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Slovenski finale Žogarije na Bledu
Lepše kulise za slovenski finale Žogarije 2016 si ne bi mogli želeti niti v sanjah. V sončnem jutru 
se je v petek, 9. septembra, ob Blejskem jezeru zbralo devet osnovnih šol, ki so si uvrstitev v 
finale zagotovile z zmago na letošnjih Žogarijah po Sloveniji.

Lamin DiaLLo 

Z nami so bili: OŠ KAŠELJ, OŠ FRANCA ROZMANA STA-
NETA, OŠ PETROVČE, OŠ JOŽETA KRAJCA RAKEK, OŠ 
MIREN, OŠ ŠENTJANŽ, OŠ BELTINCI, OŠ TOMA BREJCA 
in gostitelji tega finala, OŠ PROF. DR. JOSIPA PLEMLJA.

Prireditev smo začeli s slavnostnim mimohodom vseh udeležencev, 
župan Občine Bled, gospod Janez Fajfar, pa je nato uradno odprl slo-
venski finale na Bledu in kvalifikacije so se lahko začele.

Vsi tekmovalci so se borili po svojih najboljših močeh, predvsem pa 
v duhu fair playa. Nogomet, spretnostne igre, kviz znanja ter igra Tudi 
vi, profesor so razživeli navijače, ki so celotno prireditev izjemno lepo 
podpirali vse nastopajoče. Prava paša za oči in ušesa!

Poleg osrednjega dogajanja je bilo za vse udeležence dobro poskr-
bljeno. Lahko so se zabavali na Mini Žogariji Baby Centra, ki je bila 
namenjena najmlajšim udeležencem. V kategoriji Vragolije Žogarije je 
bila med dekleti najhitrejša Nikita Funda iz OŠ Heroja Janeza Hribarja, 
med fanti pa Taj Krupič iz OŠ Notranjski odred Cerknica. Da pa nam 
ob vsem tem živžavu ni zmanjkalo moči, so poskrbeli v Argeti Junior 
ter Pekarni Grosuplje z odlično malico za vse udeležence.

Na koncu smo prav vsi zadovoljno zaključili prireditev, največ navdu-
šenja pa so seveda pokazali učenci in učenke OŠ Toma Brejca iz Kamni-
ka, ki so v skupnem seštevku zbrali najvišje število točk ter tako že drugo 
leto zapovrstjo postali državni prvaki Žogarije. Pri podeljevanju nagrad 
nam je pomagal tudi mag. Darko Repenšek z direktorata za šport.
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