
Radovljica otrokom 2016 

 
Spoštovani učenci, učitelji, starši, 
 
 

prihodnji petek, 20. maja popoldan, bo šolski sklad naše osnovne šole na igriščih in v telovadnicah 
v šoli in okolici organiziral tradicionalno dobrodelno prireditev Radovljica otrokom, s katero 
zbiramo sredstva za pomoč otrokom iz socialno šibkejših družin pa tudi za izvedbo nadstandardnih  
programov za vse učence šole. 
 

Prireditev bo tokrat temeljila na gibanju in športu. K sodelovanju smo povabili klube, društva in 
posameznike, ki delajo z otroki na različnih gibalnih in motoričnih področjih. Poudarek prireditve 
bo tako na igri, zabavi in medgeneracijskem druženju. 
 

Športna društva in klubi so se  vabilu za sodelovanje odzvali v zares velikem številu, zato bomo lahko 
organizirali kar dvajset različnih delavnic in aktivnosti, med njimi košarko, nogomet in mini odbojko, 
lokostrelstvo, skoke v višino, plesno borilno veščino capoeira, taekwon-do, zamigaj v ritmu, med 
dvema ognjema, vrtne igre, iskanje skritega zaklada, disk golf, skakanje z vrečami, rolanje, floorball 
in celo gibanje na konju ter gasilske spretnosti. Na radovljiškem bazenu se boste lahko lotili 
plavalnega izziva, na zelenici pred njo pa pilatesa, vse pod vodstvom izkušenih vaditeljev pa seveda 
za zabavo in dober namen. 

Prireditev bo ob pomoči učiteljice Suzane Adžič povezoval Bojan Makovec, ki ga poznamo kot 
vrhunskega napovedovalca in povezovalca predvsem iz Planice. Svojo udeležbo na dogodku so 
potrdili nekateri vrhunski športniki, med njimi smučarka Katarina Lavtar in smučar Bruno Božič, atlet 
Rožle Prezelj, košarkar Luka Završnik,  biatlonec in lokostrelec Andrej Zupan, dolgoletni floorball 
reprezentant Roland Brajič, reprezentantje in igralci floorballa – ekipa Zgage. Za vzdušje ob poskrbel 
tudi novi šolski ansambel, vodja šolske kuhinje Senad Ćejvanović in predsednik sveta staršev Ervin 
Bec pa bosta za obiskovalce ves čas prireditve, ki se bo začela ob 16. uri, pekla slastne palačinke. 

Učenci boste vstopnice po ceni 3 € lahko kot po navadi kupili v šoli, od petka, 13. maja naprej, ostali 
pa v računovodstvu OŠ A. T. Linharta oziroma na dan prireditve, kar na samem dogodku. Starši, stari 
starši in drugi pa seveda lepo vabljeni  na sam ogled živahnega športnega dogajanja v šoli in njeni 
okolici, kjer bomo pripravili še bogat srečolov. Tudi na prošnjo za dobitke se je odzvalo zares veliko 
število posameznikov in podjetij. 

Šolski sklad je v osmih letih delovanja pomagal že številnim otrokom, ki si sicer ne bi mogli privoščiti 
marsikatere dejavnosti, ki jo je potrebno plačati, prav tako smo številnim družinam pomagali pri 
nakupu šolskih potrebščin. S sredstvi, zbranimi v okviru šolskega sklada, smo pomagali urediti igrišče 
za najmlajše učence ob stavbi matične šole v Radovljici, uredili kolesarnico, učilnice opremili s 
projektorji in platni, sofinancirali končni izlet za najboljši razred, pomagali pri nakupu oblačil za šolsko 
folklorno skupino in plačali marsikatero vstopnico za kulturno prireditev … Denar, ki ga bomo zbrali 
tokrat, bo namenjen za obnovo igrišča ob podružnični šoli Ljubno in obnovo igral na radovljiškem 
šolskem igrišču, zato vas vse še enkrat vabimo, da se prireditve udeležite v čim večjem številu. 

 
 
 
Radovljica, 10. maj 2016                        Organizacijski odbor prireditve 


