
OBISK OZ RK KOPER   in  ZDRAVILIŠČA  DEBELI RTIČ  

 

V četrtek, 7.6. 2012 smo se odpravili s krožkarji RK OŠ Simona 

Jenka Kranj  ( 9. razred) in predstavniki KO RK Vodovodni stolp  na 

uvodno  srečanje  dveh območnih odborov. Vizija  naše šole je skupaj 

s KO RK Vodovodni stolp  in OZ RK Kranj  povezati vrstnike dveh šol, 

ki se ukvarjajo  s humanitarnostjo, pomočjo  drugim in  s  

prostovoljnim delom. V naslednjem šolskem letu 2012/13 želimo  

ustvariti to povezavo   z učenci  OŠ Koper . S tem ciljem smo obiskali 

njihovo območno združenje , saj bomo le s podporo širše skupnosti 

uspešno izvedli projekt. 

 Prisrčno so nas  sprejeli  na OZ RK Koper. Gospa Irena Sirotič - 

Dobrila, predsednica  združenja RK Koper  nas je pozdravila in njen 

nasmeh nam je veliko pomenil. Gospa Marija Jereb je bila srce našega 

srečanja,  saj nam je  odpravila še zadnje dvome o prostovoljnem 

udejstvovanju. Lepo dobrodošlico nam je izrekel tudi Andrej 

Gustinčič , poslovni sekretar  združenja. 

Na začetku so nas prav lepo pogostili  z biskvitnim pecivom in sokom. 

Gospa Jereb nam je pokazala nekaj kratkih animiranih filmov, ki so 

prikazovali vse plati prostovoljstva. Nato nam je pripravila izziv. 

Morali smo izbrati  kartice z pojmi in povedati,  zakaj smo izbrali 

ravno ta pojem in pojasniti,  kaj nam pomeni. Najprej smo izziv 

sprejeli mi,  nato pa še odrasli. 

Po zanimivi predstavitvi smo se skupaj z Andrejem Gustinčičem 

odpravili po Kopru. Andrej nam je pokazal nekaj znamenitosti  Kopra.  

Po krajšem sprehodu smo bili gostje TIC Koper,  kjer nam je vodička 

predstavila kratko zgodovino Kopra. Obisk smo s tem zaključili in z 

avtobusom smo se odpravili na Debeli  Rtič.  



Skupaj z OZ RK Kranj smo se dogovorili  o obisku  tega mladinskega 

zdravilišča in  letovišča RK  Slovenije. Tu letujejo otroci do 18 leta 

starosti. Program zdravljenja temelji na klinični sliki oskrbovanca in 

je v skladu z doktrino rehabilitacijskega programa za otroke.  Sem 

pridejo otroci z obolenji dihal, po poškodbah in operativnih posegih 

na prsnem košu in pljučih  ter po  kožnih obolenjih. Zdravljenje v tem 

letovišču preverjeno izboljša telesno in psihosocialno počutje otrok 

in krepi osebnost otrok in mladostnikov. 

Najprej smo odšli na kosilo. Odpravili smo se v samopostrežno 

jedilnico, kjer smo dobili odlično juho, riž z zelenjavo, nabodala in 

okusno sladico.  

Končno smo se odpravili v bazen in se dobri dve uri kopali in zabavali. 

Po kopanju smo odšli še do morja, kjer smo si odpočili in najedli 

sladoleda. Sprejela nas je tudi vodja letovišča in nam razkazala 

notranjost novega hotela Arija in park okoli njega. 

Naredili smo skupinsko sliko našega obiska in se polni lepih vtisov  in 

občutkov le stežka odpravili proti Gorenjski. 

Doživeli smo lep dan in v tem delu Slovenije občutili odprtost in 

ljubezen do soljudi . 

 Ta dan smo  na terenu prakticirali povezanost generacij in ugotovili , 

da je prenašanje izkušenj nekaj lepega. 

Naša pomoč skozi triletno delu pri krožku je zaključeno. Polni smo 

novega znanja in dobrote , ki jo bomo delili  drugim  na naši nadaljnji 

poti. Nekaj utrinkov z izleta si lahko ogledate spodaj. 



                                                                                                                                                 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

V mojem imenu in imenu krožkarjev , ki so tri leta obiskovali krožek na šoli, se 

zahvaljujem vsem , ki so pripomogli , da smo lahko izpeljali ta izlet. To so:  

OZ RK KRANJ-  ga. Milka Miklavčič 

KO RK Vodovodni stolp-  ga. Jožica Ribnikar 

OŠ Simona Jenka Kranj 

OZ RK Koper 

 Zdravilišču Debeli Rtič 

PRISRČNA HVALA! 

 

 

 Kranj, 14.6. 2012                             Krožkarji RK OŠ Simona Jenka Kranj in mentorica  

                                                                                              Irena Hudobivnik 

 

 


