Tabora se je udeležilo sedem otrok. 

 

V nedeljo, 27. 6. 2021 smo okoli 12. ure prispeli na Debeli rtič. Najprej smo se odpravili na kosilo, kasneje pa smo 

se razporedili v sobe in razpakirali.  Po dolgem počitku smo se odpravili v bližnji park na skupni sestanek. Nekateri 

smo se prvič spoznali med seboj. Nato je sledil še pogovor o željah in pričakovanjih na taboru.  Po končanem 

razgovoru smo odšli na bazen ob plaži. Po kopanju in različnih vodnih igrah se je že bližala ura za večerjo. Po 

večerji smo odšli na krajši sprehod ob morju. Privoščili pa smo si tudi sladoled. Ko smo se vrnili nazaj do svojih 

sob, smo imeli čas namenjen druženju in spoznavanju.  

 

V ponedeljek smo po zajtrku odšli v sobe, skočili v kopalke in se odpravili na bazen. Sledilo je kopanje in različne 

igre z kartami. Na kosilo smo odšli malce hitreje, ker smo se po kosilu z avtobusom odpravili na kopanje v Ankaran. 

V Ankaranu na plaži se nam je nepričakovano pridružila družina enega otroka. Skupaj smo klepetali v senci, ter 

se zabavali ob različnih igrah s kartami. Plavali smo v morju in skakali s platoja v vodi. Sledil je povratek na Debeli 

rtič in večerja. Po večerji smo čas izkoristili za športne igre. Igrali smo odbojko na mivki, košarko in brcali žogo.  

Utrujeni smo okoli 22. ure odšli na počitek. 

 

Torek po zajtrku smo se odločili, da se kopamo v bazenu. Ker pa so nekateri otroci izrazili  željo po kopanju v 

morju, smo se razdelili v dve skupinici. Po kopanju smo se vsi skupaj zopet zbrali v senci ob bazenu in se s kartami 

igrali različne igre. Nekateri smo spoznali tudi novo igro »morilec«. Bilo je zelo zabavno. Sledilo je zopet kosilo. 

Po kosilu in v času največje vročine smo se odpravili v senco bližnjega gozdička in izdelali antistresne žogice. Ob 

gnetenju žogice po roki krepimo prstne mišice in se hkrati sproščamo. V poznem popoldanskem času smo tehtali 

odločitev ali oditi na bazen ali igrati odbojko na mivki. Odločili smo se za slednje. Po večerji smo odšli na sladoled 

in sprehod ob obali. 

 

Zakorakali smo že v sredino tedna. Tokrat smo se takoj po zajtrku odpravili v Koper, kjer smo si ogledali 

predmestje in stari del mesta. Privoščili smo si seveda tudi kepico sladoleda in tako imenovan »slushi«. Časa je 

bilo tudi dovolj za nakup raznih spominkov. Po povratku na Debeli rtič je sledilo kosilo. Po kosilu smo se odločili 

za ogled filma po izboru otrok. Nekateri otroci pa so igrali namizne igre, še posebej zabavna je bila igra »človek 

ne jezi se«. Sledilo je kopanje v bazenu ob plaži. Po večerji smo konec dneva sklenili z odbojko na mivki in ob 

poslušanju glasbe. 

 

V četrtek smo se takoj po zajtrku z avtobusom odpravili na kopanje v Ankaran.  Odločili smo se za najem pedolina 

s toboganom. Sledila je zabavna vožnja, spuščanje po toboganu in skakanje v vodo.  Nato smo se odpravili nazaj 

na Debeli rtič, ker je bil že čas kosila. Po kosilu smo imeli tekmovanja po skupinah. Tekmovali smo v različnih 

hitrostnih, spretnostnih in timskih igrah. Zmagovalna skupina je seveda prejela nagrado. Ker smo bili že malo 



naveličani vode, smo se v poznem  popoldnevu odločili za igranje odbojke na mivki. Po večerji smo odšli na plažo 

po sladoled, nato pa smo se v amfiteatru letovišča pridružili zabavi. Prepevala in zabavala nas je pevka skupine 

Bepop Ana Praznik. 

 

Ker čas prehitro beži smo prišli že do zadnjega dne pred odhodom, zato smo ga želeli maksimalno izkoristiti. 

Oblačno vreme je bilo kot naročeno za odhod na daljši sprehod. Sprehodili smo se po celotnem rtu Debelega 

rtiča.  Prvi postanek smo naredili na prodnati plaži pod rtom. Tukaj smo malce umetniško ustvarjali. Vsak je narisal 

svojo morsko umetniško sliko. Slike smo si kasneje tudi z naključnim žrebanjem izmenjali med seboj. Nato smo 

odšli na urejeno plažo v Lazaretu. Privoščili smo si kopanje in sladoled. Po kosilu smo čas izkoristili za igranje 

tombole in razdelili kar nekaj nagrad. Seveda smo še zadnjič odšli na kopanje v bazen. Zabavali smo se tudi z 

igranjem odbojke in podajanjem žoge v vodi. Po večerji je sledil še zadnji sladoled na plaži.  Tekom vseh dni v 

taboru smo tudi pridno vadili plesno koreografijo, ki so jo sestavile punce. Zato smo se odločili, da si jo za spomin 

tudi posnamemo. Nato smo se ob glasbi in obojki do trdne teme zabavali na igrišču. Ker pa smo res hoteli 

izkoristiti večer, je sledil še ogled filma po izboru otrok. Nekateri smo nato utrujeni zaspali. Nekateri pa so še 

pridno klepetali pozno v noč. Ja zadnjo noč je res potrebno izkoristiti. 

 

Prišla je sobota. Po malo daljšem spanju in zajtrku smo spakirali svoje stvari. Opravili še vse formalnosti pred 

odhodom iz letovišča. Izmenjali smo si še nekaj pozitivnih mnenj o taboru in se malce dotaknili prihodnjega 

druženja na Debelem rtiču. 

 

Sledili so še skupni objemi ter slovo do naslednjega leta. Razšli smo se polni pozitivne energije, predvsem pa 

obogateni z nekaterimi novimi prijateljskimi vezmi in novimi izkušnjami. 


