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POČITNICE 
 

P otepanje 
O bjem 
Č vekanje 
I zlet v neznano 
T aborjenje 
N eskončnost morja in neba 
I  skre v očeh 
C este, ki vodijo k prijateljem 
E kstremne lepote naše SLOVENIJE 
  

Danes začenjamo POČITNICE. 

Vsakemu od nas se ob tej besedi utrnejo 

drugačne misli. 

Vsak od nas jih bo drugače in drugje preživel. 
  

Nekateri bodo poleteli v daljne, čudno zveneče kraje, nekateri bodo odšli na drugi konec 

Slovenije, nekateri k sosedom na Hrvaško, nekateri pa bodo ostali doma.  
  

Nekdo bo želel osvojiti čim več vrhov, drug narediti čim več kilometrov s kolesom,  tretji si ne 

zna predstavljati poletja brez pogleda na brezmejnosti morja in čofotanja v slani vodi, nekdo 

se rad spušča po toboganu v toplicah ali namaka noge v reko, ki hiti mimo njega, nekateri pa 

radi s knjigo v roki sanjarijo ob jezeru.  

Med nami pa so tudi taki, ki bodo najbolj srečni, če bodo lahko v miru dremali v senci za 

domačo hišo. In taki, ki si odhoda od doma zaradi tega ali onega razloga ne morejo 

privoščiti. 
  

Ni važno kako daleč bodo naši počitniški cilji, niti ni zelo pomembno, kaj bomo počeli.  
  

Počitnice so zato, da se spočijemo. Nekateri potrebujejo fizični počitek, nekateri potrebujejo 

psihični oddih. Pomembno je, da si v počitnicah privoščimo oz. najdemo tisto, kar imamo 

radi,  kar nam napolni baterije in srce z mirom. Da smo s tistimi, ki jih imamo radi, da 

zgladimo kakšen nesporazum in se spet imamo radi ... 
  

Danes pa je tudi ROJSTNI DAN  naše domovine, naše SLOVENIJE. 

Imejmo jo radi, to našo Slovenijo, ta čudoviti košček sveta, kjer smo doma. Bodimo hvaležni, 

da smo lahko del te zgodovine, ko smo na svojem, ko nam je tako dobro, kot našim 

prednikom ni bilo še nikoli, ko živimo v miru, svobodi in blaginji. Bodimo hvaležni za ljudi, s 

katerimi živimo in... pobrskajmo vsak pri sebi, kaj še lahko storimo, da nam bo v domovini še 

lepše, še boljše. Tako kot doma, je tudi v domovini lahko prijetno, lahko pa neprijetno. Za to, 

da nam je prijetno, pa lahko doma in v domovini največ naredi vsak posameznik, vsak izmed 

nas, jaz in ti. Doma ne čakaj na moža, ženo, otroke ... V domovini ne čakaj na predsednika, 

vlado, politike, župana, župnika ... Če hočeš kaj spremeniti, naredi korak. Več skupnih 

korakov v pravo smer, lepše nam bo in dlje bomo prišli.... 

Vse najboljše domovina in vse najboljše vsem, ki država smo. 

Želimo vam počitnice po vaši meri. 

Irena                                                                                                                                       


