
 

 
 
 

DAN VRTCA JELKA – ŽIV ŽAV VRTCA JELKA 
 
V petek, 7. junija 2019  smo izvedli 13. tradicionalno športno prireditev Vrtca Jelka z naslovom 
»ŽIV-ŽAV Vrtca Jelka« na stadionu Policijske akademije. 

 
 
Prisotnih je bilo več kot 450 predšolskih otrok Vrtca 
Jelka in njihovih staršev, poleg njih pa še starejši 
bratci, sestrice, babice, dedki in ostalo sorodstvo.  
 
Prireditve  se je udeležil pomemben gost župan 
Mestne občine Ljubljana gospod Zoran Janković. 
Prireditev so otvorili otroci s prepevanjem pesmi ob 
spremljavi Godbe ljubljanskih veteranov in s 
spuščanjem milnih mehurčkov. 
 
 
 

 



Otroci so se igrali po različnih športnih delavnicah, z 

njimi bodo ustvarjali, telovadili  in se igrali strokovni 

delavci vrtca in vrhunski športniki  Tepeš Anja, Tepeš 

Jurij. Bogataj Urška. Rok Perko, Tjaša Perko, Jereb 

Andraž, Dobre Bernard, Raša Sraka, Vuković Luka,  Rok 

in Tjaša Perko, Aljaž Sedej, Tepeš Anja, Andraž Jereb, 

Kysselef Tjaša,  Igor Belofastov, Roman Kejžar, Klemen 

Bauer, Lampič Anamarija, Urankar Anž  

 

 

Z nami so se igrali tudi olimpijonika Miro Cerar in 

Janez Brodnik, Pintar stanko in Dolinar Grega iz Šporna 

invalidov Slovenije. 

 
Pri izvedbi prireditve in delavnicah za otroke so nam 
pomagali Šport invalidov slovenie, KZS, Lipko, Igriva 

košarka, Nogometni klub Olimpija,  športni klubi ŠD Sokol 
Bežigrad, Košarkarski klub Ježica,  SKK Dolomiti, Snakukaj karate klub Ljubljana, SD Novinar, GD 
Zelena Jama, Badbinton klub Bežigrad, Ambasadorji nasmeha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tudi letos so naši otroci Vrtca Jelka igrali nogomet z vrhunskimi športniki. Tekma je bila težka, saj 
naši gibalčki že vse leto pridno trenirajo. Vsi prisotni smo  z velikim žarom navijali zanje in tudi letos 
premagali športnike. 
 
Z nami so bili tudi prijazni policisti na motorju in  gasilci. Tudi na ta način otrokom sporočamo, da so 
nam v pomoč, kadar jih potrebujemo. Z nami je bilo tudi vodstvo policijske akademije in svojo 
dejavnost pa so predstavili tudi predstavniki mestnega redarstva Ljubljana. 
Za zaključek smo se posladkali s sladoledom in skupaj  preživeli prijetno popoldne.  
 
 
 


