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Marjana Ahačič

Medtem ko otroci in mlados
tniki uživajo v brezskrbnih 
počitnicah, se mnogo star
šev najmlajših osnovnošol
cev vsako leto pred počitni
cami znajde pred vprašan
jem, kako poskrbeti za mla
dež, ki je vrtec že prerasla, 
za to, da bi dopoldneve pre
življali sami doma, pa so 
vendarle še premajhni. 
Počitnice zanje trajajo več 
kot dva meseca, dopusta pa 
je staršem na voljo le za do
bra dva tedna. In če v bližini 
ni babic, dedkov, starejših 
bratov in sester ali prijaznih 
sosed, družinam skorajda 
ne ostane drugega, kot da 
otroke vključijo v katero od 
sicer številnih, a praviloma 
ne prav poceni organizira
nih počitniških aktivnosti. 
Teh je na voljo precej – od 
športnih do pustolovskih in 
takšnih, pri katerih se mladež 
tudi kaj nauči. Prevladujejo 
kombinacije športnih aktiv
nosti in učenja tujega jezika 
pa ustvarjalne delavnice, poči
tnice na kmetijah, v zadnjem 
času je priljubljeno tudi jaha
nje. A večina teh programov 
zapolni le uro ali dve počitni
škega dopoldneva.
Pred leti množično obiska
ne Sončkove počitnice, ki so 

jih organizirali prostovoljci 
pod vodstvom neutrudne 
prostovoljke Rezke Šubic, so 
tako po obiskanosti kot po 
vsebini tako prerasle svoje 
okvire, da si jih organizator
ji neprofesionalno preprosto 
niso več drznili pripravljati, 
za njimi je na tem področju 
ostala praznina, ki jo nekako 

zapolnjujejo le oratoriji, 
organizirani po župniščih v 
vseh krajih po občini. Samo 
v radovljiško je tako ta teden 
vsak dopoldan prišlo več kot 
osemdeset otrok.
K sreči je vsaj za tiste malo 
starejše priložnosti za spro
ščeno in zabavno preživlja
nje počitniških dni dovolj. 

Če je le dovolj toplo, so naj
raje ob vodi – ob bazenih, 
jezerih in rekah. Živahno je 
v športnih parkih pa tudi v 
knjižnicah ali kar na dvoriš
čih pred bloki. Tisti, ki jim 
ni prav veliko za družbo, pa 
imajo zdaj kakšno urico na 
dan več za računalnik, tele
vizijo, tablico ali telefon.

Mladi veselo uživajo  
na poletnih počitnicah
Kljub malce turobnemu vremenu zdaj že vsi šolarji uživajo v zasluženih počitnicah. Večina jih 
preživlja s starši, za najmlajše je na voljo le malo brezplačnih aktivnosti.

V teh počitniških dneh na oratorij v radovljiško župnišče pride več kot osemdeset otrok na 
dan. Med drugim so takole v slogu Harryja Potterja preganjali uroke. / Foto: Gorazd Kavčič
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Najvišje občinsko priznanje, 
veliko plaketo, bo na podlagi 
sklepa občinskega sveta 
župan Ciril Globočnik izročil 
Društvu gorske reševalne 
službe Radovljica ob 50let
nici uspešnega delovanja. Ob 
20. uri bo na Linhartovem 
trgu še koncert Bid Banga s 
solistoma Majo Keuc in Ser
gejem Škofljancem.

Tradicionalno spominsko 
srečanje ob 73. obletnici 
ustanovitve Cankarjevega 
bataljona pri Partizanskem 
domu na Vodiški planini, ki 
ga organizira Združenje 
borcev za vrednote NOB 

območja Radovljica, bo v 
soboto, 2. avgusta, ob 11. uri. 
Že ob 10. uri pa bo Center 
arhitekture v Šivčevi hiši 
pripravil arhitekturno delav
nico Radovljica – staro mes
to, ki jo bo vodila Barbara 
Viki Šubic.
Srečanje mest na Venerini 
poti na Linhartovem trgu v 
Radovljici bo v nedeljo, 3. 
avgusta, od 10. do 19. ure. 
Praznično prireditev s tržni

co in delavnicami izdelkov 
slovenske domače obrti, gle
dališkimi predstavami, loko
strelskim turnirjem in dru
gim zanimivim programom 
organizira Turistično druš
tvo Radovljica.

Prireditve ob  
občinskem prazniku
Tudi letos bo osrednja slovesnost ob občinskem 
prazniku, ki ga praznujemo v počastitev spomina 
na ustanovitev Cankarjevega bataljona, v Baročni 
dvorani Radovljiške graščine. Slovesnost bo v 
torek, 5. avgusta, ob 19. uri.

OBčinSKe nOViCe

na vrsti šola v Lescah
Potem ko so pred kratkim 
zaključili energetsko sanaci-
jo Osnovne šole A. T. Linhar-
ta, je občina Radovljica v 
začetku meseca začela še 
energetsko sanacijo leške 
osnovne šole.
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MLadi

Vedo, kaj hočejo
O uspehih v šoli, hobijih in 
načrtih za prihodnost smo 
povprašali dva izmed 
najbolj ših devetošolcev, ki 
so letos zaključili osnovno 
šolo.
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KRajeVne nOViCe

Kropa v znamenju 
kovaštva
Pretekli konec tedna je bil v 
Kropi tradicionalni Kovaški 
šmaren, ki ga je organiziralo 
Turistično društvo Kropa. 
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ŠPORT

Odličen ravninski in 
gorski tekač
Številne stopničke in visoke 
uvrstitve tako na ravninskih 
kot na gorskih tekih govorijo 
v prid Mirku Janjatoviču.
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Kropa tudi  
v Radovljici

Pri spomeniku antonu Tomažu 
Linhartu so postavili še pet novih 
raznolikih kovanih uličnih svetilk, ki 
predstavljajo poklon kovaški tradiciji v 
Kropi.
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Volitve  
v državni zbor

Predstavljamo vam 
kandidate, ki jih boste lahko 
volili na nedeljskih volitvah 
za poslanska mesta v 
državnem zboru RS.
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Pokličite nas!  
Pomagali vam bomo.

 

 

Imate težave z računalnikom? 
Mi vam lahko pomagamo. 

 

Popravljamo: 
   prenosne računalnike, osnovne plošče, displeje, 

   namizne računalnike, strežnike 
   tiskalnike, monitorje, telefakse, 
   računalniške mreže in internet, 
   čistimo računalniške viruse 

   instaliramo protivirusni program F-secure 
   nadgradnje računalnikov 

   

 
   

 

Cesta železarjev 7a, Jesenice, tel. (04) 58-36-444, www.3bm.si 
 

 

Najvišje občinsko priznanje bo župan Ciril 
Globočnik izročil Društvu gorske reševalne 
službe Radovljica ob 50-letnici uspešnega 
delovanja. Ob 20. uri bo na Linhartovem trgu še 
koncert Bid Banga s solistoma Majo Keuc in 
Sergejem Škofljancem.

www.gorenjskiglas.si




