
 
 

DAN VRTCA JELKA 
 
V sredo, 31. maja 2017 smo izvedli  11. tradicionalno športno prireditev 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.  
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Otroci se se igrali po različnih športnih delavnicah, z njimi 
bodo ustvarjali, telovadili  in se igrali strokovni delavci 
vrtca in vrhunski športniki  Raša Sraka, Rok in Tjaša Perko, 
Aljaž Sedej, Rok Klavora, Tepeš Anja, Miran Stanovnik, 
Andraž Jereb, Sašo Jereb, Žan Kranjec, Glorija Kotnik in 
Belofastov Igor. 
 
Pri izvedbi prireditve in delavnicah za otroke so nam 
pomagali Center celostne oskrbe, ZOTKS Modelarji  ter 
športni klubi ŠD Sokol Bežigrad, ŠKD Capoeira Tradicio 
Mainana, Baseball društvo BSK Ljubljana, Igriva košarka, 
Košarkarski klub Ježica,  SKK Dolomiti, Snakukaj karate 
klub Ljubljana, Društvo Mustang, ŠD Sovice, Mažuretke 
Ihan, Tinks joga za otroke, SD Novinar, Badbinton klub 
Medvode, Hokejsi klub Slavija. 
 
 

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, vodniki službenih psov in konjeniki ter 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. 



 
Prireditve so se udeležili  tudi pomembni gosti:  ministrica za izobraževanje, znanost in šport gospa 
dr. Maja Makovec Brenčič, župan Mestne občine Ljubljana gospod Zoran Janković in državni sekretar 
Ministrstva za notranje zadeve gospod Andrej Špenga.  

      
 
Za zaključek smo se posladkali s sladoledom in skupaj  preživeli prijetno popoldne.  


